
المجموعالمدرسةاالدارةاالسمجلوس

ن الخاصةبنهااروى ابراهيم بخاطرة منصور1 128.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااروى جمال مغاوري السيد2 125.5الشبان المسلمي 

ه علي دمحم علي حسن الجندي3 ن الخاصةبنهاامي  138الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاايه جمال دمحم كامل عفيفن4 137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاايه نورالدين سعيد ابراهيم بكر5 137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهابسمله مسعد السيد عل مصطفن6 137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهابسنت احمد عطا صبيح احمد7 138.5الشبان المسلمي 

ف عبدالمحسن ابراهيم عبده8 ن الخاصةبنهاجنا اشر 132الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنه دمحم فتىح السيد عواد عيىس9 134الشبان المسلمي 

ف دمحم زينهم10 ن الخاصةبنهاجنن اشر 113الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن ايمن جاد عبدالفتاح جاد11 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن ايمن دمحم رمزى المليىحى12 134.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن مجدى السيد السيد عشماوى13 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن مصطفن نجاح مصطفن14 121.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن هشام عيىس دمحم عيىس15 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجنن وائل دمحم منصور عبده سيد احمد16 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاجومانا وائل دمحم محمود صقر17 136الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاحبيبه عل خميس سلطان18 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاحبيبه دمحم نبيل عبدالعزيز19 129.5الشبان المسلمي 

ن20  السعيد حساني 
ن
ن الخاصةبنهاحبيبه هان 133الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاداليا حامد غريب القفاص21 132.5الشبان المسلمي 

ف دمحم طاهر عبدالرازق22 ن الخاصةبنهادعاء اشر 132.5الشبان المسلمي 

ن ابراهيم23 ي حسي 
 
ن الخاصةبنهادنيا رفيق شوق 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهارقيه طارق قدرى يوسف24 130الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهارنا هشام عبداللطيف السيد25 !VALUE#الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهارهف عصام الدين احمد عدىل السيد26 116.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهارهف محمود دمحم محمود عثمان27 117.5الشبان المسلمي 

ن28 ن الخاصةبنهارودينا محمود اسامة الشي  90الشبان المسلمي 

ي محمود دمحم هاشم29
ن الخاصةبنهارودينه مصطفن 134.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاروى السيد عبدالحميد ابو العال30 120الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاروى ايمن السيد فتىح عبدالخالق31 131.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاريتاج دمحم عثمان عبدالحميد الجندي32 134الشبان المسلمي 

 دمحم الفاروق فتىح33
ن
ن الخاصةبنهاريناد هان 133.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاساره خالد دمحم عبدالرحمن الصياد34 137.5الشبان المسلمي 

ي ابو الخي 35 ن الخاصةبنهاساره دمحم علي بحي  119.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسلىم اسالم احمد هاشم الدبيىك36 128.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسلىم ايهاب احمد دمحم37 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسلىم بليغ حمدي عبدالفتاح38 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسلىم حسام حسن رضوان39 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسلىم ماجد دمحم وجية محمود40 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامنقطع- سلىم دمحم عبدالوهاب دمحم ابراهيم 41 !VALUE#الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسما عمر عبدالفتاح شعبان دمحم الصياد42 128.5الشبان المسلمي 

 عبدهللا سعد43
ن
ن الخاصةبنهاسما هان 132الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسندس دمحم سمي  دمحم حسن44 121.5الشبان المسلمي 

ي غنيم45
 
ن الخاصةبنهاشهد ابراهيم دسوق 133الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاشهد السيد محروس دمحم محروس46 133الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعلياء دمحم السيد عبدالحميد47 131الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهافرح احمد عبدالحميد عبدالفتاح سليمان48 129الشبان المسلمي 

ى وائل صفوت حامد49 ن ن الخاصةبنهاكين 136الشبان المسلمي 



ن ايمن دمحم محمود50 ن الخاصةبنهالوجي  137.5الشبان المسلمي 

ن هشام السيد دمحم سالم51 ن الخاصةبنهالوجي  135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهالينة اكرم الشافعي الصادق52 137.5الشبان المسلمي 

يف سمي  دمحم53 ن الخاصةبنهاماجده شر 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامريم ايمن دمحم محسن دمحم زىك54 133الشبان المسلمي 

ف الدين55 ن الخاصةبنهامريم خالد السيد عبدالقادر شر 137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامريم طارق عبدالوهاب جادو56 131.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامريم عبدالحميد رشدي احمد حسان57 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامريم عماد دمحم دمحم محمود58 134.5الشبان المسلمي 

ي رستم عبدالحليم عبدهللا59 ن الخاصةبنهاملك حرنى 138الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاملك دمحم صالح دمحم رضوان60 108.5الشبان المسلمي 

ن61  عل حسن حسي 
ن الخاصةبنهاملك مصطفن 99.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامنة هللا وائل عبدالمنعم دمحم حشاد62 124الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامنه احمد سعيد ناصف عبدالرحمن63 136الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامنه صالح سعيد رضوان64 134.5الشبان المسلمي 

ن65 ن حسي  ن حساني  ن الخاصةبنهانجار طارق حسي  131.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاندى دمحم عثمان عبدالفتاح66 121.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاندى دمحم فتىحي السيد احمد67 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهانهال حازم دمحم عبدالستار قابيل68 132الشبان المسلمي 

ن سالم عبداللطيف69 ن الخاصةبنهانور طارق امي  136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهانور دمحم رمزي عبدالمنعم اللبان70 123.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهانور دمحم يوسف متوىلي جالل الدين71 131الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاهاجر صالح اسماعيل سليمان72 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاهدير عبداللطيف سالم عبداللطيف سالم73 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاهنا تامر دمحم مجدي74 125.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاهنا دمحم ابراهيم السيد خطاب75 124الشبان المسلمي 

ي76
ن الخاصةبنهايارا صبىحي نارص دمحم عفيفن 114الشبان المسلمي 

ي77
ن خالد السيد عبدالخالق القاضن ن الخاصةبنهاياسمي  131.5الشبان المسلمي 

ن طارق دمحم صالح الدين سيد الرفاعي78 ن الخاصةبنهاياسمي  119الشبان المسلمي 

ن عبدالمجيد حسن رجب ابراهيم79 ن الخاصةبنهاياسمي  137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد جمال دمحم كامل عفيفن80 114.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد سعيد دمحم موسي علي81 131الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد صالح سالم سليمان شعالن82 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد طارق احمد السيد83 116.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد عبدالفتاح فهىمي عبدالفتاح سليمان84 125الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد عبدهللا احمد الجميل عبدهللا85 128الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد عبدهللا معوض عبدهللا خضن86 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهااحمد دمحم عطيه عبدالحميد عطيه قاسم87 139الشبان المسلمي 

 دمحم شحات دمحم غانم88
ن
ن الخاصةبنهااحمد هان 137الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاادهم ياش مىحي الدين طاهر89 44.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاانس دمحم دمحم ابراهيم خالف90 121.5الشبان المسلمي 

بينن رزق91 ن الخاصةبنهااياد علي دمحم الشر 120.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاباسل انور ابراهيم عبدالرازق92 122الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهابجاد اسامة فؤاد احمد93 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهابراء وليد عل سليمان امام94 121الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهابالل احمد رجب رمضان احمد95 112.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاحازم خالد دمحم مهدى هيكل96 114الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاحسام دمحم احمد سالم97 122.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاحمزه ايمن دمحم عل98 113.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاخليل محروس خليل طعمه99 132الشبان المسلمي 



ن الخاصةبنهارامز عمرو دمحم السعيد محمود100 132.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهازياد حسام الدين دمحم فهىمي101 135.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهازياد دمحم جمال الدين دمحم فهيم المنشاوي102 126الشبان المسلمي 

ي103 ن الخاصةبنهازياد منجد دمحم توفيق دمحم شلنى 107الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاسيف هللا احمد دمحم بهاء احمد عبدهللا104 132الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعاطف دمحم عاطف عبدالفتاح105 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعبدالحميد دمحمى عبدالحميد مرس106 126الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعبدالرحمن احمد دمحم العرنى عبدالمتجل107 125.5الشبان المسلمي 

ن دمحم108 ن الخاصةبنهاعبدالرحمن دمحم فتىح امي  129الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعبدالرحمن ياش لبيب دمحم اللينى109 121الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعبدهللا دمحم عبدالعزيز احمد110 129.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعدنان مصطفن ابراهيم دمحم برهومة111 131الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعليان دمحم عليان عواد112 115.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمار تامر فريد دمحم حجازى113 121.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمار عبدالمنعم سمي  ابراهيم114 118.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاالسيد" سيد احمد"عمار ياش عيىسي 115 129الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر احمد جوده السيد مسعود116 130الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر ايمن السيد عل دمحم117 126.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر جمال عبدهللا مهدي118 126.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر طارق احمد عبدالرحمن عيىس119 128.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر عماد سعيد محمود120 124الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر دمحم عبدالهادي دمحم فرج121 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر دمحم دمحم البطل122 131الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر محمود دمحم محمود العجوز123 130.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر مختار مختار دمحم البدوي124 130الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر وليد اسماعيل عبدالباري125 132.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاعمر ياش عبداللطيف احمد الشيخ126 128.5الشبان المسلمي 

ي127
ن الخاصةبنهاعمرو ياش عبدالحافظ عفيفن 128.5الشبان المسلمي 

128
 
ن الخاصةبنهاعمي  عالء عل دمحم العراق 122الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهافتىح امي  فتىح دمحم129 120.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهافهد احمد سمي  دمحم عبدالجواد130 87الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهاكريم احمد عبدالحميد ابراهيم131 130الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهالؤى دمحم احمد جالل عبدالرحمن132 132الشبان المسلمي 

ي133 ن الخاصةبنهادمحم ابراهيم دمحم محممد ابراهيم ناجى 126.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم احمد جمال احمد دمحم قابيل134 129.5الشبان المسلمي 

ف علي ابراهيم حماد135
ن الخاصةبنهادمحم اشر 124.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم رضا دمحم رفعت اسماعيل136 130.5الشبان المسلمي 

يف137 يف احمد رضا شر ن الخاصةبنهادمحم شر 126.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن امام138 134.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم عبدالوهاب السيد عبدالوهاب عل139 128الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم محمود ابو العال علي مطر140 133.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم محمود يسن رافت141 126الشبان المسلمي 

ي دمحم الشحات كامل القرش142
ن الخاصةبنهادمحم مصطفن 87.5الشبان المسلمي 

ن143  شكرى فهيم حسني 
ن
ن الخاصةبنهادمحم هان 124الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهادمحم يسن دمحم السعيد يسن الكشك144 133.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامحمود احمد طه عبدالفتاح محمود145 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامحمود اسالم محمود طنطاوى146 122الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامحمود سعد السيد محمود الزقزوق147 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامحمود فوزي عبدهللا زاهد148 133.5الشبان المسلمي 

ن بسيس 149 ن الخاصةبنهابسيطه- مروان حسن حسي  131الشبان المسلمي 



ن الخاصةبنهامروان عصام شعبان سالم بدوى150 108الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامروان دمحم سعيد طنطاوي دمحم151 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامصطفن احمد جوده سيد احمد عواد152 137الشبان المسلمي 

153
ن
ن الخاصةبنهامصطفن جمال دمحم كيالن 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامصطفن طالل عبدالعاىط الدبيىك154 137.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامصطفن عصام دمحم فتح هللا السيد155 68.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامصطفن دمحم شحات عبدالعزيز يوسف156 124.5الشبان المسلمي 

ي ابراهيم محمود الشاعر157
ن الخاصةبنهامصطفن دمحم مصطفن 133الشبان المسلمي 

ي نجيب عطايا158
ن الخاصةبنهامصطفن دمحم مصطفن 134الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامعاذ دمحم انور احمد دمحم159 124الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامهاب حازم دمحم عبدالستار قابيل160 135الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامومن دمحم فوزي علي دمحم تاج161 136.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهامومن مصطفن فاروق عل درويش162 138الشبان المسلمي 

ى دمحم فتىح عل دمحم163 ن النمي  ن الخاصةبنهاياسي  136الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايحن  ابراهيم حسن عبدالحميد164 122الشبان المسلمي 

يف165 ن الخاصةبنهايحن  دمحم جوده دمحم احمد الشر 138.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايس احمد ساىم احمد166 126الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف السيد صالح الدين السيد عل167 132.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف عاطف علي عبدالواحد168 120الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف عصام جودة فهىمي دمحم نض169 125الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف عصام طلعت شعبان الخوىل170 127.5الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف عل دمحم عل171 132الشبان المسلمي 

ن الخاصةبنهايوسف ماهر عبدالعليم دمحم المنياوي172 130.5الشبان المسلمي 

ي173 ن الخاصةبنهايوسف محمود عبدالرازق السيد امبانى 126الشبان المسلمي 

132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااشاء احمد جوده عبدالسميع عطوة174

137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااالء عادل سليمان احمد الكوىمي175

ي السيد كمال السيد الخواجه176
132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاايثار مصطفن

135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهابسمله وليد شحاته فايد دمحم177

ي178
123.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهابوتامينا ايهاب عازر نقوال حبىسر

ي غنيم179
139مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاتسنيم دمحم رحيم عفيفن

124مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاتف  طارق محمود عبدهللا صقر180

124مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنا تامر احمد عبدالعزيز181

130.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنا عبداليى دمحم عبدالسالم موس182

139مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنه احمد علي احمد ابو زيد183

ي عبدالرحمن184 91.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنه اسالم دمحم علي العرنى

133مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنن احمد عبدالرازق عبدالعزيز185

 عالء حامد سيد العزاىمي186
131مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنن

136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجنن فهىمي صالح الدين دمحم الهيلي187

132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجودى ايمن دمحم البديوي وهدان دمحم188

ي السيد محمود189 134مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجودى وسام عبدالننى

105مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجومانا احمد دمحم عزت دمحم فهىمي غرس الدين190

وس191 129مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاجويس مجدي صفوت كامل تاورصن

127مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحبيبه احمد فاروق عباس دمحم192

109.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحبيبه دمحم السيد السيد السويدي193

124مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحال هيثم حسن ابراهيم بيوىمي194

ن حسام رشاد دمحم فرج195 77.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحني 

ن عبدالستار رمضان بيوىم ابراهيم196 134.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحني 

121مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادانه ايهاب صالح الدين مراد ابراهيم الجمل197

129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادعاء سالم دمحم عبدهللا سالم198

118مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهارحمه حلىم السيد عواد199



136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهارغد دمحم عزت عبدهللا عبدالحميد200

ي201 131مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهارفيده عماد عيىس احمد الموجى

133مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهارنيم احمد مصطفن جوده202

ي السيد سالم203
130.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهارنيم عالء الدين عبدالغنن

133مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاروان حسام الدين ابو المعاىطي علي المجوىلي204

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاروان دمحم ابوشعيشع متوىلي ابوشعيشع205

109مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاروى ابراهيم فؤاد ابراهيم سالمة206

ي عزب207
يف احمد مصطفن 115مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاروى شر

136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاروى دمحم ابراهيم دمحم خي  هللا208

136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازينب هشام عبدالعزيز ابراهيم شهاب209

137.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازينه ايمن فتىحي دمحم عبدالرحمن210

ي عبدالبصي  مسلم211
129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازينه ايهاب دمحم حسينن

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازينه محمود دمحم احمد اسماعيل212

ن متوىل سليمان213 135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاساره احمد حسي 

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاساره حسن دمحم عبده ابو زيد214

ي215
126.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاساره دمحم عامر السيد حفنن

130مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاسلىم احمد عبدالمقصود عل216

!VALUE#مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاسلىم وليد احمد فؤاد مرسي217

ن شحان218 ن امي  110مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاسما اسامه حسي 

122.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاشادن وليد محمود عبدهللا صقر219

106.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاشهد احمد دمحم عبداللطيف ابراهيم220

134مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاضىح احمد دمحم يىحي ابراهيم دمحم المحالوي221

129مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاغدير رفعت شندي عبداللطيف سالم222

72.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافاطمه ابراهيم حامد ابراهيم سعد223

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافاطمه دمحم صبىحي عبدالستار عبدالواحد224

102مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافاطمه ممدوح محمود دمحم225

122.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافرح عبدالرحمن صالح ابو المعاىطي226

ي227
ن
ي عبدالحميد العنان

98.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافرحه ايهاب عبدالمرضن

 هيكل228
 
112.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاكرمه طارق يىح عبدالباق

ي سليم229 ى محمود بهي الدين ناجى ن 128مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاكين

ي احمد ابو المعاىطي سليمان سيد احمد230 135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهالوجى

121.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهالينا احمد عبدالهادي احمد دمحم حسن231

128.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامارينا جورج ماهر عزيز ميخائيل232

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامايا بدر عبدالعظيم دمحم بدر233

119مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامرام محسن دمحم مهدي234

ي احمد النوري235
98مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامريم احمد الطوجن

ي236 137.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامريم احمد عبدالفتاح دمحم عبدالننى

136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامريم علي دمحم بكر الشاىمي237

117مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامريم دمحم رزق رزق عامر238

ي عبدالصادق239
108.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاملك احمد حسنن

98مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاملك عالء كامل عبدالسالم عوض هللا240

131.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامنار دمحم عبدالرحمن دمحم ابو الفتوح241

132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامنة الرحمن مصطفن اسماعيل عمر ابراهيم242

134.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامنة هللا احمد دمحم عطية دمحم243

ن عبدهللا244 يف احمد دمحم زىكي يسي  136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامنة هللا شر

136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامورين سمعان عبدالمالك سمعان حنا245

نا دمحم مصطفن محمود سلطان246 103مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامي 

120مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانادين احمد حسن السيد احمد حسن247

129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانادين امجد كمال عبدهللا حسن248

103.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاناريمان امي  دمحم نض الدين عبدالرحمن نض249



135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاندى دمحم احمد دمحم عبدالرسول250

138.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاندى دمحم عيىس جودة عبدالوهاب251

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانور الهدى السيد عبدالمؤمن السيد252

ي253
138مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانور ايمن احمد الغباسر

110مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانور طارق عني  دمحم متوىلي254

127.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانورهان احمد دمحم عبدالحكم ندا عامر255

ن دمحم256 137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهانورين امري رزق حسي 

133مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاهنا احمد صالح حلىمي دمحم شتا257

134.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاهنا حسام الدين ابوالخي  سيداحمد258

ي كريم259 113.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاوئام احمد ابراهيم عبدالننى

ن طاهر دمحم حسن260 139مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاياسمي 

ي محمود261 ن ياش عرنى 136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاياسمي 

123مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاياسمينا دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن262

133.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايمنن تامر دمحم السيد داود263

138مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوانا اكراىمي عوض موس ميخائيل264

129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد احمد دمحم ابراهيم عامر265

136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد اسامة دمحم سيد حسن266

ي دمحم عبدالمحسن267
 
130مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد حسام الدين ابراهيم الدسوق

يف268 138مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد حسام رمضان مصيلىحي شر

ي السيد السيد احمد269
 
129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد سامح شوق

يف عمر حسن علي هنا270
122مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد شر

111.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد صالح عبداللة صالح271

122مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد طارق السيد محمود حسن272

135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد دمحم شحان منصور273

107.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد دمحم دمحم جمال عبدالعظيم رضوان274

ي حسن عبدهللا مطاوع275
136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد مصطفن

137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااحمد ياش دمحم المهدى عيد276

129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاادم وليد عبدهللا جوده عبدالمطلب277

121.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاادهم دمحم جالل فهىمي حرفوش278

ي279  حسن عبدالحليم المغرنى
133.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاادهم مصطفن

اء عصام دمحم ابراهيم280 132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااليى

127.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاالحسن مصطفن السيد دمحم دمحم مني 281

ن282 138مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاالسيد رضا حافظ عباس حسي 

ي صبىحي نجيب عبدالملك283
ن
ي هان

ن
99.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاانتون

ي دمحم عبدالمحسن284
 
132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاانس حسام الدين ابراهيم الدسوق

ي285
 
131مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااياد اسالم سعيد السيد عبدالباق

ف حسن مصطفن موس286 135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااياد دمحم اشر

ي سالم سالم رمضان287
ن
136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااياد هان

137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهااياد هشام صالح الدين دمحم نور الدين288

134.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاايهم مجدي محمود مهدي دمحم مجاهد289

132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهابيجاد دمحم حلىمي محمود الكشك290

103.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاتداوس محب سالمه توفيق حنا291

اوى292  الشيى
115مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحاتم دمحم ماهر مصطفن

ي ابراهيم293
ي دمحم حسينن

ن
ي هان

121.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحسينن

ن294 130.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاحمزه احمد دمحم الجبيل حسي 

138.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازياد حسن عبدهللا حسن عبدهللا295

124.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازياد عمرو جوده الرفاعي سويلم296

123.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهازياد هدايه هدايه ابراهيم الشيخ عل297

126.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاسعد هيثم حسن ابراهيم298

ي299
 
135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاسيف الدين هيثم فتىحي عبدالموجود دسوق



ى300 134.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاشادى احمد ابراهيم ابراهيم البقي 

137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالحميد سمي  عبدالحميد ابو العال دمحم301

138.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن طارق احمد يسن اللبودي302

136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن عادل جودة دمحم مرسي303

134مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن دمحم سعيد شبل304

126.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالواحد دمحم الريدي305

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن محمود دمحم نبيل دمحم سلطان306

ف الدين307 136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعبدهللا رجب مجاهد دمحم شر

136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعل احمد محمود علي احمد308

129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعل دمحم احمد السيد عالم309

136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمار دمحم مصطفن دمحم حماد310

139مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر احمد سمي  السيد احمد صبيح311

138.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر احمد سمي  علي حجازي312

101.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر اسالم محمود دمحم مطر313

137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر امي  احمد السيد دمحم نور الدين314

130مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر تامر عبدهللا محمود عامر315

131مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر تامر دمحم عبدالهادى316

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر عبداللة ابراهيم السيد محمود317

135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر كريم سالم دمحم318

106مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر دمحم باشا منصور عبدالستار عيىس319

ن خالد320 ي رشدي حسنيي 
135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر مصطفن

ي البنهاوي321
129.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمر مني  دمحم دمحم مصطفن

ي الطنطاوي زغلول322
 
ف الدسوق 135مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمرو اشر

كس323 ف ذىكي دمحم شر
123.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمرو اشر

ي324
107.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمرو دمحم عبدالكريم حسن عفيفن

125.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاعمرو دمحم وليد دمحم صالح الدين عبدالموجود المالح325

134مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافادى طارق زىكي بيوىمي علي326

130مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافارس احمد سيد محمود يوسف327

115.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهافارس محمود دمحم عبدالمنعم عوف328

124.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم ايمن غنيىمي علي زهران329

127مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم ايمن دمحم فؤاد عبدالمعطي330

104.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم بخيت علي دمحم بخيت331

125مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم رافت احمد ابراهيم صالح332

يف دمحم طلعت333 97.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم شر

ن334 133مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم عبدهللا فتىحي عبدالعظيم حسي 

122.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم عمرو احمد ابو العال حماده335

130مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم مجدي محمود حسن سعيد336

ي دمحم زكريا337
ن
113مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهادمحم هان

110مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامحمود احمد عبدالموجود السيد عمر الخليفه338

124مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامحمود اسالم محمود دمحم مطر339

103.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامحمود خالد رمضان عبدالفتاح340

ي341  حسن السيد شلنى
137مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامحمود مصطفن

135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامحمود وليد سعد الدين السيد دمحم عيد342

ي عبدالصادق343
99.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامروان احمد حسنن

132.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامروان دمحم عبدالسميع دمحم السيد344

126مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامصطفن احمد دمحم ابراهيم عامر345

135.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامصطفن احمد مصطفن دمحم مصطفن346

!VALUE#مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامصطفن دمحم عبدالهادى مصطفن زعزع347

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامصطفن دمحم دمحم احمد الخطيب348

89مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامصطفن هيثم مصطفن ماهر دمحم الغمراوي349



117.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامعاذ دمحم فهىمي محمود اسماعيل350

126مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامنذر احمد حلىم مصطفن عبدربه351

!VALUE#مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهامهاب دمحم صبىحي مطاوع عوض352

ي عبدالعزيز منصور353 126.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهاهادى دمحم خي 

ي354
 
136.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف ابراهيم رشدي دمحم محجوب الحماق

124مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف اسالم عيد علي دمحم355

ي دمحم عمر356 129مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف عمار دمحم عبدهللا مليىحى

136مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف دمحم صبىحي عبدالستار عبدالواحد357

111.5مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف دمحم وليد دمحم صالح الدين عبدالموجود المالح358

ي السعيد عبدالصادق السيد359
ن
110مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف هان

132مصطفن كامل الرسمية لغاتبنهايوسف هشام عبدالعاىطي محمود شضحاته360

ي361
135الرواد الخاصة ع مبنهااسماء دمحم احمد دمحم عفيفن

137الرواد الخاصة ع مبنهابسمله دمحم محروس دمحم362

131.5الرواد الخاصة ع مبنهاجنا دمحم فريد الصادق363

133الرواد الخاصة ع مبنهاجنا نارص عبدالعزيز سليمان364

 فريد علي البدري365
135الرواد الخاصة ع مبنهاجنن

132الرواد الخاصة ع مبنهاحبيبه دمحم كمال ابراهيم366

132الرواد الخاصة ع مبنهاحال هشام مصطفن كمال الصاوي367

ن ايهاب كامل مختار368 130.5الرواد الخاصة ع مبنهاحني 

136.5الرواد الخاصة ع مبنهارنيم دمحم ساىمي دمحم متوىلي369

يف فاروق دمحم371 136الرواد الخاصة ع مبنهارؤى شر

104الرواد الخاصة ع مبنهاريم دمحم ابراهيم دمحم فارس372

126الرواد الخاصة ع مبنهاسلىم حازم طه محمود طه373

131الرواد الخاصة ع مبنهافرح مصطفن دمحم جالل عبدربه375

105الرواد الخاصة ع مبنهابسيطه- فريده ايهاب دمحم حجاج 376

131الرواد الخاصة ع مبنهافريده جمال دمحم رشاد السيد عامر377

ي منصور جرجس378 138الرواد الخاصة ع مبنهاكرستينا ناجى

137.5الرواد الخاصة ع مبنهالىم خالد عيد زيدان379

134.5الرواد الخاصة ع مبنهاليمار سامر ابراهيم دمحم كامل الغازوىلي380

125الرواد الخاصة ع مبنهابسيطه- مريم مصطفن محمود مصطفن خليل 381

131.5الرواد الخاصة ع مبنهاملك احمد سعيد مغاوري382

129.5الرواد الخاصة ع مبنهاملك سعيد علي صالح383

ي عبدالكريم384 136الرواد الخاصة ع مبنهاملك هيثم بحي 

ن385 ن عبدالمنعم حسي  نا حسي  136الرواد الخاصة ع مبنهامي 

نا دمحم ابراهيم اسماعيل386 123.5الرواد الخاصة ع مبنهامي 

137.5الرواد الخاصة ع مبنهاندى اسالم دمحم فريد عبدالحميد عزام387

 دمحم خليل388
ن
137.5الرواد الخاصة ع مبنهاندى هان

134.5الرواد الخاصة ع مبنهانوران عمرو عبدالفتاح السيد الكشك389

135.5الرواد الخاصة ع مبنهانيللي دمحم عبدالستار عبدهللا390

133الرواد الخاصة ع مبنهاابراهيم عبدالتواب ابراهيم عبدالتواب391

ي392
ن
131.5الرواد الخاصة ع مبنهااحمد ابراهيم احمد محمود الضق

131الرواد الخاصة ع مبنهااحمد تامر سيد احمد393

125الرواد الخاصة ع مبنهااحمد سمي  احمد دمحم حليمه394

124.5الرواد الخاصة ع مبنهااحمد طاهر عبدهللا عبدالحميد سيد احمد395

105الرواد الخاصة ع مبنهااحمد عبدالوهاب اسامة عبدالعزيز396

136.5الرواد الخاصة ع مبنهااسالم محسن حلىمي احمد398

ن399 115الرواد الخاصة ع مبنهاحامد محمود حامد حسي 

133.5الرواد الخاصة ع مبنهاحسام ايمن عبدالستار عبدالىحي رزق400

134الرواد الخاصة ع مبنهاحسن وليد دمحم رشاد401

136الرواد الخاصة ع مبنهارامز احمد بدر دمحم402



!VALUE#الرواد الخاصة ع مبنهاطاهر عمرو محمود ابو زيد403

135.5الرواد الخاصة ع مبنهاعمر عبدالحكيم ابراهيم عبدالمعبود405

124الرواد الخاصة ع مبنهاعمر هشام عبدالعزيز السيد406

129الرواد الخاصة ع مبنهاكريم صالح عطا هللا حمادة407

134.5الرواد الخاصة ع مبنهاكريم دمحم عبدالكريم احمد الضعيف408

بري409 110الرواد الخاصة ع مبنهامازن دمحم احمد محمود اليى

132الرواد الخاصة ع مبنهادمحم احمد سعد عطيه هللا بالل410

132.5الرواد الخاصة ع مبنهادمحم عمادالدين دمحم ولد السيد411

ي شفيق عبدالفتاح413
ن
120الرواد الخاصة ع مبنهامحمود هان

120.5الرواد الخاصة ع مبنهامروان احمد محمود احمد عبدالرحيم414

137.5الرواد الخاصة ع مبنهامصطفن اسامة السيد غريب415

131.5الرواد الخاصة ع مبنهامصطفن خالد عز الدين شعبان416

 عاطف عبدالننى سالم 417
104.5الرواد الخاصة ع مبنهاسمع- مصطفن

ي مهنن عبدالهادي418
ن
135الرواد الخاصة ع مبنهامصطفن هان

 علي شاج419
113الرواد الخاصة ع مبنهانور صالح عني 

136.5الرواد الخاصة ع مبنهايحن  خالد سيد عويس درويش420

138.5الرواد الخاصة ع مبنهايوسف السيد عبدالكريم السيد421

138الرواد الخاصة ع مبنهايوسف رضا علي حسن دمحم422

107الرواد الخاصة ع مبنهايوسف دمحم عادل دمحم الجوهري423

!VALUE#العالمية الحديثة الدوليةبنهاايمان طلعت حمدى حامد دمحم424

 حسن نصار425
ن
!VALUE#العالمية الحديثة الدوليةبنهابسمله هان

ن426 47العالمية الحديثة الدوليةبنهاحياه تامر عل محمود الشي 

46.5العالمية الحديثة الدوليةبنهارماس طارق احمد اسماعيل شعبان427

56العالمية الحديثة الدوليةبنهاروان بيوىم شكرى بيوىم عبده سالم428

56العالمية الحديثة الدوليةبنهاريناد ايمن دمحم عبداللطيف دمحم فرج429

57.5العالمية الحديثة الدوليةبنهاسلىم وائل لطفن مصطفن عبدالعزيز430

45.5العالمية الحديثة الدوليةبنهافرح خالد محمود دمحم محمود431

يف عبدالمقصود عبدالمقصود احمد432 ى شر ن 58.5العالمية الحديثة الدوليةبنهاكين

ن طارق احمد فتىح دمحمى433 58العالمية الحديثة الدوليةبنهالوجي 

57.5العالمية الحديثة الدوليةبنهامارينا انيس فوزى شفيق اسحق434

هان احمد فخرى سليمان سالم435 58العالمية الحديثة الدوليةبنهامي 

نا دمحم فتىح تهاىم عل436 55.5العالمية الحديثة الدوليةبنهامي 

يف437 56العالمية الحديثة الدوليةبنهاهنا دمحم عبدالمحسن عبدالخالق شر

45.5العالمية الحديثة الدوليةبنهاهنا محمود عبدالعال محمود438

57العالمية الحديثة الدوليةبنهااحمد وائل احمد عبدالحميد قدح439

57العالمية الحديثة الدوليةبنهااحمد وحيد رضا عبدالحليم البنا440

ف الدين441 58العالمية الحديثة الدوليةبنهاتوفيق وليد توفيق عبدالوهاب شر

ن رمزى عبدالملك نض اسعد442 57.5العالمية الحديثة الدوليةبنهاجورج امي 

51العالمية الحديثة الدوليةبنهاحمزه احمد يوسف عفيفن الخوىل443

38العالمية الحديثة الدوليةبنهاعبدالخالق دمحم عبدالغنن عفيفن هيكل444

44.5العالمية الحديثة الدوليةبنهاعبدهللا دمحم صبىح السيد عل445

54العالمية الحديثة الدوليةبنهاعمر عبدالحليم احمد عبدالحليم يحن 446

42العالمية الحديثة الدوليةبنهاعمر دمحم مرس عبداللطيف447

36.5العالمية الحديثة الدوليةبنهادمحم احمد دمحم عبدالمعز حماد448

44.5العالمية الحديثة الدوليةبنهادمحم مجدي ابراهيم محمود ابراهيم مسعود449

47العالمية الحديثة الدوليةبنهادمحم مىح الدين يحن  دمحم ابو زيد450

!VALUE#العالمية الحديثة الدوليةبنهامحمود احمد سعد دمحم سعد451

بينن551 ناشيونال بنهاانىحى دمحم فرج دمحم الشر icb55.5اني 

ناشيونال بنهاجنن باسم دمحم حجازى حسن قنديل552 icb30.5اني 

ناشيونال بنهاجومانا امي  احمد عبدالعزيز دمحم سيف553 icb46اني 



ناشيونال بنهاحال امجد مصطفن دمحم بدر خضن554 icb53اني 

ناشيونال بنهاخديجه وليد ابراهيم صبىحي محمود555 icb35.5اني 

ناشيونال بنهاروفيده عل عبدالرحمن عل عبدالرحمن داود556 icb49اني 

ناشيونال بنهارويدا خالد السيد احمد دمحم قايتباي557 icb51.5اني 

ناشيونال بنهاريم احمد دمحم عل عيد عرام558 icb56اني 

ناشيونال بنهاسلىم احمد ساىم عبدالعظيم سعد559 icb55اني 

ناشيونال بنهاسهيله حسام احمد عبدالرشيد الخوىلي560 icb35اني 

ناشيونال بنهاسوزانا احمد عبدالرحمن دويدار561 icb51.5اني 

ناشيونال بنهاشهد دمحم محمود قمر562 icb51اني 

ناشيونال بنهافرح باسم اسامه عبدهللا دمحم عبدالقادر563 icb39اني 

564
ن
ناشيونال بنهاليال احمد حسام الدين عل السعدن icb53.5اني 

ي565
يف سالم الفف  ناشيونال بنهامريم شر icb45.5اني 

566
ن
يف دمحم السيد بسيون ناشيونال بنهامريم شر icb51.5اني 

ناشيونال بنهامريم دمحم انور احمد النوري567 icb51.5اني 

ناشيونال بنهامريم مختار دمحم امام568 icb48.5اني 

ناشيونال بنهاندى محمود ابو شيع محمود569 icb55.5اني 

ناشيونال بنهانه دمحم عبدالوهاب عفيفن عبدالوهاب570 icb52اني 

ناشيونال بنهااحمد السيد محمود بيوىمي571 icb57اني 

ناشيونال بنهااحمد حسام احمد عبدالرشيد احمد الخوىلي572 icb52اني 

ناشيونال بنهااحمد حسام الدين عبدالرؤف دمحم الغنيىم امام573 icb48.5اني 

ناشيونال بنهااحمد وليد رجب دمحم رجب574 icb50.5اني 

ناشيونال بنهااش دمحم السيد متوىل ابراهيم575 icb52اني 

ناشيونال بنهاباسل حسام رشاد يس بيوىمي القال576 icb55.5اني 

ناشيونال بنهاخالد مختار دمحم امام577 icb38اني 

ناشيونال بنهاخطاب احمد خطاب مغاوري578 icb44.5اني 

ي دمحم سمي 579 ناشيونال بنهاسيف هللا يحن  icb52.5اني 

ناشيونال بنهاعبدالرحمن دمحم عبدالحميد عبدالمحسن580 icb55اني 

ف دمحم بكرى دمحم581 ناشيونال بنهاعبدهللا اشر icb38اني 

ناشيونال بنهاعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب عفيفن عبدالوهاب582 icb51اني 

برى583 ناشيونال بنهاعل طارق حسنن عبدالحميد اليى icb47.5اني 

ناشيونال بنهاعمر دمحم محمود السعيد584 icb51.5اني 

ي ماهر دمحم علي585
ن
ناشيونال بنهاعمر هان icb56.5اني 

ن586 ى دمحم امي  ناشيونال بنهامازن سمي  صيى icb54اني 

ناشيونال بنهادمحم طه دمحم الفرماوى587 icb33.5اني 

ناشيونال بنهادمحم عايد عبدالرحمن دمحم588 icb24اني 

ناشيونال بنهادمحم مدحت عبدالحميد سيد احمد عبدالحميد589 icb29.5اني 

ناشيونال بنهامروان عمر عبدالرؤوف ابراهيم590 icb44.5اني 

ناشيونال بنهانعمان صبىحي نعمان عبدالدايم591 icb39اني 

ناشيونال بنهاهاشم حازم دمحم السيد صبيح592 icb53.5اني 

ناشيونال بنهايىح عماد دمحم احمد593 icb43.5اني 

ناشيونال بنهايحن  دمحم ابراهيم السيد594 icb43.5اني 

ناشيونال بنهايوسف حازم دمحم نجم595 icb47اني 

ناشيونال بنهايوسف دمحم ابراهيم دمحم596 icb38.5اني 

134.5سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاتسنيم احمد دمحم االسمر597

136سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاصفاء دمحم عطية دمحم فاضن598

ن ابراهيم دبور599 133.5سمارت سكول الخاصة لغاتبنهامريم احمد دمحم حسي 

ي دمحم شعبان600 ن خي  136سمارت سكول الخاصة لغاتبنهانرمي 

601
 
 العزب العراق

 
135سمارت سكول الخاصة لغاتبنهااحمد تامر العراق

132سمارت سكول الخاصة لغاتبنهااحمد دمحم السيد حجاج602

133سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاعبدالرحمن احمد عبدهللا ترىك السيد603



115.5سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاعبدالرحمن خالد عبدالمحسن عبدالحميد كريم604

135سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاعبدهللا البشي  دمحم السيد شندى605

108.5سمارت سكول الخاصة لغاتبنهاعمر صالح دمحم عل عابد حجاب606

128.5سمارت سكول الخاصة لغاتبنهامعاذ اسالم دمحم ابراهيم607

127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد اسامة احمد الرفاع دمحم احمد608

ف دمحم احمد609 120.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد اشر

ه610 ن 117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد السيد عطا عل عجي 

94.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد تامر عصمت دمحم611

ن612 ن حسي  ن عبدالنعيم حساني  124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد حسي 

117االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد حمدى عبدهللا احمد613

51االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد حمدى عبدالمنعم ابراهيم مصطفن614

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد سالم خليفه سالم دمحم615

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد ساىم السيد عبدالمرضن616

99.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد سالمة دمحم احمد عل عيسوى617

94االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد طارق دمحمعبدالحميد العزب618

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عاطف جاب هللا صالح جاب هللا619

120االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عبدالحكيم جمعة جاد اسماعيل620

131.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عبدهللا الشحات دمحم الشحات عبدهللا621

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عصام احمد دمحم عبدالقادر622

71االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عصام دمحم ابراهيم623

93.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عل السيد عل عل عبدالفتاح624

106.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد عماد عبدالحليم دمحم يوسف625

86.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد فتوح دمحم رمضان عبدهللا626

103االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابسيطه- احمد كرم بدرى عبدالمالك دمحم 627

0االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد مجدى دمحم محمود متوىل628

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم احمد صقر629

يف630 يف دمحم شر 132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم شر

136.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم شعبان احمد631

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم صالح عبدالفتاح احمد632

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم عباس السيد دمحم633

132.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم عبدالحميد راجح عل مسلم634

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد دمحم عبدالعظيم عبدالرازق635

ماوى636 134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد محمود السيد محمود اليى

134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد مديح محمود السيدعبدالعال637

102.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد مصطفن عفيفن مصطفن مرشد638

ى639  احمد خي 
ن
119االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد هان

134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد هيثم فتىح عبدالخالق640

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااحمد وليد جمال السيد ابراهيم641

98.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادم عل وجيه محمو عل ندا642

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم احمد عبدالرحمن عل دمحم643

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم جالل جابر جالل سيد احمد644

131االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم خالد دمحم سالم645

117االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم دمحم احمد فتىح دمحم عبدالرحمن احمد646

80االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابسيطه- ادهم محمود رمضان سيد رمضان 647

123االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم هشام داهش صديق فارس648

119.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاادهم وائل سعد عبدالعظيم جمعه649

101االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااسامه احمد ابراهيم سيد احمد البنا650

136االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااسالم احمد ممدوح دمحم رمضان651

95االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااكرم حمادة عبدالغنن دمحمى دمحم652

66االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااكرم عبدالحكيم محمود ابراهيم653



127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااكرم دمحم عبدهللا النادى مصطفن654

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااكرم وائل سعد عبدالعظيم جمعه655

98االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاالزمزىم اسامه الزمزىم دمحم فؤاد عزيز656

122االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاالطيب حميد عل المحمد657

119.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاانس دمحم عبدالرؤوف عبدالعزيز658

ن عبدالسالم احمد السيد659 131.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد الحسي 

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد660

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد كرم جودة عبدالرحمن دنيا661

136.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد دمحم سيد دمحم محمود662

134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد دمحم عبدالعزيز عبدالرازق مرس الصباغ663

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهااياد وائل دمحم السيد دمحم عوض664

67.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابسيطه- ايهاب دمحم دمحم سليمان دمحم 665

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاباسم احمد رمضان الطوجن666

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابالل محمود دمحم عبداللطيف667

67.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاجابر دمحم جابر السيد668

37االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاجالل دمحم جالل دمحم خليل669

90.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاجمال ايمن محمود عبدالعزيز670

117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاحسام راضن عبدالجليل حسن احمد671

ن محمود672 ن محمود حسي  76االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاحسي 

70.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاحليم احمد ابو العال السيد ابو العال673

110االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاحمزه نبيل ساىم عبدالمجيد سالمه674

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاحمزه ياش عبدالمجيد عبدالفتاح675

676
ن
121.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاخالد ايمن فتىح بسيون

118االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاخالد عبدالنارص دمحم مصطفن677

ى678 137االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاخالد دمحم فتىح دمحم بحي 

679
 
114.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهارحيم السيد مرس حافظ زنان

107.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهارحيم جميل عبدالرحيم عيىس عبدالرحيم680

117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد احمد طلبه احمد681

29.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد احمد عبدهللا احمد682

86االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد احمد مرس احمد683

132.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد احمد مصطفن كامل عبدالمحسن684

ن ابراهيم685 134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد ايمن حسي 

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد ايمن عيىس عبده686

 السيد عبدهللا687
 
100.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد رضا عراق

124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد طارق حسنن السيد688

100.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد عصام السعيد مصطفن السعيد689

137االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد محمود حسن السيد دمحم690

0االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد محمود عبدهللا عبدالرحيم691

124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد مرس عبدهللا مرس692

111.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد وائل احمد عبدالفتاح سطوج693

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهازياد ياش زين العابدين عبدالرحيم694

 عبدالمجيد نصي 695
132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاساجد دمحم مصطفن

128االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاسمي  عبدهللا سمي  عبدهللا الشحات696

131االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاسيد عل سيد عل حسن الفيوىم697

ي698
131.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاسيف احمد سليمان سالمان عفيفن

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاسيف وليد عبدالفتاح عبدالعزيز عل699

100االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاشادى محمود كامل عبدالقادر700

77االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاشهاب الدين احمد عبدالعظيم احمد701

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاطارق عصام عبدالحليم عبدالرحمن702

111االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاطه السيد رشاد احمد عبدالكريم703



113.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعادل دمحم عادل دمحم السعيد704

127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعاطف شاكر فؤاد احمد عبدالوهاب705

132.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالجليل وائل عبدالجليل عل706

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبيد عبدالرحمن707

137.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن احمد عبدالرؤف عبدالعزيز708

ف عل احمد709 130االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن اشر

ف عيىسي عبدهللا710 86االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن اشر

127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن ايمن دمحم حسن711

107.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن حامد السيد رمضان العدل712

88االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن ساىم جابر مختار السيد713

136االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن سعيد عبدالفتاح حسن714

125.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن صالح السيد دمحم سالم715

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن طارق محمود احمد716

ن717 117االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن محسن ماهر حسني 

105.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن دمحم سعيد ابراهيم718

130االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن دمحم محمود ساىم احمد زىك احمد719

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن محمود ابو الفتوح عبدالمومن حجازى720

92.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن نادر زين العابدين احمد721

117االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالرحمن نصار دمحم عبدالفتاح عل دمحم722

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالعزيز دمحم جودة عبدالعزيز دمحم723

87االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا اسامة عبدالننى احمد724

97.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا اسالم دمحم معوض725

128.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا ايمن جوده السيد726

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا ايهاب عبدالحليم احمد727

124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا خالد محمود نبيل دمحم728

114االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا رضا عبدالرحمن بغدادى هالل729

يف عبدهللا السيد السيد730 111.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا شر

123االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا شعبان عبدهللا دياب دمحم731

88االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا فكرى فكرى دمحم عل732

117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا دمحم احمد عل عبدالحكم733

119.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا مدبوىل مصطفن مدبوىل السيد نصار734

122االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا معاويه عبدهللا محمود البحيىص735

 دمحم سليمان عبدالقادر736
ن
65.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدهللا هان

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعبدالوهاب خالد فتىح عبدالوهاب الحسينن737

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعرنى دمحم عرنى محمود738

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعصام رضا عبدالمعط دمحم ابراهيم739

115.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعصام صابر جابر حسن740

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعصام عالء الدين عل عباس741

72.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابسيطه- عصام دمحم عصام الدين عبدالموجود دمحم 742

129.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعالء عصام عل عباس محمود743

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل احمد السيد عل عبدالفتاح744

121االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل احمد عل احمد745

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل الدين محمود عبدالباسط خليل عبدالجواد746

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل باسم عل المغاورى غريب747

134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل خالد جوده رضوان رضوان748

106االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل خالد عل جاد سليمان749

ي750 128.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل دمحم تودي غريب بحي 

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل دمحم عل عبدالجليل751

121االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعل هشام دمحم عبدهللا دمحم752

76.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعماد الدين خليل توفيق ادم753



131االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعماد وليد عبدالغنن السيد سالم754

130االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمار حسام سعيد الننى ابراهيم حسن755

116االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمار دمحم عفيفن دمحم السيد المنياوي756

121.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم الجزار757

127االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر احمد بدر بدير758

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر احمد دمحم عبدالجليل759

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر اسالم دمحم مختار دمحم الجندى760

22االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر اسماعيل غريب اسماعيل عبدربه761

ف عادل عرانى762
105.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر اشر

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر السيد رشاد احمد عل763

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر صالح محمود دمحم764

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر عادل احمد فرج الفضاىل765

136االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر دمحم احمد عبدالحليم رشدان766

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر دمحم السيد الدريدى767

124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر دمحم السيد عبدالقادر عطا هللا768

119االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر دمحم سيد دمحم769

121االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر دمحم عطوة دمحم السيد770

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر مسعد دمحم دمحم عوده771

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر هاشم دمحم عبدالمنعم هاشم772

121.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاعمر وفيق زكريا التهاىم خليل773

ي فريد774
عبدالغنن ن 135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهافارس اسالم دمحم معي 

84االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهافاروق نبيل دمحم دمحم775

83.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهافتىح مختار عبدالعزيز دمحم776

!VALUE#االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم اسالم دمحم عبدالفتاح777

117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم سمي  عبدالفتاح غنيىم تراز778

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم عمرو عبدالغنن فوزى779

ي خليل ابراهيم780
!VALUE#االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم دمحم خليل عبدالغنن

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم دمحم دمحم سالمة781

113.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم مدحت دمحم جالل الغمرى يوسف782

136.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم وائل ابراهيم سليمان783

136االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكريم وليد احمد دمحم عامر784

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاكمال ابراهيم عبدالعزيز متوىل785

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامازن طلعت عبدالعزيز دمحم درويش786

123االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامازن دمحم فوزى حسن دمحم عامر787

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامازن دمحم كمال ابراهيم788

128االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامالك عل احمد احمد789

95.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامجدى احمد دمحم دمحم احمد790

131.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم احمد حسن السيد دمحم791

121.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم احمد صالح محمود دمحم محجوب792

ي793
ن
101.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم احمد صالح احمد دمحم واق

وك الحفناوى794 110.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم احمد فتىح ميى

127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم احمد دمحم عواد دمحم795

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم اسامة فؤاد عبداللطيف مصيلىح796

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم اسالم فاروق احمد دمحم العطار797

125.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم السيد ابوالمجد احمد798

89االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهابسيطه- دمحم السيد عبدالعاىط دمحمى بدار 799

57االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم السيد غنيىم مليىحى عل800

114االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم ايمن السيد فتوح801

ي802
130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم ايهاب دمحم نضالعفيفن

129.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم تامر عفيفن عفيفن عبدالعال803



116.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم جالل جابر جالل سيد احمد804

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حازم عبدهللا عل واىل805

114.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حسن السيد السيد علي806

ه807 ن محمود الصيى 134االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حسي 

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حمادة دمحم فتىح808

108.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حماده ابو العال حسن عل809

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم حميده دمحم مصطفن810

127االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم خالد الشحات ابراهيم ابو الحاج811

122.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم خالد عادل احمد812

104االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم خالد عبدهللا دمحم عيسوي813

ن814 ي عبدالعزيز السيد حسني 
 
68االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم دسوق

84االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم رمضان غباسر ابراهيم815

يف عبدالغنن احمد816 96االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم شر

108االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم صابر السيد عبدالجواد شحاته817

66االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم طارق احمد دمحم حجاج818

116االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم طارق عبدالمنعم محمود احمد819

68االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم طارق دمحم يوسف دمحم820

85.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف محمود821

55.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عبدهللا سعد معوض دمحم822

126.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عصام السيد عبدالعزيز823

ن824 137االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عل السيد عل حساني 

119االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عماد دمحم السيد عبدالفتاح الخوىل825

ن826 120االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عمرو دمحم السيد شاهي 

113االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم عمرو دمحم عواد السيد عل827

ى دمحم828 127.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم مختار صيى

125.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم مصطفن عل ابراهيم عماره829

118.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم مصطفن دمحم صديق830

ن عفيفن حسن831 132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم نارص الدين حسي 

90.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم نارص سعد عبدالعظيم832

106االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم نارص سعيد عبدالرحمن ابراهيم شحاتة833

132.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم نارص عبدالفتاح ابو الفضل متوىل834

ي احمد احمد علي حسن835
ن
36.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم هان

ي836 117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم وائل السيد سيد احمد شلنى

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم وليد صالح الدين محمود التهاىم837

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم ياش غانم ابراهيم838

99االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم يشى ابراهيم عبدالسميع839

20.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهادمحم يوسف دمحم يوسف840

89االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود احمد دمحم كامل دمحم841

118.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود احمد مغاورى عبدالعزيز السيد842

111االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود جمال كامل محمود843

128االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود رؤف دمحم غنيىم844

103االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود طارق محمود احمد845

ه846 119االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود عل محمود الصيى

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود فيصل محمود دمحمين قاسم847

ن دمحم848 120االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود دمحم امي 

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود دمحم جابر ابوالفتوح849

ن دمحم رشاد مغاورى حجازى850 124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود معي 

124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامحمود ميدو السيد احمد851

84االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن احمد حسان السيد852

121االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن احمد صالح دمحم853



128.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن اسامة صادق موس السيد854

ف عبدالعزيز احمد عبدالحليم855 129.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن اشر

133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن امجد رشاد عفيفن عالم856

97االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن خالد فريد ابو المكارم دمحم857

124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن صالح فؤاد دمحم الشعراوي858

128االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن عل مصطفن رياض859

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن دمحم بيوىم دمحم خليل860

105االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن دمحم سليمان دمحم سليمان احمد861

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن دمحم عبدالستار محمود عزب862

ي محمود863
ن
124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن محمود هان

115االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن ممدوح ابراهيم دمحم ابراهيم864

125.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامصطفن ياش ابو بكر مصطفن يوسف865

129.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ احمد حسن احمد السيد866

105االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ احمد حسن احمد النساج867

136.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ احمد عبدالخالق دمحم محمود عبدهللا868

124االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ احمد فوزى السيد دمحم869

106االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ احمد دمحم احمد عل عيسوى870

 ابراهيم بيوىم871
 
109االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ ايمن شوق

94.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ محسن محمود عبدهللا الرفاع872

ي احمد دمحم ندا873
132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامعاذ مصطفن

117.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامليك دمحم عبدالمنعم عبدالحليم عطيه874

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامهاب حسن دمحم احمد محمود العتيق875

132االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهامومن احمد جمال الدين عبدالعزيز حجاج876

113االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهانادر احمد دمحم خضن خطاب877

104االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهانادر طه كامل عبدالمقصود878

123االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهانورالدين السيد عبدالعظيم عبدالقادر محمود879

124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاهاجد تامر عيد توفيق محمود880

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاهالل اسامة فتىحي عبدالفتاح عبدالعزيز881

126االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاهيثم عصام ابراهيم سعدا882

121االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاوليد رشاد توفيق رشاد سليمان883

65االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهاونس رزق حنا بشارة884

ي دمحم885
133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايىح عصام عبدالحليم عفيفن

135االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم886

129االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف احمد عادل رشاد887

59االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف احمد عبدهللا احمد888

69.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف احمد فتىح دمحم889

75.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف اسماعيل فتح هللا مصطفن اسماعيل890

ف عبدالمنعم دمحم ابراهيم891 134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف اشر

ي السيد السيد892
 
35االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف ايمن عراق

119االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف باسم صبىح عل بدر893

122االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف تامر دمحم سالمة894

وك895 95االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف جمال دمحم عبدالفتاح ميى

123االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف جميل محمود جميل ابراهيم896

97.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف حسام سعد السيد احمد897

ن898 133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف حسنن دمحم امي 

125االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف حمادة حسن رشاد899

133االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف سامح سعد عبدالحميد900

يف عزالدين عبدالفتاح901 109.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف شر

 عطوة902
 
119.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف عادل سالم الدسوق

ن903 124.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف دمحم عبدالعزبز دمحم ابو العبنيى



107.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف دمحم دمحمى دمحم قرطام904

114.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف دمحم مصطفن دمحم عبداللطيف905

111.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف دمحم يىح عواد906

134.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف نارص عبدالفتاح ابو الفضل متوىل907

137.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف نارص عزب السيد ابراهيم908

 خضي  حسن عبدالقوى909
ن
133.5االمام دمحم متوىل الشعراوىبنهايوسف هان

ي محمود نافع910
 
نبنهاابراهيم احمد عراق 87االعدادية الرياضية بني 

نبنهاابراهيم ربيع دمحم ابراهيم سبع911 124االعدادية الرياضية بني 

ن912 نبنهاابراهيم محمود عبدالحفيظ محمود دمحم حسي  94االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد ساىم عبدهللا الشحات913 83االعدادية الرياضية بني 

هللا عبدالمطلب914 نبنهااحمد سيد عبدالفتاح خي  93االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد عبدالسميع دمحم مروان915 85.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد متوىل دمحم دمحمى اسماعيل916 105.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد دمحم السيد غريب دمحم917 113االعدادية الرياضية بني 

ن918 نبنهااحمد محمود عبدالعظيم عبده شاهي  103.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد نادر دمحم منتض دمحم زعفران919 111االعدادية الرياضية بني 

نبنهااحمد نارص شحاته علي شحاته920 61.5االعدادية الرياضية بني 

ي جاد921
نبنهاادهم احمد انور الحسينن 74.5االعدادية الرياضية بني 

ف عماد دمحم الطيب922 نبنهااشر 82االعدادية الرياضية بني 

نبنهاجوده حجازي جوده حجازي احمد923 73.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاحامد دمحم ابوحامد دمحم924 118.5االعدادية الرياضية بني 

 السيد ابو شافعي925
ن ن دمحم حسي  نبنهاحسي  125.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاخالد طارق بدوى دمحم بدوى926 83.5االعدادية الرياضية بني 

ي صديق927
 
نبنهازياد احمد صدق 20.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهازياد رضا عل ابو السعود ابو المعاىط928 82االعدادية الرياضية بني 

نبنهازياد ياش حمدى عبدالسمبع929 112.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاسعد وليد سمي  سعد السعيد930 41االعدادية الرياضية بني 

نبنهاسليمان كريم حسب الننى سليمان931 52.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاسيف الدين عل صبىح عل اسماعيل932 94.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاسيف دمحم عواد احمد933 56.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاطه عبدالعزيز السيد عبدالعزيز934 88االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرازق دمحم ابراهيم ابو السعود عل935 120.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن احمد المغاورى مروان936 121.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن حمادة خالد موسي937 70االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن صالح يوسف دمحم ابو السباع938 93.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن عالء عفيفن حجاج امام ابراهيم939 47.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن عل دمحم عوض940 76االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالكريم امام دمحم941 123.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم محمود عل رزق942 129.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالرحمن مدحت مصطفن كامل943 116.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدالعزيز دمحم ابراهيم عبدالبديع محمود944 106.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعبدهللا ابراهيم عبداللة ابراهيم امام945 120االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعمر ابراهيم عبدالفتاح قايدباي جرف946 94.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاعمرو عبدالمنعم عبدالعليم محمود947 112.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهافارس رزق سيد رشاد دمحم948 100.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاكريم احمد عبدالكريم احمد عيىسي949 114.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهاكريم رفعت احمد محمود حسن950 123.5االعدادية الرياضية بني 

ن951 نبنهاكريم دمحم احمد دمحم الشي  123االعدادية الرياضية بني 

نبنهاكريم يوسف حسن دمحم عبدالعال952 119.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهامايكل ماجد ماهر غطاس نسيم مطر953 110االعدادية الرياضية بني 



ي954
ف رزق زكريا مصطفن نبنهادمحم اشر 121.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهادمحم الطوجن احمد الطوجن955 109.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهادمحم جمال حسن طه عبدالسميع956 129االعدادية الرياضية بني 

نبنهادمحم طارق دمحم السيد957 130االعدادية الرياضية بني 

نبنهادمحم عبدالمنعم دمحم داود958 102االعدادية الرياضية بني 

ن دمحم959 نبنهادمحم عالء دمحم امي  94االعدادية الرياضية بني 

نبنهامحمود ايمن دمحم عل960 120.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهامحمود جودة دمحم حسب الننى دمحم الخوانىك961 74.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهامحمود خالد حلىم السيد دمحم962 62االعدادية الرياضية بني 

نبنهامحمود منصور دمحم مروان963 92االعدادية الرياضية بني 

نبنهامروان رضا عوض غانم964 80االعدادية الرياضية بني 

نبنهامصطفن حسن مصطفن كمال حسن مصطفن965 107االعدادية الرياضية بني 

نبنهامصطفن غريب عفيفن دمحم966 130االعدادية الرياضية بني 

نبنهامصطفن هشام مصطفن طه رجب القال967 118االعدادية الرياضية بني 

نبنهامهند حماده عبدالهادى عبدالعزيز968 89.5االعدادية الرياضية بني 

بينن خاطر969 نبنهامهند ياش عبدالغفار الشر 97االعدادية الرياضية بني 

ف حمدى حسن احمد ادريس970 نبنهامهيب اشر 126االعدادية الرياضية بني 

نبنهامومن دمحم عبدالننى احمد محمود971 102االعدادية الرياضية بني 

نبنهانورالدين احمد جمال عبدالعاىطي عرفات972 109االعدادية الرياضية بني 

نبنهاهالل هيثم هالل محمود973 113االعدادية الرياضية بني 

نبنهاهيثم تامر دمحم عبدالغنن حسن974 89.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايحن  زكريا احمد بدير دمحم975 122.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف احمد جمال الدين دمحم امام976 128.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف احمد دمحم حسن ابراهيم977 94االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف اسامه ابراهيم عبدالعظيم احمد عبدالننى978 101.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف باسل سعيد صبيح دمحم979 102.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف عمرو دمحم كامل احمد980 116االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف كامل السيد عبدهللا كامل سليمان981 128.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف دمحم فاروق قطب982 118االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف نادر دمحم عبدالخالق ابراهيم983 105.5االعدادية الرياضية بني 

نبنهايوسف ياش كامل عبدالرازق984 113االعدادية الرياضية بني 

نبنهاابراهيم حسام ابراهيم دمحم ابراهيم985 130.5نارص ع بني 

نبنهاابراهيم حسن ابراهيم حسن حامد986 128.5نارص ع بني 

نبنهاابراهيم خالد دمحم مختار عبدالعظيم987 118نارص ع بني 

نبنهاابراهيم رمضان ابراهيم عبدهللا عل988 128نارص ع بني 

نبنهاابراهيم دمحم ابراهيم عبدالسالم عل989 122.5نارص ع بني 

نبنهاابراهيم دمحم جمعة دمحم بدوى990 66.5نارص ع بني 

ي محمود ابراهيم السيد991
ن
نبنهاابراهيم هان 122نارص ع بني 

نبنهااحمد اسالم احمد عل ورده992 120نارص ع بني 

نبنهااحمد اسالم سعيد عبدالعظيم دمحم ابراهيم993 112.5نارص ع بني 

ف ابراهيم حسن عبدالرحمن هالل994 نبنهااحمد اشر 132نارص ع بني 

ف الغمرى حسن عبدالرحمن995 نبنهااحمد اشر 55نارص ع بني 

نبنهااحمد ايمن سعيد محمود بكرى996 108نارص ع بني 

نبنهااحمد حسام ابراهيم دمحم ابراهيم997 118.5نارص ع بني 

نبنهااحمد حسام حمدى عبدالمعط احمد عل998 68.5نارص ع بني 

نبنهااحمد حمدى محمود امام عل999 137نارص ع بني 

نبنهااحمد خالد احمد دمحم مسعود1000 72.5نارص ع بني 

ي1001
ي صديق عبدالراضن

 
نبنهااحمد خالد صدق 125.5نارص ع بني 

ن عفيفن حسن1002 نبنهااحمد سعد الدين حسي  137نارص ع بني 

ي دمحم يس ابراهيم1003 نبنهااحمد صيى 114.5نارص ع بني 



نبنهااحمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز دمحم1004 100.5نارص ع بني 

نبنهااحمد عبدالفتاح دمحم نجيب عبدالسالم حافظ1005 95نارص ع بني 

نبنهااحمد عل بيوىم المعتصم باهلل حسن بيوىم1006 91نارص ع بني 

نبنهااحمد عمر عبدالسالم مصطفن العمرى1007 121.5نارص ع بني 

نبنهااحمد عمرو يشي كمال1008 133نارص ع بني 

نبنهااحمد فضل شعبان احمد عبدالعليم1009 135نارص ع بني 

نبنهااحمد مجدى احمد عل دمحم هديه1010 125.5نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم احمد عبدالعظيم برهومة1011 106.5نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم العزازى السيد عل1012 136نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم بهاء الدين مني  عبدالحميد مصلىح1013 61.5نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم حسن بيوىم ابراهيم1014 135.5نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم عبدالحفيظ دمحم حسن1015 137نارص ع بني 

نبنهااحمد دمحم عبدالعزيز فتح هللا مصطفن1016 121نارص ع بني 

نبنهااحمد محمود سمي  فؤاد حافظ مطر1017 133.5نارص ع بني 

نبنهااحمد مراد حافظ احمد ابراهيم1018 109.5نارص ع بني 

نبنهااحمد نبيل فهىم عبدالرحمن السيد صقر1019 130.5نارص ع بني 

 عل حبيب عل1020
ن
نبنهااحمد هان 117.5نارص ع بني 

نبنهااحمد يسن الشحات احمد شديد1021 113.5نارص ع بني 

نبنهاادم ايهاب الطوجن حسن شحاتة1022 114نارص ع بني 

نبنهاادم حسام سعد دمحم الدبيىك1023 112.5نارص ع بني 

نبنهاادم حسن دمحم احمد عل1024 80نارص ع بني 

ن عبدالكريم1025 نبنهاادم طارق فؤاد حسي  104.5نارص ع بني 

نبنهاادم دمحم حافظ احمد ابراهيم1026 51.5نارص ع بني 

نبنهاادهم رجب دمحم عبدهللا بدوى1027 99.5نارص ع بني 

نبنهاادهم دمحم صالح عبدالحميد الطحالوى1028 116.5نارص ع بني 

نبنهاادهم دمحم نبيل توفيق يوسف1029 115نارص ع بني 

نبنهاادهم يوسف دمحم عبدالمنعم مبارك1030 115.5نارص ع بني 

نبنهااسالم اسامة عبدالعزيز ابراهيم عل1031 123نارص ع بني 

نبنهااسالم حاتم صبىح عل عل الحادق1032 116.5نارص ع بني 

نبنهااسالم محسن سالم محمود سالم1033 119نارص ع بني 

نبنهااسالم دمحم عبدالمحسن عزب سالمة1034 137نارص ع بني 

نبنهااسماعيل وائل متوىل دمحم الجمل1035 127.5نارص ع بني 

نبنهاالسيد احمد السيد السيد عوض هللا1036 137نارص ع بني 

ف السيد عبدالمنعم اسماعيل1037 نبنهاالسيد اشر 135نارص ع بني 

نبنهاالفاروق سعيد فاروق السيد يوسف1038 132نارص ع بني 

ن عبدهللا عبدالرحمن مشهور1039 ن عبدهللا امي  نبنهاامي  127.5نارص ع بني 

نبنهاانس ايمن امان عبدالسالم الجندي1040 127نارص ع بني 

نبنهااياد دمحم احمد دمحم القرش1041 118نارص ع بني 

نبنهااياد دمحم رجب عبدالفتاح دمحم1042 126نارص ع بني 

نبنهااياد ياش دمحم الفضاىل احمد السعداوى1043 129نارص ع بني 

ي عبدالعال هاشم1044
نبنهاباهر باسم دمحمي عفيفن 107نارص ع بني 

نبنهابراء دمحم حسب الننى متوىل دمحم كامل1045 129نارص ع بني 

نبنهاتوماس فادى فرح صالح داود1046 136نارص ع بني 

نبنهاجالل محمود جالل غريب حسن1047 122نارص ع بني 

نبنهاحسام احمد عادل علي عالم1048 134.5نارص ع بني 

نبنهاحسام عالء دمحم ابو عوف مصطفن1049 109.5نارص ع بني 

وك1050 ن توفيق ميى ن توفيق حسي  نبنهاحسي  103.5نارص ع بني 

ن شحاتة1051 ن دمحم حمدي حسي  نبنهاحسي  119نارص ع بني 

نبنهاحمزه احمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن قناوى1052 130نارص ع بني 

نبنهاحمزه سمي  دمحم حسن دمحم عامر1053 133.5نارص ع بني 



نبنهاخالد شادى دمحم خالد حسن مصطفن1054 121نارص ع بني 

نبنهاخالد دمحم السيد رجب رزق1055 131.5نارص ع بني 

نبنهاخالد ياش عبدالرسول عبدالخالق دمحم1056 131.5نارص ع بني 

نبنهارامز اسامة احمد عل عدس1057 128نارص ع بني 

نبنهازكريا ماهر متوىلي احمد متوىلي1058 99.5نارص ع بني 

نبنهازياد ابراهيم فتىح محمود خليل1059 127نارص ع بني 

نبنهازياد تامر احمد شفيق حسن1060 128نارص ع بني 

نبنهازياد حنفن ابو الفضل حافظ دمحم1061 105.5نارص ع بني 

ى كامل السيد 1062 نبنهابسيطه- زياد خي  123نارص ع بني 

نبنهازياد عماد دمحم دمحم ابو الوفا1063 132.5نارص ع بني 

نبنهازياد عمرو يشي كمال عبدالرحيم1064 125نارص ع بني 

نبنهازياد مجدي عبدالغفار مغاوري الديب1065 121نارص ع بني 

نبنهازياد دمحم صبيح عبدالعزيز امام1066 127نارص ع بني 

نبنهازياد دمحم محروس دمحم عبدالعزيز1067 114.5نارص ع بني 

نبنهازياد محمود جمال عبدالنارص عبدالحميد ورده1068 131نارص ع بني 

نبنهازياد ياش السيد عيد الرحيم مرس1069 129.5نارص ع بني 

نبنهاسعيد عصام الدين سعيد ابراهيم1070 129نارص ع بني 

نبنهاسليم مهيب سليم عبدالحميد سليم1071 104نارص ع بني 

نبنهاسيف احمد سالمه عابد صالح1072 127.5نارص ع بني 

نبنهابسيطه- سيف اسالم عاطف سعد دياب 1073 99.5نارص ع بني 

نبنهاسيف الدين دمحم اسماعيل بحيت عل1074 114نارص ع بني 

ن عبدالفتاح1075 نبنهاسيف هللا دمحم بكر حسني  87.5نارص ع بني 

نبنهاسيف دمحم سعيد محمود مصطفن1076 127.5نارص ع بني 

نبنهاشكرى حسن شكرى عليىم دمحم1077 124.5نارص ع بني 

نبنهاصالح اكرم سمي  عبدالعليم عشماوى1078 110.5نارص ع بني 

نبنهابسيطه- عاطف وليد دمحم عل احمد عل 1079 108نارص ع بني 

نبنهابسيطه- عبدالحميد محسن عبدالحميد مراد 1080 103.5نارص ع بني 

نبنهاعبدالحميد مختار عبدهللا عبدالحميد1081 92نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن ابراهيم حمدى عبدالستار مرس1082 136.5نارص ع بني 
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نبنهاعبدالرحمن احمد سعيد عباس دسوق 132نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن احمد دمحم احمد عبدالرحمن1084 135نارص ع بني 

ن 1085 نبنهابسيطه- عبدالرحمن اسامة عبدالرحمن حسي  101نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن اسالم سمي  عبدالعظيم1086 125نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن اسالم دمحم الهادى السيد السويدى1087 129.5نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن السيد رجب عل ابراهيم1088 129.5نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن ايهاب بكرى صالح الدين نض1089 121.5نارص ع بني 

ي1090
نبنهاعبدالرحمن رضا دمحم يوسف مصطفن 123.5نارص ع بني 

ن1091 نبنهاعبدالرحمن عادل دمحم متوىل ابو العني  137.5نارص ع بني 

 صبىح متوىل بخيت1092
ن
نبنهاعبدالرحمن عون 131نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم بيوىم عل بيوىم1093 118نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالتواب محمود دمحم1094 120نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم عبدهللا مرس عفيفن1095 115نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم دمحم دمحم ابوالنض1096 118.5نارص ع بني 

نبنهاعبدالرحمن يوسف عبدالفتاح دمحم1097 132نارص ع بني 

نبنهاعبدالعزيز احمد عبدالعزيز عل1098 116.5نارص ع بني 

نبنهاعبدالعظيم وليد عبدالعظيم محمود1099 110نارص ع بني 

ن احمد1100 نبنهاعبدهللا احمد حسي  102نارص ع بني 

نبنهاعبدهللا احمد دمحم عبدالعزيز عودة1101 129.5نارص ع بني 

نبنهاعبدهللا ايهاب محمود عبدالحليم محمود1102 128.5نارص ع بني 

نبنهاعبدهللا عاطف فوزى احمد1103 134نارص ع بني 



نبنهاعبدهللا عالء دمحم علي طلبة1104 118.5نارص ع بني 

نبنهابسيطه- عبدالمسيح جميل عايد نجيب ساويرس 1105 87نارص ع بني 

ن ابراهيم خليفة1106 نبنهاعبدالمنصف عبدالحكيم حسي  106نارص ع بني 

نبنهاعبدالواحد هشام عبدالواحد دمحم1107 129.5نارص ع بني 

نبنهاعل احمد عاطف عبدالفتاح خي  هللا عبدالمطلب1108 130نارص ع بني 

نبنهاعل متوىل عبدالفتاح عل1109 129نارص ع بني 

نبنهاعل دمحم احمد ابو الفتوح دمحم1110 125نارص ع بني 

نبنهاعل دمحم عبدهللا رضا دمحم1111 110.5نارص ع بني 

نبنهاعل دمحم عل عبدالواحد عل1112 112نارص ع بني 

نبنهاعل ياش عل سيد1113 115نارص ع بني 

نبنهاعماد دمحم حسنن عبدالرازق1114 126.5نارص ع بني 
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نبنهاعمر احمد عبدالعزيز عراق 79.5نارص ع بني 

نبنهاعمر احمد دمحم عطية العطار1116 128.5نارص ع بني 

ف دمحم محمود1117 نبنهاعمر اشر 107نارص ع بني 

نبنهاعمر تامر حسن متوىلي سالمة1118 131نارص ع بني 

نبنهاعمر توفيق طلعت السيد بيوىم الخواجة1119 133.5نارص ع بني 

نبنهاعمر جمال محمود دمحم عبدهللا1120 103.5نارص ع بني 

نبنهاعمر حامد السيد دمحم1121 84.5نارص ع بني 

نبنهاعمر حسن عل حسن عل قاسم1122 127.5نارص ع بني 

نبنهاعمر رضا عبدالفتاح عبدالظاهر بيوىم1123 108.5نارص ع بني 

نبنهاعمر سمي  فتىح حافظ عل1124 129نارص ع بني 

نبنهاعمر عالء عل حسن عل1125 101.5نارص ع بني 

ن1126 نبنهاعمر دمحم عثمان السيد حسي  97نارص ع بني 

نبنهاعمر دمحم عطيه عالم عبدالوهاب1127 128نارص ع بني 

نبنهاعمر دمحم علي دمحم مرس صقر1128 129.5نارص ع بني 

نبنهاعمر نجاح عبداللطيف حسن ابراهيم1129 67.5نارص ع بني 

 كامل عبدالىح دمحم1130
ن
نبنهاعمر هان 136.5نارص ع بني 

ى1131  ابراهيم بحي 
 
ى دسوق نبنهاعمر هشام بحي  123.5نارص ع بني 

نبنهاعمر يوسف سعيد يوسف محمود1132 112نارص ع بني 

نبنهاعيىس احمد عيىس سيد احمد عطيه1133 113نارص ع بني 

نبنهافارس السيد دمحم عبدالعزيز سيد احمد1134 125نارص ع بني 

نبنهافارس دمحم حسن احمد دمحم عل1135 124نارص ع بني 

نبنهافايز دمحم فايز عبدالرحمن سالم1136 129نارص ع بني 

نبنهافتىحي دمحم فتىحي حامد دمحم شعالن1137 134.5نارص ع بني 

نبنهافريد ياش دمحم فريد السعيد دمحم1138 75نارص ع بني 

نبنهافهد نادر زغلول عمر سالم قنصوه1139 75.5نارص ع بني 

نبنهافيصل دمحم رسىم النقشبندى1140 114نارص ع بني 

نبنهاكرم حسن دمحم شعبان رزق1141 117نارص ع بني 

نبنهاكريم انور وجدى عبدالصادق الخواجه1142 122نارص ع بني 

نبنهاكريم عطية حسن عطية محسب1143 118نارص ع بني 

نبنهاكريم مجدى دمحم المهدى احمد عبدهللا1144 113.5نارص ع بني 

نبنهاكريم دمحم فؤاد فهىم عبداللطيف1145 64نارص ع بني 

قاوى1146 نبنهاكريم هشام عل عل الشر 66.5نارص ع بني 

نبنهامارتن جورج طلعت سالمه عبدالملك1147 98نارص ع بني 

نبنهامازن احمد دمحم جودة مغرنى1148 130نارص ع بني 

نبنهامازن ايمن عبدالفتاح عبدالسميع1149 102.5نارص ع بني 

نبنهامازن ايمن دمحم محمود هيبه1150 132نارص ع بني 

نبنهامازن هيثم شاكر عبدالوهاب1151 130.5نارص ع بني 

 ابراهيم1152
 
نبنهامالك احمد شوق 78.5نارص ع بني 

نبنهامالك دمحم سليمان عطيه سليمان1153 114.5نارص ع بني 



نبنهادمحم ابراهيم رمضان حسن1154 123.5نارص ع بني 

نبنهادمحم ابراهيم عبدالسالم بيوىم حسن1155 102نارص ع بني 

نبنهادمحم احمد السيد شعبان سكر1156 137.5نارص ع بني 

نبنهادمحم احمد دمحم ابراهيم عبدالعزيز1157 116نارص ع بني 

نبنهادمحم احمد دمحم ابراهيم دمحم بدر1158 125نارص ع بني 

نبنهادمحم اسامة دمحم رزق عبدالمعط غنيم1159 136نارص ع بني 

نبنهادمحم اسالم دمحم عبدالفتاح عماره1160 134.5نارص ع بني 

 البسطويىس1161
 
ف السيد الدسوق نبنهادمحم اشر 114نارص ع بني 

ف السيد دمحم ابراهيم1162 نبنهادمحم اشر 135.5نارص ع بني 

ف دمحم عبدالخالق نصار1163 نبنهادمحم اشر 117نارص ع بني 

نبنهادمحم السيد جابر يسن ابراهيم1164 123.5نارص ع بني 

نبنهادمحم ايمن عبدالعظيم احمد يوسف1165 121.5نارص ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم ايمن دمحم ابراهيم سليمان 1166 115نارص ع بني 

ى1167 نبنهادمحم ايمن دمحم فاروق محمود بحي  108.5نارص ع بني 

نبنهادمحم ايهاب دمحم ماضن دمحم عامر1168 130نارص ع بني 

نبنهادمحم حسن عل فوده بيوىم1169 128نارص ع بني 

ن1170 ن حسي  نبنهادمحم خالد رمضان حسي  103.5نارص ع بني 

نبنهادمحم خالد دمحم كمال عبدالعزيز اسماعيل1171 130نارص ع بني 

نبنهادمحم رضا دمحم احمد السيد1172 130نارص ع بني 

نبنهادمحم رفيق ابراهيم عبدالجواد عبدالمجيد1173 124.5نارص ع بني 

نبنهادمحم سامح السيد سليمان عل1174 126.5نارص ع بني 

ن1175 نبنهادمحم شاج مني  امي  116نارص ع بني 

نبنهادمحم سعيد شاج الدين سعيد مجاهد1176 130نارص ع بني 

نبنهادمحم صابر خالد غريب محمود ابراهيم1177 94نارص ع بني 

نبنهادمحم طارق شفيق موس احمد1178 117.5نارص ع بني 

نبنهادمحم عصام عل دمحم عل1179 115.5نارص ع بني 

نبنهادمحم عصام محمود محمود عبدالعال1180 134نارص ع بني 

نبنهادمحم عصام منصور مهدى دمحم1181 112نارص ع بني 

نبنهادمحم عمرو دمحم السيد دمحم1182 65.5نارص ع بني 

نبنهادمحم عمرو دمحم عبدالرحمن بركه1183 111.5نارص ع بني 

نبنهادمحم محسن ابوالفتوح عبدهللا منصور1184 124.5نارص ع بني 

 مسعود سليمان1185
 
نبنهادمحم محمود شوق 123.5نارص ع بني 

نبنهادمحم محمود دمحم عبدالمنعم مبارك1186 134.5نارص ع بني 

نبنهادمحم مدحت غنيم عطيه غنيم1187 120نارص ع بني 

ي1188
ي سيد مغاوري مصطفن

نبنهادمحم مصطفن 123نارص ع بني 

نبنهادمحم موس جمعة موس الشيخ1189 116.5نارص ع بني 

نبنهادمحم نادر محمود عبدالواحد دمحم1190 105نارص ع بني 

 مهنن غباسر يوسف1191
ن
نبنهادمحم هان 95نارص ع بني 

ي دمحم السيد1192 ي ممدوح بحي 
ن
نبنهادمحم هان 130.5نارص ع بني 

نبنهادمحم هشام مصطفن ابراهيم1193 134نارص ع بني 

نبنهادمحم وليد السيد عبدالستار بندارى1194 124نارص ع بني 

نبنهادمحم وليد دمحم حسن عبدالقادر1195 135نارص ع بني 

نبنهامحمود احمد السيد محمود حبيش1196 87نارص ع بني 

نبنهامحمود اسامه عبدالخالق عبدالعظيم سيد احمد زغلول1197 132.5نارص ع بني 

نبنهامحمود الخطيب عيىس عبدالغنن دمحم1198 125نارص ع بني 

نبنهامحمود حسام الدين سعد عيىسي دمحم عامر1199 125.5نارص ع بني 

نبنهامحمود خالد احمد محمود دمحم العزازى1200 129.5نارص ع بني 

نبنهامحمود رمزى سمي  عبدالعظيم مصطفن1201 132نارص ع بني 

نبنهامحمود صبىحي نصار سليمان بدوى1202 132نارص ع بني 

نبنهامحمود دمحم ابراهيم دمحم متوىل1203 120نارص ع بني 



ن1204 نبنهامحمود دمحم محمود دمحم حسي  132.5نارص ع بني 

نبنهامحمود دمحم منذر محمود رميح1205 117نارص ع بني 

نبنهامحمود دمحم نهاد عالوى1206 75.5نارص ع بني 

نبنهامحمود مصطفن السيد ابو زيد احمد ابو العال1207 126نارص ع بني 

نبنهامىح ابو زيد مىح الدين ابو زيد احمد1208 36.5نارص ع بني 

نبنهامروان احمد عبدالستار دمحم الخوىل1209 133.5نارص ع بني 

نبنهامروان حسام عبدالرؤف عبدالعظيم العيله1210 122نارص ع بني 

نبنهامروان طارق يوسف عبدالرؤف دمحم1211 110نارص ع بني 

نبنهامروان عصام احمد امام حسن1212 134.5نارص ع بني 

نبنهامشهور عبدالعظيم عبدهللا عبدالرحمن مشهور1213 133نارص ع بني 

نبنهامصطفن احمد حلىمي الهجرسي الدمرداش1214 106نارص ع بني 

نبنهامصطفن احمد مصطفن بدوى ابراهيم1215 62نارص ع بني 

نبنهامصطفن جمال دمحم عل دمحم1216 128.5نارص ع بني 

يف1217 نبنهامصطفن عمرو دمحم فتىح هاشم عل الشر 104.5نارص ع بني 

ن1218 نبنهامصطفن دمحم نبيل عبدالمنعم حسني  130.5نارص ع بني 

نبنهامصطفن دمحم يسن دمحم يسن نصار1219 101.5نارص ع بني 

نبنهامصطفن محمود ابراهيم محمود ابراهيم1220 120نارص ع بني 

نبنهامصطفن مدحت دمحم مختار عبدالعظيم مصيلىحي1221 113نارص ع بني 

 مني  مصطفن حسن مصطفن1222
نبنهامصطفن 129.5نارص ع بني 

نبنهامعاذ طارق عبدالرؤف دمحم السيد1223 131نارص ع بني 

نبنهامعاذ نبيل دمحم سيد احمد عبدالمعط1224 105.5نارص ع بني 

ى1225 ن العشر ن ياسي  نبنهامهاب محمود ياسي  124.5نارص ع بني 

نبنهامهاب هيثم السيد عبدالرحمن خليل1226 123نارص ع بني 

نبنهامهند عيىسي زيدان عبدالبديع1227 125.5نارص ع بني 

نبنهامهند نادر عبدالمنعم عل دمحم1228 106نارص ع بني 

ي1229
نبنهامومن عيد عفيفن حمزة عفيفن 126نارص ع بني 

يس عطاهللا1230  ياش عبدالحميد عي 
ن
نبنهاهان 118.5نارص ع بني 

ي عبدالخالق مصطفن1231
نبنهاوجدى دمحم مصطفن 101.5نارص ع بني 

ن عبده دمحم لطفن محمود1232 نبنهاياسي  99.5نارص ع بني 

نبنهايىح احمد دمحم عبدالرحمن احمد عيىس1233 132.5نارص ع بني 

نبنهايحن  زكريا محن  الدين سليم حسن1234 115نارص ع بني 

نبنهايحن  دمحم حسن عبدالعزيز يوسف1235 121نارص ع بني 

نبنهابسيطه- يحن  دمحم دمحمى سعيد غريب عبدالعال 1236 90نارص ع بني 

نبنهايحن  مصطفن دمحم دمحم دمحم1237 96.5نارص ع بني 

نبنهايس ممدوح صبىح عبدالعال خفاجه1238 86.5نارص ع بني 

ن دمحم احمد1239 نبنهايوسف احمد حسي  115.5نارص ع بني 

نبنهايوسف احمد دمحم دمحم يوسف شامه1240 64.5نارص ع بني 

نبنهايوسف احمد مصطفن احمد مرع1241 126نارص ع بني 

نبنهايوسف احمد وحيد مغاورى سند1242 124نارص ع بني 

نبنهايوسف اسامه عبدالفتاح دمحم جاد الكريم1243 121.5نارص ع بني 

ن عبدالمعطي1244 ف رمضان يسي  نبنهايوسف اشر 127.5نارص ع بني 

نبنهايوسف ايمن عبدالسالم شديد عل جندى1245 136نارص ع بني 

نبنهايوسف جمال مىح الدين عبدالحق سعد1246 106نارص ع بني 

نبنهايوسف حمدى جابر سعد1247 100.5نارص ع بني 

نبنهايوسف خالد السيد السيد يوسف1248 137نارص ع بني 

نبنهايوسف رضا الحنفن محمود ابراهيم1249 !VALUE#نارص ع بني 

نبنهايوسف سعيد دمحم عل1250 136نارص ع بني 

نبنهايوسف عاطف عبدالكريم صالح بركات1251 111.5نارص ع بني 

نبنهايوسف عصام صالح دمحم امام1252 62نارص ع بني 

نبنهايوسف عالء السيد سيد احمد شلنى1253 129نارص ع بني 



نبنهايوسف عماد حمدى احمد عثمان1254 122نارص ع بني 

نبنهايوسف عماد شفيق حبيب سوريال1255 111.5نارص ع بني 

 مصطفن ابراهيم1256
 
نبنهايوسف دمحم ابراهيم الدسوق 71.5نارص ع بني 

ي السيد احمد1257
نبنهايوسف دمحم الطوجن 135نارص ع بني 

نبنهايوسف دمحم جودة عبدالفتاح ابراهيم1258 124نارص ع بني 

نبنهايوسف دمحم شديد دمحم غنيم1259 137.5نارص ع بني 

نبنهايوسف دمحم فاروق عل حجازى1260 119.5نارص ع بني 

نبنهايوسف دمحم دمحم ابراهيم حجر1261 126.5نارص ع بني 

نبنهايوسف محمود عبدالباسط دمحم عل1262 134نارص ع بني 

نبنهايوسف مصطفن ابراهيم دمحم سالم1263 123.5نارص ع بني 

نبنهايوسف نجاح عبداللطيف حسن ابراهيم1264 122.5نارص ع بني 

 ناصف ابو العال السيد1265
ن
نبنهايوسف هان 134نارص ع بني 

نبنهايوسف هيثم حسن محسب1266 137نارص ع بني 

ى دمحم راجح1267 نبنهايوسف وليد دمحم الغريب بشر 120نارص ع بني 

نبنهايوسف يشى لطيف زىك عل منصور1268 135.5نارص ع بني 

ف مرس متوىل1269 130(عرنى)السالم الخاصة بنهابسمله اشر

137(عرنى)السالم الخاصة بنهاتسنيم يىح دمحم الهادى دمحم عبدهللا1270

130(عرنى)السالم الخاصة بنهاجنن احمد فارق جوده1271

91(عرنى)السالم الخاصة بنهاجنن السيد محمود عبدالعليم1272

123(عرنى)السالم الخاصة بنهاجنن سليمان سمي  عبدالحكيم1273

117(عرنى)السالم الخاصة بنهاجنن نور ابو شيع امام1274

136(عرنى)السالم الخاصة بنهاجود خالد طه رضوان1275

133(عرنى)السالم الخاصة بنهاجوىل زكريا كمال عطاهللا1276

116.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاحبيبه وائل دمحم مامون1277

ن سامح عبدالرحمن عبدالباسط1278 101(عرنى)السالم الخاصة بنهاحني 

ن1279  دمحم معي 
ن
49.5(عرنى)السالم الخاصة بنهادنيا هان

134(عرنى)السالم الخاصة بنهارتاج دمحم احمد دمحم زكريا1280

127.5(عرنى)السالم الخاصة بنهارزان دمحم عبدالرؤف عبدالحميد1281

125.5(عرنى)السالم الخاصة بنهارضوى احمد عباس عبدالحميد هيكل1282

ن دمحم1283 121(عرنى)السالم الخاصة بنهاروان دمحم امي 

 عبدالحليم المغرنى1284
 
 دمحم صدق

ن
94(عرنى)السالم الخاصة بنهاروايح هان

120(عرنى)السالم الخاصة بنهاريم احمد دمحم سمي 1285

ن1286 129.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاساره ابراهيم بيوىم حسي 

130(عرنى)السالم الخاصة بنهاسعاد جميل سعيد محمود1287

ن دمحم1288 127.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاسلىم دمحم امي 

ف دمحم عبدالعال1289 131(عرنى)السالم الخاصة بنهاسهيله اشر

129(عرنى)السالم الخاصة بنهافاطمه احسان عبدالعليم طه1290

128.5(عرنى)السالم الخاصة بنهافرح دمحم عبدالقادر عبده1291

117(عرنى)السالم الخاصة بنهاالرا حافظ عبدالسميع صوفان1292

ى عبدالفتاح دمحم1293 136(عرنى)السالم الخاصة بنهالمار خي 

1294
 
ن دمحم عبدالعزيز السيد الغايان 120.5(عرنى)السالم الخاصة بنهالوجي 

136.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامريم وليد حامد عبدالحميد1295

135.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاملك احمد سمي  احمد ابراهيم1296

112.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاملك السيد حسن عبدالرؤف1297

133.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاملك حسام دمحم شكرى السيد1298

134.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاملك دمحم السيد احمد1299

135.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامورين يوسف صالح يوسف1300

136(عرنى)السالم الخاصة بنهاناهد احمد رفعت عبدالمجيد1301

134.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاندى ابراهيم ابراهيم عل1302

135.5(عرنى)السالم الخاصة بنهانوران اسامه حلىم شلنى1303



132.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاهنا دمحم زكريا السيد1304

132.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاهيلن عطيه نبيل عطيه1305

115(عرنى)السالم الخاصة بنهايارا عمرو عبدالعظيم دمحم1306

126.5(عرنى)السالم الخاصة بنهايوستينا انيس ابراهيم عزيز1307

127.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاابراهيم دمحم ابراهيم الحسينن1308

132.5(عرنى)السالم الخاصة بنهااثر دمحم زين العابدين ابراهيم دراج1309

!VALUE#(عرنى)السالم الخاصة بنهااحمد سامح سعد السيد1310

124.5(عرنى)السالم الخاصة بنهااحمد عالء عبدالمعط رمضان سالم1311

131.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاتوماس جون فكرى زىك1312

101(عرنى)السالم الخاصة بنهاحسن دمحم حسن السيد1313

126(عرنى)السالم الخاصة بنهاخالد احمد حلىم دمحم1314

111.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاخالد تامر جمال دمحم رفاع1315

123(عرنى)السالم الخاصة بنهاسفيان احمد عبدالعزيز فتوح1316

125(عرنى)السالم الخاصة بنهاسيف احمد السيد عبدالفتاح1317

93(عرنى)السالم الخاصة بنهاسيف هيثم صالح الدين احمد1318

119(عرنى)السالم الخاصة بنهاعبدالرحمن ايمن محب محمود1319

ف عل عبدالظاهر1320 67(عرنى)السالم الخاصة بنهاعل اشر

73.5(عرنى)السالم الخاصة بنهاعل طارق عل عبدالرحمن1321

122(عرنى)السالم الخاصة بنهاعمر ابراهيم يوسف يوسف1322

118(عرنى)السالم الخاصة بنهاعمرو طه جودة طه1323

124(عرنى)السالم الخاصة بنهافارس احمد عبدالرؤف السيد1324

ن السيد عبدالغفار1325 125(عرنى)السالم الخاصة بنهاكريم حسي 

114(عرنى)السالم الخاصة بنهاكمال ايهاب كامل دمحم1326

120.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامازن احمد ابراهيم الدكرورى اباظة1327

يف عيىس محمود1328 127(عرنى)السالم الخاصة بنهامازن شر

134.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامايكل جورج صبىح روفائيل1329

119(عرنى)السالم الخاصة بنهادمحم احمد ابراهيم عبدالغنن1330

121(عرنى)السالم الخاصة بنهادمحم احمد حسن عبدالفتاح1331

127.5(عرنى)السالم الخاصة بنهادمحم احمد دمحم سليمان1332

131.5(عرنى)السالم الخاصة بنهادمحم ماجد دمحم شكرى1333

106.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامروان دمحم رضا دمحم1334

87.5(عرنى)السالم الخاصة بنهامصطفن عبدالخالق عواد دمحم1335

و بطرس حنا1336 132(عرنى)السالم الخاصة بنهاميشيل مينا اسبي 

128.5(عرنى)السالم الخاصة بنهايوسف احمد حسن عبدهلل1337

135(عرنى)السالم الخاصة بنهايوسف احمد دمحم كمال1338

127(عرنى)السالم الخاصة بنهايوسف دمحم دمحم بهي الدين1339

117.5(لغات)السالم الخاصة بنهااسماء ايهاب احمد اكمل المصليىحي1340

116(لغات)السالم الخاصة بنهاجوفانا صفا عزت صفا1341

136(لغات)السالم الخاصة بنهاحبيبه دمحم جودة سيد احمد1342

130.5(لغات)السالم الخاصة بنهاحال بهاء حسن ابراهيم1343

يف دمحم صالح الدين مصطفن1344 131.5(لغات)السالم الخاصة بنهاريناد شر

ي دمحم طالئع1345
ن
123(لغات)السالم الخاصة بنهازينه هان

ي1346 133(لغات)السالم الخاصة بنهاسلىم خالد عبدالحكيم المحمدى شلنى

125.5(لغات)السالم الخاصة بنهافاطمه محب محفوظ دمحم1347

117.5(لغات)السالم الخاصة بنهافرح دمحم عبدالرحيم عبدهلل1348

131.5(لغات)السالم الخاصة بنهافريده دمحم عبدالمجيد طه1349

121(لغات)السالم الخاصة بنهاكارين البي  ميخائيل انطنيوس1350

138(لغات)السالم الخاصة بنهاكارين سامح سمي  سليمان1351

يال1352 ي غيى 138(لغات)السالم الخاصة بنهامارينا باسم بديع ناجى

131(لغات)السالم الخاصة بنهامريم دمحم عبدالننى صالح1353



133(لغات)السالم الخاصة بنهاملك ابراهيم دمحم السعيد1354

138.5(لغات)السالم الخاصة بنهاملك احمد فتىح السيد1355

136.5(لغات)السالم الخاصة بنهاناتاىلي نزيه نصي  بشارة1356

138(لغات)السالم الخاصة بنهانور ابراهيم احمد دمحم1357

133(لغات)السالم الخاصة بنهااحمد ابراهيم دمحم السعيد1358

131(لغات)السالم الخاصة بنهااحمد دمحم الهاىمي عبدالظاهر1359

ن1360 138(لغات)السالم الخاصة بنهااحمد دمحم عبدالمحسن يسي 

117.5(لغات)السالم الخاصة بنهاشهاب صالح الدين رؤوف كامل1361

106(لغات)السالم الخاصة بنهاعبدالرحمن احمد فتىح عبدالرحمن1362

132(لغات)السالم الخاصة بنهاعل جمال عل حسن1363

130(لغات)السالم الخاصة بنهاعل هشام عبدالحكيم طه1364

130.5(لغات)السالم الخاصة بنهاعمار ياش دمحم فتىحي1365

يف عبدالمنعم عبدالفتاح1366 128(لغات)السالم الخاصة بنهاعمر شر

132(لغات)السالم الخاصة بنهاكريم عمر حسن انور1367

لس مايكل عبدالمالك زىكي عبدالملك1368 106(لغات)السالم الخاصة بنهاكي 

134(لغات)السالم الخاصة بنهامارك جوزيف الفريد ميشيل1369

120(لغات)السالم الخاصة بنهادمحم احمد ابراهيم احمد عبدالرحمن1370

133.5(لغات)السالم الخاصة بنهادمحم امرى عبدالرحمن حسن1371

ي1372 ي عبدالحكيم مليىحى 132(لغات)السالم الخاصة بنهادمحم مجدي مليىحى

133.5(لغات)السالم الخاصة بنهادمحم محمود بندارى دمحم1373

ي دمحم تاج الدين احمد خلف هللا1374
ن
116(لغات)السالم الخاصة بنهامحمود هان

129.5(لغات)السالم الخاصة بنهامينا زكريا كمال عطاهللا1375

89.5(لغات)السالم الخاصة بنهاهادى هشام دمحم حسام الدين محمود نوح1376

ن احمد عل سليمان1377 125.5(لغات)السالم الخاصة بنهاياسي 

يف صالح يس زايد1378 ن شر 112.5(لغات)السالم الخاصة بنهاياسي 

108.5(لغات)السالم الخاصة بنهايوسف جمال دمحم السيد1379

131(لغات)السالم الخاصة بنهايوسف دمحم رفاعي سليمان ابراهيم1380

120.5(لغات)السالم الخاصة بنهايوسف محمود دمحم سعد الدين محمود جوهر1381

133.5السيدة عائشة ع بناتبنهااسماء حسام حسن دمحم رشاد طه1382

116.5السيدة عائشة ع بناتبنهااسماء غريب جودة غريب دمحم الزلطة1383

ي دمحم1384
قت احمد عبدهللا عفيفن 99.5السيدة عائشة ع بناتبنهااشر

135.5السيدة عائشة ع بناتبنهااالء صبىح نزيه زىك احمد1385

ي دمحم1386
99السيدة عائشة ع بناتبنهاامل احمد عبدهللا عفيفن

ن1387 ه ماهر السيد ياسي  81.5السيدة عائشة ع بناتبنهاامي 

87.5السيدة عائشة ع بناتبنهاامينه خالد فتىح دمحم سعد1388

121.5السيدة عائشة ع بناتبنهاايمان طه عوض طه1389

130.5السيدة عائشة ع بناتبنهاايناس يشى احمد السيد سور1390

131.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسمله اسامة دمحم عبدالفتاح حسن1391

127.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسمله رضا فرج عبدالحميد عثمان1392

126السيدة عائشة ع بناتبنهابسمله شعبان دمحم بيوىم1393

126.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسمله دمحم مصطفن دمحم1394

118السيدة عائشة ع بناتبنهابسنت جمال عبدالفتاح عبدالمعط1395

131.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسنت عادل احمد محمود السيد1396

132.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسنت عمرو سعيد عل1397

126.5السيدة عائشة ع بناتبنهابوس هيثم سمي  فؤاد دمحم1398

132.5السيدة عائشة ع بناتبنهاتف  احمد دمحم سيداحمد عبدالمعط1399

ى ابراهيم دمحم1400  اينال خي 
129.5السيدة عائشة ع بناتبنهاتف 

135.5السيدة عائشة ع بناتبنهاثناء اسامة احمد عبدالراضن1401

128.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن اسامه عبدالرحمن السيد عمرو1402

ى1403 ف السيد عبدالجواد بحي  132السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن اشر



ي1404
ن
 حسام الدين فؤاد علي البسيون

133.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن

133.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن خالد عل زىك عل سيداحمد1405

130.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن طارق عباس حجازى1406

132.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن عالء دمحم السيد سند1407

 علي دمحم ابو الفتوح علي مبارك1408
99السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن

136.5السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن دمحم ابوالفتوح دمحم مرس1409

129السيدة عائشة ع بناتبنهاجنن دمحم جمال محمود1410

105السيدة عائشة ع بناتبنهاجومانا دمحم توفيق عبدالحميد سعداوى1411

110.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه احمد ابراهيم عبدالعزيز القرش1412

97السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه طارق طلعت السيد دمحم خليل1413

52.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه محسن ابراهيم دمحم عيد1414

87.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسيطه- حبيبه دمحم احمد عبدالعليم احمد 1415

124.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه دمحم السيد ابراهيم1416

130السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه مصطفن ابراهيم احمد دمحم1417

113.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه مصطفن محمود عبدالحميد ابراهيم1418

105.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبه وليد دمحم اسماعيل السيد1419

ي1420
يف فاروق الحسينن 67.5السيدة عائشة ع بناتبنهاحبيبيه شر

ن اسالم جمال الدين ابراهيم صيام 1421 93السيدة عائشة ع بناتبنهابسيطه- حني 

ى عبدالفتاح1422 ن دمحم صيى 101السيدة عائشة ع بناتبنهاحني 

ن دمحم عبداللطيف احمد االمام حليمة1423 64السيدة عائشة ع بناتبنهاحني 

134السيدة عائشة ع بناتبنهاخلود دمحم دمحم ابو المعاىطي دمحم1424

 عبدالوهاب1425
 
ف السيد شوق 131.5السيدة عائشة ع بناتبنهادارين اشر

127السيدة عائشة ع بناتبنهادارين محمود حسن عبدالعزيز1426

ن عطية1427 ن ابراهيم حسي  105.5السيدة عائشة ع بناتبنهاراوية حسي 

132.5السيدة عائشة ع بناتبنهارغد احمد عبدالعظيم رسالن قمر1428

128السيدة عائشة ع بناتبنهارغداء مصطفن دمحم دمحم مصطفن1429

135السيدة عائشة ع بناتبنهارقيه خالد جوده محسب1430

131السيدة عائشة ع بناتبنهارميساء عمر طه شبل الصادق1431

117السيدة عائشة ع بناتبنهارنا جميل عبدالوهاب جميل1432

132السيدة عائشة ع بناتبنهاروان وليد عبيد مدبوىل نور الدين1433

136.5السيدة عائشة ع بناتبنهاروزان دمحم دمحم انور حافظ حسن عبدربه1434

125السيدة عائشة ع بناتبنهاروضه ربيع دمحم فهىم1435

135السيدة عائشة ع بناتبنهاروى ايمن عبدالرحمن محمود السيد عقل1436

137السيدة عائشة ع بناتبنهاروى خالد محب عبدالعليم محمود1437

134.5السيدة عائشة ع بناتبنهاريناد دمحم عبدهللا عبدربه1438

133السيدة عائشة ع بناتبنهازينب عيىس نوار دمحم قناوى1439

ي جمال علي هاشم1440
ن
113السيدة عائشة ع بناتبنهازينه هان

129السيدة عائشة ع بناتبنهاساره وسام دمحم عبدالعزيز السيد عوض1441

134السيدة عائشة ع بناتبنهاسلسبيل دمحم طه دمحم1442

133السيدة عائشة ع بناتبنهاسلفانا ايمن فؤاد سليمان عطا هللا1443

117.5السيدة عائشة ع بناتبنهاسلىم عالء حسن مغاورى نجم1444

101.5السيدة عائشة ع بناتبنهاسلىم عمرو عبدالحميد طه1445

ن1446 133السيدة عائشة ع بناتبنهاسما اسالم ابراهيم احمد حسي 

134.5السيدة عائشة ع بناتبنهاسمر حسام الدين قاصد الكريم عبدالفتاح1447

130.5السيدة عائشة ع بناتبنهاسميحه وليد دمحم حمدى عبدالمعط غنيم1448

78.5السيدة عائشة ع بناتبنهاسهيله احمد دمحم شحاته1449

101السيدة عائشة ع بناتبنهاسهيله انال عبدالمنعم دمحم الزيات1450

120.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشهد احمد عاشور شحاته مدكور1451

109.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشهد اسامه عبدالستار عبدالحميد غنيم1452

ن دمحم فتىحي الكالوي1453 87السيدة عائشة ع بناتبنهاشهد حسي 



102السيدة عائشة ع بناتبنهاشهد عبدالهادى عواد دمحم ابوميه1454

109.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشهد مصطفن حمدي سليمان احمد حمودة1455

126.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشيماء اسالم حلىمي دمحم سعد1456

64.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشيماء صبىح رزق دمحم اسماعيل1457

65.5السيدة عائشة ع بناتبنهاشيماء دمحم عبدالحليم محمود1458

 حسن العرينن1459
 
62السيدة عائشة ع بناتبنهاصابرين خالد ابراهيم الدسوق

134.5السيدة عائشة ع بناتبنهاعبي  حسنن حسن عل عاشور1460

ن 1461 89.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسيطه- غرام نشات فتىحي عبدالخالق شاهي 

111السيدة عائشة ع بناتبنهافاطمه السيد احمد عطية الخوانىكي1462

122السيدة عائشة ع بناتبنهافاطمه السيد محمود عبدهللا محمود1463

114.5السيدة عائشة ع بناتبنهافاطمه عبدالفتاح دمحم محمود عطا1464

123.5السيدة عائشة ع بناتبنهافاطمه دمحم عبدالواحد عبدالفتاح1465

123.5السيدة عائشة ع بناتبنهافاطمه وائل جمال فتىح1466

126.5السيدة عائشة ع بناتبنهافرح ساىمي محمود احمد هاشم1467

ى تامر اسالم عبدالفتاح1468 ن 112السيدة عائشة ع بناتبنهاكين

104السيدة عائشة ع بناتبنهالقاء عبدالسالم محسن عبدالسالم محمود1469

ن حافظ المهندس1470 ف امي  ن اشر 119السيدة عائشة ع بناتبنهالوجي 

ن ياش دمحم جمال محمود1471 127السيدة عائشة ع بناتبنهالوجي 

ن ابراهيم محمود السيد1472 76.5السيدة عائشة ع بناتبنهاماجده حسي 

ي دمحم عبدالسالم ابراهيم الخوىلي1473
134السيدة عائشة ع بناتبنهامارية مصطفن

ن مجدى سمي  عبده حنا1474 134السيدة عائشة ع بناتبنهامايفي 

122.5السيدة عائشة ع بناتبنهامديحه احمد محمود احمد فرج1475

115السيدة عائشة ع بناتبنهامريم ابراهيم فوزى محمود1476

ي1477
114السيدة عائشة ع بناتبنهامريم رضا هللا ساىمي دمحم عبدالغنن

99.5السيدة عائشة ع بناتبنهامريم رمضان سعيد رمضان اسماعيل1478

119السيدة عائشة ع بناتبنهامريم عماد السعيد دمحم دمحم1479

98السيدة عائشة ع بناتبنهامريم غنيم محمود غنيم دمحم1480

83.5السيدة عائشة ع بناتبنهامريم دمحم احمد علي السيد1481

90السيدة عائشة ع بناتبنهامريم دمحم حسن دمحم فوزى احمد حسن1482

100السيدة عائشة ع بناتبنهامريم دمحم مختار دمحم السيد عبدالحميد1483

131السيدة عائشة ع بناتبنهامريم وائل دمحم عبدالعزيز1484

123.5السيدة عائشة ع بناتبنهاملك احمد دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالجواد محمود1485

131السيدة عائشة ع بناتبنهاملك ايهاب دمحم علي علي حسن1486

129.5السيدة عائشة ع بناتبنهاملك عالء عبدالحكيم عبدهللا عل1487

134السيدة عائشة ع بناتبنهاملك دمحم لطفن طلبه المصيلىح1488

120السيدة عائشة ع بناتبنهامنة هللا احمد حمدي عبدالخالق1489

 احمد حسن1490
 
115السيدة عائشة ع بناتبنهامنة هللا عماد عراق

67.5السيدة عائشة ع بناتبنهامنة هللا دمحم سعيد عبدالغنن1491

127.5السيدة عائشة ع بناتبنهامنن عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز دمحم1492

ن1493 129السيدة عائشة ع بناتبنهامها طارق بيوىم حسي 

114.5السيدة عائشة ع بناتبنهاىم عثمان السيدابراهيم عثمان1494

118.5السيدة عائشة ع بناتبنهانادين محمود السيد محمود عبدهللا ابراهيم1495

ف عبدالحميد عل محمود1496 117السيدة عائشة ع بناتبنهاندى اشر

30السيدة عائشة ع بناتبنهاندى نارص محروس ابراهيم السيد1497

125السيدة عائشة ع بناتبنهاندى ياش سمي  دمحم دمحم1498

 نسيم تادرس1499
 
127.5السيدة عائشة ع بناتبنهانرفانة فؤاد شوق

ن احمد الشحات احمد شديد جندي1500 132السيدة عائشة ع بناتبنهانرمي 

130.5السيدة عائشة ع بناتبنهانور هللا عصام عبدالرحمن علي علي احمد1501

131السيدة عائشة ع بناتبنهانور محمود عبدالمجيد عبدالخالق درويش1502

 سمي  دمحم1503
ن
122.5السيدة عائشة ع بناتبنهانور هان



130السيدة عائشة ع بناتبنهانور وائل عبدالفتاح يوسف حسن الجندى1504

!VALUE#السيدة عائشة ع بناتبنهامنقطع- نورهان رضا احمد متوىلي 1505

يف ابو المعاىطي خليل ابو المعاىطي1506 114.5السيدة عائشة ع بناتبنهانورهان شر

120السيدة عائشة ع بناتبنهانورهان عبدالحليم فتىحي عبدالحليم سليمان1507

110السيدة عائشة ع بناتبنهانورهان محروس شحته محفوظ عزب حاج1508

85السيدة عائشة ع بناتبنهانورين جمال دمحم مرس1509

113السيدة عائشة ع بناتبنهانيجار محروس شحته محفوظ عزب حاج1510

ف ابراهيم حسن القاضن1511 129.5السيدة عائشة ع بناتبنهاهاجر اشر

117السيدة عائشة ع بناتبنهاهاجر عادل عبدهللا احمد1512

120السيدة عائشة ع بناتبنهاهاجر دمحم دمحمى عل سنة1513

91السيدة عائشة ع بناتبنهاهايدى عمر بن عبدالعزيز عمر1514

60السيدة عائشة ع بناتبنهاهنا دمحم عبدالباسط احمد السيد يونس1515

ي مرسي1516
111السيدة عائشة ع بناتبنهاوعد اسالم دمحم مصطفن

105.5السيدة عائشة ع بناتبنهايمنن هيثم رمضان دمحم عل الكشك1517

119يناير ع بنات25بنهاابتسام احمد عبدالعظيم سيد احمد بيوىم1518

124.5يناير ع بنات25بنهاابرار سيد صادق عاشور1519

135.5يناير ع بنات25بنهااروى اسامه دمحم ابراهيم دمحم االشقر1520

115يناير ع بنات25بنهااروى دمحم عزازي عبدالواحد السيد1521

ي1522
131.5يناير ع بنات25بنهااشاء احمد عبدهللا القرسر

133.5يناير ع بنات25بنهااشاء اسامه دمحم ابراهيم دمحم االشقر1523

93.5يناير ع بنات25بنهااشاء ايمن احمد الرفاع دمحم احمد1524

138يناير ع بنات25بنهااشاء ايهاب دمحم السيد ابراهيم النجار1525

84.5يناير ع بنات25بنهااشاء دمحم احمد سليمان شلنى1526

108.5يناير ع بنات25بنهااشاء دمحم حمدى عبدالسميع جمال الدين1527

133.5يناير ع بنات25بنهااشاء محمود السيد دمحم1528

103يناير ع بنات25بنهااسالم عبدهللا عبدالكريم الضامن1529

112يناير ع بنات25بنهااسماء مصطفن صالح غريب1530

قت بالل دمحم يحن  متوىلي1531 135يناير ع بنات25بنهااشر

قت خالد عبدالرحيم مهدى1532 72يناير ع بنات25بنهااشر

ن1533 132يناير ع بنات25بنهااالء احمد عبدالسميع حسي 

116يناير ع بنات25بنهااالء احمد كامل عبدالوهاب اسماعيل1534

121.5يناير ع بنات25بنهااالء حسام الدين مصطفن السيد1535

134يناير ع بنات25بنهااالء مني  دمحم مرسي1536

ف محمود احمد عبدهللا1537 130.5يناير ع بنات25بنهاامل اشر

132.5يناير ع بنات25بنهاامل مسعد ابراهيم عبدالوهاب1538

127يناير ع بنات25بنهاامل نبيل عبدالعظيم عل1539

127يناير ع بنات25بنهاامنيه عبدالحميد دمحم عبدالحميد1540

106.5يناير ع بنات25بنهاامنيه دمحم فتىح عبدالمجيد1541

126يناير ع بنات25بنهاامينه ايمن عبدالهادي متوىلي1542

129.5يناير ع بنات25بنهاامينه دمحم عبدالهادى دمحم1543

1544
ن
115.5يناير ع بنات25بنهاانىحى دمحم دمحم بسيون

!VALUE#يناير ع بنات25بنهاايمان ممدوح دمحم عبدالمعط1545

128.5يناير ع بنات25بنهاايناس اسامه دمحم دمحم مصطفن1546

ف السيد احمد السيد يوسف1547 131يناير ع بنات25بنهاايه اشر

137.5يناير ع بنات25بنهاايه صالح عبدهللا دمحمى1548

129يناير ع بنات25بنهاايه دمحم عبدالحميد عبدالرؤوف1549

ن عبدالسميع احمد1550 124يناير ع بنات25بنهابركسام رجب حسني 

132.5يناير ع بنات25بنهابسمله حازم سعيد محمود1551

136.5يناير ع بنات25بنهابسمله حمدي حامد ابراهيم صالح1552

99يناير ع بنات25بنهابسمله عثمان سيد احمد1553



129.5يناير ع بنات25بنهابسمله عصام دمحم عبدالمنعم1554

85يناير ع بنات25بنهابسمله ماهر عل السيد1555

113.5يناير ع بنات25بنهابسمله دمحم فاروق دمحم عل1556

110يناير ع بنات25بنهابسمله مرضن عبدالمالك عبدالهادى1557

ي ابراهيم عبدالمطلب حسن1558
130.5يناير ع بنات25بنهابسمله مصطفن

115يناير ع بنات25بنهابسمه وائل دمحم عبدهللا1559

ى فايد عابد عل1560 125يناير ع بنات25بنهابسنت صيى

 صالح مضى1561
ن
86.5يناير ع بنات25بنهابسنت هان

130.5يناير ع بنات25بنهاتسنيم عبدالرؤوف عبدالعزيز عبدالرؤوف1562

128يناير ع بنات25بنهاتف  محمود عبدالعظيم قطب1563

124.5يناير ع بنات25بنهاثريا ابراهيم عبدالهادي ابراهيم خطاب1564

107يناير ع بنات25بنهاثريا عبدالفتاح عبدالحميد حسن1565

ن جمال عبدالكريم عبدالجواد دمحم تاج1566 133.5يناير ع بنات25بنهاجاسمي 

135يناير ع بنات25بنهاجمانه السيد دمحم حسن1567

137يناير ع بنات25بنهاجمانه طارق دمحمابراهيم عل حجازى1568

130.5يناير ع بنات25بنهاجنا ماهر السيد سويلم1569

ي دمحم1570
 
134.5يناير ع بنات25بنهاجنا دمحم ابراهيم الدسوق

ن1571 127يناير ع بنات25بنهاجنا محمود رضا امي 

136.5يناير ع بنات25بنهاجنه حازم الشحات محفوظ1572

134يناير ع بنات25بنهاجنه دمحم حسن اسماعيل دمحم1573

134يناير ع بنات25بنهاجنه محمود معوض دمحم راشد1574

132يناير ع بنات25بنهاجنه وليد عبدالحكم عبدالمغنن1575

 دمحمى مرس عطوة1576
ن
132يناير ع بنات25بنهاجنه وليد عبدالشاق

135.5يناير ع بنات25بنهاجنن احمد حمدى عبدالرحمن عل1577

132يناير ع بنات25بنهاجنن احمد عل عبده1578

131.5يناير ع بنات25بنهاجنن ايمن عل عبدهللا1579

131.5يناير ع بنات25بنهاجنن تامر عز العرب عبدالعليم1580

130يناير ع بنات25بنهاجنن تامر عماد الدين سعيد دمحم1581

 دمحمى مرس1582
ن
130يناير ع بنات25بنهاجنن جمال عبدالشاق

132يناير ع بنات25بنهاجنن خالد عبدالمنعم العدروس عل1583

118يناير ع بنات25بنهاجنن سليمان دمحم سليمان1584

134.5يناير ع بنات25بنهاجنن سمي  فتىح حافظ1585

135يناير ع بنات25بنهاجنن محسن دمحم احمد1586

135يناير ع بنات25بنهاجنن دمحم رمضان فوىل1587

135يناير ع بنات25بنهاجنن محمود حامد محمود1588

128.5يناير ع بنات25بنهاجنن مسعد حسن طه1589

121.5يناير ع بنات25بنهاجودى دمحم عبدالمنعم حسنن1590

ليس1591 133يناير ع بنات25بنهاجوسيان سامح فوزى كي 

135.5يناير ع بنات25بنهاجومانا احمد دمحم كامل عبدالعزيز1592

122يناير ع بنات25بنهاجومانا جمال الدين عل ابراهيم1593

ى سالمه موس1594 129.5يناير ع بنات25بنهاجينا عماد صيى

127.5يناير ع بنات25بنهاجيهان حسن محمود حسن زعفان1595

ي منصور1596
 
133.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه احمد دسوق

133.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه احمد شور عبدالعليم راشد1597

131.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه احمد عل دمحم عل وهبة1598

111.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه احمد دمحم حلىم دمحم الكشك1599

119.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه بدوي عبدالصبور السيد منصور1600

110يناير ع بنات25بنهاحبيبه جمال زال طه1601

131يناير ع بنات25بنهاحبيبه حسام معوض عبدالعزيز مشهور1602

111.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه رافت زىك عبدالحفيظ1603



134.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه رضا السيد عل عامر1604

133.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه زكريا دمحم صديق1605

127يناير ع بنات25بنهاحبيبه سمي  دمحم مسعد1606

94يناير ع بنات25بنهاحبيبه صبىحي حافظ فؤاد1607

 ابراهيم1608
ن
 دمحمى عبدالشاق

ن
116.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه عبدالشاق

118يناير ع بنات25بنهاحبيبه عماد رشاد احمد الجزار1609

135يناير ع بنات25بنهاحبيبه عماد عبدالرحمن عل عيىسي1610

109يناير ع بنات25بنهاحبيبه عمرو ساىم طلعت محمود1611

106.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه عمرو عبدالسالم عبدالحميد الجندى1612

131يناير ع بنات25بنهاحبيبه عيد سيد محمود1613

130يناير ع بنات25بنهاحبيبه مجدى عبدالمنعم عبدالخالق1614

125يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم احمد دمحم1615

 الطوجن1616
 
121.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم صدق

133.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم عبدالرحمن عبدالمجيد يس1617

135.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم عبدالفتاح عليوه اسماعيل1618

134يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم عل عبدالرازق عل1619

128يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم محمود دمحم1620

98.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه دمحم مصطفن كمال1621

79.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه مدحت دمحم فتىح1622

102.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه مسعد دمحم راشد1623

128يناير ع بنات25بنهاحبيبه مصطفن ابراهيم احمد حماده1624

117.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه ناجى احمد عفيفن1625

 دمحم فريد1626
ن
109.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه هان

128.5يناير ع بنات25بنهاحبيبه هشام عبدالحميد صابر السيد نض1627

109يناير ع بنات25بنهاحبيبه وليداالسالم درويش السيد1628

يف صالح حسن عزب شور1629 116يناير ع بنات25بنهاحال شر

130.5يناير ع بنات25بنهاحال دمحم ابراهيم علي السيد1630

98يناير ع بنات25بنهاحنان يوسف يوسف ابراهيم1631

ن اسالم عطيه احمد1632 133يناير ع بنات25بنهاحني 

ن حسام حسنن حسن السيد1633 133.5يناير ع بنات25بنهاحني 

ن احمد الحسينن1634 ن حسي  130.5يناير ع بنات25بنهاحني 

ن دمحم عبدالفتاح سالم1635 35يناير ع بنات25بنهاحني 

ن نارص فؤاد جودة1636 134.5يناير ع بنات25بنهاحني 

ن وليد السيد حسن1637 134.5يناير ع بنات25بنهاحني 

 حافظ1638
 
132.5يناير ع بنات25بنهادارين احمد فوق

100يناير ع بنات25بنهاداليا احمد رمضان احمد اسماعيل1639

135يناير ع بنات25بنهاداليا صالح ابوزيد احمد طعيمه1640

136يناير ع بنات25بنهادانه وليد حامد عبدهللا1641

ف زين العابدين عبدالحميد1642 122يناير ع بنات25بنهادينا اشر

128يناير ع بنات25بنهادينا عماد نور دمحم1643

100يناير ع بنات25بنهادينا محمود رمضان سيد رمضان1644

111يناير ع بنات25بنهارنى هيثم محمود دمحم محمود1645

128يناير ع بنات25بنهارتاج سامح سليمان دمحم1646

132.5يناير ع بنات25بنهارحاب دمحم لبيب سليمان1647

124.5يناير ع بنات25بنهارحمه احمد سالم السيد زيدان1648

122يناير ع بنات25بنهارحمه صالح يوسف عبدالرؤف يوسف1649

97يناير ع بنات25بنهارحمه مصطفن عل محمود1650

 حسنن محمود1651
ن
124.5يناير ع بنات25بنهارحمه هان

121.5يناير ع بنات25بنهارحمه هشام فاروق فتىحي1652

120.5يناير ع بنات25بنهارغد مجدى حسن مصطفن سعد الدين1653



115يناير ع بنات25بنهارغد محسن مني  ابراهيم1654

ن1655 ن كامل شاهي  124.5يناير ع بنات25بنهارفيده دمحم شاهي 

123يناير ع بنات25بنهابسيطه- زايد . رقيه انور توفيق عبدالسميع1656

112يناير ع بنات25بنهارقيه طه دمحم محمود1657

137.5يناير ع بنات25بنهارقيه عزت عبدالفتاح دمحم1658

ي بدر1659
 
134.5يناير ع بنات25بنهارقيه ماجد عبدالباق

136.5يناير ع بنات25بنهارنا اسامة علي بكرى1660

يف دمحم رضا عبدالمطلب متوىلي1661 130.5يناير ع بنات25بنهارنا شر

127يناير ع بنات25بنهارنا عبدالفتاح عبدالجيد عبدالفتاح1662

135يناير ع بنات25بنهارنا وائل حسنن السيد1663

131.5يناير ع بنات25بنهارواء خالد فتىح دمحم1664

126يناير ع بنات25بنهاروان حسام عاشور ابراهيم1665

ي فاروق حجازي1666 127يناير ع بنات25بنهاروان خي 

90.5يناير ع بنات25بنهاروان عالء طه دمحم عبدالوهاب1667

124يناير ع بنات25بنهاروان علي عبدالدايم احمد عبدالدايم1668

ن1669 107.5يناير ع بنات25بنهاروان عمرو جمال ابراهيم ياسي 

123.5يناير ع بنات25بنهاروان دمحم ابراهيم جمال1670

104يناير ع بنات25بنهاروان دمحم حسن عبدالسميع السيد1671

125يناير ع بنات25بنهاروان دمحم عبدالسيد علي1672

85يناير ع بنات25بنهاروان دمحم عطيه دمحم عطيه1673

ي1674
ي محمود عبدالحميد مصطفن

133.5يناير ع بنات25بنهاروان مصطفن

136.5يناير ع بنات25بنهاروان وليد السيد رزق1675

109يناير ع بنات25بنهاروح مسعد جوده عبدالرحمن1676

83يناير ع بنات25بنهارودين نبيل دمحم خضن خطاب1677

135يناير ع بنات25بنهارودينا ياش عواد السيد حسن1678

136.5يناير ع بنات25بنهارودينه مصطفن عبدالرحمن السيد1679

133يناير ع بنات25بنهاروز ياش حامد دمحم1680

130.5يناير ع بنات25بنهاروضه ايمن احمد سليمان حسن1681

131.5يناير ع بنات25بنهاروضه عزت عبدالفتاح دمحم1682

102.5يناير ع بنات25بنهاروضه دمحم حسن احمد1683

112.5يناير ع بنات25بنهاروى احمد دمحم رشدى1684

137.5يناير ع بنات25بنهاروى احمد دمحم مختار دمحم الجندى1685

135.5يناير ع بنات25بنهاروى السيد بدوى دمحم بدوى1686

17يناير ع بنات25بنهاروى سالمه عبدهللا محروس1687

72يناير ع بنات25بنهابسيطه- روى مسعد جوده عبدالرحمن 1688

134.5يناير ع بنات25بنهاروى وليد مختار مصطفن1689

126.5يناير ع بنات25بنهارويدا عبدالمنعم احمد بنداري1690

125يناير ع بنات25بنهاريتاج السيد دمحم عل بيوىم1691

129يناير ع بنات25بنهاريتاج ايهاب حسن السيد1692

 عبدالكريم عفيفن1693
 
122.5يناير ع بنات25بنهاريتاج وائل عبدالكريم دسوق

131يناير ع بنات25بنهاريتاج يحن  السيد فتح هللا علي السيد1694

118.5يناير ع بنات25بنهاريتال ابراهيم يوسف دمحم1695

ي1696 129يناير ع بنات25بنهاريم احمد السيد عبدالفتاح القصنى

134يناير ع بنات25بنهاريم احمد جودة دمحم السيد البحر1697

137يناير ع بنات25بنهاريم عصام الدين عبدالعظيم1698

133.5يناير ع بنات25بنهاريم دمحم احمد فتىح1699

ي1700
135يناير ع بنات25بنهاريناد ايهاب دمحم الحسينن

يف عبدالعزيز احمد1701 132يناير ع بنات25بنهاريهام شر

132.5يناير ع بنات25بنهازهراء حسنن السيد طلخان1702

130يناير ع بنات25بنهازينب حامد كمال حامد احمد السيد1703



136.5يناير ع بنات25بنهازينب حسام السيد فرج اسماعيل1704

118يناير ع بنات25بنهازينب وجيه السيد صالح1705

ف عل قاسم1706 120.5يناير ع بنات25بنهازينه اشر

134يناير ع بنات25بنهازينه ايمن السيد حجاب1707

130يناير ع بنات25بنهاساره اسامه ابراهيم شور1708

124.5يناير ع بنات25بنهاساره اسالم جوده خليل1709

121يناير ع بنات25بنهاساره تامر دمحم علي الشيخ1710

128يناير ع بنات25بنهاساره حسام عبدالفتاح مغاورى عل الدجدج1711

116.5يناير ع بنات25بنهاساره زهي  عبدالعزيز مختار احمد1712

90.5يناير ع بنات25بنهاساره عبدهللا عبدالسالم محمود عبداله1713

134يناير ع بنات25بنهاساره عمر يوسف عبدهللا1714

131يناير ع بنات25بنهاساره دمحم السيد عبدالفتاح1715

131يناير ع بنات25بنهاساره ياش احمد عبدالواحد عثمان1716

132يناير ع بنات25بنهاساميه وليد سمي  دمحم ابراهيم1717

121يناير ع بنات25بنهاساندى احمد السيد عبدالمقصود1718

107يناير ع بنات25بنهابضى- ساندى عالء الدين سعيد ابراهيم اسماعيل 1719

127يناير ع بنات25بنهاساندى دمحم حمدى ابراهيم جادهللا1720

113.5يناير ع بنات25بنهاساندى دمحم صبىح عبدالفتاح1721

121.5يناير ع بنات25بنهاسجده دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن1722

113.5يناير ع بنات25بنهاسعاد السيد بيوىم قناوى1723

116يناير ع بنات25بنهاسلىم احمد عبدالحافظ دمحم1724

134يناير ع بنات25بنهاسلىم احمد عبدالعزيز هاشم هندى1725

132يناير ع بنات25بنهاسلىم اسامة عبدالقادر صابر1726

ف دمحم عفت عبدالجيد دمحم1727 132.5يناير ع بنات25بنهاسلىم اشر

127يناير ع بنات25بنهاسلىم زكريا مىح الدين احمد1728

134يناير ع بنات25بنهاسلىم سامح احمد دمحم1729

133.5يناير ع بنات25بنهاسلىم سامح السيد يوسف عبدالغفار1730

135.5يناير ع بنات25بنهاسلىم عادل يوسف عيد1731

127يناير ع بنات25بنهاسلىم عالء دمحم محمود ابراهيم1732

126يناير ع بنات25بنهاسلىم عمرو محمود محمود1733

97.5يناير ع بنات25بنهاسلىم دمحم سميح غريب1734

134.5يناير ع بنات25بنهاسلىم دمحم عامر عبدالجواد عبدالفتاح1735

136.5يناير ع بنات25بنهاسلىم محمود دمحم محمود عبدالرحمن1736

ي محمود عبدالمنعم1737
131.5يناير ع بنات25بنهاسلىم مصطفن

 سالم عبدالفتاح دمحم سالم1738
ن
134.5يناير ع بنات25بنهاسلىم هان

ن1739 113.5يناير ع بنات25بنهاسلىم وائل سمي  سليمان حسني 

111.5يناير ع بنات25بنهاسما اسماعيل السيد اسماعيل ابراهيم1740

ف السيد مصطفن1741 134يناير ع بنات25بنهاسما اشر

131يناير ع بنات25بنهاسما سمي  عبدهللا عبدالفتاح1742

127.5يناير ع بنات25بنهاسما عماد دمحم حسن القالوى1743

128يناير ع بنات25بنهاسما محسن سعد مطاوع عبدالعال1744

129.5يناير ع بنات25بنهاسما محمود عبدالحميد السيد حسان1745

 عبدالفتاح الظاهر1746
ن
128يناير ع بنات25بنهاسما هان

123يناير ع بنات25بنهاسميه محمود اسماعيل ابراهيم اسماعيل1747

ف عزب السيد1748 130يناير ع بنات25بنهاسندس اشر

132.5يناير ع بنات25بنهاسندس دمحم مهدى جاد1749

136.5يناير ع بنات25بنهاسهيله حسام الدين دمحم زكريا1750

134.5يناير ع بنات25بنهاشذى دمحم سمي  دمحم1751

ن1752 131يناير ع بنات25بنهاشهد احمد فوزى السيد دمحم حسي 

ن حامد السيد1753 134.5يناير ع بنات25بنهاشهد حسي 



91.5يناير ع بنات25بنهاشهد زكريا دمحم يىح الطحان1754

99يناير ع بنات25بنهاشهد صالح دمحم محمود1755

120.5يناير ع بنات25بنهاشهد عصام حامد سالم1756

134يناير ع بنات25بنهاشهد ماجد عل عفيفن حسن1757

108.5يناير ع بنات25بنهاشهد مجدى دمحم عبدالرؤوف1758

86يناير ع بنات25بنهاشهد محمود ابراهيم احمد ابراهيم1759

110يناير ع بنات25بنهاشهد مصطفن رزق متوىل1760

118.5يناير ع بنات25بنهاشهد وائل ابراهيم عثمان1761

131.5يناير ع بنات25بنهاشهد وائل عبدالمجيد رضوان1762

135.5يناير ع بنات25بنهاشيماء اسامة ناصف دمحم1763

132.5يناير ع بنات25بنهاشيماء يوسف احمد عل1764

117.5يناير ع بنات25بنهاصفاء فرج عبدالسميع فرج1765

119يناير ع بنات25بنهاضىح السيد مكاوى عبدالقادر مكاوى1766

136يناير ع بنات25بنهاضىح دمحم عيىس ابوالمجد سيد احمد1767

134يناير ع بنات25بنهاعائشه دمحم ابراهيم دمحم1768

ف دمحم زال طه سلطان1769 88.5يناير ع بنات25بنهاغاده اشر

91يناير ع بنات25بنهاغرام دمحم جمال دمحم1770

83.5يناير ع بنات25بنهافاتن كريم محمود جالل محمود ابراهيم1771

ن1772 98.5يناير ع بنات25بنهافاطمه احمد عبدالحميد منصور حسي 

118يناير ع بنات25بنهافاطمه احمد دمحم جاب هللا1773

132يناير ع بنات25بنهافاطمه احمد منصور نبيل فريد ابو قمر1774

ي1775
ن مصطفن 133.5يناير ع بنات25بنهافاطمه السعيد امي 

ن دمحم عباس ابراهيم1776 133.5يناير ع بنات25بنهافاطمه امي 

105يناير ع بنات25بنهابسيطه- فاطمه ايمن عبدالحليم دمحم 1777

105يناير ع بنات25بنهافاطمه تامر رفعت دمحم1778

134يناير ع بنات25بنهافاطمه حسام السيد فرج اسماعيل1779

121يناير ع بنات25بنهافاطمه عل عل احمد الدجدج1780

130.5يناير ع بنات25بنهافاطمه دمحم صالح فهيم1781

115.5يناير ع بنات25بنهافداء الدين حسان عبدهللا حسان1782

ن عبدالفتاح حفنن فرج1783 136يناير ع بنات25بنهافرح ايهاب دمحم امي 

130.5يناير ع بنات25بنهافريده عمرو لبيب سليمان1784

106.5يناير ع بنات25بنهاكابر تامر مختار عبدالستار1785

ى دمحم السيد سيد احمد عبدالمعط1786 ن 133.5يناير ع بنات25بنهاكين

ى دمحم سعد حسن دمحم1787 ن 113.5يناير ع بنات25بنهاكين

يف دمحم عبدهللا1788 ن شر 120يناير ع بنات25بنهالجي 

ن عبدالمجيد يسن يشي عبدالمجيد علي1789 123.5يناير ع بنات25بنهالجي 

126يناير ع بنات25بنهالميس احمد دمحم ساىم خطاب ابراهيم1790

ن خالد عبدالغنن سليمان سلطان1791 124.5يناير ع بنات25بنهالوجي 

137يناير ع بنات25بنهاليان محمود اسماعيل دمحم نوفل1792

130.5يناير ع بنات25بنهامارىبال اسامة مجدى فايز1793

130يناير ع بنات25بنهامارينا ايمن فكري نصيف1794

92يناير ع بنات25بنهامايا راىم نجاح دمحم1795

133يناير ع بنات25بنهامايا رمضان حنفن محمود1796

122يناير ع بنات25بنهامروه وحيد عبداللطيف احمد سليمان المرصفاوى1797

130.5يناير ع بنات25بنهامريم ابراهيم دمحم ابراهيم عل1798

104.5يناير ع بنات25بنهامريم احمد مصطفن السيد يوسف1799

ف عبدالمنعم احمد1800 130يناير ع بنات25بنهامريم اشر

129.5يناير ع بنات25بنهامريم ايمن فارق غطاس1801

136يناير ع بنات25بنهامريم بهاء احمد دمحم1802

110.5يناير ع بنات25بنهامريم تامر عبدهللا دمحم مصطفن1803



133يناير ع بنات25بنهامريم حماده شكري بيوىمي عبده1804

126يناير ع بنات25بنهامريم رمضان عل عل1805

136.5يناير ع بنات25بنهامريم صالح الدين عبدالرازق عزب1806

135.5يناير ع بنات25بنهامريم صالح شاكر عبدالمجيد1807

122.5يناير ع بنات25بنهامريم عبدالعزيز مصطفن عبدالعزيز1808

127.5يناير ع بنات25بنهامريم عبدالعظيم عبدالرحمن عبدالعظيم1809

ن1810 123.5يناير ع بنات25بنهامريم دمحم عبدالهادى دمحم شاهي 

119.5يناير ع بنات25بنهامريم دمحم محمود دمحم1811

121.5يناير ع بنات25بنهامريم محمود شفيق ابراهيم1812

122.5يناير ع بنات25بنهامريم محمود عبدالعظيم دمحمغانم1813

1814
 
132.5يناير ع بنات25بنهامريم محمود كمال عبدالباق

132يناير ع بنات25بنهامريم مسعد عبدالعزيز طه دالل1815

134يناير ع بنات25بنهامريم وائل ممدوح عبدالمنعم1816

113.5يناير ع بنات25بنهامريم يىحي صالح دمحم صالح1817

130يناير ع بنات25بنهاملك اسالم دمحم السيد1818

129يناير ع بنات25بنهاملك السيد احمد فريد1819

121يناير ع بنات25بنهاملك السيد دمحم الطوجن صبىح1820

125.5يناير ع بنات25بنهاملك حسام الدين انور عبدالعظيم1821

112.5يناير ع بنات25بنهاملك سلطان الجيوسر راشد1822

يف صالح حسن عزب شور1823 115.5يناير ع بنات25بنهاملك شر

131.5يناير ع بنات25بنهاملك عزت عبداللطيف جمعة1824

110يناير ع بنات25بنهاملك عواد عل عواد1825

135يناير ع بنات25بنهاملك دمحم كامل حسن حسن1826

129يناير ع بنات25بنهاملك دمحم معتمد سليمان1827

130يناير ع بنات25بنهاملك مصطفن احمد دمحم1828

133يناير ع بنات25بنهاملك مصطفن عل ابراهيم1829

134.5يناير ع بنات25بنهاملك نشات عبدالحميد السيد1830

131يناير ع بنات25بنهاملك وائل عادل رضوان عويس1831

134يناير ع بنات25بنهاميار دمحم تهاىم دمحم سالم1832

100يناير ع بنات25بنهامنال ابراهيم سعد السعيد صباح1833

131يناير ع بنات25بنهامنة هللا احمد دمحم صالح الدين احمد دمحم حجر1834

ف توفيق عبدالوارث1835 134.5يناير ع بنات25بنهامنة هللا اشر

ف شديد شديد شديد1836 71يناير ع بنات25بنهامنة هللا اشر

134يناير ع بنات25بنهامنة هللا خالد عاطف رشاد1837

92يناير ع بنات25بنهامنة هللا ساىمي السيد ابراهيم بكري1838

135يناير ع بنات25بنهامنة هللا عل دمحم عل رشوان1839

130.5يناير ع بنات25بنهامنة هللا فتىح دمحم محمود1840

115.5يناير ع بنات25بنهامنة هللا مصطفن دمحم عبدالعظيم1841

ى1842 102يناير ع بنات25بنهامنة هللا وليد مسعد عباس االكسي 

ن1843 130.5يناير ع بنات25بنهامنه امجد عبدالقادر احمد عثمان حسي 

129.5يناير ع بنات25بنهامنه وليد السيد عبدالستار بندارى1844

136يناير ع بنات25بنهامنن قنديل عل عبداليى1845

ن عامر1846 123.5يناير ع بنات25بنهاميناس احمد امي 

فت ابراهيم حلىم السيد1847 130يناير ع بنات25بنهامي 

136.5يناير ع بنات25بنهاناديه دمحم فتىح مصطفن الطنطاوى1848

ن حسن1849 133يناير ع بنات25بنهانجالء عبدالعزيز حسي 

134يناير ع بنات25بنهاندى احمد حسن دمحم احمد1850

ن1851 115يناير ع بنات25بنهاندى اسماعيل السيد حسي 

ف حامد جوده ابراهيم1852 129.5يناير ع بنات25بنهاندى اشر

127يناير ع بنات25بنهاندى تامر دمحم عبدالحفيظ1853



121.5يناير ع بنات25بنهاندى طارق جالل محمود ابراهيم1854

111.5يناير ع بنات25بنهاندى عاطف السيد بيوىم1855

130.5يناير ع بنات25بنهاندى دمحم فاروق السيد عبدهللا1856

137يناير ع بنات25بنهاندى محمود ابراهيم محمود1857

122.5يناير ع بنات25بنهاندى هشام عبدالمنعم دمحم احمد1858

115يناير ع بنات25بنهانردى سامح توفيق ابراهيم1859

ن دمحم عبدالمنعم ابراهيم غنيم1860 133.5يناير ع بنات25بنهانرمي 

109.5يناير ع بنات25بنهانغم احمد كمال سعد دمحم سعد1861

26.5يناير ع بنات25بنهانغم رضا فكرى محمود ابراهيم1862

124يناير ع بنات25بنهانور اسالم فاروق سالم1863

119.5يناير ع بنات25بنهانور السيد فاروق دمحم احمد1864

120يناير ع بنات25بنهانور ايهاب صالح الدين احمد1865

يف1866 94.5يناير ع بنات25بنهانور عمرو رزق عل مشر

ن كحيله1867  امي 
 
131يناير ع بنات25بنهانور دمحم الدسوق

93يناير ع بنات25بنهانور دمحم عبدالمنعم سليمان خضن1868

135.5يناير ع بنات25بنهانور محمود ساىم احمد فؤاد عبدالهادى1869

121.5يناير ع بنات25بنهانور وليد عبدالفتاح عبدالغنن1870

135يناير ع بنات25بنهانورا مصطفن محمود دمحم سليمان حرب1871

115.5يناير ع بنات25بنهانورهان احمد عبدالغنن السيد احمد1872

99.5يناير ع بنات25بنهانورهان رضا حسينن عبدالمحسن1873

116يناير ع بنات25بنهانورهان فارس دمحم احمد1874

131يناير ع بنات25بنهانورين دمحم عل احمد1875

126.5يناير ع بنات25بنهانيجار دمحم عبدالغفار دمحم1876

118.5يناير ع بنات25بنهانيجار محمود اسماعيل ابراهيم اسماعيل1877

129.5يناير ع بنات25بنهاهاجر سمي  عبدالسالم احمد1878

114يناير ع بنات25بنهابسيطه- هاجر دمحم احمد احمد مطر 1879

يف تاج الدين عبدالعظيم1880 135يناير ع بنات25بنهاهايدى شر

135يناير ع بنات25بنهاهبه هللا حامد دمحم الطاهر دمحم1881

134.5يناير ع بنات25بنهاهبه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز1882

133.5يناير ع بنات25بنهاهبه مصطفن صبىح احمد سالم1883

135يناير ع بنات25بنهاهدى محسن محمود ابراهيم بندارى1884

109يناير ع بنات25بنهاهدى دمحم صالح الدين قمر عل الشيىم1885

105يناير ع بنات25بنهاهمس صابر شعبان السيد خليل1886

134يناير ع بنات25بنهاهنا احمد عبدالعزيز امن سعيد1887

119يناير ع بنات25بنهاهنا سليمان عبدالحليم سليمان حسن1888

يف صالح حسن عزب شور1889 122.5يناير ع بنات25بنهاهنا شر

122.5يناير ع بنات25بنهاهنا فرج احمد فرج1890

131يناير ع بنات25بنهاهنا دمحم سعيد السيد1891

135يناير ع بنات25بنهاهنا دمحم عبدهللا ترىكي السيد بيوىمي1892

134.5يناير ع بنات25بنهاهنا دمحم عفيفن مصطفن1893

92.5يناير ع بنات25بنهاهيام عبدالغنن دمحم عبدالغنن1894

1895
 
111يناير ع بنات25بنهاوسام ساىم دمحم احمد عبدالباق

132يناير ع بنات25بنهايارا احمد طه دمحم1896

133يناير ع بنات25بنهايارا باسم صبىح عل بدر1897

92يناير ع بنات25بنهايارا عبدالحميد دمحمى عبدالحميد متوىل1898

128يناير ع بنات25بنهايارا دمحم عبدالحميد1899

ن احمد يوسف ابراهيم1900 121.5يناير ع بنات25بنهاياسمي 

ن اسامة فتىح عبدالرحمن فرغل1901 127يناير ع بنات25بنهاياسمي 

ن زكريا عباس دمحم1902 125.5يناير ع بنات25بنهاياسمي 

ن محسن احمد عابدين1903 118.5يناير ع بنات25بنهاياسمي 



ي الطنطاوي1904
131يناير ع بنات25بنهايمنن احمد فتىحي مصطفن

124.5يناير ع بنات25بنهايمنن حسام العليىم دمحم1905

84يناير ع بنات25بنهايمنن ياش فتىحي السيد علي1906

نبنهاابراهيم خالد ابراهيم محمود توفيق1907 76.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي اسامة احمد محمود دمحم1908 نبنهاانى 129.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااحمد احمد فؤاد قطب عل1909 110.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهابسيطه- احمد حسن عبدالرازق دمحمى الخوىل 1910 70عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهابسيطه- احمد محمود دمحم محمود سليمان 1911 63عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااحمد محمود وهبه السيد عبدالرحمن1912 124عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااحمد مصطفن محمود احمد1913 134.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااحمد يوسف عبدالفتاح دمحم1914 132عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاادهم احمد دمحم توفيق1915 107عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااسالم احمد سالم محمود دمحم1916 114عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااسالم ايمن رشاد عبدالجواد شاج1917 128عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااسالم دمحم فاروق دمحمى1918 127عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهااياد حمدى سيد احمد دمحم1919 108.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهابافل كامل شحات ابراهيم ملط1920 120عمر بن الخطاب ع بني 

ف احمد سمي  مصطفن الدريدى1921 نبنهاتامر اشر 95عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاحسن عبدالمنعم حسن دمحم نور الدين1922 108عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهابسيطه- حمدى ابراهيم احمد عبدالقادر 1923 74.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاراضن ضامن الحمدان الضامن1924 112.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهازياد مىح حسن فتىح سليمان1925 130عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاسامح رضا خليفة ابراهيم سليم1926 54عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاصابر اسامه صابر مهدي1927 29.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعاصم عل عبدالرحمن مصطفن الحجاوى1928 96.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعبدالرحمن حازم عبدالرحمن حسن ابراهيم النجار1929 129عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعبدالرحمن مجدى عبدهللا دمحم مصطفن1930 131.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمار احمد ابراهيم احمد ابراهيم الدريدي1931 131عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمار اسماعيل ابو الفتوح سيد1932 123عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمر احمد مدبوىل دمحم1933 130عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمر عل دمحم حسن عل حجازى1934 126.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمر عماد الدين دمحم سعيد1935 132عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمر يىحي عبدالعظيم احمد1936 109.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاعمرو عمرو ابراهيم حسن حلقة1937 122عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهافيصل عبدالمحسن فيصل زىك محمود1938 109.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاكريم ابراهيم عطيه ابراهيم دمحم عبده1939 129عمر بن الخطاب ع بني 

ن 1940 نبنهابسيطه- كمال ضياء احمد دمحم عبدالفتاح الشي  103عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهامايكل عصام سعد جرجس سليمان1941 124عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم ابراهيم طوسون موس دمحم1942 110.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف احمد عل عل1943 نبنهادمحم اشر 116.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم ايهاب عبدربه عبدالهادى عل1944 133.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم حسن حسن نض التطاوى1945 90عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم حسن عبدالرازق دمحمى الخوىل 1946 91.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم رضا حسن رمضان عبدالسيد1947 86.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم سامح مجاهد احمد1948 113.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم عادل حسن دمحم احمد ادريس1949 88عمر بن الخطاب ع بني 

ن1950 نبنهادمحم عاطف ابراهيم حسي  71عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم محسن ابراهيم دمحم عيد1951 35عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم مدحت عبدالفتاح احمد عبدالفتاح1952 128.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهادمحم هشام دمحم زكريا سليمان شحاته1953 126.5عمر بن الخطاب ع بني 



نبنهامروان ايهاب فتوح عبدالقادر سليمان1954 120.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهامروان وائل اسماعيل عواد امام1955 118.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهامصطفن دمحم فتىح دمحم محمود سليمان1956 103عمر بن الخطاب ع بني 

ن1957 نبنهامهند سيد بهاء الدين حسي  115.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهامهند دمحم دمحمي دمحم دمحمي1958 87عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهامهيمن السيد السيد سليمان السخن1959 131عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف احمد فؤاد قطب عل1960 115.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف امجد دمحم عبدهللا دمحم خطانى1961 130عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف ايهاب سالمة متوىل سالمة1962 92عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف تامر سعيد دمحم1963 123عمر بن الخطاب ع بني 

يف حسنن عل محمود1964 نبنهايوسف شر 131عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف طارق فاروق فرج عبدهللا1965 117.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف فتىحي دمحم حلىمي مغاوري الدجدج1966 118.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن باهلل محمود1967 نبنهايوسف دمحم حلىم سعد دمحم المعي  112.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف دمحم دمحمى عل سنه1968 123عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهايوسف مصطفن جمال مختار عزب1969 65.5عمر بن الخطاب ع بني 

نبنهاابراهيم حمادة ابراهيم رفاعي ابراهيم1970 107.5بنها ع بني 

نبنهابسيطه- ابراهيم دمحم حامد دمحم مدكور 1971 94بنها ع بني 

نبنهااحمد ابراهيم سعيد ابراهيم1972 53بنها ع بني 

نبنهااحمد السيد مىحي الدين السيد1973 131.5بنها ع بني 

ن دمحم عبدالباري1974 نبنهااحمد امي  صالح امي  129بنها ع بني 

ن السيد مرس1975 نبنهااحمد خالد حسي  127.5بنها ع بني 

1976
ن
نبنهااحمد طارق محمود دمحمى الكفاق 130.5بنها ع بني 

نبنهااحمد كرم نصي  حسن مرسي1977 12بنها ع بني 

نبنهااحمد دمحم ابراهيم دمحم دمحم سعد1978 67.5بنها ع بني 

نبنهااحمد دمحم احمد عبدالمنعم نور الدين1979 115بنها ع بني 

نبنهااحمد محمود جودة محمود كباب1980 122.5بنها ع بني 

نبنهااحمد يحن  زكريا دمحم عفيفن1981 122بنها ع بني 

ف دمحم احمد بيوىمي1982 نبنهاادهم اشر 57بنها ع بني 

نبنهاادهم محمود السيد السيد1983 59.5بنها ع بني 

نبنهااسالم احمد رجب احمد جاد الحق1984 69بنها ع بني 

ي السيد دمحم علي1985
نبنهاالسيد مصطفن 51.5بنها ع بني 

نبنهاباسم اسامه عل ابراهيم النجار1986 120بنها ع بني 

نبنهاجمال السيد عبدالفتاح عبدالفتاح مسعود قمر1987 46بنها ع بني 

 علي الضعيف علي ابراهيم مرعي1988
ن نبنهاحسي  50بنها ع بني 

نبنهاحلىمي ميىمي حلميمرسي حسن مرسي1989 31بنها ع بني 

نبنهاحماده دمحم زينهم ابراهيم الشال1990 24.5بنها ع بني 

ي ماهر المضي الطاهر1991
نبنهاحمزه مصطفن 19.5بنها ع بني 

نبنهاراىم ايهاب محمود محمود حجر1992 132.5بنها ع بني 

نبنهازياد صالح الدين السيد توفيق1993 27.5بنها ع بني 

نبنهازياد دمحم سعيد ابراهيم السيد الجوهري1994 118.5بنها ع بني 

نبنهازياد دمحم مختار الشحات1995 111بنها ع بني 

ي سعد زغلول حسن1996
نبنهازياد دمحم مصطفن 72.5بنها ع بني 

نبنهازياد موس سعيد احمد ليله1997 125بنها ع بني 

ن الدجدج1998 نبنهاساىم دمحم عادل حسي  7بنها ع بني 

نبنهاسعد عبدالقادر سعد عبدالقادر صقر1999 112بنها ع بني 

نبنهاسعيد طارق سعيد عيد محمود الجزار2000 110.5بنها ع بني 

نبنهاصالح الدين دمحم صالح الدين طه رضوان2001 113.5بنها ع بني 

يف2002 نبنهاطارق حسن حسن دمحم شر 90.5بنها ع بني 

نبنهاطارق محمود عبدالمنعم نض حريره2003 89.5بنها ع بني 



نبنهاعاطف حماده فتىحي اسماعيل2004 63بنها ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدالخالق2005 127بنها ع بني 

نبنهاعبدالرحمن مجدى سعد دمحم درويش2006 117.5بنها ع بني 

نبنهاعبدالرحمن يوسف عواد جعفر2007 127بنها ع بني 

نبنهاعبدالفتاح عبدالحليم عبدالفتاح نبوي اسماعيل2008 110.5بنها ع بني 

ن2009 نبنهاعل ايهاب عبدالتواب حسي  117بنها ع بني 

نبنهاعمار حاتم احمد حسن ابو عاضي2010 114.5بنها ع بني 

نبنهاعمار ياش عبدالسالم عباس عبدالسالم العدوي2011 91بنها ع بني 

ي ابراهيم ابراهيم العطار2012
 
نبنهاعمر دسوق 124بنها ع بني 

نبنهاعمر عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز الكشك2013 128.5بنها ع بني 

ى عبدالراضن يوسف حنفن2014 نبنهافارس خي  126.5بنها ع بني 

2015
ن
 البسيون

 
نبنهاكريم دمحم عبدهللا عراق 103بنها ع بني 

ي عبدالحليم جمال الدين مصطفن 2016
ن
نبنهابسيطه- مازن هان 103بنها ع بني 

ي2017 نبنهامجد حسام الدين السيد دمحمي بحي  !VALUE#بنها ع بني 

نبنهادمحم اسامه حسن دمحم ادريس2018 131بنها ع بني 

نبنهادمحم اسالم شوز عبدالحليم راشد2019 113بنها ع بني 

نبنهادمحم حسن احمد حسن احمد2020 130.5بنها ع بني 

ي ابو زيد2021 نبنهادمحم راجح دمحم الشحات بحي  57.5بنها ع بني 

نبنهادمحم رضا عيىس يوسف الجوهرى2022 74بنها ع بني 

نبنهادمحم ساىمي محمود احمد هاشم2023 131بنها ع بني 

نبنهادمحم كامل فاروق عبداللطيف مصيلىحي2024 120.5بنها ع بني 

نبنهادمحم دمحم احمد السيد ابو غاىلي2025 94بنها ع بني 

2026
ن
نبنهادمحم محمود مسعد دمحم الطان 104.5بنها ع بني 

ي دمحم قناوي2027
ن
نبنهادمحم هان 83.5بنها ع بني 

نبنهامحمود اسالم دمحم عبدالعزيز يىحي2028 105.5بنها ع بني 

نبنهامختار يىحي مختار فؤاد2029 109.5بنها ع بني 

 احمد سمي  دمحم ابراهيم2030
نبنهامصطفن 104بنها ع بني 

نبنهامصطفن دمحم مصطفن كامل شج2031 117بنها ع بني 

نبنهامصطفن محمود السيد احمد دمحم عبداللطيف2032 124.5بنها ع بني 

نبنهاياش اسامة احمد شفيق2033 7بنها ع بني 

نبنهايوسف ابراهيم يوسف عبدالحكيم يوسف2034 106.5بنها ع بني 

نبنهايوسف احمد مختار الشحات النجار2035 127بنها ع بني 

ي2036 نبنهايوسف السيد عادل السيد محمود شلنى 130بنها ع بني 

ن دمحم عواد2037 ن عيد امي  نبنهايوسف حسي  130بنها ع بني 

نبنهايوسف خالد علي شمروخ2038 130.5بنها ع بني 

نبنهايوسف عادل السيد عبدالفتاح2039 15بنها ع بني 

نبنهايوسف دمحم احمد سعيد السيد رشاد عثمان2040 122.5بنها ع بني 

ى رزق هللا عبده2041 نبنهاابانوب رؤف مي  114.5المنشية ع بني 

نبنهاابراهيم شعبان ابراهيم حسن دمحم2042 116.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد السيد احمد خلف سليمان2043 89المنشية ع بني 

نبنهااحمد ايهاب السيد دمحم عامر2044 109.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد خالد احمد مصطفن عبدالعزيز2045 96.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد خالد محروس ابوالعال دمحم ابوالعال2046 111المنشية ع بني 

نبنهااحمد عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن عامر2047 122المنشية ع بني 

نبنهااحمد عبدالفتاح صابر عطا برهومه2048 110.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد عالء شعبان غريب2049 105.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد عالء دمحم السيد سند2050 108.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد عماد حمدى رمضان دمحم2051 130.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد ماجد محمود ابراهيم دمحم عبده2052 123.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد دمحم احمد ناجى دمحم احمد الدمسيىس2053 123المنشية ع بني 



نبنهااحمد دمحم حسنن محمود حسن عبده2054 123المنشية ع بني 

نبنهااحمد محمود صالح محمود دمحم ربيع2055 122المنشية ع بني 

نبنهابسيطه- احمد مدحت عبدالستار حسن 2056 67.5المنشية ع بني 

نبنهااحمد مصطفن رمضان دمحمى رمضان2057 96.5المنشية ع بني 

 زغلول دمحمى نوار2058
ن
نبنهااحمد هان 130المنشية ع بني 

 دمحم زين العابدين حسن خضن2059
ن
نبنهااحمد هان 101.5المنشية ع بني 

 مسعد عبدالعزيز معروف2060
ن
نبنهااحمد هان 74المنشية ع بني 

نبنهابسيطه- ادهم عمرو طلعت شعبان الخوىل 2061 108المنشية ع بني 

نبنهاادهم غريب غريب محمود دمحم2062 44المنشية ع بني 

ع2063 نبنهاادهم ممدوح السيد امام شر 110المنشية ع بني 

نبنهااش دمحم دمحم بيوىم ابراهيم2064 119المنشية ع بني 

نبنهااسالم احمد سعد عبدالحليم يونس نجدى2065 111.5المنشية ع بني 

نبنهااندرو عماد حلىم بسطا ابراهيم2066 133.5المنشية ع بني 

نبنهاانس سيد عواد مغاورى دمحم2067 134المنشية ع بني 

نبنهااياد كريم احمد احمد الخوانىك2068 117.5المنشية ع بني 

نبنهاايالريون ايهاب داود سليمان غطاس2069 128المنشية ع بني 

نبنهاباسل مني  عبدالمنعم دمحم الحبىسر2070 127المنشية ع بني 

نبنهابيشوى امجد مطر واصف نوار2071 119المنشية ع بني 

نبنهاجرجس موس ساىم موس2072 131.5المنشية ع بني 

نبنهاحسن اسالم حسن غريب ابوالنض2073 130.5المنشية ع بني 

ف2074  حسن شر
 
نبنهاحسن دمحم دسوق 119.5المنشية ع بني 

نبنهاحمدى احمد حمدى رمضان عبده2075 104المنشية ع بني 

نبنهاحمزه احمد صالح السيد صالح2076 116.5المنشية ع بني 

نبنهاحمزه هشام دمحم عزالدين احمد عل2077 75.5المنشية ع بني 

ف الشحات عفيفن رمضان2078 نبنهارافت اشر 83المنشية ع بني 

ف دمحم صفوت اسماعيل الزقزوق2079 نبنهازياد اشر 132.5المنشية ع بني 

نبنهازياد تامر دمحم العرنى عبدالحميد محفوظ2080 117.5المنشية ع بني 

نبنهازياد راىم عبدالننى احمد عفيفن الدجدج2081 51المنشية ع بني 

ى دمحمى بيوىم2082 نبنهازياد دمحم صيى 78.5المنشية ع بني 

نبنهازياد دمحم عبدالاله فرج عل2083 44المنشية ع بني 

نبنهاسامر ثروت يس السيد2084 131.5المنشية ع بني 

نبنهاسعيد مصطفن دمحم عل احمد عبدالعال2085 62.5المنشية ع بني 

نبنهاسمي  دمحم سمي  فتىح دمحمى2086 117المنشية ع بني 

ف2087 ن دمحم شر نبنهاسيف وليد سعد حسي  67.5المنشية ع بني 

ن2088 نبنهاصالح الدين مصطفن دمحم عبدالعال حسني  121.5المنشية ع بني 

ي صالح الدين دمحم الهيل2089
نبنهاصالح الدين مصطفن 126.5المنشية ع بني 

ى2090 نبنهاطاهر احمد دمحم طاهر عبدالرازق احمد بحي  129المنشية ع بني 

نبنهاطلعت دمحم طلعت عبدهللا مرس ندا2091 114.5المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن احمد دمحم عل السيد جمعه2092 102المنشية ع بني 

ف مصطفن عبدالفتاح جمعه2093 نبنهاعبدالرحمن اشر 133المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عامر عبدالحميد عبدربه2094 130المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عمرو عبدالمنعم السيد فرج2095 131.5المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم جاد الكريم طلبة2096 133المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم حسن عل2097 132.5المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم غنيىم دمحم سلطان2098 42المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن مصطفن السيد عل دمحم عل2099 134.5المنشية ع بني 

نبنهاعبدالرحمن يحن  زياده رحيل خليفه2100 131المنشية ع بني 

ن2101 نبنهاعبدالستار خالد عبدالستار عبدالحميد حسي  90المنشية ع بني 

نبنهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عبداللطيف زيدان2102 84.5المنشية ع بني 

نبنهاعبدالغنن مجدى عبدالغنن الطوجن عبدالغنن2103 87.5المنشية ع بني 



نبنهاعبدالغنن دمحم وحيد عبدالعزيز دمحم محروس2104 125المنشية ع بني 

نبنهاعبدالفتاح مجدى دمحم عبدالمنعم طعيمه2105 134المنشية ع بني 

نبنهاعبدهللا احمد لطفن دمحم عبده2106 133.5المنشية ع بني 

نبنهاعل دمحم نبيل مصطفن دمحم غريب2107 132.5المنشية ع بني 

نبنهاعمر احمد طلعت عبدالفتاح دمحم2108 125المنشية ع بني 

نبنهاعمر احمد عبدالحفيظ دمحم عل2109 132.5المنشية ع بني 

نبنهاعمر حسنن دمحم مامون عفيفن2110 117.5المنشية ع بني 

نبنهاعمر شعبان عبدالعزيز احمد عيد2111 78المنشية ع بني 

نبنهاعمر عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم الحادق2112 119المنشية ع بني 

نبنهاعمر عني  عفيفن وعيد دمحم2113 119المنشية ع بني 

نبنهاعمر محمود عمر محمود سليمان هيكل2114 121المنشية ع بني 

ف الدين2115 نبنهافارس وليد عبدالفتاح عبدالسالم شر 130المنشية ع بني 

2116
ن
نبنهافارس يسن ابراهيم يسن السعدن 127.5المنشية ع بني 

نبنهافهد احمد السيد احمد عبدالعزيز خليل2117 131المنشية ع بني 

نبنهاكريم حسنن حسنن دمحم ابراهيم2118 74.5المنشية ع بني 

نبنهاكريم حمدى دمحم احمد بيوىم2119 125المنشية ع بني 

نبنهاكريم عبدالستار دمحم عل عبدالعال2120 8المنشية ع بني 

نبنهاكمال دمحم كمال عبدالمعط سالم عشيش2121 91المنشية ع بني 

لس جورج سعد مسيحه عطيه2122 نبنهاكي  129المنشية ع بني 

نبنهامازن احمد حمدى دمحم عل حجر2123 107.5المنشية ع بني 

2124
ن
نبنهامازن ايمن عبدالحميد دمحم الكيالن 116المنشية ع بني 

نبنهامازن وليد السيد السيد عبدالرحمن دغش2125 124.5المنشية ع بني 

نبنهامازن يحن  احمد شفيق السيد منصور2126 128المنشية ع بني 

نبنهامالك عصام مرزوق احمد2127 123.5المنشية ع بني 

نبنهامالك دمحم محمود فرحات غنيم2128 132.5المنشية ع بني 

ن عجاينى2129 نبنهامايكل جون حنا فلسطي  132المنشية ع بني 

نبنهامحسن عادل محسن اسماعيل دمحم2130 113المنشية ع بني 

نبنهادمحم احمد السيد دمحم ابراهيم2131 104المنشية ع بني 

نبنهادمحم احمد حسن عل الظاهر2132 77المنشية ع بني 

نبنهادمحم احمد دمحم ابراهيم محمود2133 99.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم احمد دمحم عل سالم2134 97المنشية ع بني 

نبنهادمحم السيد ذىكي دمحم عبدالسالم2135 30.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم السيد محمود دمحم الكشك2136 124المنشية ع بني 

ن فهىم2137 نبنهادمحم ايمن حسنن حسي  52المنشية ع بني 

نبنهادمحم ايمن دمحم المهدى سالم2138 111المنشية ع بني 

ن حسن العسال2139 نبنهادمحم حسن تحسي  119المنشية ع بني 

نبنهادمحم حمدى السيد جاد الخوىل2140 103.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم حمدى دياب غانم دياب2141 133.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم خالد يوسف فهىم يوسف جوده2142 131المنشية ع بني 

نبنهادمحم رمضان خطاب سعد2143 89المنشية ع بني 

نبنهادمحم سامح شفيق عبدالرشيد عبدربه2144 95.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم سمي  حسنن دمحم احمد2145 97.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم عادل عل دمحم الجزار2146 83.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم عالءالدين الماظ السعيد النادى2147 110.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم مهدى دمحم رفعت مهدى دمحم حسون2148 132المنشية ع بني 

 دمحم زكريا مصطفن رزق2149
ن
نبنهادمحم هان 123.5المنشية ع بني 

نبنهادمحم هشام متوىل حسان دمحم2150 106المنشية ع بني 

نبنهامحمود احمد محمود عطيه امام2151 105المنشية ع بني 

ف دمحم المهدى سالم خاطر2152 نبنهامحمود اشر 109المنشية ع بني 

نبنهامحمود رضا يسن دمحم يسن الفنجرى2153 3المنشية ع بني 



نبنهامحمود سامح عبدالمحسن سليمان بدوى2154 121المنشية ع بني 

نبنهامحمود عبدالعال دمحم عبدالعال احمد2155 75المنشية ع بني 

نبنهامحمود دمحم محمود محمود عبدالرحمن اللبان2156 124المنشية ع بني 

نبنهامحمود مسعد عل عل سالمه2157 85.5المنشية ع بني 

نبنهامصطفن طارق ابوالعباس ابراهيم دمحم2158 134.5المنشية ع بني 

نبنهامصطفن فهد حمدى محمود عبدالغنن2159 124.5المنشية ع بني 

يل2160 يل دمحم جيى  هيثم جيى
نبنهامصطفن 124.5المنشية ع بني 

نبنهامهاب السيد عبدالفتاح احمد محمود2161 87المنشية ع بني 

نبنهامومن صابر عبدالمنعم السيد دمحم هاشم2162 124.5المنشية ع بني 

نبنهاميخائيل رافت ميخائيل عبدالملك ميخائيل2163 94المنشية ع بني 

ن2164 ن عابدين حسي  نبنهاوليد وائل حسي  106المنشية ع بني 

نبنهايحن  عصام دمحم غازى ابراهيم حرفوش2165 119المنشية ع بني 

نبنهايحن  عل خليل ابراهيم صدقه2166 92.5المنشية ع بني 

نبنهايوسف احمد عبدهللا احمد عل2167 110.5المنشية ع بني 

لس2168 نبنهايوسف جمال فوزى يىس كي  112.5المنشية ع بني 

2169
ن
نبنهايوسف سامح دمحم احمد مواق 110المنشية ع بني 

نبنهابسيطه- يوسف فرج ابراهيم فرج 2170 59المنشية ع بني 

2171 
ن
نبنهابسيطه- يوسف دمحم السيد عبدالشاق 56.5المنشية ع بني 

 مصطفن2172
 
نبنهايوسف دمحم جوده دسوق 127المنشية ع بني 

نبنهايوسف دمحم عبدالحميد عل يوسف2173 69المنشية ع بني 

نبنهايوسف دمحم محمود دمحم2174 127.5المنشية ع بني 

نبنهايوسف وليد عبدالعزيز عبدالعظيم عبدالعزيز2175 129المنشية ع بني 

ي الهيلي2176
 
113.5مايو االعدادية بنات15بنهااالء دمحم رفعت ابراهيم دسوق

ن سليمان2177 107مايو االعدادية بنات15بنهاالهام سعيد ابراهيم امي 

134مايو االعدادية بنات15بنهاامنيه فهىم نضالدين فهىم عبدالرحمن2178

12مايو االعدادية بنات15بنهاانهار يشى دمحم عبدالغنن دمحم فضل2179

37مايو االعدادية بنات15بنهااهله عبدالنارص ابراهيم دمحم ابراهيم2180

126.5مايو االعدادية بنات15بنهاايه ايمن محمود خضن عل2181

101.5مايو االعدادية بنات15بنهاايه عبدالنارص ابراهيم دمحم ابراهيم2182

86مايو االعدادية بنات15بنهابسمله احمد السيد ابراهيم متوىلي2183

137.5مايو االعدادية بنات15بنهابسمله خالد جمال الدين ابراهيم صالح2184

ي غريب2185
 
135.5مايو االعدادية بنات15بنهابسمه ابراهيم دمحم غريب ابراهيم الدسوق

2186
 
44مايو االعدادية بنات15بنهابسمه صالح دمحم الشحات دسوق

114مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- بسنت دمحم حسن محمود حسن سليمان 2187

68مايو االعدادية بنات15بنهاتف  احمد السيد سعد ابراهيم2188

136مايو االعدادية بنات15بنهاتف  مصطفن دمحم عل محمود عمر2189

ى زياده رحيل خليفه2190 132.5مايو االعدادية بنات15بنهاجانا صيى

101مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- جنه احمد عبدالفتاح احمد محمود نض 2191

134.5مايو االعدادية بنات15بنهاجنن اسامه صبىح حسن شحاته2192

134مايو االعدادية بنات15بنهاجنن اسالم احمد مسعد صالح السيد2193

125مايو االعدادية بنات15بنهاجنن امي  سيد محمود معروف2194

ن2195  تامر السيد شلنى حساني 
92مايو االعدادية بنات15بنهاجنن

131.5مايو االعدادية بنات15بنهاجنن طارق صالح الدين السيد دمحم علي2196

114مايو االعدادية بنات15بنهاجنن دمحم سعيد حسن النادي2197

يد ابوزيد2198 ن 106.5مايو االعدادية بنات15بنهاجنن محمود انور ابوالي 

119.5مايو االعدادية بنات15بنهاجنن وائل محروس ابراهيم دمحم الدجدج2199

109مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه احمد عبدهللا محمود عبدهللا2200

121.5مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه السيد فوزى منصور حجاج2201

ن عل السعداوي2202 104مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه خالد حسي 

115.5مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه سامح دمحم سمي  احمد دمحم زعزع2203



82مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه سعيد كمال ابراهيم الحداد2204

106مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه مصطفن صالح متوىل احمد2205

102.5مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه ياش عبدالمنعم السيد دمحم2206

107.5مايو االعدادية بنات15بنهاحبيبه يىح مجدي دمحم سيد احمد حرب2207

ن احمد عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح2208 107مايو االعدادية بنات15بنهاحني 

ن دمحم امام دمحم السيد2209 118مايو االعدادية بنات15بنهاحني 

ن دمحم حسن عمر حسن2210 108مايو االعدادية بنات15بنهاحني 

ن مسعد عل عل سالمه2211 96.5مايو االعدادية بنات15بنهاحني 

119.5مايو االعدادية بنات15بنهارحمه عل سيد خالف ابو زيد2212

ف2213 110مايو االعدادية بنات15بنهارضا دمحم حسن دمحم محمود شر

115.5مايو االعدادية بنات15بنهارفيده عبدالغفار رمضان عبدالفتاح طلبه2214

123مايو االعدادية بنات15بنهارقيه مدحت جوده دمحم غاىلي2215

126مايو االعدادية بنات15بنهارميساء ياش دمحم عبدالرحمن عثمان عبدالعزيز2216

128.5مايو االعدادية بنات15بنهاروان ايمن محمود خضن عل2217

97مايو االعدادية بنات15بنهاروان دمحم رفعت عبدالسميع اسماعيل سالم2218

110.5مايو االعدادية بنات15بنهاروضه السيد دمحم سيف الدين ابراهيم موسي2219

100.5مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- روضه سامح دمحم احمد مطاوع 2220

 السيد فتح هللا2221
ن
 عون

ن
122.5مايو االعدادية بنات15بنهاروميساء هان

132مايو االعدادية بنات15بنهاروى صبىحي يحن  فتىحي ابو النض2222

134مايو االعدادية بنات15بنهاريم تامر رمضان عبدهللا عبدالفتاح2223

109مايو االعدادية بنات15بنهاريناد السيد عبدالمجيد محفوظ السيد2224

113.5مايو االعدادية بنات15بنهازينب ابراهيم ابراهيم السيد منصور2225

97.5مايو االعدادية بنات15بنهازينب كامل فتىح عبدالحميد عالم2226

97مايو االعدادية بنات15بنهاساره اسالم الماظ السعيد التادي2227

67مايو االعدادية بنات15بنهاساىلي متوىلي عبدلحميد ابراهيم السيد الطباخ2228

128.5مايو االعدادية بنات15بنهاسجده نض لطفن محمود الكيال2229

129مايو االعدادية بنات15بنهاسحر احمد سيف النض مرس عبدالعال2230

136.5مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم احمد عبدالحفيظ دمحم علي2231

الدين2232 134.5مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم اسالم السيد السيد ابراهيم خي 

114مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم عماد ابوشيع ابراهيم فرج2233

111.5مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم ماجد الحسينن دمحم توفيق2234

116مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم دمحم حسن احمد عمر2235

40مايو االعدادية بنات15بنهاسلىم محمود السعداوى عل سليملن2236

111.5مايو االعدادية بنات15بنهاسما حسام الدين دمحم دمحم عل موسي2237

111مايو االعدادية بنات15بنهاسما عمرو عبدالمنعم محروس العطار2238

129مايو االعدادية بنات15بنهاسما دمحم رشيد عطا هللا2239

84مايو االعدادية بنات15بنهاسهي  كميل ميخائيل يوسف موسي2240

ي2241
124.5مايو االعدادية بنات15بنهاسهي  دمحم عفت دمحم ايوب عفيفن

 عايش مصطفن عايش2242
 
69.5مايو االعدادية بنات15بنهاشهد ابراهيم الدسوق

125مايو االعدادية بنات15بنهاشهد احمد دمحم السيد عبدهللا2243

117مايو االعدادية بنات15بنهاشهد خالد جالل السيد هاشم2244

ن عبدالفتاح موس2245 104.5مايو االعدادية بنات15بنهاشهد سيد حسني 

67مايو االعدادية بنات15بنهاشهد نورالدين احمد دمحم علي2246

يف 2247 62.5مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- شيماء حسيب جوده مصيلىح بدوي شر

ي2248
ن
63.5مايو االعدادية بنات15بنهاشيماء سليمان السيد سليمان مواق

133.5مايو االعدادية بنات15بنهاشيماء دمحم دمحم حسن عبدالرحمن محمود2249

116مايو االعدادية بنات15بنهاصباح دمحم حسن حسن عبدالحافظ2250

126.5مايو االعدادية بنات15بنهاعايده عل عبدالفتاح عل الظاهر2251

اوي2252 ن 117.5مايو االعدادية بنات15بنهاعزه احمد دمحم سعيد الجي 

132.5مايو االعدادية بنات15بنهافاتن وليد عبدالمنعم محروس العطار2253



 احمد2254
ن
71.5مايو االعدادية بنات15بنهافاطمه اسالم رشدى عبدالشاق

92مايو االعدادية بنات15بنهافاطمه السيد ابراهيم عبدالغفار نارص2255

100مايو االعدادية بنات15بنهافاطمه محمود راشد حسن راشد2256

53.5مايو االعدادية بنات15بنهافاطمه ممدوح ابراهيم دمحم فرج هللا2257

ي 2258
ن
!VALUE#مايو االعدادية بنات15بنهامنقطع- فريده عمر السيد عمر احمد بسيون

133مايو االعدادية بنات15بنهاكارول ايمن نصي  بشاره نصي 2259

91.5مايو االعدادية بنات15بنهامروه اسامه السيد ابراهيم متوىلي2260

130مايو االعدادية بنات15بنهامروه عمرو سعد عبدالحكيم احمد شمس2261

ف عبدالمنعم عل الجزار2262 106.5مايو االعدادية بنات15بنهامريم اشر

ي2263
132.5مايو االعدادية بنات15بنهامريم خالد محمود عبدالرحمن حنفن

 كامل توفيق سعد2264
 
130.5مايو االعدادية بنات15بنهامريم شوق

99مايو االعدادية بنات15بنهامريم محمود حجازى يمنن حسن2265

75مايو االعدادية بنات15بنهامريم محمود عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز2266

80مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- مريم وليد فتىح عثمان ابراهيم 2267

103مايو االعدادية بنات15بنهاملك اسامه دمحم سعد عبدالمطلب2268

124.5مايو االعدادية بنات15بنهاملك اسالم دمحم عزت زىكي عبدالمجيد2269

121.5مايو االعدادية بنات15بنهاملك ايمن فايق دمحم امام2270

60.5مايو االعدادية بنات15بنهاملك راىم حسنن عطيه احمد حرفوش2271

124مايو االعدادية بنات15بنهاملك عفيفن شعبان صديق دمحم2272

يل احمد 2273 ن جيى 85.5مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- ملك مجدى حسي 

106مايو االعدادية بنات15بنهاملك دمحم عبده عبدالحميد دمحم ابوالنض2274

!VALUE#مايو االعدادية بنات15بنهاملك دمحم دمحم صابر امام رزق2275

102.5مايو االعدادية بنات15بنهاملك دمحم مصطفن دمحم مصطفن2276

74مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- ملك مصطفن عبدالسالم مصطفن الالال 2277

109مايو االعدادية بنات15بنهامنة هللا احمد صالح دمحم السيد2278

105مايو االعدادية بنات15بنهامنة هللا انور اسماعيل سيد احمد دمحم2279

87مايو االعدادية بنات15بنهامنة هللا عبدالهادى ابراهيم عبدهللا البنا2280

135مايو االعدادية بنات15بنهامنة هللا مصطفن دمحم ابراهيم عبدالعزيز2281

ي2282  دمحم بهجت فريد عبدالننى
ن
133.5مايو االعدادية بنات15بنهامنة هللا هان

ه2283 ن 47مايو االعدادية بنات15بنهامنن احمد دمحم احمد احمد ابوعجي 

131مايو االعدادية بنات15بنهامنن دمحم محمود طه الحادق2284

123مايو االعدادية بنات15بنهامها ابراهيم سعد ابراهيم عبدالخالق2285

118.5مايو االعدادية بنات15بنهاناديه امي  مسعد دمحم الفنجري2286

وس عبدالمالك2287 112مايو االعدادية بنات15بنهانانىس ابراهيم عياد تاورصن

131.5مايو االعدادية بنات15بنهاندا ايمن امام السيد امام2288

106.5مايو االعدادية بنات15بنهاندى احمد رمزى عبدالحميد مرسي2289

92.5مايو االعدادية بنات15بنهابسيطه- ندى احمد مصطفن درويش مصطفن 2290

128مايو االعدادية بنات15بنهاندى ناجى حنفن دمحم داود2291

ف حسن السيد موس2292 128.5مايو االعدادية بنات15بنهانورهللا اشر

ن2293 138مايو االعدادية بنات15بنهانورهان ايمن هندى عبدهللا امي 

ي مطاوع دمحم عثمان2294
ه مصطفن 139مايو االعدادية بنات15بنهاني 

94.5مايو االعدادية بنات15بنهاهاجر اسامه السيد ابراهيم متوىلي2295

ي الهيل2296
 
132مايو االعدادية بنات15بنهاهاجر محمود احمد دمحم دسوق

135مايو االعدادية بنات15بنهاهافن هدرا ميشيل عزيز روفائيل2297

ف عبدالباسط السيد عيد2298 136مايو االعدادية بنات15بنهاهنا اشر

136.5مايو االعدادية بنات15بنهاهنا ايهاب عبدالمنعم فرج بدوى2299

124.5مايو االعدادية بنات15بنهاهنا عبدالحميد احمد دمحم العبد2300

126.5مايو االعدادية بنات15بنهاهناء اسامه دمحم سليمان حسن سليمان2301

136مايو االعدادية بنات15بنهاوفاء عادل صالح دمحم النحاس2302

133.5مايو االعدادية بنات15بنهايمنن دمحم حسن حسن الشنشورى2303



ي دمحم عبدالعزيز دمحم حسن2304
ن
102.5االصالح الزراع ع مبنهاامان

76االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- ايمان خالد مرس دمحم صالح 2305

ن2306 105االصالح الزراع ع مبنهاايمان طاهر السيد ابراهيم حساني 

شانى2307
110.5االصالح الزراع ع مبنهاايه مصطفن عبدالسالم حماد الشر

120االصالح الزراع ع مبنهاايه وائل عبدالحكيم عبدالباسط2308

133االصالح الزراع ع مبنهابتول احمد دمحم بيوىم ابراهيم2309

116االصالح الزراع ع مبنهابسمله دمحم عبدالمجيد عامر2310

61االصالح الزراع ع مبنهابسنت احمد ابراهيم السيد ابراهيم2311

ي فاروق دمحمي احمد2312
ن مصطفن 112.5االصالح الزراع ع مبنهاحني 

130.5االصالح الزراع ع مبنهاخديجه احمد بيوىم عبدالمقصود2313

92.5االصالح الزراع ع مبنهاخلود شحته ابراهيم عفيفن غازى2314

115.5االصالح الزراع ع مبنهادعاء اسالم السيد عبده2315

79.5االصالح الزراع ع مبنهادنيا يوسف عبدالعظيم دمحم السيد2316

يل صالح الدين بيوىم2317 33االصالح الزراع ع مبنهارحمه جيى

134.5االصالح الزراع ع مبنهارحمه حاتم عبدهللا عيىس2318

112االصالح الزراع ع مبنهارحمه عبدالبديع سعيد عبدالبديع2319

100.5االصالح الزراع ع مبنهارحمه مجدى دمحم زىك عامر2320

92.5االصالح الزراع ع مبنهارحمه دمحم عبدهللا رضا دمحم2321

124.5االصالح الزراع ع مبنهارواء سالم احمد محمود2322

71االصالح الزراع ع مبنهاروىة حمدان سالمه عبدالحميد2323

95االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- ريهام عمرو عفيفن عبدالعزيز 2324

127.5االصالح الزراع ع مبنهاسحر تامر سعيد عبدالعال2325

127االصالح الزراع ع مبنهاسلىم وائل رمضان عبدهللا عبدالفتاح2326

134.5االصالح الزراع ع مبنهاسمر صبىح عايش حسن2327

56االصالح الزراع ع مبنهاسميه احمد شعبان احمد ابو الخي 2328

118االصالح الزراع ع مبنهاشهد احمد السيد دمحم مني 2329

وك فوزي رزق2330 57.5االصالح الزراع ع مبنهاشهد ميى

115االصالح الزراع ع مبنهاشيماء ايهاب شعبان غريب شعبان2331

49.5االصالح الزراع ع مبنهاغنن دمحم عبدالرازق سليمان صالح2332

134االصالح الزراع ع مبنهافاطمه السيد مصطفن السيد2333

128االصالح الزراع ع مبنهافرحه حسام دمحم غريب دمحم2334

ن2335 135االصالح الزراع ع مبنهامريم بهاء عبدالقوى متوىل حسني 

108.5االصالح الزراع ع مبنهامريم ساهر حسن مصطفن2336

88.5االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- مريم عمرو طلعت دمحم دمحم 2337

133االصالح الزراع ع مبنهامريم دمحم صالح عبدالباسط سالم2338

139االصالح الزراع ع مبنهاملك دمحم بكر الشحات2339

ف محمود عبدالهادى2340 138االصالح الزراع ع مبنهامنة اشر

135االصالح الزراع ع مبنهامنة هللا اسالم مكرم عبدالعظيم2341

123االصالح الزراع ع مبنهامنه خالد عبدالننى عامر2342

105االصالح الزراع ع مبنهامنن ابراهيم عبدالمطلب عل احمد2343

125.5االصالح الزراع ع مبنهاندى ابراهيم عبدالمطلب عل احمد2344

130االصالح الزراع ع مبنهانور السيد عبدالفتاح احمد2345

119االصالح الزراع ع مبنهانور مجدى سعد زىك الشيىم2346

0االصالح الزراع ع مبنهاهدى دمحم دمحم ابو العال2347

137االصالح الزراع ع مبنهاهنا السيد احمد عطوه احمد2348

ن2349 79.5االصالح الزراع ع مبنهااحمد ابراهيم زىك زىك حسني 

118االصالح الزراع ع مبنهااحمد السيد عبدالخالق حسن سالم2350

81.5االصالح الزراع ع مبنهااحمد حمدى رافت صبىح دمحم2351

ديىس2352 119.5االصالح الزراع ع مبنهااحمد رجب دمحم عل اليى

119االصالح الزراع ع مبنهااحمد محمود عيىس دمحم احمد2353



89االصالح الزراع ع مبنهاادهم عطية فاضل عطية المليىحى2354

126االصالح الزراع ع مبنهاالسيد حسن السيد حسن دمحم2355

81.5االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- حامد سعيد حامد حسن سالم 2356

72االصالح الزراع ع مبنهاحسن احمد حسن احمد حزين2357

ي حسن احمد حزين2358
ن
58االصالح الزراع ع مبنهاحسن هان

130.5االصالح الزراع ع مبنهاحمدى عماد حمدى متوىل امام2359

 ابراهيم2360
 
 مصطفن دسوق

 
95االصالح الزراع ع مبنهادسوق

128.5االصالح الزراع ع مبنهازياد احمد مسعد منشاوى2361

131.5االصالح الزراع ع مبنهازياد دمحم عيىس دمحم احمد2362

127االصالح الزراع ع مبنهاسعيد اسامة سعيد محمود عزب2363

ن2364 117االصالح الزراع ع مبنهاسعيد عبدالغفار سعيد عبدالغفار ياسي 

ن2365 117االصالح الزراع ع مبنهاسعيد دمحم سعيد دمحم حسي 

128االصالح الزراع ع مبنهاسعيد محمود سعيد حسن دمحم2366

100االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- عاطف عماد فرحات عبدالغفار دمحم 2367

ن2368 123.5االصالح الزراع ع مبنهاعبدالرحمن تامر سالمه ابو العني 

85.5االصالح الزراع ع مبنهاعبدالرحمن صبىح حسنن السيد عثمان2369

120االصالح الزراع ع مبنهاعبدالرحمن ناجى عبدالرحمن عبدالحليم جمعه2370

89االصالح الزراع ع مبنهاعبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم2371

 عل2372
 
98.5االصالح الزراع ع مبنهاعل دمحم عل عراق

91.5االصالح الزراع ع مبنهاعمار عل عبدالمطلب عل احمد2373

ى جوده دمحم حبىسر2374 133االصالح الزراع ع مبنهاعمر صيى

100االصالح الزراع ع مبنهافؤاد احمد دمحم اسماعيل بدوى دياب2375

102االصالح الزراع ع مبنهاكمال دمحم جمال الدين دمحم عبداللطيف2376

113االصالح الزراع ع مبنهامازن دمحم السيد دمحم حاطر2377

106.5االصالح الزراع ع مبنهاماهر جمال عبدالفتاح عل2378

105.5االصالح الزراع ع مبنهادمحم احمد عصمت معوض2379

127االصالح الزراع ع مبنهادمحم احمد عواد احمد السيد2380

131االصالح الزراع ع مبنهادمحم احمد دمحم سالم2381

88.5االصالح الزراع ع مبنهادمحم بهاء عبدالعليم عبدالعليم رشدى2382

69.5االصالح الزراع ع مبنهادمحم حسن دمحم عبدالعظيم2383

125االصالح الزراع ع مبنهادمحم سمي  عبدالمجيد ابراهيم2384

125االصالح الزراع ع مبنهادمحم شحته عبدالكريم احمد دمحم2385

103االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- دمحم عبدالعزيز سليمان عل الشيىم 2386

116.5االصالح الزراع ع مبنهادمحم فهيم دمحم محمود دمحم2387

99االصالح الزراع ع مبنهادمحم ماهر عبدالمتجل ابراهيم2388

119.5االصالح الزراع ع مبنهادمحم هيثم ابراهيم فوزى2389

127.5االصالح الزراع ع مبنهامحمود احمد عبدالمومن محمود2390

59.5االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- محمود عبده دمحم صابر يوسف 2391

127االصالح الزراع ع مبنهامحمود عالء الدين احمد ابراهيم2392

ي2393 121االصالح الزراع ع مبنهامحمود دمحم دمحم العرنى

127.5االصالح الزراع ع مبنهامروان احمد مسعد منشاوى2394

62االصالح الزراع ع مبنهامصطفن احمد جمال دمحم ابراهيم2395

99.5االصالح الزراع ع مبنهامصطفن دمحم فوزى محمود دمحم بحر2396

136االصالح الزراع ع مبنهامعاذ سعيد احمد عل يوسف2397

ن دمحم احمد عارف2398 95.5االصالح الزراع ع مبنهاياسي 

68االصالح الزراع ع مبنهابسيطه- يسن شكرى احمد جاد 2399

57االصالح الزراع ع مبنهايوسف رمضان السيد رمضان السيد2400

يف احمد ابراهيم خليل2401 102.5االصالح الزراع ع مبنهايوسف شر

100االصالح الزراع ع مبنهايوسف عالء السيد سالم2402

102االصالح الزراع ع مبنهايوسف دمحم السيد عبدهللا مبارك2403



82سعد زغلول ع بناتبنهااسماء وائل السيد دمحم السيد عامر2404

ف2405  اسالم محمود احمد دمحم شر
ن
92سعد زغلول ع بناتبنهاامان

ي السيد عبدالستار السيد دمحم2406
ن
117.5سعد زغلول ع بناتبنهاامان

ي2407
ه تامر حفنن ابراهيم حفنن 119سعد زغلول ع بناتبنهاامي 

ه دمحم سالم شبل2408 114سعد زغلول ع بناتبنهاامي 

127.5سعد زغلول ع بناتبنهاايرينن سامح نشات نصىح2409

127.5سعد زغلول ع بناتبنهابراءة طارق عبيد الشحات2410

2411
ن
133سعد زغلول ع بناتبنهابسمله اسالم عمر احمد دمحم عنان

124سعد زغلول ع بناتبنهابسمله حسام طلعت دمحم دمحم عثمان2412

109.5سعد زغلول ع بناتبنهابسمله عبدالفتاح عبدالسالم دمحم عبدالسالم2413

104سعد زغلول ع بناتبنهابسمله فريد شوكت عبدالمجيد2414

 حسن دمحم النشار2415
ن
113سعد زغلول ع بناتبنهابسمه هان

127.5سعد زغلول ع بناتبنهابسنت احمد زكريا غنيىم خي  هللا2416

124.5سعد زغلول ع بناتبنهابسنت احمد فتىحي احمد شحاته2417

124.5سعد زغلول ع بناتبنهابسنت اسالم مصلىحي ابراهيم خميس2418

128سعد زغلول ع بناتبنهاتغريد احمد محمود احمد فرج2419

ي2420 123.5سعد زغلول ع بناتبنهاجنه السيد سمي  السيد يوسف االكسي 

ىك2421 126.5سعد زغلول ع بناتبنهاجنه خالد ابراهيم دمحم الي 

67.5سعد زغلول ع بناتبنهاجنه ماجد فاروق قطب علي2422

114سعد زغلول ع بناتبنهاجنن احمد دمحم احمد2423

87سعد زغلول ع بناتبنهاجنن اسامة ابراهيم عبدالرحمن2424

ف جوده احمد2425 134سعد زغلول ع بناتبنهاجنن اشر

2426
ن
 البسيون

 
123.5سعد زغلول ع بناتبنهاجنن السيد عبدهللا عراق

112سعد زغلول ع بناتبنهاجنن سيد يوسف عبدالجواد2427

يف رجب ابراهيم رمضان2428 116سعد زغلول ع بناتبنهاجنن شر

100سعد زغلول ع بناتبنهاجنن عماد عبدالحليم سليمان حسن2429

88سعد زغلول ع بناتبنهاجنن عمرو كمال عمر عمر حجازى2430

119سعد زغلول ع بناتبنهاجنن دمحم عبدالقادر ابراهيم حجاج2431

134.5سعد زغلول ع بناتبنهاجنن محمود عبدهللا عبدهللا2432

ي احمد دمحم دمحم مدكور2433
126سعد زغلول ع بناتبنهاجنن مصطفن

115سعد زغلول ع بناتبنهاجنن وائل عادل احمد عطيه2434

81.5سعد زغلول ع بناتبنهاجومانا زكريا سيد محمود رمضان2435

102.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه احمد حسن عل2436

118سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه احمد فتىح احمد هاشم2437

92.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه احمد ماهر غريب حسن2438

128.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه اسالم عبدالظاهر عبدالجواد عل الهناوي2439

105.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه جمال دمحم عواد2440

ن دمحم حسن عل2441 96.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه حسي 

73.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه خالد عاطف عيد احمد يوسف2442

48سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه عبدالمجيد عبدالمجيد هاشم ابو الجود2443

96سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه عبدالننى امام شعبان2444

109سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه عمرو درويش عبدهللا درويش2445

84.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه عمرو سليمان عبدالسالم رفعت2446

113.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه دمحم جمال عبدالحليم حسن2447

128.5سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه دمحم سمي  معاز دمحم نجيب2448

125سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه دمحم كمال ابراهيم سليمان2449

128سعد زغلول ع بناتبنهاحبيبه محمود فريد امام عبدالقادر2450

ن ايمن دمحم شحته فتىحي بدر2451 32.5سعد زغلول ع بناتبنهاحني 

ن عبدالمنعم رمضان جمعه احمد2452 49.5سعد زغلول ع بناتبنهاحني 

 سعد2453
 
ن دمحم ابراهيم الدسوق 116.5سعد زغلول ع بناتبنهاحني 



ن مصطفن شندى احمد دمحم2454 105سعد زغلول ع بناتبنهاحني 

ن نارص سيد دمحم بكر2455 130.5سعد زغلول ع بناتبنهاحني 

132سعد زغلول ع بناتبنهاحياه كمال مصطفن العطار2456

124سعد زغلول ع بناتبنهارانيا مصطفن عبدالخالق البيوىم احمد السيد2457

73سعد زغلول ع بناتبنهارحمه ايمن غنيىمي عبدالعزيز2458

100.5سعد زغلول ع بناتبنهارحمه طارق سيد يسن العزب2459

121.5سعد زغلول ع بناتبنهاردينة ممدوح حلىم عبدالمعبود سالم2460

129.5سعد زغلول ع بناتبنهارضوى خالد دمحم عبدالمعط سالم2461

ي2462
ن
ف محمود دمحم اليمان 125سعد زغلول ع بناتبنهارقيه اشر

132.5سعد زغلول ع بناتبنهارقيه دمحم عبدالعزيز عبدالسالم2463

110.5سعد زغلول ع بناتبنهاروان مصطفن دمحم احمد عيىس2464

ي عادل السيد عوض2465
ن
111سعد زغلول ع بناتبنهارودينه هان

123سعد زغلول ع بناتبنهاريم دمحم فرج ابراهيم2466

133.5سعد زغلول ع بناتبنهازينب زين العابدين دمحم فتىح2467

134سعد زغلول ع بناتبنهازينب دمحم رشدي عبده دمحم سعيد2468

107.5سعد زغلول ع بناتبنهاساره حسنن السيد سالم2469

126.5سعد زغلول ع بناتبنهاساره عاطف غريب محمود2470

134.5سعد زغلول ع بناتبنهاساره عبدهللا جودة دمحم سيد احمد2471

97.5سعد زغلول ع بناتبنهاساره دمحم جمال دمحم2472

 صالح حلىم دمحم شتا2473
ن
124.5سعد زغلول ع بناتبنهاساره هان

ف السيد دمحم علي موسي2474 125.5سعد زغلول ع بناتبنهاسعاد اشر

81.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلسبيل احمد صالح حسن حسن2475

128.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم احمد عبدالحميد سليمان2476

126.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم السيد عبدالفتاح عبدالفتاح2477

 ابوطالب2478
 
111.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم ايهاب سمي  شوق

104سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم سامح امام دمحم عبدهللا2479

ن2480 107.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم سعد عل الشي 

131سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم سليم عبدالحكيم سليم2481

103سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم ماجد سليمان محمود عبدالبارى2482

118سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم دمحم دمحم الطوجن2483

117.5سعد زغلول ع بناتبنهاسلىم وهبه حسن وهبة2484

106.5سعد زغلول ع بناتبنهاسما احمد عبدالرؤف محمود2485

114.5سعد زغلول ع بناتبنهاسما دمحم سعيد عل العاض2486

91.5سعد زغلول ع بناتبنهاسما دمحم كارم عبدالحميد بيوىم2487

113.5سعد زغلول ع بناتبنهاسناء اسالم مصطفن الشحات السيد2488

36سعد زغلول ع بناتبنهاسناء وليد احمد عبدالخالق احمد2489

71.5سعد زغلول ع بناتبنهاسهيله طة احمد دمحم السيد2490

ي ابراهيم دمحم الطنطاوي 2491
53سعد زغلول ع بناتبنهابسيطه- شاديه احمد مصطفن

136سعد زغلول ع بناتبنهاشذى دمحم جمال دمحم2492

38.5سعد زغلول ع بناتبنهاشهد ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم حسن2493

117سعد زغلول ع بناتبنهاشهد احمد عبدالسالم عبدالعزيز2494

136سعد زغلول ع بناتبنهاشهد السيد عبدالرسول السيد اللينى2495

138.5سعد زغلول ع بناتبنهاشهد عاطف عبدالهادى عبدالىح رزق2496

136سعد زغلول ع بناتبنهاشهد عصام دمحمحسنن دمحم الحمالوى2497

105سعد زغلول ع بناتبنهابسيطه- شيماء دمحم عدىلي محمود عبدالهادي 2498

123.5سعد زغلول ع بناتبنهاصفيه سالمه محمود السيد2499

134.5سعد زغلول ع بناتبنهاعبي  دمحم حسن السيد2500

ي عبدالهادي عبده2501 131.5سعد زغلول ع بناتبنهاعال صيى

110سعد زغلول ع بناتبنهاعلياء سامح ابراهيم سليمان2502

126سعد زغلول ع بناتبنهاعواطف احمد جمعه رمضان2503



2504
ن
121سعد زغلول ع بناتبنهاغاده عادل تاج السيد السعدن

 رزق عفيفن2505
 
133سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه احمد شوق

132سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه رضا دمحم احمد منصور2506

79سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه عادل زكريا دمحم عفيفن2507

122.5سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه عبدالحميد عبدالرحمن دمحم ابوعيطة2508

128.5سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه دمحم عبدالستار عبدالحميد2509

119سعد زغلول ع بناتبنهافاطمه محمود دمحم ابراهيم عفيفن مسعود2510

132.5سعد زغلول ع بناتبنهافرح عادل عبدالعظيم دمحم رفاع2511

104سعد زغلول ع بناتبنهاكارين ميشيل سالمة نصيف سالمة2512

يف احمد توفيق2513 ى شر ن 94.5سعد زغلول ع بناتبنهاكين

ن حسن زكريا رشاد2514 109.5سعد زغلول ع بناتبنهالوجي 

31سعد زغلول ع بناتبنهالياىلي سامح عبدالحميد دمحم رشاد عبدالحميد2515

ي 2516
 
ي علي دسوق

 
72سعد زغلول ع بناتبنهابسيطه- لياىلي علي دسوق

80سعد زغلول ع بناتبنهاليل احمد حسن عل2517

107.5سعد زغلول ع بناتبنهامارينا مينا فايز حنا2518

122.5سعد زغلول ع بناتبنهامريم احمد فتىح السيد عامر2519

ي دمحم2520
105.5سعد زغلول ع بناتبنهامريم احمد لطفن

126سعد زغلول ع بناتبنهامريم سامح عبدهللا غنيىمي2521

131.5سعد زغلول ع بناتبنهامريم سليمان حمودة حسن حمودة2522

87سعد زغلول ع بناتبنهامريم كمال دمحم الطوجن محمود2523

118سعد زغلول ع بناتبنهامريم محسن دمحم عبده النقيب2524

122سعد زغلول ع بناتبنهامريم دمحم جودة دمحم سيد احمد2525

121سعد زغلول ع بناتبنهامريم محمود الخطيب سمي  عبدالسالم الجندي2526

90سعد زغلول ع بناتبنهامريم وليد احمد دمحم يسن2527

130.5سعد زغلول ع بناتبنهامريم وليد السيد عبدالرحيم مرس2528

126.5سعد زغلول ع بناتبنهاملك احمد ابراهيم بركات شتا2529

81.5سعد زغلول ع بناتبنهاملك احمد محسن دمحم علي2530

125سعد زغلول ع بناتبنهاملك احمد دمحم الطوجن زىك2531

132سعد زغلول ع بناتبنهاملك اسالم غنيىم عبدالعزيز يوسف2532

ف بيوىم البديوى2533 136سعد زغلول ع بناتبنهاملك اشر

131.5سعد زغلول ع بناتبنهاملك اكرم السيد مصطفن عبدالعزيز2534

130سعد زغلول ع بناتبنهاملك السيد دمحم سيداحمد2535

128سعد زغلول ع بناتبنهاملك حسن سمي  حسن حسن دهشان2536

125سعد زغلول ع بناتبنهاملك خالد صالح عبدالىح الحادق2537

130.5سعد زغلول ع بناتبنهاملك راىم سعيد السيد دمحم2538

114سعد زغلول ع بناتبنهاملك سمي  فهىمي سالم صديق2539

128.5سعد زغلول ع بناتبنهاملك سيد فاروق دمحمي2540

115سعد زغلول ع بناتبنهاملك طارق جودة دمحم سيد احمد2541

133.5سعد زغلول ع بناتبنهامنة هللا احمد مصطفن فهىم2542

130.5سعد زغلول ع بناتبنهامنة هللا طلبه محمود طلبه خليفه2543

91.5سعد زغلول ع بناتبنهامنة هللا عالء فوزى بيوىم عل2544

77.5سعد زغلول ع بناتبنهامنة هللا يشى عباس غازى2545

130سعد زغلول ع بناتبنهاىم محمود عبدالسالم دمحم دياب غانم2546

ن الدجدج 2547 87.5سعد زغلول ع بناتبنهابسيطه- ميادة جودة عادل حسي 

ن2548 133.5سعد زغلول ع بناتبنهاندى سعد السيد دمحم شاهي 

100سعد زغلول ع بناتبنهابسيطه- ندى نارص رجب ابراهيم السيد 2549

121سعد زغلول ع بناتبنهانه احمد عثمان فوزي محمود2550

56.5سعد زغلول ع بناتبنهانور الهدى وليد السيد احمد الشاذىلي محرم2551

81سعد زغلول ع بناتبنهانور حاتم حسن عمر2552

131.5سعد زغلول ع بناتبنهانوران محمود طلعت دمحم دمحم دخيل2553



يف كمال عبدالعال عزب2554 فانا شر 132.5سعد زغلول ع بناتبنهاني 

ه كمال دمحم عبدالرحمن عتلم2555 107سعد زغلول ع بناتبنهاني 

124سعد زغلول ع بناتبنهاهاجر ابراهيم عل دمحم ابو بكر2556

117.5سعد زغلول ع بناتبنهاهاجر مجدى عبدالستار عبدالموجود احمد2557

ى2558  دمحم عبدالغنن بحي 
ن
129.5سعد زغلول ع بناتبنهاهبه هان

113سعد زغلول ع بناتبنهاهمسه عبدالفتاح كامل عبدالفتاح احمد2559

111سعد زغلول ع بناتبنهاهنا عبدالفتاح كامل عبدالفتاح احمد2560

126.5سعد زغلول ع بناتبنهاوعد دمحم عبدالمجيد خليل السويىس2561

ي دمحم حامد حماد2562
49.5سعد زغلول ع بناتبنهاوالء مصطفن

ن السيد احمد عفيفن سليمان2563 114سعد زغلول ع بناتبنهاياسمي 

ن دمحم بدر محمود ابو الجود2564 103سعد زغلول ع بناتبنهاياسمي 

ن دمحم عبدالفتاح عيىس2565 125.5سعد زغلول ع بناتبنهاياسمي 

127سعد زغلول ع بناتبنهايمنن ياش عبدالعظيم سليمان2566

131.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااسماء السيد حسن سليمان القرش2567

84.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااسماء ايمن السيد ابراهيم دمحم2568

73مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااسماء ايمن دمحم زىك2569

17مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااسماء جمال سعيد هاشم2570

98.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااالء السيد فتىحي عبدالحليم علي2571

126.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهااالء طارق مىحي سليمان2572

ف عبدالرحمن دمحمعيىس2573 132مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامل اشر

48.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامل صابر احمد ابراهيم معبد2574

90مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامنيه ابراهيم سالمة دمحمى ابو الخي 2575

133.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامنيه خالد عالم معوض عالم2576

ه ابراهيم سالمة دمحمى ابو الخي 2577 99.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامي 

ه فيصل احمد احمدالزوقه2578 135مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاامي 

121مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابثينه دمحم سعيد السيد فت2579

ي2580
 
129.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابثينه دمحم هندي ابراهيم دمحم المرق

ف2581 25مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابدر الصباح دمحم احمد دمحم شر

67.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابدر مسعد عل دمحم السيد2582

112مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسمله احمد شحان دمحم مصطفن2583

68.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسمله سعيد حموده حسن حموده2584

ي شحاته2585
 
ي علي عبدالباق

 
119مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسمله عبدالباق

108مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسنت تامر سعيد ابراهيم شعالن2586

83.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسنت دمحم سعيد السيد2587

ن عبدالسالم سمي  عبدالسالم الجندي2588 79.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجاسمي 

131مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنا احمد دمحم احمد2589

ف ابراهيم دمحم السيد2590 132.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنه اشر

ى2591 67مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن احمد دمحم متوىل بحي 

134.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن عامر السيد محمود السيد عامر2592

122.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن عماد حمدى دمحم ابوالخي 2593

126مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن دمحم جمال دمحم معوض2594

128مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن دمحم دمحم رضا حامد دمحم2595

94.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاجنن وليد دمحم عصمت عل عبدهللا2596

77مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسيطه- حبيبه تامر حسن دمحم حسن 2597

ن صابر حسن2598 119.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحبيبه حسي 

ي دمحم عبدالباسط دمحم2599
ن
120.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحبيبه عبدالشاق

125مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحبيبه دمحم ابراهيم احمد نحلة2600

132.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحبيبه دمحم السيد كمال دمحم عل2601

105.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحبيبه دمحم عاطف دمحم ابوليلة2602

ن2603 104.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحال اسامة شكرى فهيم حساني 



90.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحنان اسامة صالح دمحمابراهيم2604

132.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحنان دمحم صبىح السيد احمدمصطفن2605

ى فعىم طنطاوى2606 ن سامح صيى 59.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحني 

ن عصمت حسام دمحم عاشور2607 87.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحني 

ي2608
ن دمحم السيد احمد حسن عبدالغنن 104مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحني 

ن دمحم دمحم كمال حسن عبدالرحيم2609 64.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحني 

ن نبيل صالح عبدالرازق سالم2610 123مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاحني 

131مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاخديجه يوسف عبدهللا دمحم عبدالغنن2611

112مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارتاج احمد دمحم عبدالفتاح حسن2612

95.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحاب ياش دمحم دمحم عل زيدان2613

!VALUE#مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحمه احمد عبدالوهاب محمود هيبة2614

76مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحمه صابر دمحم احمد2615

30مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحمه عبدالننى عبدالعال حامد الدهشورى2616

121مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحمه مسعد ابراهيم امام عطية2617

 السيد عبدالعزيز علي2618
28مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارحمه مصطفن

136مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارسينام سليمان دمحم سليمان2619

ن دمحم2620 46.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارضا دمحم حسي 

54.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارقيه محمود عبدالرحيم حسن عل2621

31مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارنا اسامه غريب ابراهيم السيد2622

ن بربش2623 ن صالح امي  134مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارنا امي 

125.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارنا عويس الطوجن عزب2624

121.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارنا مصطفن توفيق عبدالحميد2625

121مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارناد مهدي عبدالقادر مهدي دمحم2626

126مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاروان خالد عبدالرحمن دمحم عبده2627

133مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاروان رضا مىح سليمان2628

108مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاروان صبىح عبده سعداوى عبده2629

131.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاروضه خالد فتىح عبدالحميد2630

126مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاروميساء سعيد عل عبدالحميد برع2631

130.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهارويدا دمحم مدحت احمد عبداللطيف2632

134مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاريم خالد عل دمحم حجاج2633

135مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاريم دمحم جميل الباجورى2634

103.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاريهام عماد حمدى محمود طنطاوى2635

83.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسيطه- زهرة السيد مراد السيد ابراهيم 2636

37مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهازينب احمد دمحم احمد2637

!VALUE#مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنقطع- زينب فايز دمحم السيد حسن 2638

112.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاساره جمال عزت عزوز مرس2639

134.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاساره دمحم حسن عمر رقية2640

135مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاساىلي عادل عبدهللا عبدالمعطي دمحم2641

86مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهابسيطه- سعاد عمرو جمال دمحمابراهيم 2642

125مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسلىم عادل دمحم فتىح مرزوق مرس2643

135.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسلىم دمحم محمود مهدى دمحم مجاهد2644

133.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسلىم نارص انيس طلبة2645

يف دمحم الهادي فهىمي2646 137.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسما شر

130مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسما دمحم حسان عزب2647

128مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسماح طارق جودة فرج عل2648

73.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاسناء خالد مسعد عبدالفتاح السيد هاشم2649

129.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشاديه نادر حامد عبدالجواد ابراهيم2650

125.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشاهنده مسعد زكريا دمحم2651

وق دمحم عل عبدالمقصود عل الغراب2652 125.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشر

ن عبدهللا سيد2653 135مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد اسماعيل حسي 



48.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد حسنن عبدالرازق حسنن السيد2654

125مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد سمي  دمحم عمر عل2655

126مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد عصام عبدالعظيم دمحم رفاع2656

109.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد دمحم الضعيف دمحم2657

114مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد دمحم عل الشاذىلي مخيمر2658

132مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشهد دمحم دمحم حسن الشال2659

ين دمحم السيد عبدالرحيم مرس2660 118.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاشي 

ي2661
ي بدوي عفيفن

123مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاصفيه بدوي مصطفن

118مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاضىح احمد حامد خليفه احمد2662

129.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاضىح دمحم سيد عل البحراوى2663

109مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاعليا حسن دمحم حسن ابراهيم2664

109.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاعلياء عاطف دمحم صبىحي علي سيد2665

132مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه احمد السيد بخيت2666

109مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه صبىح الحسينن ديب سليمان2667

ي2668
67مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه دمحم عبدهللا دمحم عبدالغنن

131مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه مسعد عبدالحليم عباس حرزاللة2669

135مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه ياش السيد احمد الدهشورى2670

128.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافاطمه ياش عبدالعزيز جوده السيد2671

وز دمحم عبدهللا الغريب الصعيدى2672 112.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهافي 

ن عاطف عبدالمنعم احمد ابراهيم2673 119مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهالوجي 

126.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاماجده وليد السيد عبدالسميع شامه2674

116.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامايسه مراد عبدالحميد مراد الجمل2675

108.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامروه السيد عبدهللا السيد الفف 2676

ن الشافع2677 60.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم احمد دمحم امي 

104مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم اسامة حمدى عل غنيىم2678

110.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم ايمن صبىح فوزى2679

64.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم ساىم دمحم عل بندارى2680

119مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم شكري صالح دمحم عل زيدان2681

ى عبدالحميد عوض اللة عبدالحميد2682 117مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم صيى

101.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم عادل سالم حماد جويل2683

93.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم عاطف دمحم فتىح مرزوق مرس2684

119مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامريم دمحم احمد عبدالمنعم نور الدين2685

84مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك احمد عبداللة احمد عبدالفتاح2686

131مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك احمد منصور عبدالمقصود الغراب2687

132.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك احمد موس دمحم دمحم2688

ف جمال احمد دمحم2689 128.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك اشر

72مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك تامر طه رجب دمحم2690

130مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك حسن دمحم حسن عبدة2691

103مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك حمدى صابر السيد2692

130.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك سالمة جاد محمود دمحم نعمان2693

131مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك عبدالرازق مسلم عبدالرازق الباجورى2694

103.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك مجدى السيد زىك عل2695

ف مسلم دمحم2696 91.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك دمحم اشر

ن احمد2697 130.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك محمود سمي  حسي 

129مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك مصطفن ابراهيم دمحم ابراهيم2698

122مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاملك وليد سيد سعيد2699

133.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنة اللة قاسم محمود سالم سالم2700

129.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنة هللا دمحم عايش دمحمكتكوت2701

133.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنة هللا هشام عامر دمحم خميس2702

119.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنه احمد اسماعيل متوىل ابراهيم2703



28مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنه محمود عبدهللا محمود عبدالمنعم2704

 عبداللة عبدالعزيز2705
ن
100مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنه هان

94.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامنن محمود هريدى جادهريدى2706

92مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامها احمد صبىحي عطية سنجاب2707

96.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامىادة دمحم ابراهيم دمحم عل زيدان2708

وال ماجد ابراهيم غاىل عطاهللا2709 129.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهامي 

121.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاناديه احمد دمحم متوىلي عزب جمعة2710

93.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاندى عمرو دمحم فتىح مرزوق موس2711

77.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاندى محمود السيد معوض عالم2712

14مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاندى هشام شندى عل منصور2713

ن دمحم رجب مهدى دمحم2714 130.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهانرمي 

117.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهانور ايمن دمحم السيد عل حسن2715

ي2716 123مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهانور دمحم طه دمحم العرنى

125.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهانيجار فتوح عرنى ابوالفتوح يوسف2717

97.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهاجر جمال عبدالفتاح السيد ابوعيد2718

82.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهايدى مجدى معتمد دمحم غياض2719

136.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهايدى هشام دمحم الهادى درويش2720

85مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهدير دمحم احمد احمدالزوقه2721

97مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهنا احمد سمي  فتوح2722

ى2723 ف انور دمحمالسعيد بحي  64.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهنا اشر

127.5مصطفن السيد ع بنات /الدكتوربنهاهنا كريم موس جودة2724

132سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااسماء بدر عبدالحميد محمود شلنى2725

126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااالء حسن عبدالجليل مصيلىح قاسم2726

134.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااالء علي دمحم احمد موسي2727

2728
 
125.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاالشيماء حمدى عبدالهادى السيد دسوق

62.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاامال عبدالفتاح السيد عل عامر2729

68سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاامنت جمال عطية السيدعطيه المرصفاوى2730

103.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسيطه- امنيه حسن عبدالمنعم ابراهيم حسن 2731

127.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاامنيه محسن كرم دمحم حسن بدير2732

ه ابوالدهب عامر ابوالدهب حسن2733 96.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاامي 

111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاايمان دمحم دمحم الطاهر احمد طه خربوش2734

113سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاايه شبل عبدالرحمن شبل ابراهيم2735

135.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاايه دمحم شحته ابراهيم2736

107سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسمله احمد دمحم احمد رزق حنطور2737

82سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسمله حمدى السيد عبده2738

137.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسمله مجدى عبدالحميد محمود شلنى2739

131سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسمله نبيل حسن عبدالفتاح عبدالمقصود2740

135سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسمه عادل عبدالحميد جاد الرب2741

95سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاتسنيم بدوى عبدهللا سليمان شحاته2742

129.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاتسنيم دمحم سليمان جوده السيد سليمان2743

يف دمحم السيد عفيفن2744 125سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاتف  شر

يف حمدى دمحم عل مكيه2745 ن شر 125.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاجاسمي 

ى2746 129سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحبيبه السيد عبدالمنعم دمحم عبدالمجيد الهمشر

130.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحبيبه سمي  حسن السيد الدجوى2747

134سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحبيبه عبدالحليم مهدى عبدالحليم عزب2748

85.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسيطه- حبيبه دمحم عبدالفتاح سيد احمد دمحم زين 2749

 الشنبىك2750
 
126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحبيبه محمود ابراهيم السيد الدسوق

111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحبيبه محمود عبدهللا محمود احمد2751

ن2752 123سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحكمت دمحم زكريا عبدالعزيز دمحم شاهي 

ن احمد عبدالهادى غنيىم السيد2753 44.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحني 



ن وليد الشاذىل عبدالعزيز احمد صالح2754 128سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحني 

ن ياش ابراهيم السيد سته2755 73.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاحني 

 عل عبدالصمد الشهاوى2756
 
48سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارانيا شوق

131سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارحمه مصطفن صالح احمد السيد عل2757

126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارقيه دمحم دمحم عبدالمنعم هاشم2758

107سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارنا رضا عبدالمنعم السيد ابراهيم الدجوى2759

120.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارنا يوسف حامد يوسف مقداد2760

ف دمحم مشتهري2761 105.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاريم اشر

ن عبدالهادى سليمان2762 102.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاريماز مجدى امي 

ة سمي  عل غيضان خضي 2763 120سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازهي 

126.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاساره دمحم عبدالهادى تهاىم محمود الصباغ2764

ف دمحم عبدهللا هاشم تاج2765 137سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسلىم اشر

97.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسلىم سمي  دمحم جودة عبدالغفار2766

ى السيد حامد محمود2767 31.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسلوى صيى

ف ابراهيم السيد ابراهيم2768 وق اشر 126.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشر

وق طه احمد دمحم زين2769 102سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشر

بينن2770 26سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشهد عاطف دمحم عبدالعظيم امام الشر

32سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشهد محمود بركات دمحم احمد2771

74.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشيماء احمد رزق دمحم2772

59.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاشيماء دمحم عيد دمحم سالم2773

124سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعال محمود السيد عبدالسالم مشتهري2774

ن بالل2775 84.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافاطمه بالل دمحم مىك حسي 

84.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافاطمه طارق دمحم عقل عفيفن2776

100سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافاطمه دمحم عبدالحميد عل نض2777

84سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافاطمه وليد صالح سالم عبدهللا يوسف2778

126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاكريمان طارق دمحم احمد السيد2779

122سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاكريمه دمحم سيد دمحم زين2780

128.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامروه عمر عبدالمجيد هاشم عيىس2781

69.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم احمد دمحم رشاد2782

61.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم اسالم السيد سالمه السيد2783

ن عبدالمجيد سالم دياب2784 96.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم طه يسي 

127سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم عبدالحكيم دمحم احمد السيد2785

ي2786
 
135سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم دمحم ابوالفتوح دسوق

136سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم دمحم السيد عل احمد العطار2787

124سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامريم نارص السيد دمحم مصطفن2788

ف الدين2789 ف رضوان حسن علي شر
114سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاملك اشر

71سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاملك عصام فؤاد ابوالمجد غنيىم2790

113.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاملك دمحم السيد هاشم صالح2791

ن بشر2792 132.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاملك دمحم حسي 

ي حمدى سليمان احمد2793
105سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاملك مصطفن

126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة هللا عبدالعزيز سيد جودة مرسي2794

132سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة هللا نبيل دمحم عل سيد احمد2795

 عبدالفتاح عبدهللا السباع2796
ن
132سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة هللا هان

121.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة ايمن فايز عل سليمان المرصفاوى2797

105.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة ايهاب دمحم حسن امام هاشم2798

ف الدين2799 133سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامنة دمحم متوىل عبدالمقصود شر

ف الدين2800 ف رضوان حسن عل شر 115.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامودة اشر

111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامودة بشي  دمحم عبدالعزيز حمزه2801

81.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاىم السيد حسن علي عطية الجندى2802

نا ايمن عبدالحافظ محمود احمد2803 128.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامي 



ي2804 نا جمال دمحم اسماعيل الحضن 129سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامي 

113سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاندى ايمن احمد دمحم عزب دراج2805

110.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانسايم جمال عطيه السيد عطيه المرصفاوى2806

يف فتىح عبدالسميع البنا2807 105سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانور شر

129.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانورا ايمن عبدالناصف جودة عبدربه2808

127.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانورة عبدالعزيز عبدالعزيز دمحم عطية الصياد2809

97سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانورهان صابر عبداللطيف احمد سليمان2810

ه عزت عبدالمنعم السيد الدجوى2811 80سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاني 

114.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهاجر خالد صبىح دمحمعل عامر2812

ن ابراهيم السيد الدجوى2813 135سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهدى امي 

131سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهمس دمحم عماد علي شور2814

يس علي2815 131.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهنا السيد سمي  عي 

96سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهند ابراهيم السيد ابراهيم2816

87.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهند عالم جوده عالم عفيفن2817

111سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايمنن اسامة ابراهيم جودة الغندور2818

66.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاابراهيم احمد دمحم مهدى ابراهيم2819

53.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاابراهيم راىم ابراهيم السيد2820

 زين2821
 
ف ابراهيم عراق 85سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد اشر

125سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد السيد رشدى دمحم عبدااله2822

127سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد السيد عبدالمحسن عبدالمقصود2823

2824
 
ن الدسوق ن حساني  134سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد ايمن جوده حساني 

82سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد طه دمحم طه حسن ابو العل2825

125سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد عادل السيد صابر عطا دمحم2826

131سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد دمحم احمد علي السيد2827

111سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد دمحم عبدالهادى ابراهيم حشيش2828

 عمر السيد ابراهيم الدجوى2829
ن
57.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااحمد هان

109سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاادم صابر السيد عبدالحليم رمضان2830

ى السيد حامد2831 ف صيى 6.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااشر

اء احمد عبدالرؤف علي سالمه2832 131.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااليى

102سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاالسيد دمحم السيد دمحم ابراهيم نجم2833

133سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهااياد فوزى ابو الفتوح منصور عزازى2834

134سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاجمال محمود جمال السيد دمحم السيد الجناينن2835

132.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهارفعت دمحم رفعت سالمة سالم البدوى2836

ف دمحم ابراهيم زين2837 123.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازياد اشر

117سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازياد السيد فتىح عبدالرازق مرس2838

68.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازياد السيد دمحم مصطفن مصطفن الدهشورى2839

124.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازياد عالء عل عبدالفتاح دمحم2840

123.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهازياد هشام عامر ابوالوهب حسن2841

112سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسالمه دمحم سالمة احمد سالمة2842

95.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسيف عاطف السيد دمحم عل عالم2843

93سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاسيف مدحت دمحم المتوىلي ابراهيم2844

96سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاصبىح ابراهيم صبىح دمحم سليمان الصباغ2845

98.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسيطه- عبدالرحمن احمد عباس احمد معوض 2846

68سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدالرحمن اسماعيل سعيد حسن عبدالفتاح ستة2847

129.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدالرحمن حموده دمحم بكرى2848

ن غانم عل 2849 94سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهابسيطه- عبدالرحمن مجدى حسي 

127سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن علي حسان ستة2850

ن2851 113.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدالعزيز دمحم زكريا عبدالعزيز دمحم شاهي 

103.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدهللا دمحم عبدالعزيز عبدهللا السباع2852

123سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدهللا دمحم دمحم احمد علي عامر2853



129سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدهللا دمحم دمحم عزب2854

129.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدهللا محمود عبدالرحمن عل حسان ستة2855

125.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعبدهللا محمود دمحم مهدى ابراهيم شار2856

 السيد احمد غنيم2857
ن
124.02سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعل عبدالشاق

134.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعمر اسالم عمر غنيىمي2858

120.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعمر وسام عبدالمنعم السيد سالم عامر2859

2860
 
114.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعمر ياش عبدالظاهر دمحم دسوق

113.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاعمرو خالد دمحم عبدالهادى زين2861

120.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافؤاد عبدهللا فؤاد عبدهللا السيد ابراهيم2862

83.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهافتىح طارق فتىح عبدالصادق عوض هللا2863

95سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاكريم دمحم عرفة عبدالسميع تاج2864

ى2865 65سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاكريم دمحم دمحم رضا دمحم الهمشر

81سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم احمد دمحم زغلول جودة2866

 البنا2867
 
123سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم احمد دمحم عبدالسميع عراق

103سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم اسماعيل السيد اسماعيل موسي2868

ف دمحم احمد سليمان2869 68.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم اشر

ف دمحم عبدالفتاح2870 65.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم اشر

 دراج2871
 
99سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم السيد دمحم دسوق

49.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم السيد دمحم دمحم2872

57.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم ايمن السيد مهدى عبدالعال شلنى2873

110.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم ايمن سعيد حجازى دمحم حجازى2874

ن سعيد رمضان2875 89سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم حسي 

ي حنطور2876
ن طه عبدالفتاح مصطفن 101سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم حسي 

45سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم حمدى احمد غنيىم عليوة2877

128.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم حمدى راضن السيد دياب2878

ف الدين2879 124.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم رضا متوىل عبدالمقصود شر

48.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم سعد صالح احمد سالم نجم2880

ن2881 69.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم طارق الحسينن السيد حساني 

117.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم عادل عبدالحميد جاد الرب مهران2882

107سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم عبدالحميد عبدالحميد السيد علي2883

2884
ن
129سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم فريد متوىلي ابراهيم السيد المسلمان

72سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم محمود عبدالفتاح دمحم السيد2885

111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم نادر عبدالمنعم السيد عبدالعزيز القماش2886

 دمحم احمد عل عبدالجليل2887
ن
87.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم هان

117سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم هيثم احمد دمحم احمد عفيفن2888

98سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم ياش عمر دمحم دراج2889

2890
ن
119سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهادمحم ياش دمحم احمد القبان

101.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامحمود احمد دمحمى احمد برعي2891

ى قاسم2892 109.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامحمود عالء الدين السيد خضن

126.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامحمود دمحم توفيق دراج2893

2894
 
85سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامصطفن احمد سعيد عبدالرحمن الحلوان

108.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامصطفن احمد فؤاد كامل مرس هدهود2895

 رمضان السيد مهدى عبدالعال شلنى2896
56سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامصطفن

130.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامصطفن ماجد كرم دمحم حسن بدير2897

127.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامصطفن دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالحميد2898

ن مرسي جودة مرسي دمحم2899 81.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامعي 

99.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامهند ماهر محمود سليمان خربوش2900

 نجم2901
 
106.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامومن عالءالدين عبدالحميد ابراهيم عراق

111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهامومن ماهر محمود سليمان خربوش2902

100.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهانض وليد نض عبدالهادى محمود2903



73.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهادى عمرو عبدالهادى رمضان عبده2904

112سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهاشم نارص السيد احمد عبدالواحد2905

107.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاهشام نارص السيد احمد عبدالواحد2906

87سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهاوسيم مصطفن دمحم الطنطاوى ابو المعاىط عفيفن2907

ن بدر2908 120.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف احمد دمحم امي 

 محمود نور الدين2909
 
124سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف بشي  ابراهيم الدسوق

127.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف رضا جودة عبدالعال بيوىم الزغل2910

ي2911
122سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف عصام دمحم الطنطاوى ابوالمعاىط عفيفن

2912
ن
92.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف عماد دمحم عل مواق

126سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف دمحم جودة احمد دمحم دراج2913

 سالم2914
ن
111.5سمي  ناصف ع م بشبلنجةبنهايوسف هشام عاطف يمان

ن دمحم جودة2915 132حبيبة العيسوى ت أبنهااسماء حسي 

135.5حبيبة العيسوى ت أبنهاامينه طارق شحاته دمحم2916

ف رفاع محمود2917 123.5حبيبة العيسوى ت أبنهاحبيبه اشر

ن2918 121حبيبة العيسوى ت أبنهادينا السيد عمر عامر حسي 

ن احمد دمحم هندى2919 ن حسي  123.5حبيبة العيسوى ت أبنهارحمه حسي 

131حبيبة العيسوى ت أبنهارودينه رمضان فوزي نض علي2920

133.5حبيبة العيسوى ت أبنهاسلىم عبدالباسط جوده هاشم2921

ف عيد عبدالهادى دمحم2922 128حبيبة العيسوى ت أبنهاشهد اشر

ن رفاع محمود2923 109.5حبيبة العيسوى ت أبنهاشيماء معي 

128حبيبة العيسوى ت أبنهالينا رمضان عبدالرازق حمد2924

114حبيبة العيسوى ت أبنهامريم عل ابراهيم عل2925

117حبيبة العيسوى ت أبنهابسيطه- ملك محمود عبدالحميد صادق حسن 2926

ن ياش جودة عامر2927 139حبيبة العيسوى ت أبنهانرمي 

ن2928 116حبيبة العيسوى ت أبنهاهاجر جمال حامد ابراهيم حساني 

76حبيبة العيسوى ت أبنهاابراهيم عني  دمحم طه عبدالفتاح2929

138.5حبيبة العيسوى ت أبنهااحمد حسنن عل نض2930

139حبيبة العيسوى ت أبنهااحمد خالد جودة هاشم فرج2931

87.5حبيبة العيسوى ت أبنهااحمد دمحم عبدالحميد نض هللا ابراهيم2932

126حبيبة العيسوى ت أبنهازياد عبدالفتاح يونس عل2933

127.5حبيبة العيسوى ت أبنهاعبدالرحمن عرنى السيد عل2934

ن2935 115حبيبة العيسوى ت أبنهاعبدهللا دمحم عل عامر حسي 

115.5حبيبة العيسوى ت أبنهاعبدالمنعم ايمن عبدالمنعم دمحم2936

ن حسن2937 124.5حبيبة العيسوى ت أبنهادمحم اسامه امي 

ن2938 129.5حبيبة العيسوى ت أبنهادمحم شحته عبدالمنعم عامر حسي 

125.5حبيبة العيسوى ت أبنهادمحم وليد دمحم ابوشيع مهدي2939

ف السيد عبدالمقصود ابراهيم غنايم2940 106حبيبة العيسوى ت أبنهامصطفن اشر

ى2941 52حبيبة العيسوى ت أبنهامهند كريم شحاته رفاع بحي 

94حبيبة العيسوى ت أبنهايوسف صابر دمحم جوده دمحم2942

ن2943 ن احمد حسني  نبنهاابراهيم بالل حسني  37.5طحلة ع بني 

نبنهاابراهيم تامر ابراهيم دمحم انىس ابو السعود2944 134.5طحلة ع بني 

نبنهاابراهيم خالد ابراهيم عبدالسالم2945 116طحلة ع بني 

نبنهااحمد ابراهيم عبدالظاهر عل همام2946 109.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- احمد السيد عبدالمنعم دمحم الغراب 2947 81طحلة ع بني 

ي2948 ن صالح الدين حسن االكسي  نبنهااحمد حسي  100طحلة ع بني 

ي فراج دمحم2949
نبنهااحمد حنفن 81.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- احمد رضا رمضان طه 2950 70.5طحلة ع بني 

نبنهااحمد رمضان احمد محمود2951 107طحلة ع بني 

ي2952 نبنهااحمد سامح احمد رمضان علي الرونى 104.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- احمد شحان عبدالرحيم مهران محمود 2953 79.5طحلة ع بني 



نبنهااحمد سمي  حسن عبدالوهاب دمحم2954 101طحلة ع بني 

نبنهااحمد عادل احمد دمحم دمحم2955 40طحلة ع بني 

نبنهااحمد عادل فتىح حامد محمود2956 123طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- احمد عبدالموجود فتوح عبدالحليم عبدالرازق 2957 68.5طحلة ع بني 

نبنهااحمد فوزى صالح حسن سليمان عمارة2958 123طحلة ع بني 

نبنهااحمد كرم عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم2959 111طحلة ع بني 

نبنهااحمد مجدى عادل دمحم مصطفن دويدار2960 112.5طحلة ع بني 

نبنهااحمد دمحم جالل تهاىمي العليىمي2961 114طحلة ع بني 

نبنهااحمد هيثم زكريا دمحم جاد الرب الحديدى2962 119طحلة ع بني 

نبنهااحمد وجيه دمحمرضا غنيم2963 109طحلة ع بني 

نبنهااحمد وحيد احمد ابراهيم حجاب2964 101.5طحلة ع بني 

نبنهاادهم السيد دمحم متوىل2965 109.5طحلة ع بني 

نبنهاادهم جمال نجيب دمحم2966 64.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- اسامه دمحم صالح محمود 2967 97طحلة ع بني 

ن الحديدى2968 نبنهااسالم دمحم صالح الدين دمحم حساني  92.5طحلة ع بني 

ف فتىحي السيد دمحم2969 نبنهااشر 95.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- السيد صالح السيد دمحم 2970 108.5طحلة ع بني 

ي حجازي2971
نبنهاالسيد هشام عبدالعزيز عبدالغنن 95.5طحلة ع بني 

نبنهاالسيد وائل السيد عبدالموىل السيد بدر2972 108.5طحلة ع بني 

نبنهاالعليىمي صالح جمال يوسف دمحم العليىمي2973 92طحلة ع بني 

نبنهاامي  ايمن عبدالفتاح دمحم2974 115طحلة ع بني 

نبنهاباسم رجب رمضان عل حسن غنام2975 75طحلة ع بني 

نبنهابدر انور مصطفن عبدالغفار2976 123.5طحلة ع بني 

ماوى2977 نبنهابدر دمحم بدر دمحم عل اليى 128طحلة ع بني 

ن عل2978 نبنهاجالل دمحم جالل حسي  125طحلة ع بني 

نبنهاجمال مجدى جمال دمحم موس عتيق2979 85.5طحلة ع بني 

ماوي2980 نبنهاجمعه سليمان جمعه سليمان اليى 72طحلة ع بني 

نبنهارمضان احمد رمضان احمد جمل2981 82.5طحلة ع بني 

نبنهازكريا محمود زكريا عبدالخالق عبدالغنن2982 109طحلة ع بني 

نبنهازياد احمد فتىحي عبدالفتاح ابو العزم2983 116طحلة ع بني 

نبنهازياد عبداللطيف عيد عبدالمجيد2984 40طحلة ع بني 

نبنهازياد دمحم حسنن محمود دمحم غنام2985 31.5طحلة ع بني 

نبنهاسليمان امجد سليمان فتوح المالح2986 21طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- شعبان عبدالمنعم دمحم مهدى 2987 75طحلة ع بني 

نبنهاشعبان مهدى شعبان مهدى بكرى2988 106طحلة ع بني 

نبنهاصابر دمحم صابر عبدهللا دمحم2989 16.5طحلة ع بني 

نبنهاصالح دمحم صالح دمحم يوسف سليمان2990 32طحلة ع بني 

ف عبدالفتاح عبدالوهاب البهادي2991 نبنهاطارق اشر 58طحلة ع بني 

نبنهاعاصم دمحم ابراهيم سعيد2992 93.5طحلة ع بني 

بينن2993 نبنهاعبدالحميد يحن  عبدالحميد الشر 73طحلة ع بني 

ي2994
نبنهاعبدالرحمن رفيق فتىحي السيد عبدالرحمن عفيفن 96.5طحلة ع بني 

نبنهاعبدالرحمن صابر شحاته حمزه2995 103طحلة ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عادل حجاب دمحم حجاب2996 110.5طحلة ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عبدهللا فاروق دمحم رشاد2997 62طحلة ع بني 

ي 2998
نبنهابسيطه- عبدالرحمن دمحم سيد مصطفن 72طحلة ع بني 

ي2999
 
ي دمحم عبدالباق

 
نبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالباق 101طحلة ع بني 

نبنهاعبدالرحيم عصام عبدالرحيم مهران3000 4.5طحلة ع بني 

ف الحديدى3001  عبدالعزيز دمحم شر
ن
نبنهاعبدالعزيز هان 31.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- عبدالفتاح عبدالغنن عبدالفتاح عبدالغنن عيىس 3002 87.5طحلة ع بني 

نبنهاعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم البنان3003 87.5طحلة ع بني 



نبنهاعبداللطيف وليد عبداللطيف عبدالغنن3004 55طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- عبدهللا احمد عبدالفتاح توفيق دمحم زيدان 3005 89طحلة ع بني 

نبنهاعبدهللا حمدي محمود يوسف جعفر3006 109طحلة ع بني 

نبنهاعبدهللا سامح دمحم موس3007 126طحلة ع بني 

نبنهاعبدهللا عقيل عبدالفتاح السيد شواىل3008 94.5طحلة ع بني 

نبنهاعبدهللا دمحم صالح الدين محن  الدين3009 108.5طحلة ع بني 

ي دمحم عبدالخالق نوار3010
ن
نبنهاعبدهللا هان 131.5طحلة ع بني 

نبنهاعبدالمنعم انور عبدالمنعم حمزة دمحم دمحم3011 110طحلة ع بني 

نبنهاعبدالمنعم ساىم عبدالمنعم دمحم عل عمر3012 54طحلة ع بني 

ي شحاته3013 نبنهاعبيده عاطف عبدالننى 68طحلة ع بني 

نبنهاعمار ياش عبدالواجد ابراهيم3014 92طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- عمر محمود السيد عبدالعزيز السيد 3015 106.5طحلة ع بني 

نبنهاعمر يوسف عمر يوسف رميح3016 59.5طحلة ع بني 

نبنهاعمرو طارق عطا ابراهيم حسن السيىسي3017 60.5طحلة ع بني 

ن3018 نبنهاعمرو ياش دمحم حسي  72.5طحلة ع بني 

نبنهافارس وجدى عبدهللا عبدالغنن مصطفن3019 18طحلة ع بني 

نبنهافتىحي عمر فتىحي علي مهدي3020 81طحلة ع بني 

نبنهافتوح سامح فتوح ابراهيم مصطفن3021 45طحلة ع بني 

نبنهافهىم حازم دمحم فهىم عتيق3022 29.5طحلة ع بني 

نبنهاكامل فتوح سعيد فتوح دويدار3023 29.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم احمد عبدالغفار دمحم يوسف غنيم 3024 80طحلة ع بني 

نبنهادمحم احمد دمحم احمد دمحم3025 86.5طحلة ع بني 

ي3026
نبنهادمحم اسامه عبدالعزيز موس عفيفن 93.5طحلة ع بني 

نبنهادمحم جالل عبدالسالم سالمة3027 75طحلة ع بني 

نبنهادمحم جمال دمحم عبدالهادى3028 84.5طحلة ع بني 

نبنهادمحم حسام دمحم عبدالجواد سالمه3029 89.5طحلة ع بني 

نبنهادمحم حسنن ابراهيم دمحم شلضم3030 91طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم خالد عبدالرحيم مهران محمود 3031 96طحلة ع بني 

نبنهادمحم خالد دمحم ابراهيم3032 92طحلة ع بني 

نبنهادمحم زكريا احمد احمد مصطفن3033 48.5طحلة ع بني 

نبنهادمحم طارق دمحم رضا عبدالعزيز3034 80.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم عبدالحميد دمحم ربيع عيىس قابيل 3035 95طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم عبدالنارص دمحم مهران عمر 3036 98طحلة ع بني 

نبنهادمحم عصام دمحم دمحم قنصل3037 116.5طحلة ع بني 

ن3038 نبنهادمحم كمال عبدالرحمن حسي  112.5طحلة ع بني 

نبنهادمحم مجدى فتىح دمحم3039 113طحلة ع بني 

نبنهادمحم محمود دمحم عبدالموجود احمد يوسف3040 120طحلة ع بني 

نبنهادمحم مرزوق مرزوق سيد احمد بركات3041 88طحلة ع بني 

نبنهادمحم نارص يىح عبدالسالم عفيفن3042 87.5طحلة ع بني 

 ابراهيم دمحم ابراهيم النادى3043
ن
نبنهادمحم هان 42طحلة ع بني 

نبنهادمحم وائل دمحم عل3044 98طحلة ع بني 

نبنهادمحم ياش دمحم دمحمدمحم قنصل3045 127طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم يوسف عل عل همام 3046 87.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- محمود حمدى دمحم الصغي  3047 77.5طحلة ع بني 

نبنهامحمود طارق دمحم عبدالعزيز دمحم عل3048 107طحلة ع بني 

نبنهامحمود معوض سيد احمد دمحم3049 100.5طحلة ع بني 

نبنهامحمود نبيل دمحم زغلول محمود زغلول3050 63طحلة ع بني 

 محمود مرس سالمه3051
ن
نبنهامحمود هان 127.5طحلة ع بني 

نبنهامصطفن ايمن مصطفن السيد قشطه3052 93طحلة ع بني 

نبنهامصطفن صالح عبدالدايم سليمان عمارة3053 114طحلة ع بني 



نبنهامصطفن طارق يوسف مصطفن3054 123.5طحلة ع بني 

نبنهابسيطه- مصطفن عبدالسالم عبدالغنن ابراهيم عامر 3055 65.5طحلة ع بني 

نبنهامعاذ هشام عبدالرحيم عبدالغنن جابر3056 60طحلة ع بني 

نبنهامعاذ وليد دمحم رضا3057 125.5طحلة ع بني 

نبنهامنصور ساىم منصور دمحم الظايط3058 93طحلة ع بني 

نبنهاهالل صابر شحاته حمزه3059 36طحلة ع بني 

نبنهايحن  زكريا عبدالرحيم عبدالحليم3060 90طحلة ع بني 

نبنهايوسف سامح دمحم موس3061 84.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف صالح ابراهيم عبدالسالم ابراهيم3062 130.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف دمحم ابراهيم عامر نض3063 127.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف دمحم احمد دمحم موس3064 118.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف دمحم عبدالتواب سباع هيكل3065 121.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف دمحم عبدالمنعم السيد قشطه3066 97طحلة ع بني 

نبنهايوسف محمود يوسف دمحم عاليه3067 121.5طحلة ع بني 

نبنهايوسف نارص عبدهللا عبدالرحمن الهدهد3068 113طحلة ع بني 

88طحلة ع بناتبنهاابتسام عيىس محمود سليمان الصعيدى3069

120.5طحلة ع بناتبنهااحالم انور عبدالحميد دمحم مصطفن3070

كة3071 103.5طحلة ع بناتبنهااحالم جمال دمحم محمود السيد شر

يف دمحم المهدي علي المهدي3072 104.5طحلة ع بناتبنهاالهام شر

ه رافت اسماعيل دمحم اسماعيل يوسف ليلة3073 107طحلة ع بناتبنهاامي 

ه سمي  معوض البهادى3074 137.5طحلة ع بناتبنهاامي 

ي3075 ه صبىحي احمد رمضان الرونى 115.5طحلة ع بناتبنهاامي 

ي فتىحي عبدالعزيز العدوي3076
ن
ه هان 122.5طحلة ع بناتبنهاامي 

127طحلة ع بناتبنهاامينه ماهر ابراهيم محمود الحاج عل3077

121طحلة ع بناتبنهاايات تامر دمحم رشاد عل جاد الرب الحديدى3078

80طحلة ع بناتبنهاايمان جمال صالح بدوى3079

40.5طحلة ع بناتبنهاايمان فوزى عزت عبدالهادى3080

ي موس 3081
97.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- ايه جمال عفيفن

122طحلة ع بناتبنهاايه دمحم احمد منصور مرس3082

128طحلة ع بناتبنهاايه دمحم سليمان دمحم3083

113طحلة ع بناتبنهابسمله ايمن عثمان دمحم القزاز3084

 ابراهيم دمحم عبدالسالم3085
ن
90.5طحلة ع بناتبنهابسمله هان

84.5طحلة ع بناتبنهابسمه السيد عبدالدايم عل الروبيىحى3086

95طحلة ع بناتبنهابسيطه- بسمه عبدالمنعم دمحم مهدى 3087

80طحلة ع بناتبنهابسنت دمحم السيد حسن عبدالفتاح3088

86.5طحلة ع بناتبنهاتسنيم ابراهيم عبده يوسف حالوه3089

124طحلة ع بناتبنهاتف  عادل احمد احمد ابراهيم3090

118.5طحلة ع بناتبنهاجنه جمال منصور دمحم الظايط3091

123طحلة ع بناتبنهاجنن ياش عبدالرحمن دمحم قابيل3092

122طحلة ع بناتبنهاحبيبه السيد ناصف السيد3093

111.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- حبيبه عبدالرحمن عبدهللا الحديدى 3094

113.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- حياه احمد دمحم احمد 3095

120طحلة ع بناتبنهاخديجه عبداللة عفت ابراهيم3096

ن دمحم رمضان3097 135طحلة ع بناتبنهاخلود حلىم حساني 

134طحلة ع بناتبنهادعاء مجدي منصور بكر علي3098

34.5طحلة ع بناتبنهادنيا سليمان سليمان عبدالمقصود3099

114طحلة ع بناتبنهارحاب محسن عطية مصطفن3100

126طحلة ع بناتبنهارضوى دمحم السيد عبدالغنن3101

ي دمحم حماده3102
135طحلة ع بناتبنهارقيه دمحم حسنن

126طحلة ع بناتبنهارنا سامح عبدهللا القناوى دمحم3103



78طحلة ع بناتبنهاريهام سعد عبدالعال دمحم عبدالعال3104

40.5طحلة ع بناتبنهازينب ربيع احمد الزهار احمد3105

111طحلة ع بناتبنهاساره حسن عبدالمنعم بندارى3106

ي دمحم علي سبل3107 109طحلة ع بناتبنهاساره صيى

73طحلة ع بناتبنهاساره دمحم ابراهيم غريب زغلول3108

133طحلة ع بناتبنهاسحر ياش ابراهيم محمود دالل3109

129.5طحلة ع بناتبنهاسما فتوح احمد رشاد دمحم الغراب3110

135طحلة ع بناتبنهاسمر رجب دمحم بيوىم خضن3111

ن دويدار3112 137طحلة ع بناتبنهاسمر دمحم سعيد دمحم حساني 

وق جمال عبدالفتاح دمحم3113 100.5طحلة ع بناتبنهاشر

وق رمضان حسن عبدالوهاب الهادى3114 127طحلة ع بناتبنهاشر

ي 3115
ي موس عفيفن

وق فتىحي عفيفن 109طحلة ع بناتبنهابسيطه- شر

وق محمود عبدالمنعم بندارى3116 105طحلة ع بناتبنهاشر

132طحلة ع بناتبنهاشمس هيثم عبدهللا ابراهيم دالل3117

93.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- شهد جوده علي دمحم عجاج 3118

113.5طحلة ع بناتبنهاشهد خالد دمحم عيد3119

75طحلة ع بناتبنهاشهد رمضان سعيد عبدالواحد3120

3121
 
105.5طحلة ع بناتبنهاشهد صبىح شعبان ابراهيم الدسوق

134.5طحلة ع بناتبنهاشهد عصام عبدالرحمن دمحم قابيل3122

101.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- شهد فوزى دمحم عبدالفتاح عبدالغفار دالل 3123

بينن 3124 بينن ابو المجد الشر 101طحلة ع بناتبنهابسيطه- شهد كمال الشر

114.5طحلة ع بناتبنهاشهد دمحم عبدالمنعم موس3125

115.5طحلة ع بناتبنهاشهد مسعد عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم3126

26.5طحلة ع بناتبنهاشهد ياش مصطفن السيد3127

83طحلة ع بناتبنهاشهد ياش نبوى رزق حامد محمود3128

ين ابراهيم محمود غريب عبدالخالق 3129 102.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- شي 

118.5طحلة ع بناتبنهاضىح عبدالقادر يوسف عمر رميح3130

126طحلة ع بناتبنهاضىح عالء دمحم احمد الحديدى3131

105.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- عاليا عالء جودة الصادق 3132

118.5طحلة ع بناتبنهاعزيزه احمد سليمان يونس3133

ن احمد بندق3134 121.5طحلة ع بناتبنهاعلياء السيد حسني 

124طحلة ع بناتبنهافاطمه الزهراء احمد دمحم احمد ليلة3135

ي دمحم السيد3136
ن
128.5طحلة ع بناتبنهافاطمه الزهراء هان

103طحلة ع بناتبنهافاطمه رجب رمضان عل3137

126طحلة ع بناتبنهافاطمه سعيد دمحم محمود دمحمعمر3138

111طحلة ع بناتبنهافاطمه عبدالرحمن غنيىمي بشندي السيىسي3139

129.5طحلة ع بناتبنهافاطمه فارس علي دمحم عكاشه3140

119.5طحلة ع بناتبنهافتحيه مسعد عبده دمحم دمحم العليىم3141

128.5طحلة ع بناتبنهافرح ياش عبدالحميد موس نعمة هللا3142

127طحلة ع بناتبنهالمياء ايمن دمحم يوسف عمر رميح3143

98طحلة ع بناتبنهاليل دمحم عبدالعظيم السيد3144

107طحلة ع بناتبنهامديحة حسام عبدالفضيل حجاج عبدالننى3145

ى3146 102طحلة ع بناتبنهامروه حسن دمحم االكسي 

135.5طحلة ع بناتبنهامريم حمدى دمحم موس عتيق3147

117.5طحلة ع بناتبنهامريم عالء السيد عبدالموىل السيد3148

117.5طحلة ع بناتبنهامريم دمحم عبدالفتاح اسماعيل محروس3149

104طحلة ع بناتبنهابسيطه- مريم مصطفن دمحم دمحم عبدالعال 3150

116.5طحلة ع بناتبنهامريم وليد دمحم مهران3151

115.5طحلة ع بناتبنهاملك احمد وصفن عبدالرشيد السباع هيكل3152

130طحلة ع بناتبنهاملك ايمن دمحم عطية حسن طرطر3153



كة3154 89طحلة ع بناتبنهامنار عصام عبدالمنعم احمد محمود شر

136.5طحلة ع بناتبنهامنار ياش دمحم دمحمدمحم قنصل3155

 صالح3156
ن
90طحلة ع بناتبنهامنار يوسف جمعة يوسف عبدالشاق

70طحلة ع بناتبنهامنة السيد عبدهللا احمد سليمان سليم3157

134.5طحلة ع بناتبنهامنة هللا الشحات دمحم عفت ابراهيم يونس3158

131طحلة ع بناتبنهامنة هللا عبدالسالم دمحم يوسف دويدار3159

104.5طحلة ع بناتبنهامنة هللا عبدالغنن دمحم دمحم عبدالغنن علما3160

87طحلة ع بناتبنهامنة هللا وجدي مصطفن السيد قشطه3161

120.5طحلة ع بناتبنهامنة حسام السيد دمحم قشطه3162

117طحلة ع بناتبنهامنة دمحم عبدهللا دمحم عل الجندى3163

131طحلة ع بناتبنهامنة ياش دمحم دمحم دمحم قنصل3164

101.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- منه خالد احمد حسن 3165

93.5طحلة ع بناتبنهاىم عالء دمحم رمضان احمد مغازى3166

 دمحم السيد3167
ن
135.5طحلة ع بناتبنهانبيله هان

ف سعد عبدالحميد دويدار3168 92.5طحلة ع بناتبنهاندى اشر

ف عبدالحميد عبدالمنعم حشيش3169 72طحلة ع بناتبنهاندى اشر

113.5طحلة ع بناتبنهابسيطه- ندى السيد عفيفن علما 3170

124طحلة ع بناتبنهاندى طارق توفيق عبدالعزيز عبدالغنن قنصل3171

116.5طحلة ع بناتبنهاندى عبدالخالق احمد عبدالخالق3172

ي عبدالقادر احمد3173
124طحلة ع بناتبنهاندى لطفن

3174
ن
ف جمعة يوسف عبدالشاق ن اشر 133طحلة ع بناتبنهانرمي 

122طحلة ع بناتبنهانور ا انور محمود مرسي سالمة3175

132.5طحلة ع بناتبنهانورهان دمحم محمود دمحم منصور3176

83طحلة ع بناتبنهانورهان محمود سليمان محمود3177

131طحلة ع بناتبنهاهاجر رجب عبدالمجيد دمحم3178

!VALUE#طحلة ع بناتبنهاهاجر عماد الدين عبدالسالم فياض3179

129طحلة ع بناتبنهاهنا دمحم عبدالواحد دمحم3180

129طحلة ع بناتبنهاهنا وجدى غريب مصطفن غريب3181

117.5طحلة ع بناتبنهاهند عبدالمنعم فتىح عبدالمنعم3182

119طحلة ع بناتبنهاهيام عبدالمجيد صالح عبدالمجيد فياض3183

103طحلة ع بناتبنهاهيام دمحم انور عبدالعزيز عدوي3184

111.5طحلة ع بناتبنهاوفاء عبدالرحمن ابراهيم دمحم عبدالرحمن فرج3185

ن احمد بندق3186 132.5طحلة ع بناتبنهاوالء السيد حسني 

ن طارق عبدالننى شحاته3187 77.5طحلة ع بناتبنهاياسمي 

ي دمحم جودة3188
ن
131.5طحلة ع بناتبنهاياسمينا هان

78طحلة ع بناتبنهايشا نارص فتح الباب حساين3189

ي3190
123عقبة بن نافع ع مبنهاابتهال باسم دمحمتوفيق السيد عفيفن

ي3191  بيوىمي علي عبدالننى
ن 85عقبة بن نافع ع مبنهااشاء بيوىمي حسي 

ي دمحم عبدالسالم زغلول3192
106.5عقبة بن نافع ع مبنهااشاء عبدالغنن

132عقبة بن نافع ع مبنهااسماء ايهاب سعيد عبدالعاىطي دمحم3193

ي احمد يوسف3194
128.5عقبة بن نافع ع مبنهاالزهراء دمحم عبدالغنن

ن عبدهللا دمحم احمد3195 119عقبة بن نافع ع مبنهاالشيماء حسي 

ي محمود عبدالجواد دمحم ابراهيم الزيات3196
ن
131.5عقبة بن نافع ع مبنهاامان

133.5عقبة بن نافع ع مبنهاامل دمحم عبدالمحسن دمحم عبدالمعطي3197

131عقبة بن نافع ع مبنهاامنيه ايمن دمحم دمحم غريب3198

127عقبة بن نافع ع مبنهاامنيه عادل عبدالرازق دمحم تبع3199

125عقبة بن نافع ع مبنهابسمله سعيد عبدالمحسن عبدالرازق تبع3200

126عقبة بن نافع ع مبنهابسمه عبدالرازق دمحم عبدالرازق حسن تبع3201

134عقبة بن نافع ع مبنهابسمه دمحم الوهيدي السيد احمد يوسف3202

135.5عقبة بن نافع ع مبنهاتسنيم مهدي دمحم ابراهيم المخىص3203



ي3204
137عقبة بن نافع ع مبنهاتف  تامر دمحم توفيق السيد عفيفن

ي محمود3205
130عقبة بن نافع ع مبنهاجنات دمحم مسعد عبدالغنن

117.5عقبة بن نافع ع مبنهاحبيبه ابراهيم عبدالسالم دمحم علما3206

127عقبة بن نافع ع مبنهاحبيبه زكريا مختار دمحم خليفة3207

ي عطيه ابراهيم عبدالسالم3208
ن
103عقبة بن نافع ع مبنهاحسنه هان

113.5عقبة بن نافع ع مبنهارنا جمال دمحم مصطفن فرج3209

132.5عقبة بن نافع ع مبنهاسعاد طارق امام السيد امام3210

127عقبة بن نافع ع مبنهاسلىم سامح دمحم جاد الرب محمود3211

ي السيد دمحم3212
133.5عقبة بن نافع ع مبنهاسما السيد عبدالغنن

103عقبة بن نافع ع مبنهاسهيله دمحم عبدالسالم محمود سليمان3213

ي3214 133عقبة بن نافع ع مبنهاشمس هشام غريب صالح الربيىحى

131.5عقبة بن نافع ع مبنهاضن دمحم هشام عبدالحليم صادق3215

22عقبة بن نافع ع مبنهالبنن نارص ابوالفتوح علي احمد3216

ف دمحم السعيد عطيه جبل3217 132.5عقبة بن نافع ع مبنهامريم اشر

132عقبة بن نافع ع مبنهاملك رمضان دمحم عبدالجواد دمحم3218

134عقبة بن نافع ع مبنهاملك موس دمحم المغاوري بيوىمي شقي 3219

132عقبة بن نافع ع مبنهامنة هللا وائل عبدالعزيز عبدالعظيم درويش3220

109عقبة بن نافع ع مبنهامنة دمحم دمحمعبدالحفيظ دمحم فؤاد3221

77.5عقبة بن نافع ع مبنهامنه عبدالسالم سعيد عبدالواحد دمحم جويده3222

133عقبة بن نافع ع مبنهانادين احمد السيد دمحم احمد تبع3223

129عقبة بن نافع ع مبنهاندى خالد محمود دمحم الجندي3224

109عقبة بن نافع ع مبنهانورهان خالد ابراهيم السيد ابراهيم3225

110.5عقبة بن نافع ع مبنهاهاله طارق عبداللطيف دمحم عبدالقادر3226

125.5عقبة بن نافع ع مبنهايمنن السيد عبدالوهاب السيد دمحم الديب3227

120عقبة بن نافع ع مبنهاابراهيم ساطع دمحم احمد يوسف العزب3228

95عقبة بن نافع ع مبنهااحمد تامر يوسف دمحم عل3229

65عقبة بن نافع ع مبنهااحمد جمال دمحم عبدالعظيم درويش3230

يف احمد ابراهيم العجوز3231 134عقبة بن نافع ع مبنهااحمد شر

132.5عقبة بن نافع ع مبنهااحمد عبدالجواد دمحم عبدالجواد دمحم3232

126عقبة بن نافع ع مبنهااحمد عصام ابراهيم يوسف ابراهيم3233

129عقبة بن نافع ع مبنهااحمد عصام يوسف عواد دمحم شاج الدين3234

136عقبة بن نافع ع مبنهااحمد عماد عبدالجواد عبدالمنعم دمحم تبع3235

67.5عقبة بن نافع ع مبنهااحمد ماهر عبدالرازق دمحم احمد3236

131عقبة بن نافع ع مبنهااحمد دمحم السيد حسن الدبور3237

ي شبل عوض جبل3238
63.5عقبة بن نافع ع مبنهاالحسن حسنن

ي شبل عوض جبل3239
ن حسنن 58عقبة بن نافع ع مبنهاالحسي 

86عقبة بن نافع ع مبنهابسام عبدالحليم عبدالعزيز علي عبدالرازق3240

ي دمحم دمحم الصياد3241 53عقبة بن نافع ع مبنهاحسام العرنى

49عقبة بن نافع ع مبنهاحمدى ايمن دمحم شكرى3242

ي3243 7عقبة بن نافع ع مبنهاخالد احمد الرفاعي عبدالعظيم علي عبدالننى

ف عبدهللا عبدالعظيم علي3244 119.5عقبة بن نافع ع مبنهازياد اشر

131.5عقبة بن نافع ع مبنهازياد عاطف دمحم عبدالرحمن احمد3245

125عقبة بن نافع ع مبنهازياد دمحم ابراهيم ابراهيم غنيم3246

120عقبة بن نافع ع مبنهاسيف ساىمي عثمان احمد عوض جبل3247

ي بيوىمي علي3248
 
 محمود شوق

 
95.5عقبة بن نافع ع مبنهاشوق

104عقبة بن نافع ع مبنهاطارق جمال دمحم عبدالرازق تبع3249

54.5عقبة بن نافع ع مبنهاطارق دمحم عبدالواجد محمود ابوستيت3250

ي ابوالخي 3251
105.5عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالجواد عصام عبدالجواد عبدالغنن

110.5عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالحميد ياش السيد غريب علي3252

136.5عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالرازق سمي  عبدالرازق دمحم احمد تبع3253



ن السيد نصار3254 108.5عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالرحمن ربيع حسني 

!VALUE#عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالظاهر شحان عبدالظاهر علي همام3255

ي3256 ي عبدالقادر علي حسب الننى 79عقبة بن نافع ع مبنهاعبدالقادر حسب الننى

ي الهدهد3257
ي عبدالعزيز عفيفن

ف عفيفن ي اشر
115عقبة بن نافع ع مبنهاعفيفن

78عقبة بن نافع ع مبنهاعل ابراهيم علي احمد دمحم غنيم3258

123عقبة بن نافع ع مبنهاعل السيد عبدالرازق ادريس دمحم3259

118.5عقبة بن نافع ع مبنهاعل عبدالحميد علي دمحم عبدالرازق3260

119.5عقبة بن نافع ع مبنهاعل دمحم السيد حسن3261

77.5عقبة بن نافع ع مبنهافارس ربيع عبدالرازق ادريس دمحم3262

109.5عقبة بن نافع ع مبنهافاروق احمد فاروق دمحم النويهي3263

124عقبة بن نافع ع مبنهافتىحي عالء الدين فتىحي احمد عامر3264

56.5عقبة بن نافع ع مبنهاكريم دمحمابوالفتوح علي احمد حمزة3265

63عقبة بن نافع ع مبنهامحسن الطوجن عبدالمحسن عبدالسالم صالح3266

75.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم احمد ابراهيم دمحم النادي3267

126.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم احمد عبدالرازق دمحم دمحم خليفه3268

125عقبة بن نافع ع مبنهادمحم احمد عبدالمحسن دمحم عبدالمعطي خليفه3269

128.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم السيد دمحم عبدالسالم دمحم ابوطالب3270

ي دمحم محرم3271
 
123.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم حسن دمحم شوق

50عقبة بن نافع ع مبنهادمحم ساىمي احمد اسماعيل عبدهللا3272

103عقبة بن نافع ع مبنهادمحم صالح دمحم علي يوسف ابوالخي 3273

137عقبة بن نافع ع مبنهادمحم عبدالحميد السيد دمحم احمد زغلول3274

110عقبة بن نافع ع مبنهابسيطه- دمحم عبدالقادر السيد عبدالقادر مكاوي 3275

136.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم عصام عبدالعدل عبدالفتاح عبدالحليم3276

بري3277 132عقبة بن نافع ع مبنهادمحم عصام عواد عبدالقادر اليى

131عقبة بن نافع ع مبنهادمحم عالء فوزي دمحم يوسف3278

114عقبة بن نافع ع مبنهادمحم نجيب علي دمحم علي عاليه3279

132عقبة بن نافع ع مبنهادمحم هشام صالح محمود دمحم شاج الدين3280

133.5عقبة بن نافع ع مبنهادمحم وليد فتىح حامد الجندى3281

ي دمحم دمحم ابوطالب3282
 
126عقبة بن نافع ع مبنهادمحم ياش شوق

ن تبع3283 100.5عقبة بن نافع ع مبنهامحمود احمد السيد دمحم حسي 

121.5عقبة بن نافع ع مبنهامحمود ضاجي عبدالموجود دمحم السيد3284

باش3285 42.5عقبة بن نافع ع مبنهامحمود فتىحي دمحم شكري دمحم شر

101عقبة بن نافع ع مبنهامحمود ماهر دمحم عبدالرازق ابوالخي 3286

ي عبدالعظيم بيوىمي3287 125.5عقبة بن نافع ع مبنهامحمود دمحم العرنى

132.5عقبة بن نافع ع مبنهامروان دمحم دمحم نجيب دمحم السيد عامر3288

 احمد عبدالقادر الفرغلي خليل3289
127.5عقبة بن نافع ع مبنهامصطفن

 بيوىمي3290
ن 121.5عقبة بن نافع ع مبنهامصطفن احمد دمحم امي 

 علي محمود3291
111عقبة بن نافع ع مبنهامصطفن حاتم مصطفن

ي يونس يونس محمود3292
79.5عقبة بن نافع ع مبنهامصطفن لطفن

67.5عقبة بن نافع ع مبنهامصطفن دمحم مصطفن النجار3293

ي احمد دمحم3294
 
112.5عقبة بن نافع ع مبنهامعاذ احمد صدق

132.5عقبة بن نافع ع مبنهامهاب رشدي سعيد دمحم يسن عبدالحليم3295

85.5عقبة بن نافع ع مبنهايوسف حسان دمحم احمد3296

131عقبة بن نافع ع مبنهايوسف كمال يوسف عواد دمحم شاج الدين3297

97عقبة بن نافع ع مبنهايوسف دمحم عبدالعليم احمد خليل3298

112.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااشاء دياب عبدالفتاح ابراهيم3299

115حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااسماء رمضان عبدالفتاح دمحم3300

108حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااسماء عمر عبدالعزيز مرس3301

133حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااسماء هاشم عبدالمطلب عوض هللا3302

133حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااصاله هشام صالح السيد3303



101حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااالء ساىم حامد طة3304

105حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاامنيه عماد الدين خالد محمود3305

ه حمادة حمدى عبدالحميد3306 108.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاامي 

118.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاايمان السيد عبدالفتاح عبدالحليم3307

119حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاايه السيد عبدالفتاح عبدالحليم3308

133.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاايه ايمن عبالسالم عبدالرازق3309

ي موسي عبدهللا3310
98.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاايه راضن

126حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاايه سالم عبدالفتاح خطاب3311

115حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهابسمله اسالم ابراهيم يوسف3312

104.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحبيبه رجب سعد عبدالمقصود رابح3313

135حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحبيبه مرسي شحات مرسي3314

122.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحسناء رمضان سعيد عبدالغنن3315

ن حمدى دمحم محمود3316 115حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحني 

ى عبدالحليم حسن3317 126حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادهب خي 

وك3318 109.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادينا ايمن بركات ميى

99.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهارانيا عادل عبدالوهاب عبدالقادر3319

119.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهارحمه احمد عبدالعظيم عبدالقادر3320

85.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاريهام ماهر عبدالسالم عبدالرازق3321

113حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاساره عبدهللا انور عبدهللا3322

117.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاسهيله نارص عبدالعزيز مرسي3323

وق احمد دمحم محمود3324 112.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشر

120.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشمس اسامه عبده دمحم3325

114حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشمس عبدالننى قطب شحاتة3326

110.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشهد دمحم شوقت حامد3327

125حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشهد محمود صابر محمود3328

128حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشيماء دمحم مسعد امام3329

ي فتوح3330
124حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاشيماء نارص حسنن

79حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاضىح محمود عبدالقوى دمحم3331

ن3332 61.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعلياء احمد عوض حساني 

85حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهافاطمه دمحم محمود حامد3333

91.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامريم رضا رمضان بريك3334

118.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامريم زكريا دمحم مصيلىحي3335

136حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامريم دمحم دمحم اسماعيل3336

96حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاملك ابراهيم عزت ابراهيم3337

وك هاشم3338 123حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاملك عالء الدين ميى

125.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاملك كامل دمحمى طه3339

110.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاملك ماهر علي دمحم3340

137.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاملك مصطفن محمود مرس3341

116حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامنة هللا احمد عبدالمنعم دمحم3342

70حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامنة هللا طه صديق السيد3343

116.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامنة عبدالعزيز دمحم دمحم3344

121حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامنة كامل دمحمى طه3345

129حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامنن رافت جمال عبدالحميد3346

136.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامىادة حسان عبدالفتاح حامد3347

نا دمحم عبدالمنعم دمحم3348 119.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامي 

114حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاندا صبيح تهاىم مصطفن3349

119.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهانورهان طاهر سميح عبدالعزيز3350

61حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهانورهان عيد عبدالعظيم دمحم3351

130حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهانورهان محمود جمعة حامد3352

69حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهانورهان نض دمحم عل3353



130.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاهاجر حمادة حبيب دمحم3354

125حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاهايدى شعبان دمحم دمحم3355

119حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاهايدى محمود السيد عبدالرحمن3356

124حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاهناء خالد دمحم احمد3357

ن دمحم3358 98.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاوسام عيد امي 

107حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاوعد هللا عبدهللا عبدالدايم احمد3359

117.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاابراهيم يوسف ابراهيم يوسف3360

ن دمحم3361 127حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااحمد دمحم امي 

114.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااحمد دمحم دمحم خورشيد3362

69.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااحمد محمود عبدالبصي  محمود3363

36حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااسالم يشي رجب ابو زيد3364

112.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهااكرم تامر حسنن يوسف3365

102حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحسام دمحم السيد دمحم3366

ن3367 ن فتىح حسني  83حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحسن حسني 

ي دمحم3368
ي دمحم حسنن

107حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاحسنن

122.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاخضن عيد عل عبدالرازق3369

121.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهازياد حميده عبداللطيف احمد3370

106.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهازياد عبدهللا انور عبدهللا3371

133حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهازياد عصام احمد اسماعيل دمحم3372

65حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاصالح دمحم صالح عل3373

133حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعبدالحليم حسن عبدالحليم حسن3374

ت عبدالعزيز3375 100.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعبدالرحمن حسام خي 

118.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعبدالرحمن وليد خليل اسماعيل3376

135.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعبدهللا احمد عبدالقوى شيبوب دمحم عوض3377

102حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعز عادل طه مضي3378

118حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعزام دمحم عزام ابراهيم3379

وك مصطفن3380 121حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعالء شحات ميى

وك3381 116.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاعمر محمود مجدي ميى

112حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهاكريم ابراهيم عبدالرازق ابراهيم3382

ف احمد اسماعيل3383 125.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم اشر

110حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم السيد فرج عفيفن3384

119حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم انور عيد عبدالغنن3385

120حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم تامر عبدهللا دمحم السيىسي3386

102حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم حمادة دمحم احمد3387

ى دمحم عبدالقوى3388 41.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم خي 

105.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم رجب شعبان عبدالحافظ3389

57.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم رضا مصطفن تهاىم3390

87.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم رمضان عبدالوهاب عبدالقادر3391

112حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم عبدالغنن دمحم عبدالغنن3392

130حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم عمرو عبدالستار السيد3393

89.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم عمرو عبدالننى السيد3394

61حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم ميالد جمعه عبدهللا3395

 شاكر عويس3396
ن
106حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهادمحم هان

96حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامحمود عبدالجواد عبدالقوى شابوب3397

130.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامحمود عبدالمحسن عبدالمحسن عبدة3398

121حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامحمود محمود دمحم ابراهيم3399

130.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهامصطفن محمود حبيب دمحم3400

120.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهايوسف احمد السيد احمد3401

118حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهايوسف السيد حلىم احمد3402

131.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهايوسف عصام عبدالحليم حسن3403



102.5حمدى احمد ع م بساحل دجوىبنهايوسف عماد احمد مصيلىح3404

105.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااحالم اسماعيل فتىح اسماعيل3405

136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااسماء جمعه احمد بيوىم3406

136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااسماء مسعد عبدالفتاح دمحم عطيه3407

134دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااعتماد وائل احمد عبدالرحمن3408

130.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااقبال عبدالمنعم سالم دمحم سالم3409

133دجوى االعدادية ت أ بناتبنهااالء عصمت ابراهيم عطية3410

 الهاىم دمحم سالم3411
ن
133.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاامان

135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاامنيه رجب دمحم السيد3412

ه مغرنى جمعة مغرنى السيد3413 130.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاامي 

89دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاامينه دمحم سيد ابراهيم3414

119.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايات دمحم متوىل دمحم3415

64.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايمان عبدالننى عبدالعزيز دمحم3416

88دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايمان دمحم جالل ابراهيم احمد رمضان3417

136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايه ابراهيم عوض ابراهيم3418

136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايه سعيد شفيق عبدالفتاح3419

133دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايه ناجى دمحم بيوىم3420

136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاايه نسيم السيد دمحم عبدالوهاب3421

137.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهابسمله عالء الدين عبدالمنعم عل سيد احمد3422

56دجوى االعدادية ت أ بناتبنهابسمه دمحم عزت عبدالحافظ موسي3423

136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهابسنت السيد يحن  حسينن حسن العزاوى3424

ي البدوي3425
119دجوى االعدادية ت أ بناتبنهابسنت دمحم فتىحي اسماعيل عفيفن

ي3426 104دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاجميله ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم البقي 

129دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاجنا اسامة عل دمحم متوىل مجاهد3427

3428
 
95.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاجنن السيد سعيد ابراهيم السيد الدسوق

135.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاجنن حمدى عبدالفتاح عطيفن3429

135.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاجنن عادل سليمان عل3430

ن3431 40.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاحنان عبدالبارى سليمان عبدالبارى االمي 

ن3432 ن عبدالبارى سليمان عبدالبارى االمي  85دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاحني 

ن دمحم عبدالمنعم دمحم3433 135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاحني 

87.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاداليا ياش عبده دمحم ابراهيم3434

136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهادعاء ابراهيم دمحم احمد3435

135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهارحمه احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم3436

89.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهارحمه السيد حجازى احمد3437

ي سالمه هاشم3438
 
ي احمد عبدالباق

 
120.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهارنا عبدالباق

113.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاروان شحته سعيد محمود3439

122.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاروان دمحم ماهر السيد احمد3440

129.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاريهام صابر عبدالمحسن دمحم3441

ي شحاته حالوة3442 117.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهازهراء عادل عزت بحي 

ف السيد شعبان بيوىم شعبان3443 129.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهازينب اشر

102دجوى االعدادية ت أ بناتبنهازينب عبدالعظيم احمد عبدالعظيم3444

132دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاساره جابر فكرى محمود سيد احمد3445

135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاساره عبدهللا حجازى ابراهيم العبد3446

ن حسن3447 136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاساره دمحم يىح حسي 

128.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسحر سامح دمحم مصطفن دمحم3448

100دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسعاد سعيد يحن  عبدالعزيز3449

ي سالمه هاشم3450
 
116.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسعاد علي احمد عبدالباق

120دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسلىم احمد رزق احمد3451

126.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسلىم فتىح دمحم عابد سليمان3452

ن عبدالوهاب3453 133دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسلىم وائل صالح الدين امي 



ى دمحم3454 130دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسلىم وجدى خي 

135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسندس دمحم عفيفن دمحم عفيفن3455

119دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسندى احمد صالح دمحم3456

120دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسهام جابر فكرى محمود سيد احمد3457

103.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاسهي  عصام دمحم عبدهللا عبدالوهاب3458

وق ساىم السيد سيد احمد3459 130.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشر

وق شعبان احمد السيد ابراهيم3460 123دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشر

وق فيصل دمحم ششتاوى3461 79.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشر

125.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشمس اسامة عل دمحم متوىل مجاهد3462

ي السيد3463
 
104دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشهد كامل محمود عبدالباق

ن حسن احمد3464 136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاشيماء حسي 

ين زىك السيد ابراهيم3465 136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاصيى

ف دمحم ناصف3466 131.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاعبي  اشر

132دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاغاده جمال ابراهيم منصور نصار3467

103.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاغاده عجيب احمد عواد احمد خليل3468

3469
 
136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاتن احمد سعيد عبدالباق

131دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاطمه الزهراء ايمن عل السيد عل3470

ن فهىم3471 118دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاطمه الزهراء ياش امي 

124دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاطمه زكريا دمحم عبدالقادر3472

134.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاطمه ساىمي عبدالرازق ادريس دمحم3473

127.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافاطمه فارس شاكر ابراهيم3474

134دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافرح عمرو دمحم اسماعيل عامر3475

وك خليل3476 80دجوى االعدادية ت أ بناتبنهافرح هشام سالم ميى

ي دمحم حسن ابراهيم الجمل3477
103دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاقمر نبيل مصطفن

118.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامريام دمحم عبدالمنعم حسن3478

ي دمحم3479 122.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك احمد خي 

124دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك احمد دمحم عبدالفتاح3480

ن السيد دمحم عبدالوهاب3481 104.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك امي 

120دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك طنطاوي دمحم الصغي  دياب3482

135.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك دمحم راضن عبدالسالم3483

ي3484
137دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك دمحم مختار دمحم عفيفن

137.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاملك مني  غانم احمد السيد شعبان3485

3486
ن
123.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنا جمال عل عواد الجروان

110.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنا فوزى احمد ابراهيم3487

135.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنار نارص دمحم احمد دمحم3488

137دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنة هللا ابراهيم رشدي علي ابراهيم الجمل3489

93.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنه خالد سمي  احمد دمحم سعد3490

79دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنه عادل خليفة علي دمحم3491

135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنه وائل جمال لطفن ابراهيم3492

104دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامنن مليىحى عبدالمجيد دمحم السيد3493

123دجوى االعدادية ت أ بناتبنهامهرائيل رضا وديع بشارة3494

136دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاندا احمد كمال احمد3495

131.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاندا عبدالحميد زكريا عبدالحميد دمحم3496

91دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاندى حماده السيد دمحم عطيه3497

ف عبدهللا عبدالسالم3498 137.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاندين اشر

ن نارص عل دمحم3499 136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهانرمي 

115.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهاجر حجازى جمال الدين احمد3500

114.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهاجر صالح الدين السيد مصطفن دمحم3501

99.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهدى السيد عل ابراهيم3502

120دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهنا فتىح دمحم عرينى جمعه3503



ي3504
ي لطفن ي خي 

136.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهنا لطفن

131.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهنا يوسف محمود عبدهللا عبدالوهاب3505

 علي دمحم3506
25دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاهند مصطفن

132دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاورده حمدي السيد ابراهيم علي3507

137دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاوعد دمحم الشحات نصار3508

ن عبدالرحمن عامر الشحات عامر3509 95.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاياسمي 

ن دمحم ابراهيم حسن3510 97.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاياسمي 

ن وجيه جمال الدين احمد3511 135دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاياسمي 

ن يىح عبدالعزيز عل عامر3512 133دجوى االعدادية ت أ بناتبنهاياسمي 

134.5دجوى االعدادية ت أ بناتبنهايمنن السيد دمحمى عبدالعزيز نض3513

104دجوى االعدادية ت أ بناتبنهايمنن مجدي حامد احمد الراشدي3514

نبنهاابراهيم شبل احمد شبل فرغل3515 87.5دجوى ع بني 

نبنهااحمد بالل احمد عبدهللا نبهان3516 130دجوى ع بني 

نبنهااحمد جمال عبدالمجيد السيد دمحم خليل3517 100دجوى ع بني 

نبنهااحمد رمضان سعد السيد احمد ابراهيم3518 129.5دجوى ع بني 

نبنهااحمد دمحم احمد زىك دمحم3519 130.5دجوى ع بني 

نبنهااحمد دمحم حامد دمحم حسن3520 128دجوى ع بني 

ى خالد دمحم خليل3521  خي 
نبنهاادهم مصطفن 134.5دجوى ع بني 

نبنهااسالم عبدهللا احمد عبدهللا نبهان3522 126.5دجوى ع بني 

نبنهااسالم وليد عبدالعال مندور دمحم3523 83دجوى ع بني 

نبنهاالسيد دمحم السيد دمحم3524 116دجوى ع بني 

نبنهاامجد صالح الشحات السيد3525 95دجوى ع بني 

نبنهاامي  عيد السيد دمحم3526 92دجوى ع بني 

نبنهاانس دمحم عوض عزب ابوزيد3527 113.5دجوى ع بني 

نبنهاباسم نزيه عياد الياس3528 104.5دجوى ع بني 

نبنهاجالل امجد عطا عواد عل3529 103.5دجوى ع بني 

نبنهاجمال حازم جمال علي عبدالرحمن نبهاان3530 80.5دجوى ع بني 

ف جمعه دمحم السيد3531 نبنهاجمعه اشر 53دجوى ع بني 

نبنهاحسن مسعد فتىحي احمد3532 127دجوى ع بني 

ن مسعد فتىحي احمد عثمان3533 نبنهاحسي  128دجوى ع بني 

ن حماده3534  حسي 
ن
نبنهاحماده هان 130.5دجوى ع بني 

نبنهاخالد رمضان فتىحي كامل السيد دمحم خليل3535 121دجوى ع بني 

نبنهاذياد صفوت السيد عبدهللا عبدالوهاب عفيفن3536 !VALUE#دجوى ع بني 

ي ابو الريش3537
نبنهاسعيد عبدالننى دمحم عفيفن 61دجوى ع بني 

نبنهاسليمان رافت سليمان عبدالبارى االمي 3538 118دجوى ع بني 

نبنهاسمي  هشام فتىح نعمان3539 124.5دجوى ع بني 

نبنهاسيف الدين ايمن عبدالحميد عبدالمنعم عل3540 83دجوى ع بني 

 شاكر ابراهيم3541
ن
نبنهاشاكر هان 106دجوى ع بني 

نبنهاشديد عبدالمنعم دمحم احمد3542 130.5دجوى ع بني 

نبنهاشكرى وسام شكرى منصور3543 103.5دجوى ع بني 

نبنهاشهاب احمد المختار علي احمد عليوة3544 108دجوى ع بني 

ي3545
نبنهاصالح دمحم ابراهيم عفيفن 116دجوى ع بني 

نبنهاطارق سعيد دمحمى رمضان3546 125دجوى ع بني 

نبنهاعبدالرحمن احمد طلعت الديسط متوىل3547 132.5دجوى ع بني 

نبنهاعبدالرحمن صالح عل عبدالمقصود3548 62دجوى ع بني 

نبنهاعبدالرحمن عرفه دمحم عل سالمة3549 111.5دجوى ع بني 

نبنهاعبدالرحمن محمود سعيد دمحم3550 110.5دجوى ع بني 

نبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالسالم السيد3551 132.5دجوى ع بني 

نبنهابسيطه- عبدالمجيد عل عبدالمجيد عل دمحم الجمل 3552 103.5دجوى ع بني 

ي3553 ي يوسف باجى نبنهاعز الدين امجد حسن باجى 124دجوى ع بني 



نبنهاعز الدين عبدالظاهر دمحم عبدالمقصود سالم3554 123.5دجوى ع بني 

نبنهاعل جمال عل عبدالمقصود3555 58.5دجوى ع بني 

 عبدالوهاب3556
 
نبنهاعل سعيد عبدالباق 119.5دجوى ع بني 

نبنهاعل طارق عل نجدى3557 128.5دجوى ع بني 

ي الجزار3558
 عفيفن

 
نبنهاعمر السيد عبداللطيف عبدالباق 133دجوى ع بني 

نبنهاعمر عماد سليمان عل3559 115دجوى ع بني 

ي بكر3560
نبنهاعمر فتىح ابراهيم عفيفن 110دجوى ع بني 

ي عبدالوهاب3561
 
نبنهاعمرو سعيد عبدالباق 119دجوى ع بني 

نبنهافتىح السيد فتىح السيد حسن3562 126دجوى ع بني 

نبنهافتىح وليد دمحم محمود عاصىم3563 129دجوى ع بني 

نبنهافهد احمد عبدالمنعم عبدالسالم3564 83.5دجوى ع بني 

نبنهافهد عل محمود عل دمحم3565 61دجوى ع بني 

نبنهاقطب عشماوى قطب قطب عشماوى3566 106دجوى ع بني 

ارة3567 نبنهاكامل سعد كامل دمحم سعد حسن شر 122دجوى ع بني 

ف فتىح عبدالسالم3568 نبنهامحسن اشر 43دجوى ع بني 

نبنهادمحم ابراهيم جالل ابراهيم3569 131دجوى ع بني 

نبنهادمحم اسالم عبدالوهاب عبدالهادي عوده3570 133دجوى ع بني 

نبنهادمحم السيد فتىح دياب3571 105دجوى ع بني 

ن دمحم السيد3572 نبنهادمحم امي  128دجوى ع بني 

نبنهادمحم ايمن عبدالعزيز عبدالحافظ3573 127.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم ايهاب عبدالمنعم عل3574 127.5دجوى ع بني 

ى السيد مصطفن3575 نبنهادمحم بحي  86.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم حبيب عبدالمنعم دمحم3576 126دجوى ع بني 

نبنهادمحم حماده عبداللطيف بيوىمي سعد3577 59دجوى ع بني 

ن دمحم رشاد3578 نبنهادمحم حمدى حسني  134.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم رافت عابد عابد عمر3579 112.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم سمي  بيوىم دمحم محمود3580 22.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم صبح دمحم صبح3581 131دجوى ع بني 

نبنهادمحم صفوت عبدالسالم عاشور3582 131.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن3583 122دجوى ع بني 

ي3584
ي دمحم دمحمي السيد احمد عفيفن نبنهادمحم عبدالننى 106.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم عمرو دمحم اسماعيل عامر3585 133دجوى ع بني 

نبنهادمحم كامل احمد دمحم3586 132.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم دمحم عبدالحليم عثمان3587 113دجوى ع بني 

نبنهادمحم محمود دمحم عبدهللا3588 118دجوى ع بني 

ي سالم3589
نبنهادمحم محمود دمحم عفيفن 132دجوى ع بني 

نبنهادمحم مروان حامد دمحم3590 124.5دجوى ع بني 

نبنهادمحم منصور عبدهللا عبدالرحمن حسن3591 128دجوى ع بني 

نبنهامحمود ابراهيم دمحم احمد3592 128.5دجوى ع بني 

نبنهامحمود سمي  فتىحي عباس عبدالفتاح3593 135دجوى ع بني 

ي ابراهيم3594
نبنهامحمود صبىحي دمحم لطفن 102دجوى ع بني 

نبنهامحمود عبدالننى عبدالمرضن عثمان احمد3595 118دجوى ع بني 

نبنهامحمود عماد حسن دمحم هاشم3596 105دجوى ع بني 

نبنهامحمود دمحم احمد ابراهيم الفار3597 107.5دجوى ع بني 

ي3598
 
نبنهامحمود دمحم دمحم عبدالباق 133.5دجوى ع بني 

نبنهامحمود دمحم مهدي السيد دمحم3599 128دجوى ع بني 

نبنهامحمود ياش السيد حسن3600 124.5دجوى ع بني 

نبنهامختار طلعت مختار فراج3601 116دجوى ع بني 

3602
ن
نبنهامصباح ياش مصباح مصطفن ابراهيم المسلمان 95دجوى ع بني 

نبنهابسيطه- مصطفن رمضان حجازي مغاوري 3603 93.5دجوى ع بني 



ي دمحم3604
ي دمحم عفيفن

نبنهامصطفن عفيفن 99.5دجوى ع بني 

نبنهامصطفن دمحم ابوالسعود دمحم احمد عل3605 131.5دجوى ع بني 

نبنهامصطفن دمحم رمضان عبدالعزيز3606 132دجوى ع بني 

ي دمحم3607
نبنهامصطفن دمحم دمحم مرسي عفيفن 75.5دجوى ع بني 

نبنهامصطفن محمود السيد دمحم3608 136دجوى ع بني 

نبنهامعاذ اسامه عبدالحليم دمحم السيد ابو الريش3609 126دجوى ع بني 

نبنهامنصور حمادة سالم منصور3610 111دجوى ع بني 

نبنهاموس عفيفن موس محمود3611 102.5دجوى ع بني 

نبنهاوفيق يوسف راضن ششتاوى3612 53دجوى ع بني 

ي3613
نبنهايوسف احمد دمحم احمد عفيفن 126دجوى ع بني 

نبنهايوسف اسالم عبدهللا دمحم3614 121.5دجوى ع بني 

ف عبدالمنىحى منصور ابراهيم3615 نبنهايوسف اشر 121.5دجوى ع بني 

ي عبدالمنعم دمحم3616
نبنهايوسف حيدر حسنن 123.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف سمي  فتىحي عباس عبدالفتاح3617 133.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف شعبان السيد دمحم3618 111.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف طنطاوى عبدالحميد دمحم3619 43.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف عل دمحم عاطف3620 131.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف دمحم سعيد احمد حسنه3621 123.5دجوى ع بني 

نبنهايوسف دمحم عيد السيد3622 130دجوى ع بني 

نبنهايوسف وائل كمال دمحم سيد3623 122.5دجوى ع بني 

109عزبة ابو هاشمبنهااسماء ابراهيم سالم سليمان سالم3624

ي ايمن حامد مرعي احمد3625
ن
118.5عزبة ابو هاشمبنهاامان

119عزبة ابو هاشمبنهاحبيبه دمحم صالح شحاته3626

ي السيد شعبان3627
110.5عزبة ابو هاشمبنهاروى اسالم سالمة الطوجن

124عزبة ابو هاشمبنهاساره سالم نجدي سالم احمد3628

84.5عزبة ابو هاشمبنهاشهد رمضان عطية مغاورى عطية3629

ي يوسف3630 120عزبة ابو هاشمبنهافاطمه السيد محمود باجى

114عزبة ابو هاشمبنهامنار احمد فهيم دمحم فهيم3631

ى بركات3632 126عزبة ابو هاشمبنهانوره عطيه دمحم بحي 

103.5عزبة ابو هاشمبنهاهبه عبدهللا محمود جمعة3633

ى3634 119.5عزبة ابو هاشمبنهاهبه محسن دمحم بحي 

93عزبة ابو هاشمبنهابسيطه- هال عيد دمحم عبدالفتاح دمحم عيد 3635

101عزبة ابو هاشمبنهابسيطه- هنا عيد دمحم عبدالفتاح دمحم عيد 3636

126عزبة ابو هاشمبنهاابراهيم سمي  ابراهيم فهىم مغاورى شحاتة3637

126.5عزبة ابو هاشمبنهااحمد سعيد رمضان عبدالوهاب شبل3638

113عزبة ابو هاشمبنهااحمد يوسف دمحم عاصىمي3639

117عزبة ابو هاشمبنهاادهم دمحم دمحم الشحات احمد محمود3640

ن3641 ن السيد حساني  ي السيد حساني  115عزبة ابو هاشمبنهاالسيد عبدالننى

126.5عزبة ابو هاشمبنهاجمال عزت عبدهللا فهىم شحاتة3642

124عزبة ابو هاشمبنهازياد سعيد معوض عبدالمعط3643

99عزبة ابو هاشمبنهاطه رافت طه حسن طه3644

133.5عزبة ابو هاشمبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا فهىم شحاتة3645

91.5عزبة ابو هاشمبنهادمحم ابراهيم عبدالعزيز مهدي دمحم ابراهيم3646

116عزبة ابو هاشمبنهادمحم احمد احمد السيد3647

120عزبة ابو هاشمبنهادمحم تامر سمي  دمحم3648

ي3649
108.5عزبة ابو هاشمبنهادمحم رمضان بيوىمي احمد مصطفن

ى عطية مغاورى عطية القال3650 93عزبة ابو هاشمبنهادمحم صيى

ي دمحمي السيد شعبان3651
123.5عزبة ابو هاشمبنهادمحم دمحمي مصطفن

112.5عزبة ابو هاشمبنهامصطفن رفعت ابراهيم فهىم مغاورى3652

شر3653 ي شندي مرسي شر
119انس بن مالك ت أبنهااحالم مصطفن



107.5انس بن مالك ت أبنهااروى خالد موسي دمحم غنيىمي3654

114.5انس بن مالك ت أبنهااشاء حسام سمي  بيوىمي علي3655

131انس بن مالك ت أبنهااالء سعد عبدالرازق عفيفن سيد3656

132.5انس بن مالك ت أبنهااالء طه دمحم طه3657

131.5انس بن مالك ت أبنهااالء ياش عبدالفتاح علي علي3658

128.5انس بن مالك ت أبنهاامنيه نجاح دمحم مىح الدين عيىس3659

ف دمحم علي علي سالم3660 122انس بن مالك ت أبنهاامينه اشر

ي السيد عبدالرحمن علي هالل3661 113.5انس بن مالك ت أبنهاانىحى

135.5انس بن مالك ت أبنهاانعام سعد عل عفيفن موس3662

110انس بن مالك ت أبنهاايمان يوسف عبدالعاىط ابراهيم3663

133.5انس بن مالك ت أبنهاايه الشحات عزب موس عزب3664

127.5انس بن مالك ت أبنهاايه هللا عمرو دمحم صالح3665

112.5انس بن مالك ت أبنهاايه خليفة احمد خليفة سعد3666

103انس بن مالك ت أبنهابسمله السيد دمحم عبدالخالق نصار3667

63انس بن مالك ت أبنهابسمله عادل دمحم عبدالحميد سعيد3668

130.5انس بن مالك ت أبنهابسمله دمحم حسن دمحم ابراهيم3669

128.5انس بن مالك ت أبنهابسمله دمحم عليوه دمحم عل3670

135.5انس بن مالك ت أبنهابسمله محمود دمحم المتوىل السيد3671

133انس بن مالك ت أبنهابسمه الحسينن شاكر محمود حسينن3672

ن3673 118انس بن مالك ت أبنهابسمه صابر يوسف سليمان حسي 

124انس بن مالك ت أبنهابسنت عرفه عرفات ابراهيم عرفات3674

121.5انس بن مالك ت أبنهاتسنيم دمحم عبدالمنعم دمحم عيد3675

 عبدالعاىط دمحمى بدار3676
ن
128.5انس بن مالك ت أبنهاتسنيم هان

ي خليل 3677  رضا محسوب الننى
62انس بن مالك ت أبنهابسيطه- تف 

79انس بن مالك ت أبنهابسيطه- جنات هشام ابراهيم دمحم ابراهيم 3678

ن ابراهيم3679 ي ابو زيد ابو العني 
122انس بن مالك ت أبنهاجنه مصطفن

133انس بن مالك ت أبنهاجنن ابراهيم عبدهللا دمحم دمحم3680

117انس بن مالك ت أبنهاجنن خالد ابراهيم عبدالعال النجار3681

110انس بن مالك ت أبنهاجنن سعيد ابراهيم ابو الفتوح سالم3682

131.5انس بن مالك ت أبنهاجنن طارق احمد دمحم خليل3683

135انس بن مالك ت أبنهاجنن عبدالمنعم سالم عبدالمنعم سالم3684

130.5انس بن مالك ت أبنهاجنن دمحم احمد السيد طاحون3685

98انس بن مالك ت أبنهاحبيبه جمال عبدالسميع عبداللطيف3686

93انس بن مالك ت أبنهاحبيبه جمال فتىح عبدالرحمن3687

123انس بن مالك ت أبنهاحبيبه حسام عبدالقوى عبدالفتاح3688

129انس بن مالك ت أبنهاحبيبه شادي النارص اكمل حسن الرباط3689

109انس بن مالك ت أبنهاحبيبه شعبان عبدهللا حسن عل حارون3690

120انس بن مالك ت أبنهاحبيبه طارق عبدالفتاح مرسي السيد3691

109.5انس بن مالك ت أبنهاحبيبه لطفن احمد دمحم عل بركات3692

112انس بن مالك ت أبنهاحبيبه ماهر متوىل عبدالخالق دمحم3693

ن محمود دمحم3694 98.5انس بن مالك ت أبنهاحبيبه محمود حسي 

107انس بن مالك ت أبنهاحبيبه مصطفن رمضان السيد بدار3695

125انس بن مالك ت أبنهاحبيبه ياش دمحم سليمان دمحم3696

130انس بن مالك ت أبنهاحفصه دمحم ابراهيم عبدهللا3697

131انس بن مالك ت أبنهاحال حماده مصطفن احمد3698

ف سالم محمود عمرى3699 ن اشر 108.5انس بن مالك ت أبنهاحني 

ن دمحم السيد الصاوي محروس3700 126.5انس بن مالك ت أبنهاحني 

ن دمحم صبىح السيد الحمالوى3701 128.5انس بن مالك ت أبنهاحني 

ن دمحم غنيم دمحم عبدالمنعم3702 121.5انس بن مالك ت أبنهاحني 

108انس بن مالك ت أبنهادعاء عبداللطيف دمحم محمود ابراهيم3703



84انس بن مالك ت أبنهاذكرى سالم عبدالغفار سالم عبدالغفار3704

110انس بن مالك ت أبنهارحاب احمد عبدالفتاح عبدالفتاح حماد3705

130انس بن مالك ت أبنهارحمه حسن ساىمي عطيه غنيم3706

117.5انس بن مالك ت أبنهارحمه رافت احمد دمحم بركات3707

86انس بن مالك ت أبنهارحمه عبدالعظيم كامل دمحم حسان3708

ف رضا حافظ3709 102انس بن مالك ت أبنهارغده اشر

124.5انس بن مالك ت أبنهارقيه دمحم كمال عبدالحميد ابراهيم3710

70انس بن مالك ت أبنهارنا انور علي ابراهيم علي سالم3711

122انس بن مالك ت أبنهارنا طاهر سعيد عبدالخالق عل3712

107.5انس بن مالك ت أبنهاروان ايمن ماهر عبدالعال3713

119.5انس بن مالك ت أبنهاروان عاطف جودة قطب3714

65انس بن مالك ت أبنهابسيطه- روان عبدالمجيد رمضان عبدالمجيد 3715

95.5انس بن مالك ت أبنهاروان نارص محمود الصادق3716

115.5انس بن مالك ت أبنهاروان وليد سعيد دمحم حنفن3717

ن3718 105.5انس بن مالك ت أبنهاروضه احمد دمحم السيداحمد شاهي 

ن3719 121.5انس بن مالك ت أبنهاروى احمد دمحم السيد احمد شاهي 

128انس بن مالك ت أبنهاروى دمحم السيد عل دمحم بدر3720

131.5انس بن مالك ت أبنهاريم امام الشحات دمحم3721

126.5انس بن مالك ت أبنهازينب ايمن عبدالقوي عبدالفتاح3722

122انس بن مالك ت أبنهازينب شحته محمود يسن محمود3723

131.5انس بن مالك ت أبنهازينب محمود عيد دمحم الفرماوي3724

ي السيد3725
101.5انس بن مالك ت أبنهاساره سامح السيد عبدالمرضن

126انس بن مالك ت أبنهاساره سامح امام السيد صالح3726

55انس بن مالك ت أبنهابسيطه- ساره يىح احمد الصاوى 3727

135انس بن مالك ت أبنهاساىل عصام عيد دمحم دمحم3728

114.5انس بن مالك ت أبنهاسلىم ابراهيم السيد دمحم ابراهيم3729

133.5انس بن مالك ت أبنهاسلىم اسالم احمد ماهر دمحم3730

ي3731
 
يف سعيد عباس دسوق 132انس بن مالك ت أبنهاسلىم شر

116انس بن مالك ت أبنهاسلىم عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم عطا3732

101.5انس بن مالك ت أبنهاسلىم عبدالعظيم كمال عبدالعظيم حسن3733

101انس بن مالك ت أبنهاسلىم عطية دمحم دمحم3734

132انس بن مالك ت أبنهاسلىم دمحم احمد دمحم مصطفن3735

130.5انس بن مالك ت أبنهاسلىم ياش حامد دمحم محمود3736

93انس بن مالك ت أبنهاسما احمد مصطفن احمد رزق3737

116انس بن مالك ت أبنهاسما شاذىل رجب دمحم ابراهيم3738

ي صالح محمود دمحم3739
105انس بن مالك ت أبنهاسمر مصطفن

وق حمدي عبدالخالق علي عطا هللا3740
96.5انس بن مالك ت أبنهاشر

وق مسعد عل عبدالقادر شافع3741 50انس بن مالك ت أبنهاشر

80انس بن مالك ت أبنهاشهد ايمن دمحم طه السيد حجازي3742

65انس بن مالك ت أبنهاشهد رياض محود رياض3743

129.5انس بن مالك ت أبنهاشهد مجدى السيد احمد عبدربه3744

139انس بن مالك ت أبنهاشيماء خالد احمد عبدالواحد3745

113انس بن مالك ت أبنهاشيماء محمود رمضان عبدالحميد السيد3746

109انس بن مالك ت أبنهاعائشه عالء الدين دمحم امام عبدالجميد3747

67انس بن مالك ت أبنهاعلياء حماده ابو العال حسن عل3748

107انس بن مالك ت أبنهاغدير قؤاد ابو الفتوح عبدالعال3749

101.5انس بن مالك ت أبنهافاطمه اسالم حامد خليل السيد3750

114.5انس بن مالك ت أبنهافاطمه ايمن دمحم السيد3751

79.5انس بن مالك ت أبنهافاطمه حسام الشحات محمود شحاتة3752

85انس بن مالك ت أبنهافاطمه شاكر عزوز دمحم الجنيدى3753



94انس بن مالك ت أبنهافاطمه دمحم سعيد عبدالحميد3754

 السيد العرنى السيد احمد3755
86.5انس بن مالك ت أبنهافاطمه مصطفن

ن اللبان3756 ن دمحم يسي  74انس بن مالك ت أبنهافرح مختار يسي 

93انس بن مالك ت أبنهافرحه محمود سليمان السيد خليل3757

ن دمحم الشعراوى3758 91.5انس بن مالك ت أبنهالياىل دمحم حسني 

ن3759 110.5انس بن مالك ت أبنهامايا حازم دمحم شحاته حسي 

113انس بن مالك ت أبنهامرفت عمرو مسعد السيد3760

134انس بن مالك ت أبنهامريم ابراهيم عبدالعزيز دمحم موس3761

103انس بن مالك ت أبنهامريم السيد احمد عل السيد طاحون3762

ن هالل حسن3763 121انس بن مالك ت أبنهامريم بيوىمي حسي 

120انس بن مالك ت أبنهامريم رضا عبدالسالم السيد مراد3764

129.5انس بن مالك ت أبنهامريم عصام عبدالعزيز سالم دمحم3765

120.5انس بن مالك ت أبنهامريم عماد عبدالحليم السيد دمحم3766

135.5انس بن مالك ت أبنهامريم عمرو حسن دمحم3767

56.5انس بن مالك ت أبنهامريم دمحم ابراهيم ابراهيم زيد3768

115.5انس بن مالك ت أبنهامريم دمحم ابراهيم دمحم بيوىمي3769

129.5انس بن مالك ت أبنهامريم دمحم صالح حسن السيد3770

117انس بن مالك ت أبنهامريم محمود صالح محمود دمحم محجوب3771

ي حامد دمحم محمود زايد3772
108انس بن مالك ت أبنهامريم مصطفن

124انس بن مالك ت أبنهامريم هيسم دمحم عبدالوهاب محمود3773

95.5انس بن مالك ت أبنهاملك احمد حمدى عبدالعظيم مصطفن3774

ى3775 117.5انس بن مالك ت أبنهاملك احمد مغاورى حسن بحي 

91.5انس بن مالك ت أبنهاملك اسالم موسي دمحم غنيىمي3776

85.5انس بن مالك ت أبنهاملك اسماعيل دمحم عبدالحليم3777

129.5انس بن مالك ت أبنهاملك عبدالرازق ابراهيم عل دمحم3778

ن دمحم3779 113انس بن مالك ت أبنهاملك محمود حسي 

130.5انس بن مالك ت أبنهامنة هللا طارق مىحي الدين احمد دمحم3780

114انس بن مالك ت أبنهامنة هللا نشات محمود توفيق محمود3781

126انس بن مالك ت أبنهامنه دمحم عبدالحميد عل دمحم3782

109.5انس بن مالك ت أبنهامنه محمود دمحم اسماعيل غنيم3783

ي السيد مبارك3784
 
ي عطا عراق

 
103.5انس بن مالك ت أبنهامنن عراق

83انس بن مالك ت أبنهامهاده خالد رشدي خليل السيد3785

84انس بن مالك ت أبنهاندى خالد عبدالحميد اسماعيل عفيفن3786

116انس بن مالك ت أبنهاندى عرانى ابراهيم دمحم3787

129.5انس بن مالك ت أبنهاندى دمحم عبدالرازق ابراهيم سليمان3788

66انس بن مالك ت أبنهانعمات دمحم محمود عبدالجواد ابو النيل3789

128انس بن مالك ت أبنهانهال علي دمحم علي ابراهيم3790

90.5انس بن مالك ت أبنهانورهان اسامه دمحم يسن محمود سالم3791

ن السيد3792 105.5انس بن مالك ت أبنهانورهان تامر حسن حسي 

47.5انس بن مالك ت أبنهانورهان تامر عبدالسميع عبدالصادق3793

125.5انس بن مالك ت أبنهانورهان عبدالبارى احمد عل مصطفن3794

132.5انس بن مالك ت أبنهانورين السيد ابراهيم موس3795

ه مصطفن السعيد مصطفن السعيد3796 130.5انس بن مالك ت أبنهاني 

122.5انس بن مالك ت أبنهاهاجر ابراهيم عبدالسالم سالم دمحم3797

114انس بن مالك ت أبنهاهاله هالل سعيد دمحم يوسف3798

136انس بن مالك ت أبنهاهدى مىح ابراهيم دمحم مىح الدين3799

119انس بن مالك ت أبنهاهنا ابراهيم دمحم سليمان احمد3800

129انس بن مالك ت أبنهاهنا عمرو سعيد زىكي3801

120.5انس بن مالك ت أبنهاوفاء علي عبدالحميد علي دياب3802

ن دمحم كمال دمحم3803 97انس بن مالك ت أبنهاياسمي 



120انس بن مالك ت أبنهايمنا دمحم عبدالرحمن مصطفن3804

ي3805
ي عفيفن

 
121.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاامنيه وائل دمحم السعيد دسوق

ه مجدى يسن بيوىم رزق3806 97اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاامي 

99اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاايه ساىمي عبدالعظيم دمحم شحاته3807

120اسامة بن زيد بكفر سعدبنهابسمله سليمان دمحم عبدالرحمن دمحم3808

 علي جودة جمعة علي3809
105اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاتف 

132اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاجنن رمضان ابو الفتوح السيد عبدالعال3810

124اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاجنن عمرو سعد عل مصطفن3811

ن حسن بدوي حسن بدوي3812 114اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاحني 

42اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادعاء السيد عبدالفتاح احمد ابراهيم3813

ي3814
111اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادنيا عبدالعزيز فرج عبدالعزيز عفيفن

113.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادنيا دمحم بيوىم شحاته الغلبان3815

86.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادينا احمد منصور منصور دمحم عزازي3816

59.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادينار شعبان ابراهيم علي دمحم3817

103.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاروان تامر دمحم عبدالفتاح علي3818

124.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاروضه عبدالعظيم ابراهيم دمحم ابراهيم3819

98.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاساره نجيب دمحم السيد مصطفن3820

104اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاسلوى حسن عبدالمنعم عادل عبدالسيمع عفيفن3821

وق عالء عبدالفتاح عل دمحم3822 84اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاشر

82.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاشهد عبدهللا عبدهللا احمد كامل3823

88اسامة بن زيد بكفر سعدبنهامريم عبيد دمحم عبيد3824

111اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاملك عبدالفتاح عبدهللا دمحم علي3825

125اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاملك مراد فوزي جمال مصطفن3826

90اسامة بن زيد بكفر سعدبنهامنة شحتة دمحم عبدالرحمن دمحم3827

124.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهامنن عمرو سعيد عبدهللا دمحم3828

96اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاىم ايمن سالم سليمان3829

131اسامة بن زيد بكفر سعدبنهانوران محمود عبدالمنعم طنطاوي سالم3830

129اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاهاجر شعبان احمد عبدالحميد الشيىمي3831

132.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاوسام دمحم الشحات احمد اسماعيل3832

119.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاوعد فارس علي عبدالحليم خلف3833

124اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاوفاء مصطفن شحاتة فايد دمحم3834

134اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايارا سعيد دمحم السيد مصطفن3835

104.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاابراهيم دمحم اسماعيل دمحم ابراهيم3836

ن محمود قابيل3837 ف حساني  38اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد اشر

107.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد ثابت علي جاد عبدالمهدي3838

42اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد عبدهللا فاروق عل اسماعيل3839

80.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد محمود احمد علي عبدالوهاب3840

122اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد وليد رجب رمضان3841

128اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااحمد ياش احمد عبدهللا عامر3842

121اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاادم عطا كامل طه حمودة3843

104.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاادهم عبدالفتاح بيوىم عبدالفتاح حماد3844

89اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااسامه طارق ابراهيم محمود ابراهيم الدجدج3845

60اسامة بن زيد بكفر سعدبنهااسماعيل دمحم اسماعيل محمود احمد3846

83اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاتامر دمحم السيد عواد دمحم3847

75اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاخالد رضا السيد عبدالحميد رفاعي3848

ن حلىم حسن بدوي3849 90.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهازياد معي 

90اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاسعيد دمحم الشحات محمود شحاته3850

ي3851
106اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاسعيد وليد سعيد عبدالرازق عفيفن

125اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاسمي  دمحم سمي  دمحم عبدالمجيد3852

3853
ن
117.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاشحاته انور شحاته السيد عنان



80.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاشهاب حسام جمعه دمحم جمعه3854

102.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاطارق صبىح عبدالرازق عفيفن سيد3855

41.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدالرحمن اسالم صالح دمحم عبدالحميد3856

137اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدالرحمن بيوىمي دمحم علي عبدهللا3857

106اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدالرحمن عطاء عبدالرحمن محمود3858

ن3859 99.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدالرحمن دمحم رمضان السيد حسي 

32اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدالعاىطي زينهم عبدالعاىطي دمحم3860

46اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدهللا عل عبدهللا عل عبدهللا3861

124اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدهللا فوزى عبدهللا مهدى3862

98.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعبدهللا نض ابو الفتوح سليمان متوىل3863

79.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعز دمحم عزالرجال عبدالعاىط مرس3864

69.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعل احمد دمحم احمد كريم3865

72اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعل عمرو الشحات محمود شحاته3866

81.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعمر دمحم السيد دمحم السيد3867

130.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهاعمر دمحم سعيد عبدالسالم3868

133.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم رمزى دمحم محمود غنام3869

يف عبدالتواب عبدالتواب سليمان3870 104اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم شر

110.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم شعبان كامل طه حمودة3871

84.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم صبىح عابدين عل مصطفن3872

55اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم عامر عبدالجليل محمود3873

ي حمودة3874 116اسامة بن زيد بكفر سعدبنهادمحم عالء خي 

109.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهامحمود حسن عبدالقادر مدبوىلي السيد3875

131اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف احمد موس عز دمحم عوض3876

ف عبدالفتاح احمد ابراهيم3877 !VALUE#اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف اشر

ي3878
ن
81.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف رجب شحاتة السيد العنان

63اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف رمضان دمحم احمد هندى3879

107اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف دمحم سعد عل مصطفن3880

101.5اسامة بن زيد بكفر سعدبنهايوسف دمحم شعبان خليفة سعد3881

ن ع مبنهااروى ايمن صابر غنيم دمحم3882 129كفر االربعي 

ن ع مبنهااشاء احمد عبدالعزيز عبدالمعبود3883 129كفر االربعي 

ن3884 ن ع مبنهااشاء اسالم دمحم عبدالفتاح حسي  125كفر االربعي 

ن ع مبنهااشاء تامر دمحم نجيب مصطفن عبدالحميد3885 118كفر االربعي 

ن ع مبنهااسماء احمد غنيم غنيم عل3886 128كفر االربعي 

ن ع مبنهااسماء احمد دمحم عبدالرحمن3887 116.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااسماء سعيد عبدالسالم مهدى احمد3888 116كفر االربعي 

ن ع مبنهااسماء غنيم السيد حنضل عبدالدايم3889 122.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااسماء فادي رزق ابوزيد3890 130.5كفر االربعي 

ي3891
ي احمد مصطفن

قت مصطفن ن ع مبنهااشر 131كفر االربعي 

قت هيثم احمد دمحم جمعه3892 ن ع مبنهااشر 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااصاله احمد عبدالصادق عويس3893 59.5كفر االربعي 

ن3894 ن عبدهللا حسي  ن حسي  ن ع مبنهااالء حسي  108كفر االربعي 

ن ع مبنهااالء عبدالنارص عبدالرازق مصطفن3895 123كفر االربعي 

ن ع مبنهااالء دمحم غنيىمي اسماعيل الجندى3896 98.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاامال عماد صالح الدين احمد رضوان3897 128كفر االربعي 

 ابو النجا السيد سليمان دمحم3898
ن
ن ع مبنهاامان 129كفر االربعي 

ن ع مبنهاامنيه شعيان عطية احمد3899 130كفر االربعي 

ه احمد عبدالوهاب دمحم خالف3900 ن ع مبنهاامي  124.5كفر االربعي 

ن دمحم3901 ن ع مبنهاامينه ابراهيم عل حسني  125كفر االربعي 

ي محمود3902
ن ع مبنهاايثل هيثم جيوسر 132.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاايمان رضا محفوظ عبدهللا حسن3903 132.5كفر االربعي 



ن ع مبنهاايه عادل عبدالحميد دمحم السيد الشاعر3904 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاايه ممدوح به الدين حامد محمود3905 115.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاايه هشام رمضان لطفن3906 91كفر االربعي 

ن ع مبنهابسمله عادل عبدالمنعم محمود ضيف هللا3907 114كفر االربعي 

ن ع مبنهابسمله عصام حسن شعبان حسن3908 68.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسمه شعبان عبدالمعز احمد عل3909 128كفر االربعي 

ن ع مبنهاتوئه دمحم عبدالعظيم دمحم3910 120.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاتيسي  نارص دمحم حلىم السيد عل عليوة3911 124.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاحبيبه رمضان احمد محمود دمحم3912 123كفر االربعي 

ن عبدالنارص عبدالرحمن عبدالحليم3913 ن ع مبنهاحني  133كفر االربعي 

ن عالء فرحات عل3914 ن ع مبنهاحني  131.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاداليا دمحم عل دمحم عل شاج الدين3915 124كفر االربعي 

ي عبدالهادي3916
ن ع مبنهاداليا وائل الحسينن 114.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادعاء عادل احمد عل عل العيلة3917 113.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادنيا عبدالحميد حامد عبدالحميد دمحم3918 133.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادنيا مرزوق الشحات عبدالعزيز عبدالوهاب3919 133.5كفر االربعي 

ن ع مبنهارحمه دمحم غنيىم السيد دمحم3920 54.5كفر االربعي 

ن ع مبنهارحمه نارص السيد محمود عبدالقادر3921 121.5كفر االربعي 

ن ع مبنهارغد حمدى عيىس عبدالعال3922 129كفر االربعي 

ن ع مبنهارنا جمال عبدالفتاح عزب عل3923 135كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- رنا دمحم جمال توفيق 3924 74.5كفر االربعي 

ن ع مبنهارنا دمحم عل محمود3925 131كفر االربعي 

ن ع مبنهاروان عبدهللا عبدالعزيز دمحم دمحم3926 121.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاروان عبدالنعيم عبدالفتاح دمحم دمحم3927 119كفر االربعي 

ن3928 ن ع مبنهاريم خالد دمحم رضا احمد حسي  134.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاريم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز احمد3929 124كفر االربعي 

 متوىلي3930
ن ن ع مبنهازينب عادل عبدهللا امي  129كفر االربعي 

ن ع مبنهازينب دمحم الطاهر فتىح دمحم العيلة3931 124كفر االربعي 

ى عبدالفتاح عل النجدى3932 ن ع مبنهاساره صيى 137كفر االربعي 

ن ع مبنهاساره عبدالحليم عل احمد عل3933 117.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاساره عمادالدين سالم عبدهللا احمد3934 131.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاسحر احمد دمحم دمحم كشك3935 118كفر االربعي 

 دمحم مهدى3936
 
ن ع مبنهاسلىم ابراهيم الدسوق 139كفر االربعي 

ن ع مبنهاسلىم سعد عل عبدالرازاق حس3937 111.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاسلىم سمي  عبدالرحمن مصطفن رزق3938 134.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاسما عماد عل احمد3939 119كفر االربعي 

ن ع مبنهاسندس دمحم احمد سليمان3940 130كفر االربعي 

ن ع مبنهاسهيله طاهر عبدهللا محمود3941 118.5كفر االربعي 

 جزينه3942
 
ن ع مبنهاشمس دمحم عبدالفتاح دسوق 110.5كفر االربعي 

ف عبدالمعز احمد عل3943 ن ع مبنهاشهد اشر 129كفر االربعي 

ن ع مبنهاشهد فؤاد نض محمود3944 125كفر االربعي 

ن ع مبنهاشهد دمحم عبدالمنعم ابراهيم عل3945 119كفر االربعي 

ن ع مبنهاشهد وجيه احمد دمحم الصالح3946 112كفر االربعي 

ن ع مبنهافاتن صالح عبدهللا صالح نض3947 112.5كفر االربعي 

ن ع مبنهافاطمه عبدهللا سعيد الخوىل3948 !VALUE#كفر االربعي 

 عبدالحميد3949
 
ن ع مبنهافاطمه ماهر دسوق 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهافاطمه دمحم السيد احمد رضوان3950 114كفر االربعي 

ن ع مبنهاكريمه دمحم عبدالفتاح ابراهيم جمعه3951 114.5كفر االربعي 

ن ع مبنهالياىل زهران دمحم ابراهي عطية3952 112.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامريم احمد جالل دمحم3953 134كفر االربعي 



ن ع مبنهابسيطه- مريم السيد كمال السيد عطوه 3954 91.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامريم شعيب عبدالعظيم ابراهيم عل3955 102كفر االربعي 

ن ع مبنهامريم عاطف صبىح عل3956 62كفر االربعي 

ن ع مبنهامريم دمحم السيد عبدالصادق3957 100.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاملك دمحم عبدالفتاح دمحم3958 125كفر االربعي 

ف دمحم عبدالحميد3959 ن ع مبنهامنة هللا اشر 117كفر االربعي 

ن ع مبنهامنة هللا دمحم غنيم غنيم عل العيلة3960 120كفر االربعي 

 السيد3961
 
ن ع مبنهامنة هللا وليد ابراهيم السوق 109.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامنه ابراهيم عل محمود عل3962 127.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامنه عادل محمود امام دمحم نض3963 117.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامنه عصام دمحم احمد دمحم3964 137كفر االربعي 

ن ع مبنهامنه دمحم حامد متوىل عل3965 103كفر االربعي 

ن ع مبنهامنن دمحم عيىس اسماعيل3966 132كفر االربعي 

ن ع مبنهانجوى عادل احمد مهدى3967 102.5كفر االربعي 

ي عقل محمود3968
ن ع مبنهانجوي مصطفن 130كفر االربعي 

 حسن دمحم3969
ن
ن ع مبنهاندا هان 135.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى ابراهيم دمحم السيد جيى3970 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى احمد فؤاد احمد مهدى3971 122كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى احمد فتىح احمد3972 113كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى السيد دمحم ابراهيم3973 121.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى حامد جودة ابوزيد درويش3974 110.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى عصام الدين عل عبدالقادر3975 103كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى دمحم عل عبدالعظيم عل3976 135كفر االربعي 

ن ع مبنهاندى دمحم دمحم الراغب رضوان3977 98كفر االربعي 

ن ع مبنهانسمه سعيد احمد دمحم3978 119.5كفر االربعي 

ن ع مبنهانور دمحم احمد نجيب دمحم سعد3979 129.5كفر االربعي 

ن ع مبنهانورا منصور احمد منصور عبدالرحمن3980 88كفر االربعي 

ن ع مبنهانورهان السيد عبدالفتاح عل عل القضى3981 128كفر االربعي 

ي3982
 
ن ع مبنهانورهان صالح ابراهيم الدسوق 124كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- نورهان عل رشاد عل مصطفن 3983 82كفر االربعي 

ن ع مبنهانورهان دمحم رمضان فؤاد شبل3984 79.5كفر االربعي 

 دمحم عبدالبديع عبدالحميد3985
ن
ن ع مبنهانورهان هان 118.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاهاجر حماده دمحم نجيب فرج3986 120كفر االربعي 

3987
ن
ن ع مبنهاهاجر دمحم دمحم فهىم مواق 116كفر االربعي 

ن ع مبنهاهاجر محمود عبدالحميد دمحم3988 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاهاجر مني  دمحم غنيم3989 130.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاهبه طلعت رزق عبدالعزيز عبدهللا3990 130.5كفر االربعي 

ن3991 ى شعبان عبدهللا امي  ن ع مبنهاهدى صيى 117.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاهناء احمد منصور احمد همام3992 122.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاوالء عبدهللا محفوظ عبدهللا3993 76كفر االربعي 

ن ع مبنهاابراهيم احمد ابراهيم دمحم زقزوق3994 125كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- ابراهيم خالد ابراهيم السيد بكر 3995 71كفر االربعي 

ن ع مبنهاابراهيم رزق عبدهللا ابراهيم جاد3996 111كفر االربعي 

ن ع مبنهاابراهيم دمحم فاروق ابراهيم جمعه3997 90كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد ابوالهدى احمد دمحم الخوىل3998 123كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- احمد جمال عبدالعزيز دمحم 3999 73كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد راىم دمحم صبىح سالم4000 120.5كفر االربعي 

يف دمحم شكرى4001 ن ع مبنهااحمد شر 134.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد صالح احمد دمحمغنيم4002 113كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد عبدالرحمن احمد عبدالمجيد4003 106كفر االربعي 



ن ع مبنهااحمد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم4004 96.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد عمرو عبدهللا عل احمد4005 105.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- احمد عيد عبدالمجيد عيد 4006 87كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد دمحم حامد سليمان4007 92كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد دمحم كامل طه4008 109.5كفر االربعي 

ن4009 ن ع مبنهااحمد محمود احمد فتح هللا حسي  91كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد وجيه احمد دمحم جمعه4010 67.5كفر االربعي 

ن ع مبنهااحمد وليد احمد محمود عل سعد شاج الدين4011 132كفر االربعي 

ن ع مبنهاادهم دمحم عل دمحم عبدالعال4012 !VALUE#كفر االربعي 

ن ع مبنهااسالم عماد عل دمحم عبدالعال4013 83.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاالسيد حسن حسن سليمان4014 116.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاالسيد دمحم السيد عبدالحميد دمحم4015 121كفر االربعي 

ن ع مبنهابدر دمحم بدر دمحم عل4016 133كفر االربعي 

ن ع مبنهابكر دمحم بكر دمحم4017 92.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاجمعه محمود جمعه عبدالمجيد4018 !VALUE#كفر االربعي 

ن ع مبنهاجوده ايمن جوده احمد دمحم4019 129كفر االربعي 

ن ع مبنهاحامد دمحم حامد عبدالعزيز4020 107كفر االربعي 

ن ع مبنهاحسن دمحم عبدهللا عبدهللا4021 130كفر االربعي 

ن محمود عبدالقادر4022 ن ع مبنهاحسن محمود حسي  126.5كفر االربعي 

 حسن سالم4023
ن
ن ع مبنهاحسن هان 129كفر االربعي 

ن احمد التهاىم 4024 ن احمد حسي  ن ع مبنهابسيطه- حسي  112كفر االربعي 

4025
ن
ن ع مبنهاحمزه عادل السيد احمد مواق 129كفر االربعي 

ن ع مبنهارزق مصطفن عبدالرحمن مصطفن4026 128كفر االربعي 

ن ع مبنهارفعت زكريا عبدالرحمن بكر4027 92.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- زياد احمد ابوزيد احمد عبدالرحمن 4028 96كفر االربعي 

ن ع مبنهازياد حماده عبدالمعز علي4029 114.5كفر االربعي 

ن ع مبنهازياد عبدهللا السيد ابوالفتوح السيد4030 110.5كفر االربعي 

ن ع مبنهازياد عبدالنارص احمد دمحم غنيم4031 110.5كفر االربعي 

ن ع مبنهازياد ياش ابراهيم احمد عوض4032 104كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- سعد مجدي عبدهللا احمد 4033 115.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاسعد مصطفن سعد مصطفن سعيد زغلول4034 129كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- سمي  زكريا شعبان غنيم 4035 99كفر االربعي 

ن ع مبنهاسمي  دمحم سمي  عبدالحميد4036 122كفر االربعي 

ن ع مبنهاشادى طلعت اسماعيل عبدالقادر4037 97كفر االربعي 

ن ع مبنهاشعبان عصام عبدالفتاح مصطفن4038 78كفر االربعي 

ن ع مبنهاشعيب مصطفن عبدالحميد محمود4039 111.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاصابر رضا صابر دمحم4040 126كفر االربعي 

ن ع مبنهاصالح دمحم صالح السيد احمد4041 131.5كفر االربعي 

ن4042 ن شعبان عبدهللا امي  ى امي  ن ع مبنهاصيى 77كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- صالح احمد صالح الدين عبدهللا اسماعيل 4043 113.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاطارق دمحم عطية عبدالعزيز ضيف هللا4044 125كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالحفيظ نبيل عبدالحفيظ عبدالحليم4045 130كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالحميد احمد عبدالحميد عبدالرازق4046 113كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالحميد عبدهللا عبدالحميد عبدهللا بندارى4047 109كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- عبدالرحمن السيد احمد غنيم دمحم 4048 112كفر االربعي 

ى عبدالال مصطفن4049 ن ع مبنهاعبدالرحمن جمال خضن 120.5كفر االربعي 

ن سيد طنطاوى4050 ن ع مبنهاعبدالرحمن حسي  96.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- عبدالرحمن خالد عبدالرحمن سليمان 4051 109كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- عبدالرحمن سمي  عبدالعظيم دمحم 4052 113.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالرحمن صبىح جمال صبىح4053 !VALUE#كفر االربعي 



ن ع مبنهاعبدالرحمن عبدالحليم فاروق ابراهيم4054 !VALUE#كفر االربعي 

ن احمد التهاىم4055 ن ع مبنهاعبدالرحمن عالء حسي  86.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالحق عبدالرحمن4056 121.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالستار عل دمحم4057 90.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالرحمن محمود عبدالرحمن عبدهللا4058 117كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالعزيز محمود عبدالعزيز فوزي4059 124.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدالقادر دمحم عبدالقادر عزىم4060 103.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدهللا احمد دمحم السعيد محمود دمحم4061 103كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدهللا احمد ممدوح السيد عطوه4062 107كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدهللا عل احمد عل4063 116كفر االربعي 

ن محمود 4064 ن ع مبنهابسيطه- عبدهللا عل امي  95كفر االربعي 

ن4065 ن ع مبنهاعبدهللا فرج دمحم امي  75كفر االربعي 

ن ع مبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا حسن4066 114كفر االربعي 

ف عبدهللا عبدالهادي4067 ن ع مبنهاعل اشر 78كفر االربعي 

ن ع مبنهاعل سالم عل احمد عل سالم4068 111.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر احمد السيد العرنى احمد رضوان4069 118كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر عبدالنارص فضل جوده رضوان4070 122كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر مؤمن دمحم السيد نض4071 114كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر متوىل حامد احمد دمحم4072 126كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر دمحم احمد عيىس عبدالحليم4073 125.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاعمر مختار حامد عبدالحميد4074 120.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاكريم اكمل سعد عبدالحميد عبدالسالم4075 119.5كفر االربعي 

ن ع مبنهاكريم ساىم احمد متوىل يوسف دالل4076 !VALUE#كفر االربعي 

ن ع مبنهاكريم وليد عبدالرؤف حسن4077 38.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم ابراهيم دمحم كامل4078 112.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم احمد السيد عبدالمنعم4079 134كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- دمحم احمد فاروق ابراهيم جمعه 4080 66كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم احمد دمحم احمد متوىلي4081 92كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم احمد دمحم عبدهللا عبدالحميد العادىل4082 107كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم بكر السيد محمود عل4083 120كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم تامر عبدالمنعم عبدهللا دمحم الجندى4084 127.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم تامر دمحم نجيب مصطفن عبدالحميد4085 123كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم جمال حامد عطا4086 109.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم رضا علي عبدالمنعم علي4087 60.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم شعبان جوده الشحات4088 80.5كفر االربعي 

ي حامد سليمان4089 ن ع مبنهادمحم صيى 117.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم طه دمحم عبدالبديع عبدالحميد4090 !VALUE#كفر االربعي 

ن عل دمحم4091 ن ع مبنهادمحم عبدالحميد حسي  117.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم4092 124كفر االربعي 

ن4093 ن ع مبنهادمحم عبدهللا السيد احمد حسي  !VALUE#كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم عبدالهادى دمحم عبدالهادى4094 122كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم عصام عويس دمحم4095 110.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم فهىم النقراسر عبدالحليم دمحم سعد4096 121.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم ماجد دمحم ابراهيم نض4097 128.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم محمود السيد محمود امام4098 119.5كفر االربعي 

ي احمد4099 ن ع مبنهادمحم مختار صيى 98.5كفر االربعي 

ن ع مبنهادمحم مسعد خليل ابراهيم دمحم4100 28.5كفر االربعي 

 دمحم شكرى4101
ن
ن ع مبنهادمحم هان 120كفر االربعي 

ن ع مبنهامحمود عبدالرحمن محمود السيد4102 99كفر االربعي 

ن ع مبنهامحمود ماجد عبدالمحسن محمود منصور4103 121كفر االربعي 



ن ع مبنهامحمود ماجد فاروق دمحم السيد4104 117.5كفر االربعي 

ي4105
ن ع مبنهامحمود دمحم سمي  مصطفن 124.5كفر االربعي 

ي الريدي السيد عبدالمعز احمد علي4106 ن ع مبنهامحن  130كفر االربعي 

ف احمد دمحماحمد4107 ن ع مبنهامصطفن اشر 131كفر االربعي 

ن ع مبنهامصطفن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن4108 133كفر االربعي 

ن ع مبنهامصطفن عبدهللا مصطفن دمحم مصطفن4109 133.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامصطفن دمحم عبدالمنعم عبدهللا4110 131.5كفر االربعي 

ن ع مبنهامصطفن دمحم مصطفن حسن4111 127.5كفر االربعي 

ي ابراهيم4112
ن ع مبنهامصطفن هيثم مصطفن 119.5كفر االربعي 

ن4113 ن ع مبنهامصطفن وجيه عبدالعزيز دمحم امي  120كفر االربعي 

ن ع مبنهاممدوح عبدالباسط عبدالصادق عويس ابراهيم4114 110كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- موس دمحم محمود عل حسن 4115 85.5كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف احمد خضي  احمد4116 105.5كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف عبدهللا محمود الشعراوى4117 90.5كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف عصام السيد احمد دمحم ابو الفتوح عل4118 71.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- يوسف عمر احمد سعد سعد 4119 92.5كفر االربعي 

4120
ن
ن ع مبنهايوسف كمال عبدالمنعم عل قرن 94كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف مجدي غنيم دمحم4121 134كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف دمحم عبدهللا عبدهللا4122 115.5كفر االربعي 

ن ع مبنهابسيطه- يوسف دمحم محمود رضوان غنيم 4123 96كفر االربعي 

ي دمحم4124
ن ع مبنهايوسف دمحم مصطفن 117كفر االربعي 

ن ع مبنهايوسف وائل السيد عويس4125 110.5كفر االربعي 

137عزبة ابو فرج ع مبنهاجنن السيد عبدالفتاح دمحم4126

95عزبة ابو فرج ع مبنهاجيهان عادل حسن رمضان عل4127

128.5عزبة ابو فرج ع مبنهاحبيبه االمي  عبدهللا محمود دمحم4128

ن خالد فرج عبدالرحمن4129 117عزبة ابو فرج ع مبنهاحني 

112عزبة ابو فرج ع مبنهارحمه احمد السيد عل4130

136.5عزبة ابو فرج ع مبنهاريهام دمحم عبدالرحمن دمحم4131

ى عبدهللا ابراهيم4132 136عزبة ابو فرج ع مبنهاشهد خي 

129.5عزبة ابو فرج ع مبنهاشهد دمحم فاروق عبدالمقصود4133

93.5عزبة ابو فرج ع مبنهامريم عيىس فوزى عبدالرحمن4134

131.5عزبة ابو فرج ع مبنهامريم دمحم عبدالعظيم منصور4135

137عزبة ابو فرج ع مبنهاملك احمد ابراهيم عبدالرازق عفيفن4136

ن قنديل4137 136عزبة ابو فرج ع مبنهامنه سمي  حسي 

109عزبة ابو فرج ع مبنهامنن عبدهللا فرج فهىم4138

ف عبدهللا السيد4139 137عزبة ابو فرج ع مبنهامىاده اشر

ف دمحم صابر دمحم التهاىم4140 112عزبة ابو فرج ع مبنهااحمد اشر

116.5عزبة ابو فرج ع مبنهااحمد رزق عبدالقادر عثمان4141

110.5عزبة ابو فرج ع مبنهااحمد متوىل عبدهللا دمحم4142

يف عبدالرحمن احمد4143 81عزبة ابو فرج ع مبنهاادهم شر

97عزبة ابو فرج ع مبنهابسيطه- باسل ايهاب عبدالمقصود محمود 4144

يف السيد دمحم4145 99عزبة ابو فرج ع مبنهاحماده شر

117عزبة ابو فرج ع مبنهاعبدالحميد دمحم عبدالحميد عبدالرحمن4146

116عزبة ابو فرج ع مبنهاعبدالرحمن فرج عبدالفتاح دمحم السيد4147

113عزبة ابو فرج ع مبنهاعبدالاله عل عبدالعزيز عبدالحميد4148

ن دمحم4149 97عزبة ابو فرج ع مبنهاعبدهللا مسعد حساني 

114عزبة ابو فرج ع مبنهاعل سمي  عل غنيم4150

109عزبة ابو فرج ع مبنهاعمار وليد عل عطية4151

113عزبة ابو فرج ع مبنهامازن عاطف بدوى دمحم4152

117.5عزبة ابو فرج ع مبنهادمحم احمد عبدالوهاب حسن4153



94عزبة ابو فرج ع مبنهادمحم عبدالفتاح دمحم شفيق4154

ن دمحم4155 94عزبة ابو فرج ع مبنهادمحم هشام امي 

ه دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالفتاح4156 107.5ميت راضن ت أبنهاامي 

117.5ميت راضن ت أبنهاايمان ابراهيم عبدالمهيمن كامل مصطفن4157

124ميت راضن ت أبنهاايه حسن دمحم ابوخيشه عبدهللا دمحم4158

109ميت راضن ت أبنهابثينه شحاته عبدالننى شحاته احمد بسيطه4159

123.5ميت راضن ت أبنهابسمله رجب عبدالننى عبدالمعبود دمحم4160

126.5ميت راضن ت أبنهابسمله دمحم عبدالرحمن محمود عامر4161

130.5ميت راضن ت أبنهابسنت عل صابر عل عطيه4162

123ميت راضن ت أبنهاجنا عاطف دمحم عبدالفتاح متوىل4163

100.5ميت راضن ت أبنهاجنا عبداللطيف حسن السيد موس4164

126ميت راضن ت أبنهاجنن دمحم دمحم المهدى مصطفن4165

130ميت راضن ت أبنهاحبيبه دمحم ابوالفتوح عبدالبديع عامر4166

128.5ميت راضن ت أبنهاحبيبه محمود دمحم حليم دمحم منصور4167

128.5ميت راضن ت أبنهاحبيبه مهدى عبدهللا مهدى هندى4168

131.5ميت راضن ت أبنهارحمه عبدالعظيم كمال احمد منصور4169

125.5ميت راضن ت أبنهارحمه دمحم عبدهللا متوىل ابراهيم4170

129ميت راضن ت أبنهاردينه ايمن عزالرجال السيد4171

122ميت راضن ت أبنهارنا محمود سعد الدين احمد نض4172

131ميت راضن ت أبنهاروان السيد مصطفن شهاب4173

99.5ميت راضن ت أبنهاروفيده مهران دمحم عاشور ابراهيم عطيه4174

80ميت راضن ت أبنهاساىل لبيب دمحم لبيب4175

85ميت راضن ت أبنهاسماح سعيد دمحم حلىم دمحم عبدالنافع4176

100ميت راضن ت أبنهاسهيله حمدى دمحم مصطفن شهاب4177

 فتىح عبدالمقصود4178
ن
130ميت راضن ت أبنهاسهيله هان

وق ماهر عبدالمقصود علي دمحم علي الشيخ4179
55.5ميت راضن ت أبنهاشر

105ميت راضن ت أبنهاشهد احمد عبدالهادى السيد دمحم عفيفن4180

ن خروب4181 ن حسي  97.5ميت راضن ت أبنهاشهد جمال ابوالفتوح حسي 

103.5ميت راضن ت أبنهاشهد ساىم فرج بالل عبدهللا4182

ن4183 123ميت راضن ت أبنهاشهد عبدالكريم توفيق عبدالكريم امي 

84ميت راضن ت أبنهاشهد دمحم ابوالفتوح السيد دمحم4184

123.5ميت راضن ت أبنهاشهد مصطفن فكرى مصطفن عل4185

47ميت راضن ت أبنهاشيماء دمحم عل عفيفن ابراهيم4186

ن4187 ن عبدالمنعم حسي  110.5ميت راضن ت أبنهاضىح ابراهيم حسي 

118ميت راضن ت أبنهاضىح ابراهيم دمحم فتىح ابراهيم4188

112ميت راضن ت أبنهاضىح وليد نض كامل السيد4189

يف فوزى عبدالمجيد امام4190 90.5ميت راضن ت أبنهاعايده شر

4191
ن
97.5ميت راضن ت أبنهافاطمه عبدهللا السيد عبدهللا العون

132.5ميت راضن ت أبنهافاطمه دمحم احمد شفيق دمحم عزالرجال4192

125.5ميت راضن ت أبنهافاطمه دمحم عبدالعاىط دمحم دمحم4193

118ميت راضن ت أبنهالبنن ايهاب شعبان مصطفن عبدالحميد4194

111.5ميت راضن ت أبنهاماجده رجب هندى مهدى هندى4195

108.5ميت راضن ت أبنهامريم ايمن عويس عزب سالم4196

125ميت راضن ت أبنهامريم شحته كمال عبدالفتاح عبدهللا4197

101.5ميت راضن ت أبنهامريم عبدالمجيد احمد حسن مصطفن4198

130ميت راضن ت أبنهامريم عبدالنارص عبدالمنعم احمد4199

104.5ميت راضن ت أبنهاملك مصطفن ابراهيم مغاورى4200

20ميت راضن ت أبنهاملك نجيب عبدهللا حفنن دمحم4201

119.5ميت راضن ت أبنهاملك هيثم صالح دمحم4202

138ميت راضن ت أبنهامنة هللا السيد محمود الشعراوى عل4203



72.5ميت راضن ت أبنهامنة هللا دمحم محمود شبل ابراهيم4204

76ميت راضن ت أبنهامنه حماده ابوالمعاىط حسن4205

109.5ميت راضن ت أبنهامنه عل عبدالخالق عبدهللا دمحم4206

70ميت راضن ت أبنهامنه مجدى فتىح عبدالمقصود صقر4207

97ميت راضن ت أبنهانانىس عبدربه دمحم عبدربه دمحم4208

 نصي  فتوح حسن4209
94ميت راضن ت أبنهانبيله مصطفن

75ميت راضن ت أبنهاندا دمحم عبدالننى وهدان حسن4210

111ميت راضن ت أبنهانورا كامل سمي  كامل حفنن4211

92ميت راضن ت أبنهانورهان ابوبكر عفيفن ابوالفتوح طاحون4212

ن عبدالحميد نصار4213 75ميت راضن ت أبنهانورهان السيد حسي 

73.5ميت راضن ت أبنهانورهان سعيد السيد عبدهللا دمحم4214

93ميت راضن ت أبنهانورهان عبدهللا جوده دمحم عل فرج4215

135ميت راضن ت أبنهاهاجر عبدالحميد السيد عبدالحميد4216

79ميت راضن ت أبنهاهاجر دمحم السيد جمال الدين4217

123.5ميت راضن ت أبنهاهاله عبدالننى عل مصطفن عل4218

 ابراهيم4219
 
92.5ميت راضن ت أبنهاهويدا فتىح شوق

51.5ميت راضن ت أبنهاوجيهه مىح عبدالحليم مهدى ابوالفضل4220

94ميت راضن ت أبنهاورده صالح توفيق دمحم4221

ن عمرو السيد عبدهللا4222 131.5ميت راضن ت أبنهاياسميى

ن ابراهيم عابد السيد احمد4223 118.5ميت راضن ت أبنهاياسمي 

ن ياش عبدهللا مهدى4224 129.5ميت راضن ت أبنهاياسمي 

84.5ميت راضن ت أبنهااحمد ابراهيم شحاته عل ابراهيم4225

77.5ميت راضن ت أبنهابسيطه- احمد ابراهيم عبدالمنعم مغاورى عالم 4226

62.5ميت راضن ت أبنهااحمد احمد حسن دمحم عبدالعال4227

74ميت راضن ت أبنهااحمد السيد عفيفن ابوالفتوح طاحون4228

80.5ميت راضن ت أبنهااحمد حسب هللا شحته عبدالبديع عامر4229

73ميت راضن ت أبنهااحمد عبدهللا دمحم عبدهللا منصور4230

130.5ميت راضن ت أبنهااحمد عماد عزوز دمحم عبدالصادق4231

ن4232 67.5ميت راضن ت أبنهااحمد مهدى ابراهيم احمد شاهي 

48.5ميت راضن ت أبنهاالسيد خالد السيد جمال الدين عبدالصادق4233

78.5ميت راضن ت أبنهاحامد سليمان حامد سلطان فرج خميس4234

58.5ميت راضن ت أبنهاحامد عبدهللا حامد عبدهللا عبدالصادق4235

52ميت راضن ت أبنهاحامد عماد مرس دمحم مرس جاب هللا4236

77.5ميت راضن ت أبنهاحسن راىم حسن مهدى محمود الشابورى4237

ن 4238 75.5ميت راضن ت أبنهابسيطه- حسن عبدالحميد احمد الرفاع احمد شاهي 

49.5ميت راضن ت أبنهاسالم عفيفن دمحم ابوالفتوح عبيد عبده4239

95.5ميت راضن ت أبنهاسمي  اسامه سمي  كامل حفنن4240

102.5ميت راضن ت أبنهاصالح ياش صالح عبدالحميد احمد4241

99ميت راضن ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم السيد حسن مرس4242

114ميت راضن ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم4243

65ميت راضن ت أبنهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم مهدى4244

104ميت راضن ت أبنهاعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح العيله4245

64ميت راضن ت أبنهاعبدهللا رجب جوده دمحم عل فرج4246

93.5ميت راضن ت أبنهاعبدهللا ساىمي عبدهللا مهدي4247

128.5ميت راضن ت أبنهاعبدهللا طارق عبدهللا ابراهيم دمحم صقر4248

53ميت راضن ت أبنهاعبدهللا مىح باشا عطيه سالم4249

111ميت راضن ت أبنهاعزت خالد جيوسر عبدالوهاب دمحم4250

64.5ميت راضن ت أبنهاعالء دمحم اللينى دمحم السيد4251

59.5ميت راضن ت أبنهاعل دمحم عبدالبديع عل عفيفن4252

91ميت راضن ت أبنهاعمار اسامه عبدالحليم دمحم مهدى4253



88ميت راضن ت أبنهاعمار محمود خليل كامل حفنن4254

111ميت راضن ت أبنهاعمر مجدى عزالرجال جيوسر مهدى4255

111ميت راضن ت أبنهافاروق احمد هندي هاشم هندي4256

101.5ميت راضن ت أبنهالبيب مجدى السيد دمحم موس4257

86.5ميت راضن ت أبنهابسيطه- مازن حماده السيد عبدالمقصود دمحم 4258

131ميت راضن ت أبنهامازن عمرو دمحم نصي  دمحم4259

ن دمحم4260 52ميت راضن ت أبنهادمحم ابراهيم عبدالمنطلب حسي 

91.5ميت راضن ت أبنهادمحم احمد اسماعيل دمحم الصادق مصطفن فرج4261

82.5ميت راضن ت أبنهادمحم احمد زينهم احمد عفيفن4262

101.5ميت راضن ت أبنهادمحم احمد دمحم محمود عبدالرحمن4263

116ميت راضن ت أبنهادمحم احمد مصطفن كامل مصطفن فرج4264

71.5ميت راضن ت أبنهادمحم السيد دمحم عبدالفتاح متوىل4265

4266
 
118.5ميت راضن ت أبنهادمحم ايمن دمحم احمد دسوق

119ميت راضن ت أبنهادمحم حسام الدين دمحم عل4267

121.5ميت راضن ت أبنهادمحم شهاب عبدالجيد فرج مروان4268

112.5ميت راضن ت أبنهادمحم صبىح كمال احمد منصور4269

86ميت راضن ت أبنهابسيطه- دمحم عبدالعاىط عطيه السيد عل 4270

4271
ن
33.5ميت راضن ت أبنهادمحم عبدهللا عبدالنارص السيد دمحم العنان

115ميت راضن ت أبنهادمحم عبدالمجيد عبدالحميد دمحم عبدالمجيد نصي 4272

119ميت راضن ت أبنهادمحم عمر ابراهيم عبدهللا منصور4273

114.5ميت راضن ت أبنهادمحم عمرو دمحم نصي  دمحم4274

71.5ميت راضن ت أبنهادمحم فرج ابراهيم كامل السيد4275

113.5ميت راضن ت أبنهادمحم مجدى السيد دمحم موس4276

111.5ميت راضن ت أبنهادمحم هشام دمحم السيد عابدين4277

ن دمحم4278 ن احمد الشحات حسي  128ميت راضن ت أبنهامحمود حسي 

116ميت راضن ت أبنهامحمود فهىم مختار فهىم حفنن4279

135ميت راضن ت أبنهامصطفن رزق ابوالفتوح دمحم عل4280

 عبدالننى سعيد غنيىم عل4281
123.5ميت راضن ت أبنهامصطفن

73ميت راضن ت أبنهامصطفن فارس عفيفن عبدالحميد عفيفن4282

110.5ميت راضن ت أبنهامصطفن دمحم محمود عبدالرحمن منصور4283

95.5ميت راضن ت أبنهامصطفن محمود عبدهللا متوىل ابراهيم4284

 دمحم الحسينن احمد عل4285
ن
95ميت راضن ت أبنهامصطفن هان

ن السيد 4286  عبدالصادق حسي 
 
75.5ميت راضن ت أبنهابسيطه- يوسف ابراهيم الدسوق

86.5ميت راضن ت أبنهايوسف احمد عبدالباسط احمد منصور4287

ن حسن4288 89.5ميت راضن ت أبنهايوسف اسامه سعيد امي 

117ميت راضن ت أبنهايوسف ايمن دمحم محمود عبدالقادر4289

89.5ميت راضن ت أبنهايوسف رفعت عبدالدايم عل فرماوى4290

يف سعد عبدهللا الشحات4291 105ميت راضن ت أبنهايوسف شر

64.5ميت راضن ت أبنهايوسف عل احمد عل السيد طاحون4292

52.5ميت راضن ت أبنهايوسف فارس عفيفن عبدالحميد عفيفن4293

27.5ميت راضن ت أبنهايوسف دمحم عطيه دمحم حسن4294

133.5مصعب بن عمي  ع مبنهااالء دمحم ماهر مختار السيد شبل4295

ه مرع رجب عبدالحليم جمعه4296 124مصعب بن عمي  ع مبنهاامي 

133مصعب بن عمي  ع مبنهاايمان دمحم السيد عزازى دمحم4297

ي4298
ن
122مصعب بن عمي  ع مبنهاايه رمضان متوىل دمحم العنان

121مصعب بن عمي  ع مبنهاايه دمحم عبدهللا دمحم عبدالوهاب4299

121.5مصعب بن عمي  ع مبنهاايه هاشم فؤاد ابراهيم عزازى4300

121مصعب بن عمي  ع مبنهابسمله السيد رمضان عبدالفتاح ابراهيم4301

ن دمحم سمي  عبدهللا الشحات4302 128مصعب بن عمي  ع مبنهاحني 

120مصعب بن عمي  ع مبنهاخلود دمحم عليوه عامر سيد احمد4303



112.5مصعب بن عمي  ع مبنهارحاب احمد جودة دمحم عبدالوهاب4304

114مصعب بن عمي  ع مبنهاروئ محمود احمد عبدالحميد عبدالفتاح4305

122مصعب بن عمي  ع مبنهاروان عماد عبدالحميد عفيفن دمحم4306

131مصعب بن عمي  ع مبنهاساره احمد عل دمحم عبدالفتاح4307

126مصعب بن عمي  ع مبنهاساره ممدوح عبدالسميع عبدالبديع دمحم يوسف4308

119.5مصعب بن عمي  ع مبنهاسلىم ايمن دمحم محمود عامر4309

99.5مصعب بن عمي  ع مبنهاسميحه رضا دمحمى عبدالحليم ابراهيم4310

114.5مصعب بن عمي  ع مبنهاشهد دمحم رمضان حسن دمحم4311

125.5مصعب بن عمي  ع مبنهاضىح دمحم سعيد منصور مهدى4312

124مصعب بن عمي  ع مبنهاعزيزه يحن  عبدالفتاح عبدالبديع السيد4313

121.5مصعب بن عمي  ع مبنهاعلياء دمحم عل دمحم عبدالفتاح4314

118.5مصعب بن عمي  ع مبنهافاطمه متوىل عبدالعال ابراهيم اسماعيل4315

92مصعب بن عمي  ع مبنهافرح ساىمي عبدالحميد منصور4316

134مصعب بن عمي  ع مبنهافرح دمحم عبدالرحمن عبدالعظيم احمد العيله4317

95مصعب بن عمي  ع مبنهالبنن سعيد دمحم حبيب هللا نض سيد احمد4318

58مصعب بن عمي  ع مبنهاملك دمحم دمحم فريد محمود احمد العيله4319

ى دمحم السعيد بيوىم عبدالرحمن4320 102.5مصعب بن عمي  ع مبنهامنار صيى

121.5مصعب بن عمي  ع مبنهامنة هللا السيد عبدالرازق احمد منصور شحاته4321

89.5مصعب بن عمي  ع مبنهامنة هللا عبدالمجيد حامد محمود عامر4322

117مصعب بن عمي  ع مبنهامنة هللا دمحم عبدالغنن دمحم احمد4323

108مصعب بن عمي  ع مبنهامنه دمحم فرج دمحم فرج4324

نا محمود سعد عبدهللا الشحات4325 124.5مصعب بن عمي  ع مبنهامي 

112.5مصعب بن عمي  ع مبنهاناديه حسن رمضان حسن4326

ن4327 ن دمحم دمحم حسي  92.5مصعب بن عمي  ع مبنهاندى حسي 

73.5مصعب بن عمي  ع مبنهاندى عبدالحميد حسن دمحم حسن4328

113مصعب بن عمي  ع مبنهانوال ياش صالح خالد يوسف4329

110.5مصعب بن عمي  ع مبنهانور سمي  محمود عبدالرحمن منصور4330

112مصعب بن عمي  ع مبنهانور وائل عبدالرحمن بيوىم عبدالرحمن4331

129.5مصعب بن عمي  ع مبنهاهاجر احمد صبىح السيد النجار4332

4333
 
99مصعب بن عمي  ع مبنهاهاجر دمحم صبىح السيد احمد العراق

132.5مصعب بن عمي  ع مبنهاهبه احمد سعد مصطفن دريش4334

132مصعب بن عمي  ع مبنهاهنا ساهر اسماعيل شعبان اسماعيل4335

4336
ن
111مصعب بن عمي  ع مبنهايارا عبدالعزيز عبدالصادق دمحم العون

111مصعب بن عمي  ع مبنهااحمد ايمن احمد فؤاد احمد جمعه4337

4338
ن
113.5مصعب بن عمي  ع مبنهااحمد عبدالحليم احمد عبدالحليم بسيون

120مصعب بن عمي  ع مبنهااحمد عل ابوالفتوح عل فرج4339

129مصعب بن عمي  ع مبنهااحمد عمرو كامل احمد مرس4340

130.5مصعب بن عمي  ع مبنهااحمد دمحم عبدالفتاح شحاتة عبدهللا4341

80.5مصعب بن عمي  ع مبنهاادهم حسن فرحات عبدالرازق محمود4342

117مصعب بن عمي  ع مبنهاالسيد عبدالرازق عبدالعظيم محسب امام4343

135مصعب بن عمي  ع مبنهاباهي عصام باهي احمد علي االشتح4344

120مصعب بن عمي  ع مبنهارضا احمد دمحمى عبدالحليم ابراهيم4345

124.5مصعب بن عمي  ع مبنهازياد ايمن كمال دمحم بالغ4346

125مصعب بن عمي  ع مبنهاعامر احمد عامر السيد عامر4347

130مصعب بن عمي  ع مبنهاعبدهللا مصطفن عبدهللا دمحم عبدالوهاب4348

132.5مصعب بن عمي  ع مبنهاعل ساهر اسماعيل شعبان اسماعيل4349

130مصعب بن عمي  ع مبنهاعمار دمحم صالح خالد يوسف4350

127.5مصعب بن عمي  ع مبنهاعمر هشام السيد دمحم احمد4351

 دمحم فتح هللا جاد4352
ن
121.5مصعب بن عمي  ع مبنهافؤاد هان

121مصعب بن عمي  ع مبنهافاروق دمحم فاروق دمحم الجندى4353



56مصعب بن عمي  ع مبنهاكريم دمحم عبداللطيف دمحم عل4354

123.5مصعب بن عمي  ع مبنهامتوىل عبدالرحمن متوىل عبدالرحمن عبدالفتاح4355

126.5مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم ابراهيم دمحم متوىل سيف النض4356

104.5مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم احمد عبدالرحمن عبدالفتاح العيله4357

135مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم السيد منصور دمحم4358

134مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم سامح دمحم سيد احمد عبدالفتاح4359

39مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم عبدهللا عاطف عبدهللا هوارى4360

98.5مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم عبدالنارص عبدهللا عزب دمحم عالم4361

104.5مصعب بن عمي  ع مبنهادمحم عبدالنارص منصور عبدالرحمن منصور4362

116.5مصعب بن عمي  ع مبنهامصطفن عبدالرحمن السيد دمحم ابو المكارم عبدالهادى4363

102مصعب بن عمي  ع مبنهامصطفن محمود زيدان عبدالبديع زيدان4364

 عبدالرحمن عبدالعظيم احمد4365
ن
124.5مصعب بن عمي  ع مبنهامصطفن هان

125مصعب بن عمي  ع مبنهايوسف احمد بهاء الدين عبدالفتاح شحاتة عبدهللا4366

133مصعب بن عمي  ع مبنهايوسف محمود طه محمود4367

130مصعب بن عمي  ع مبنهايوسف مصطفن دمحم عبدالرحمن حجاب4368

97مصعب بن عمي  ع مبنهايوسف ياش عبدهللا النادى ابراهيم4369

131بالل بن رباح ت أبنهااروى بالل دمحم السيد4370

126.5بالل بن رباح ت أبنهااشاء عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم4371

80.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- اسماء ياش السعيد عبداللطيف 4372

ن4373 58بالل بن رباح ت أبنهااسيا نارص دمحم حسي 

قت شعبان صبىح عبدالعزيز 4374 91.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- اشر

ي4375
ن ابراهيم الحسينن 125بالل بن رباح ت أبنهااالء امي 

88بالل بن رباح ت أبنهااالء بالل مىحي الدين سالم4376

129بالل بن رباح ت أبنهااالء سعد عبدالستار عطا4377

131بالل بن رباح ت أبنهاالشيماء كامل عل دمحم4378

ي عبدالهادي4379 ه عصام حسب الننى 119.5بالل بن رباح ت أبنهاامي 

132بالل بن رباح ت أبنهاايثار احمد فتىحي سالم4380

ف محمود فكري4381 95.5بالل بن رباح ت أبنهاايمان اشر

135.5بالل بن رباح ت أبنهاايه عبدالغفار دمحم عزب4382

120بالل بن رباح ت أبنهابسمله خالد رافت عبدالرحمن4383

100.5بالل بن رباح ت أبنهابسمله دمحم علي غنيىمي4384

97.5بالل بن رباح ت أبنهابسمله مصطفن ربيع احمد4385

132.5بالل بن رباح ت أبنهابسمله وائل حلىم عبدالعزيز4386

113.5بالل بن رباح ت أبنهابسمه بدر الدين عبدالسالم دمحم4387

54.5بالل بن رباح ت أبنهابسنت ابراهيم حمدي عبدالباري4388

135.5بالل بن رباح ت أبنهاتف  دمحم احمد حسن4389

94.5بالل بن رباح ت أبنهاجنه دمحم كامل ابراهيم4390

130بالل بن رباح ت أبنهاجنن امجد السيد الشحات4391

127.5بالل بن رباح ت أبنهاجنن دمحم السيد علي4392

88بالل بن رباح ت أبنهاجنن دمحم محمود عبدالمنعم4393

131بالل بن رباح ت أبنهاجنن يسن هنداوى يسن4394

ي مسعود علي4395
ن
130.5بالل بن رباح ت أبنهاحبيبه الصاق

116.5بالل بن رباح ت أبنهاحبيبه حسن السيد دمحم4396

106.5بالل بن رباح ت أبنهاحبيبه عبدالرحمن احمد عبدالرحمن4397

125.5بالل بن رباح ت أبنهاحبيبه فتىحي عبداللطيف دمحم4398

112.5بالل بن رباح ت أبنهاحبيبه محمود حسان محمود4399

 سيد احمد شلنى4400
105.5بالل بن رباح ت أبنهاحنان حاتم حسنن

ن السيد دمحم السيد4401 88.5بالل بن رباح ت أبنهاحني 

ن صبىحي مسعد السيد4402 !VALUE#بالل بن رباح ت أبنهاحني 

48بالل بن رباح ت أبنهادنيا عماد صالح حسن4403



86بالل بن رباح ت أبنهادنيا دمحم عادل دمحم4404

39بالل بن رباح ت أبنهادينا عيد عبدالسميع عبداللطيف4405

98.5بالل بن رباح ت أبنهارحمه عبدالفضيل عبدالحميد السيد4406

103بالل بن رباح ت أبنهارحمه دمحم حسن احمد4407

130.5بالل بن رباح ت أبنهارواء عماد عبدالعزيز زىك سعد4408

126بالل بن رباح ت أبنهاروان تامر زين العابدين موسي4409

120بالل بن رباح ت أبنهاروان عبدالحميد دمحم نجيب4410

97.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- روان دمحم دمحم محمود عليوه 4411

119بالل بن رباح ت أبنهاروح حمادة دمحم عبده4412

49بالل بن رباح ت أبنهاروضه احمد حسن خطاب4413

131بالل بن رباح ت أبنهاروضه احمد نعمة هللا حسن محمود4414

95.5بالل بن رباح ت أبنهاروضه السيد فتىح السيد4415

123بالل بن رباح ت أبنهاريناد وليد متوىلي متوىلي4416

92.5بالل بن رباح ت أبنهازينب عماد شندي شديد4417

127.5بالل بن رباح ت أبنهاساره السيد عبدالعاىط عبدالعال4418

ن4419 ن محمود حسي  124.5بالل بن رباح ت أبنهاساره حسي 

132بالل بن رباح ت أبنهاساره عل صديق حامد4420

125.5بالل بن رباح ت أبنهاسىحى محمود عبدالمنعم عبدالظاهر4421

104.5بالل بن رباح ت أبنهاسلسبيل احمد صابر موسي4422

70.5بالل بن رباح ت أبنهاسلسبيل سعيد قاصد الكريم عبدالفتاح4423

28بالل بن رباح ت أبنهاسلىم احمد عيد توفيق4424

47.5بالل بن رباح ت أبنهاسلىم عطيه السيد عبدالرحمن4425

132بالل بن رباح ت أبنهاسلىم قنديل دمحم قنديل4426

129بالل بن رباح ت أبنهاسلىم دمحم ابراهيم عبدالصادق4427

125بالل بن رباح ت أبنهاسلىم دمحم عبدالستار عطا4428

132.5بالل بن رباح ت أبنهاسلىم دمحم فتىح جودة4429

ي محمود عبدهللا4430
ن
116.5بالل بن رباح ت أبنهاسلىم هان

118.5بالل بن رباح ت أبنهاسما المعز لدين هللا دمحم السعيد4431

93.5بالل بن رباح ت أبنهاسما عبدالمنعم جمال عبدالنارص4432

121بالل بن رباح ت أبنهاسما عصام فتىحي احمد4433

124.5بالل بن رباح ت أبنهاسهر اسالم السيد السيد4434

130بالل بن رباح ت أبنهاشذا دمحم جمال عبدالرحمن4435

4436
ن
80.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد احمد انور احمد العنان

84بالل بن رباح ت أبنهاشهد تامر قطب عبدالمنعم4437

125.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد خالد عبداللطيف دمحم4438

132.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد سيد عبدالعال محمود4439

136.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد عادل زىكي عبدالواحد4440

139بالل بن رباح ت أبنهاشهد عبدالحليم دمحم عبدالحليم4441

130.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد عل احمد عل4442

ي عبدربه4443
 
123بالل بن رباح ت أبنهاشهد دمحم دسوق

89.5بالل بن رباح ت أبنهاشهد دمحم صالح حسن4444

ي4445
132بالل بن رباح ت أبنهاشهد دمحم عبالهادي عفيفن

115بالل بن رباح ت أبنهاشهد دمحم عل احمد4446

132بالل بن رباح ت أبنهاشيماء نارص عبدالغفار عبدالخالق4447

ن احمد4448 121بالل بن رباح ت أبنهاضىح عماد حسناني 

128.5بالل بن رباح ت أبنهاعاليه دمحم محروس دمحم4449

96.5بالل بن رباح ت أبنهاعايده احمد دمحم احمد4450

134.5بالل بن رباح ت أبنهاعهد وليد دمحم صابر دمحم4451

ي عبدالغفار4452
126.5بالل بن رباح ت أبنهافاتن عبدالغفار حسنن

133.5بالل بن رباح ت أبنهافاطمه ايهاب نبيل دمحم4453



134بالل بن رباح ت أبنهافاطمه خالد السيد عبدالرحمن4454

105.5بالل بن رباح ت أبنهافاطمه سمي  السيد علي4455

105.5بالل بن رباح ت أبنهافاطمه عصام بيوىم حجازى4456

115بالل بن رباح ت أبنهافاطمه عالء فتىحي عبدالعظيم4457

125.5بالل بن رباح ت أبنهافاطمه عيد ابراهيم مهناوي4458

126بالل بن رباح ت أبنهافرحه عالء عبدالعزيز محمود4459

134.5بالل بن رباح ت أبنهامريم احمد زكريا ابراهيم4460

132.5بالل بن رباح ت أبنهامريم احمد عبدالسعيد معوض4461

113.5بالل بن رباح ت أبنهامريم احمد كمال الدين دمحم عبدهللا4462

ف فتىح عواد4463 103بالل بن رباح ت أبنهامريم اشر

99.5بالل بن رباح ت أبنهامريم ايمن دمحم السيد4464

ي دمحم4465 126بالل بن رباح ت أبنهامريم تامر عبدالننى

85.5بالل بن رباح ت أبنهامريم حلىم عبدالفتاح عبدالستار4466

130.5بالل بن رباح ت أبنهامريم سامح سمي  عبداللطيف4467

113بالل بن رباح ت أبنهامريم سمي  عبدهللا حسن4468

130بالل بن رباح ت أبنهامريم صالح عزت عبدالجليل4469

122بالل بن رباح ت أبنهامريم طارق جوده دمحم4470

121بالل بن رباح ت أبنهامريم عبدالعزيز السيد عيد4471

125بالل بن رباح ت أبنهامريم وجيه دمحم دمحم حسن جاب هللا4472

106.5بالل بن رباح ت أبنهاملك اسالم محمود دمحم4473

ف دمحم المصلىحي متوىلي4474 93.5بالل بن رباح ت أبنهاملك اشر

83بالل بن رباح ت أبنهاملك ايمن حسن سيد4475

119بالل بن رباح ت أبنهاملك ايمن محمود دمحم4476

134.5بالل بن رباح ت أبنهاملك حسام ابراهيم عبدالصادق4477

75.5بالل بن رباح ت أبنهاملك عطيه السيد عبدالرحمن4478

132بالل بن رباح ت أبنهاملك نبيل دمحم سليمان4479

102بالل بن رباح ت أبنهاملك هيثم احمد عبدالعزيز4480

 فريد عبدالرحمن4481
 
118بالل بن رباح ت أبنهامنار دسوق

122.5بالل بن رباح ت أبنهامنال عماد كمال نظيم4482

132بالل بن رباح ت أبنهامنة هللا السيد رشاد احمد4483

96بالل بن رباح ت أبنهامنة هللا شحتة ابراهيم الماظ4484

136.5بالل بن رباح ت أبنهامنة هللا عبدالحليم دمحم عبدالحليم4485

127بالل بن رباح ت أبنهامنة هللا فرج عل عبدالعزيز4486

117.5بالل بن رباح ت أبنهامنة تامر دمحم عبدالرازق4487

121بالل بن رباح ت أبنهامنه ابراهيم مهدي ابراهيم4488

124.5بالل بن رباح ت أبنهامنه حماده صالح حلىمي4489

122بالل بن رباح ت أبنهامنه سعيد دمحم صبىحي4490

85بالل بن رباح ت أبنهامنه دمحم السيد عل عل4491

124بالل بن رباح ت أبنهامنه نبيل دمحم كامل4492

ى السيد دمحم4493 96بالل بن رباح ت أبنهاىم خي 

93بالل بن رباح ت أبنهاىم دمحم فكيه دمحم4494

نا ممدوح دمحم دمحم4495 139بالل بن رباح ت أبنهامي 

87بالل بن رباح ت أبنهاناديه حماده فتىحي عبدالمنعم4496

111بالل بن رباح ت أبنهاناريمان موسي عبدالجواد موسي4497

ن4498 79.5بالل بن رباح ت أبنهاندا ابراهيم عبدالعظيم امي 

76بالل بن رباح ت أبنهاندا محمود عبدالحميد دمحم4499

114بالل بن رباح ت أبنهاندى السيد فاروق السيد4500

80.5بالل بن رباح ت أبنهاندى نبيل دمحم كمال4501

41.5بالل بن رباح ت أبنهانهرين فرغل حسن السيد4502

25بالل بن رباح ت أبنهانور عمرو دمحم عبدالهادي4503



134بالل بن رباح ت أبنهانوران صبىح عبدالحفيظ حسن4504

127بالل بن رباح ت أبنهانوران عصام فتىح السيد4505

 دمحم عبدالسالم العماوى4506
ن
129بالل بن رباح ت أبنهاهاجر هان

123.5بالل بن رباح ت أبنهاهاله ياش مرعي نياظ4507

131.5بالل بن رباح ت أبنهاهنا احمد مصطفن احمد4508

129بالل بن رباح ت أبنهاهنا دمحم فرج السيد4509

56بالل بن رباح ت أبنهاهنا دمحم يوسف دمحم4510

87.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- وعد السيد علي ابراهيم 4511

ن السيد عطيه فرج4512 112بالل بن رباح ت أبنهاياسمي 

ن صابر عبدالمقصود احمد4513 123.5بالل بن رباح ت أبنهاياسمي 

ن دمحم السيد عل عطوان4514 62بالل بن رباح ت أبنهاياسمي 

 عل دمحم4515
ن
ن هان 120بالل بن رباح ت أبنهاياسمي 

133بالل بن رباح ت أبنهايمنن نارص فكرى محمود4516

117بالل بن رباح ت أبنهااحمد ابراهيم كامل ابراهيم4517

108.5بالل بن رباح ت أبنهااحمد السيد احمد رشاد احمد4518

93بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- احمد ايمن صالح عل 4519

119بالل بن رباح ت أبنهااحمد بيوىمي كمال دمحم4520

109.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- احمد حسام الدين فتىح اسماعيل 4521

ي ابراهيم4522
121بالل بن رباح ت أبنهااحمد حسام مصطفن

ي4523
ن دمحم مصطفن 124بالل بن رباح ت أبنهااحمد حسي 

116بالل بن رباح ت أبنهااحمد خالد عالء الدين رشيد عبدالحميد مصلىحي4524

112.5بالل بن رباح ت أبنهااحمد رضا عبدالحاىمي ابراهيم4525

115.5بالل بن رباح ت أبنهااحمد سامح رشاد مصلىحي4526

128بالل بن رباح ت أبنهااحمد طارق عبدهللا احمد4527

125.5بالل بن رباح ت أبنهااحمد عبدالغنن عبدالسالم عبدالغنن4528

123بالل بن رباح ت أبنهااحمد عبدهللا عبدهللا يوسف4529

106بالل بن رباح ت أبنهااحمد دمحم انور كامل ابراهيم كريم4530

26.5بالل بن رباح ت أبنهااحمد نارص السيد عبدالرحمن4531

130بالل بن رباح ت أبنهاادهم ايهاب ابراهيم دمحم4532

107.5بالل بن رباح ت أبنهاادهم دمحم طارق دمحم4533

131.5بالل بن رباح ت أبنهاادهم دمحم عفيفن عبدالوهاب4534

128بالل بن رباح ت أبنهااسامه احمد عبدالحميد ذيد4535

95.5بالل بن رباح ت أبنهااسالم محسن عدىل الهم عبداللطيف4536

50بالل بن رباح ت أبنهااسماعيل محمود اسماعيل عبدالغفار4537

96بالل بن رباح ت أبنهاالسيد رضا السيد عبدالعال4538

100بالل بن رباح ت أبنهاالسيد دمحم السيد قمر4539

90.5بالل بن رباح ت أبنهاايهاب احمد انور احمد4540

128.5بالل بن رباح ت أبنهاايهاب ياش عواد عواد4541

129بالل بن رباح ت أبنهابسام خالد شعبان دمحم4542

118بالل بن رباح ت أبنهابسام سعيد السيد عبدالرازق4543

 ابراهيم دميان4544
ن
129بالل بن رباح ت أبنهابيشوى هان

51بالل بن رباح ت أبنهاجوده خالد جوده السيد4545

 حامد دمحم4546
ن
112.5بالل بن رباح ت أبنهاحامد هان

125.5بالل بن رباح ت أبنهاحسام الدين عبدهللا احمد دمحم4547

126بالل بن رباح ت أبنهاحسام دمحم عبدالحميد زيد4548

111بالل بن رباح ت أبنهاحسن دمحم حسن همام4549

110.5بالل بن رباح ت أبنهاحسن هشام حسن عبدالعال4550

ي ابوالفتوح احمد4551 40.5بالل بن رباح ت أبنهاحماده عرنى

32.5بالل بن رباح ت أبنهاخالد دمحم حسن دمحم4552

107.5بالل بن رباح ت أبنهاريمون وجية توفيق موس4553



ف السيد دمحم4554 113بالل بن رباح ت أبنهازياد اشر

80.5بالل بن رباح ت أبنهازياد السيد دمحم السيد4555

118بالل بن رباح ت أبنهازياد ايمن ابراهيم دمحم4556

131.5بالل بن رباح ت أبنهازياد جمال شلنى عل4557

44بالل بن رباح ت أبنهازياد حماده دمحم ابوالسعود4558

يف السيد الطوجن4559 48.5بالل بن رباح ت أبنهازياد شر

119بالل بن رباح ت أبنهازياد فتىحي دمحم دمحم4560

62.5بالل بن رباح ت أبنهازياد دمحم صالح حلىم4561

120.5بالل بن رباح ت أبنهازياد دمحم عابد ابراهيم4562

113بالل بن رباح ت أبنهازياد هشام علي عواد4563

102.5بالل بن رباح ت أبنهازياد وائل عني  عبدالهادي4564

105.5بالل بن رباح ت أبنهازياد وليد سليمان محمود4565

44.5بالل بن رباح ت أبنهاسامح صابر عبدالرازق عمر4566

85.5بالل بن رباح ت أبنهاسامح وليد عني  عبدالهادى4567

131بالل بن رباح ت أبنهاسيف دمحم سعيد دمحم4568

94بالل بن رباح ت أبنهاشادى دمحم صالح دمحم4569

100.5بالل بن رباح ت أبنهاشمس الدين فوزى شمس الدين عبدالعزيز4570

123.5بالل بن رباح ت أبنهاصالح محمود صالح محمود4571

77.5بالل بن رباح ت أبنهاطه عبدالكريم ابراهيم علي4572

103.5بالل بن رباح ت أبنهاعاطف احمد عاطف دمحم4573

86.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالحميد رضا عبدالحميد ابراهيم مرس4574

ف انور فايد4575 116بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن اشر

ف عبدالهادى مليىحى4576 109بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن اشر

136بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن السعيد دمحم عبدالحليم4577

91بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن ايمن دمحم السيد4578

114بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن جمال نور الدين عبدالجليل4579

54.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن صادق رمضان صادق4580

129.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن عبدالكريم ماهر عبدالرحمن4581

111.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن عمرو السيد ابراهيم السيد4582

ن محمود4583 40.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم حسي 

82.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالعال ابراهيم4584

135.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عل عواد4585

88.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم فاضل علي4586

4587
ن
132.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم دمحم رمضان الفخران

103.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن دمحم دمحم كمال4588

128بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن محمود صالح محمود4589

129بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن محمود مىح الدين عبدهللا4590

 نبيه عبدالننى4591
ن
123بالل بن رباح ت أبنهاعبدالرحمن هان

79بالل بن رباح ت أبنهاعبدالفتاح يحن  عبدالفتاح ابراهيم مصطفن4592

113.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدهللا حسام عبدهللا دمحم بركات4593

128.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدهللا سعيد محمود فتىح4594

128.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدهللا دمحم عبدالبصي  دمحم4595

126.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدهللا مرسي ابوالمكارم4596

ي عبدالمنعم السيد4597
ن
48بالل بن رباح ت أبنهاعبدهللا هان

134بالل بن رباح ت أبنهاعبدالمحسن دمحم عبدالمحسن دمحم4598

134.5بالل بن رباح ت أبنهاعبدالهادى احمد عبدالوهاب شلنى عل4599

45.5بالل بن رباح ت أبنهاعل عبدهللا عل دمحم4600

123.5بالل بن رباح ت أبنهاعمار شعبان دمحم دمحم4601

126بالل بن رباح ت أبنهاعمار عصمت فاروق دمحم4602

78.5بالل بن رباح ت أبنهاعمر ايمن يوسف دمحم4603



129.5بالل بن رباح ت أبنهاعمر حازم دمحم عل4604

ن4605 43بالل بن رباح ت أبنهاعمر خالد عبدالحليم حسي 

129.5بالل بن رباح ت أبنهاعمر راىم دمحم العرنى4606

94.5بالل بن رباح ت أبنهاعمر دمحم الضعيف دمحم شتات4607

124.5بالل بن رباح ت أبنهاعمر دمحم نض الدين فتىح عل حسن4608

133.5بالل بن رباح ت أبنهاعمرو خالد صالح عبدالمعبود4609

103بالل بن رباح ت أبنهاعيد عمرو عيد ابو الفتوح4610

115.5بالل بن رباح ت أبنهافاروق مصطفن فاروق دمحم4611

91.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- فريد وائل فريد دمحم 4612

117بالل بن رباح ت أبنهاكريم تامر فتىح السيد4613

59.5بالل بن رباح ت أبنهاكريم مختار ابراهيم فرغل4614

131.5بالل بن رباح ت أبنهامازن شادى دمحم زكريا4615

129بالل بن رباح ت أبنهامازن طارق مسعد ابراهيم4616

63بالل بن رباح ت أبنهامازن عبدالقادر سمي  دمحم4617

68.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم احمد دمحم احمد4618

135بالل بن رباح ت أبنهادمحم السيد شوقت عبدالمقصود4619

125بالل بن رباح ت أبنهادمحم السيد فتىحي احمد4620

123بالل بن رباح ت أبنهادمحم ايمن السيد عل4621

96بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- دمحم ايمن صالح عل 4622

32.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم ايمن دمحم السيد4623

87.5بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- دمحم باسم عزت عابدين 4624

108.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم جمال محمود دمحم4625

120بالل بن رباح ت أبنهادمحم حسام دمحمعوض دمحمعدس السباع4626

116.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم حسن سعد حسن4627

121.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم حمادة نعيم عبدالحميد بركات4628

54بالل بن رباح ت أبنهادمحم حمدى جودة عبدالقادر4629

127بالل بن رباح ت أبنهادمحم صبىح رفعت عبدالعزيز4630

66بالل بن رباح ت أبنهادمحم عل ابراهيم صادق4631

72.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم فتىح غريب زىك4632

114بالل بن رباح ت أبنهادمحم محمود عبدالستار محمود4633

111.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم مدحت عبدالرحيم دمحم4634

98بالل بن رباح ت أبنهادمحم مصطفن عبدالعال ابراهيم4635

ي عبدالرازق4636
99.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم مفرح عبدالغنن

ن4637 ي يونس حسي 
ن
131.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم هان

129.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم هشام عبدالحكم عبدالمغنن حفناوي4638

125.5بالل بن رباح ت أبنهادمحم هيثم عبدالدايم شحاتة4639

121بالل بن رباح ت أبنهادمحم يوسف سعيد جودة4640

ن4641 78بالل بن رباح ت أبنهامحمود ابراهيم عبدالعظيم امي 

87.5بالل بن رباح ت أبنهامحمود احمد زينهم صادق4642

130بالل بن رباح ت أبنهامحمود سيد حسنن عزب4643

117بالل بن رباح ت أبنهامحمود فتىح غريب زىك4644

134بالل بن رباح ت أبنهامحمود دمحم صالح الدين دمحم4645

130.5بالل بن رباح ت أبنهامحمود دمحم عل عل4646

132بالل بن رباح ت أبنهامحمود نشات عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن4647

131.5بالل بن رباح ت أبنهامصطفن ايمن دمحم السعيد4648

133.5بالل بن رباح ت أبنهامصطفن تامر فؤاد دمحم4649

133بالل بن رباح ت أبنهامصطفن عاطف عبيد عبدالوهاب4650

134بالل بن رباح ت أبنهامصطفن عصام ابراهيم عبدالحافظ4651

ي دمحم4652 135.5بالل بن رباح ت أبنهامصطفن دمحم حسب الننى

126.5بالل بن رباح ت أبنهامعاذ حمدان عويضه شبل4653



ى منصور مندوه السيد4654 122بالل بن رباح ت أبنهامهند خي 

ي4655
133.5بالل بن رباح ت أبنهانور الدين احمد دمحم عبدالغنن

131بالل بن رباح ت أبنهانور الدين ايهاب ابراهيم نور الدين4656

يف عيد عبدالحميد جيى4657 129.5بالل بن رباح ت أبنهانور الدين شر

 عبدالفتاح متوىلي4658
 حسنن

ن
127بالل بن رباح ت أبنهاهان

118بالل بن رباح ت أبنهاوجيه وائل دمحم فتح الباب محمود فرج4659

ي ابراهيم4660
127بالل بن رباح ت أبنهايىح السيد غباسر

117بالل بن رباح ت أبنهايوسف احمد صالح سعيد4661

109.5بالل بن رباح ت أبنهايوسف اسامه ابراهيم دمحم4662

106بالل بن رباح ت أبنهايوسف السيد محمود عبدالعال4663

134.5بالل بن رباح ت أبنهايوسف حسن عبدالحفيظ حسن4664

79.5بالل بن رباح ت أبنهايوسف سعيد السيد ابراهيم4665

117.5بالل بن رباح ت أبنهايوسف سيد منصور السيد عثمان4666

ن 4667 92بالل بن رباح ت أبنهابسيطه- يوسف شحته السيد ياسي 

66بالل بن رباح ت أبنهايوسف عبدربه مختار عبدالمجيد4668

128بالل بن رباح ت أبنهايوسف ماجد ابراهيم ابو الفتوح4669

134بالل بن رباح ت أبنهايوسف دمحم بدر عرفات4670

!VALUE#بالل بن رباح ت أبنهايوسف دمحم شعيب عبدالسالم4671

129بالل بن رباح ت أبنهايوسف وليد احمد محمود4672

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابراهيم به الدين ابراهيم مجاهد4673

122.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابراهيم عبدهللا فكرى دمحم4674

121.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابراهيم قدرى ابراهيم الشحات4675

126العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابراهيم دمحم ابراهيم ابو زيد4676

4677
 
113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابراهيم نارص شحتو الدسوق

106العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابرهيم دمحم ابراهيم الصباج4678

110العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد ابراهيم عل ابوالورد دمحم4679

107العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- احمد السيد فتىح السيد 4680

ن4681 60العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد جالل دمحم عوض هللا حساني 

113.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد جودة فتىح عبدربه4682

122العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد حافظ صالح الدين عبدالخالق4683

131.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد حسام الدين دمحم السيد4684

102العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- احمد حمدى دمحم عل 4685

58العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد خالد عبدالرحمن السيد4686

115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد خي  هللا خي  هللا حجاج4687

24.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد شوكت حلىم عبدالعزيز4688

121العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد عاطف احمد مصطفن4689

133.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد عبدالحميد عبدالحميد عبدالخالق4690

يد4691 ن 125العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد دمحم صالح ابوالي 

137.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد دمحم فرج هللا عبدالجليل4692

129.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد دمحم مجدى عادل4693

109.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- احمد وليد حسن دمحم 4694

ن عل عل4695 136.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااحمد ياسي 

113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااسحاق احمد عبدالخالق مصطفن4696

121.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااسالم احمد زىك زىك4697

128.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااسماعيل السيد اسماعيل عبدالقادر4698

ف رجب خطاب عبدهللا4699 121العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااشر

125العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااكمل عماد ثناء عبدالجليل4700

115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاالسيد احمد عبدالمعز عبدالعزيز4701

66العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاالسيد غريب عبدهللا غريب4702

103.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاالسيد دمحم دمحم مصطفن4703



ن ابراهيم4704 ن صالح امي  113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامي 

ف فرج هللا حسن4705 98.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاانس اشر

81.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحسام حسن عبدالرحمن السيد4706

89العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحسن احمد حسن احمد4707

116.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحسن مصطفن حسن مصطفن4708

136العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحمدى محمود دمحم عل4709

101العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاخالد ابراهيم عبدهللا عمر4710

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاخالد السيد عبدالننى عبدالصمد4711

91العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- زىك طلعت شحاته دمحم 4712

102العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازياد بهاء الدين دمحم معوض4713

115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازياد حمدى صالح لبيب4714

131العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازياد دمحم فاروق دمحم4715

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازياد دمحم مصطفن عبدالخالق4716

120العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسامح اسالم فتىح عبدهللا4717

91العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسعيد دمحم ابوالفتوح اسماعيل4718

87.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسليمان رضا سليمان بركات4719

61العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسمي  ايمن سمي  متوىلي4720

133.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسمي  فكرى سمي  عبدهللا4721

يف السيد دمحم معوض4722 124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشر

يف حمدان عبدهللا عبدهللا4723 135العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشر

يف خالد ابوالمعاىط خليل 4724 111.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- شر

138العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاصبىح السيد البدوى صبىح حسن4725

ى رضا ابراهيم مجاهد4726 131العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاصيى

118.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاصالح الدين ايمن صالح الدين عبدهللا4727

116.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاصالح عادل صالح عبدالحميد4728

128.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالجليل عبدالجليل نبيه عبدالجليل4729

135العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالرحمن عل عبدالفتاح عبدالفتاح متوىل4730

115.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالرحمن عماد مغاورى حسن4731

105العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عيد عبدالفتاح4732

113.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالرحمن محمود السيد احمد احمد4733

124العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالرحمن نبيل السيد ناجى4734

123العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالعال احمد محروس احمد4735

108.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالعال عفيفن عبدالعال احمد4736

 عبدالعظيم ابو الفتوح4737
ن
119العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالعظيم عون

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالغفار عبدالتواب عبدالغفار عبدالتواب عل4738

77العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالغنن احمد عبدالغنن دمحم4739

102العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه - عبدهللا ابو المعاىط عبدهللا ابو المعاىط 4740

71العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدهللا عاطف نجاح مصطفن4741

101.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه-      عبدهللا علي عبدهللا مامون 4742

87العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدهللا دمحم عزيز الدين مشهور سليمان4743

ي عبدالوهاب4744
136.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدهللا دمحم مصطفن

75.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبدالمنعم وليد عبدالمنعم عبدالحكيم4745

123.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعبده فرج عبدالسالم زيدان4746

84.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعصام وليد لبيب السيد4747

97العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعل رجب سليمان سليمان4748

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعل عبدالموىل محمود عل4749

ن مهدى4750 115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعل محمود امي 

113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعل وليد ناجى عبدالستار4751

119العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعماد بهاء السيد شاكر4752

131.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمار دمحم السيد ابراهيم4753



78العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمار دمحم دمحم اسماعيل4754

119.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر ابراهيم احمد دمحم4755

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر عبدهللا عبدهللا عبدالخالق4756

133العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر دمحم جمال الدين دمحم4757

132.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر مصطفن عزيز الدين عبدالواحد4758

131العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر نادر مغاورى حسن4759

ي عبدالخالق4760
135.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعمر هشام مصطفن

94العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافتىح حامد فتىح السيد4761

ن4762 87العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافتىح دمحم ابوزيد يسي 

23العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافرج الهادى دمحم عبدالواحد4763

111العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافرج فرج عبدهللا فرج هللا4764

94العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- كريم سعيد عبدالعظيم دمحم 4765

84.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاكريم عماد محروس حسن4766

118العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاكريم محسن دمحم لبيب4767

122العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاكريم محمود عبدالوهاب يوسف4768

95العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- متوىل السيد جوده متوىلي 4769

8.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم احمد احمد محمود4770

104العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم احمد دمحم ابراهيم دمحم4771

104العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم اسماعيل فارس اسماعيل4772

ف عبدالعزيز عزب4773 98العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم اشر

ي عبدالرحمن عبدالرحمن4774
113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم الحسينن

ن4775 8العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم ايمن احمد حسي 

129العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم ايمن بيوىمي عبدالحفيظ4776

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم تاج حجاج زىك4777

124العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم حنفن عاطف دمحم حنفن4778

ى دمحم مصطفن4779 109العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم خي 

119.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم سعد دمحم نجيب البنهاوى4780

134العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم شاهر دمحم العليىم4781

128العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم عبدهللا عل عل زايد4782

123العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم عزيزالدين الشحات اسماعيل4783

125.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم عل دمحم عل4784

48.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم عوض طنطاوى عبدالواحد4785

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم عيد عبدالقادر غريب4786

106.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم مجدى دمحم دمحم4787

115.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم محمود دمحم احمد4788

118العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم همام بكر همام4789

106العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادمحم وائل مختار فرج4790

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود احمد رفيع دمحم4791

125.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود اسامه نجاح احمد4792

ف محمود حسن4793 137.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود اشر

124العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود شكرى مصطفن السيد4794

117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود عبدالرحمن عبدالعظيم دمحم4795

126.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود عبدهللا فرج هللا عرانى عرانى4796

54.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود عبدالوهاب حسن دمحم4797

125العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود دمحم ابراهيم ابراهيم4798

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود دمحم صالح دمحم4799

127العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود دمحم عبدالستار عبدالغنن4800

117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود نبيل دمحم يسن4801

102.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- محمود نوح عبدهللا نوح 4802

113.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامحمود هيثم سعيد صالح4803



119العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن ابراهيم ابوالنض ابراهيم4804

117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن احمد سالم عل4805

 احمد سمي  يوسف4806
114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن

113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن اسالم وفيق عبدهللا4807

123.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن حمدى طنطاوى دمحم4808

ن4809  راغب همام امي 
116العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن

!VALUE#العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن رضا الصباج معتمد دمحم4810

125.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن رضا سيف عبدالواحد4811

128.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن عل عبدالفتاح عبدالفتاح متوىل4812

106.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن عل دمحم عل4813

76العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن دمحم العرنى دمحم4814

ي دمحم4815
76.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن دمحم حسنن

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامصطفن ياش قاصد الكريم الطوجن رمضان4816

4817
 
122العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامعاذ الشحات عبدهللا دمحم عبدالباق

106.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامعاذ عادل فريد عبدالعزيز4818

115.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاناجى احمد ناجى سليمان4819

131.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاوائل دمحم السيد شاكر4820

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاياش اسالم ابوبكر مصطفن يوسف4821

103.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف احمد ذىك احمد4822

108.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف السيد عزيز الدين فرج سالمة4823

120العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف جمال عبدالنارص السيد4824

96العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- يوسف خليل الشحات دمحم متوىل 4825

115.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف سناء امام ابو الفتوح دمحم4826

108العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف صيام بكر همام4827

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف عاطف زكريه دمحم4828

81.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف عبدالخالق عبدهللا عبدالخالق4829

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف دمحم عبدالحميد دمحم4830

77.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايوسف دمحم عبدالمطلب عل الرخاوى4831

133.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاابتسام دمحم سعيد سالمة4832

129.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااروى دمحم ابوالغيط السيد عبدالرحمن4833

127العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااروى وليد عرفه دمحم4834

109.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااشاء احمد عل عبدالفتاح4835

85العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااشاء دمحم حجاج زىك4836

61.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااسماء ابراهيم عبدالعظيم عبدالحميد4837

104.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااسماء ايمن مصطفن عبدالوهاب4838

ف عبدالعزيز اسماعيل4839 82.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااالء اشر

121العباس بن عبدالمطلب ع مبنهااالء دمحم مختار دمحم4840

ى انور جميل دمحم4841 72.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامال صيى

135.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامال دمحم عبدالمنعم احمد4842

 غنيم دمحم السعيد4843
ن
132.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامان

125.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامنيه معوض معوض بدوى4844

ه سمي  عبدهللا ابراهيم4845 85العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاامي 

122.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاانىحى ابراهيم احمد ابراهيم4846

126العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاايه السيد عل ابوالورد4847

94العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاايه الطوجن احمد دمحم4848

50.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاايه عبدالحميد عبدالرحمن اسماعيل4849

133العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسمله تامر دمحم سعيد4850

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسمله طلعت سعد دمحم4851

128العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسمله عبدالعال دمحم علي4852

76.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاجنات ايمن عمرو متوىل دمحم4853



121.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاجنن محمود دمحم دمحم4854

 عبدالعظيم اسماعيل داود4855
ن
127العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاجنن هان

132.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاجنن وائل قاصد الكريم الطوجن4856

103.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحبيبه دمحم عبدهللا عزيز الدين4857

61.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحبيبه دمحم عبدهللا دمحم عبدالعال4858

96العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاحنان دمحم رمضان عبدالعظيم4859

110العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاخلود عبدهللا السيد احمد4860

118العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادعاء حسام دمحم فريد4861

63العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادعاء دمحم احمد احمد4862

90.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادعاء دمحم احمد دمحم عبدالمنعم4863

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهادينا اسامه سعيد عبدهللا4864

98العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- دينا نبيل رمضان عبدالعزيز 4865

108.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارانيا تامر سعيد توفيق4866

85.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارانيا صالح جميل دمحم4867

ف دمحم السيد4868 96.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه اشر

126.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه السيد ابراهيم عبدالقادر رزق4869

100.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه عزالدين مصطفن احمد4870

هللا حجاج4871 118العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه دمحم خي 

132.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه دمحم فريد عبدالصادق4872

ي السيد4873 76العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارحمه ياش يحن 

108العباس بن عبدالمطلب ع مبنهابسيطه- رضا عبدالدايم عبدالحميد عبدالفتاح 4874

 الجوهرى4875
 
86العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارضوى السيد العراق

116العباس بن عبدالمطلب ع مبنهارنا هشام دمحم سعد دمحم4876

129.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاروان ابراهيم احمد عبدالسيد4877

 الجوهرى4878
 
131.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاروان السيد العراق

125.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاروان امام فكرى دمحم4879

137.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاروان خالد زىك حجاج4880

121.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاروضه وليد حامد عبدالعزيز4881

ن مهدى4882 117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازينب احمد امي 

ى سالم حسن4883 114العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازينب صيى

115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهازينه محمود مصطفن السيد4884

110العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاساره سامح نبيل سيد4885

134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاساره دمحم ابو بكر مصطفن4886

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاساره دمحم سعيد مصطفن مصطفن4887

95العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاساره مصطفن ابو الفتوح محمود4888

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسلىم وائل رمضان اسماعيل حسن4889

126العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسلوان احمد عبدالموىل عبدهللا خليل4890

134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسما ابراهيم يوسف عبدالروؤف4891

 سليمان4892
ن
134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسماح دمحم مواق

98العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسميه سعيد عبداللطيف عقل4893

122العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسهاد محسن سالم دمحم4894

124.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسهام توفيق حسنن توفيق4895

120.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسهي  دمحم عبدالرحمن دمحم البنهاوى4896

113العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسهيله رافت سعد احمد4897

121العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسوالف سيف النض عبدهللا عبدالرحمن4898

102العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاسومه مسعود شحته عبدهللا4899

وق سعيد جابر سعيد4900 92.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشر

ف مختار ابوالعزم4901 ين اشر 74العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشر

133العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشمس صالح عزيزالدين مصلىح4902

123.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد انور عبدالقادر احمد4903



95.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد جمال نزيه زىك4904

94العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد ربيع ابراهيم حسن4905

119العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد سمي  عبدالعزيز عوض هللا4906

92.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد شحته فوزى محمود4907

120.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز4908

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهد ممدوح السيد دمحم4909

ه عبدهللا هارون عبدهللا4910 112العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشهي 

134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاشيماء نارص عبدالفتاح ابراهيم4911

134العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاضىح معوض عبدالغفار احمد4912

123.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاعلياء متوىل احمد متوىل4913

130.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافاطمه السيد يوسف متوىل4914

120العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافاطمه عبدهللا دمحم عبدهللا4915

122العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافاطمه عماد حمدهللا جاب هللا4916

85العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافاطمه وائل حبيب فرج4917

123.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافاطمه وائل سعيد محمود دمحم4918

120العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافرح عبدالمنعم دمحم عل4919

134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهافوزيه الشحات عيد احمد4920

117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاقمر اسماعيل نض عوض4921

ي دمحم4922
ي عبدالراضن

ن
125العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاكريمان هان

103العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاماجده دمحم عل سليمان4923

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامرفت صالح جمال الدين ادم دمحم4924

138.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامروه اسماعيل عبدهللا اسماعيل4925

134.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامروه سعيد سعيد عل4926

129.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم ابوالفتوح ابوالفتوح دمحم4927

131العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم احمد عبدالحميد السيد4928

133.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم تامر مختار محمود4929

133العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم حسان حسان اسماعيل4930

133.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم سعيد عبدالسميع عبدالصمد منصور4931

131العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامريم دمحم عبدالتواب احمد4932

ن فاروق الحسينن4933 124العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك حسي 

124العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك رضا سعيد دمحم عل4934

109العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك رمضان فرج هللا ابراهيم4935

106.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك عبدالغنن مني  عبدالحميد4936

111العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك عصام رمضان عمر4937

112العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك عيد شعيب همام4938

72.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك دمحم عبدالرحمن دمحم4939

91.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك محمود كمال عبدهللا4940

115العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاملك والء عبدالرحمن دمحم4941

81العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامنار دمحم فكرى دمحم4942

109العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامنال السيد السيد ابراهيم4943

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامنة هللا دمحم عبدهللا عبدالخالق4944

110العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامنه احمد جمال الدين دمحم4945

114.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهامنه ممدوح سالم محمود4946

يد4947 ن 111العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاناديه احمد صالح ابوالي 

73العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاناديه دمحم غريب عل4948

ف السيد مشهور4949 89.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاندا اشر

45العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاندى احمد عبدالرحمن دمحم4950

97العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاندى حامد عبدالفتاح حامد4951

111.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاندى دمحم حمدى عزيزالدين4952

117.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاندى دمحم طنطاوى عل4953



106.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهاجر ابوالسعود عبدهللا حسان4954

127.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهاجر ايهاب اسماعيل مرع4955

123العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهاجر حمدى سعيدزين دمحم4956

69العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهاله عبدالرازق عبدالموجود عبدالرازق4957

97العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهاله ممدوح عبدهللا حسن4958

91.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهانم تامر عبدالرحمن دمحم4959

130العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهبه وائل سمي  عبدهللا عرفه4960

99.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهدير احمد السيد عيد4961

106العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهدير دمحم عبدالجواد عبيد4962

ف غياض دمحم4963 46العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاهند اشر

72.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايارا حسن سعيد حسن4964

115.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايارا دمحم نبيه عبدالمرضن4965

137العباس بن عبدالمطلب ع مبنهايارا محمود سمي  ابراهيم4966

ن رمضان احمد نض4967 109.5العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاياسمي 

ن دمحم4968 ن ياش حساني  116العباس بن عبدالمطلب ع مبنهاياسمي 

130.5دملو ت أبنهاابتسام عبدهللا السيد حامد دمحم4969

124دملو ت أبنهااروى دمحم باهي فرج عل4970

91.5دملو ت أبنهااشاء عماد دياب عبدالدايم حامد4971

ن 4972 107.5دملو ت أبنهابسيطه- اسماء ايهاب فاروق دمحم حساني 

83.5دملو ت أبنهااسماء زكرى لبيب دمحم عل دهشان4973

ي احمد4974
119دملو ت أبنهااالء السيد احمد عبدالغنن

102.5دملو ت أبنهااالء داود عبدالحميد داود بيوىم4975

124دملو ت أبنهااالء طارق عبدالعزيز فرج دمحم4976

111دملو ت أبنهابسيطه- االء عبدالقادر سيد احمد فرج عل 4977

100دملو ت أبنهااالء دمحم محمود دمحم عل4978

135دملو ت أبنهاالزهراء رياض عبدالعاىطي سليمان عرفات4979

139.5دملو ت أبنهاالزهراء فتىح عبدهللا دمحم ابراهيم4980

ن4981 62.5دملو ت أبنهاامل احمد سمي  احمد الشي 

ن منتض4982 102دملو ت أبنهاامينه السيد الشحات يسي 

128دملو ت أبنهاايسل دمحم رمضان سليمان عل4983

101دملو ت أبنهاايمان عبداللطيف عز الرجال عبداللطيف عقل4984

53دملو ت أبنهاايمان متوىلي عابدين دمحم دمحم4985

127.5دملو ت أبنهاايمان هشام السيد حسن ابراهيم4986

ى مسعد فرج دمحم حموده4987 131.5دملو ت أبنهاايه صيى

127دملو ت أبنهاايه عاطف دمحم عثمان دمحم4988

125دملو ت أبنهابسمله تامر حلىم عبدالعزيز دمحم4989

131.5دملو ت أبنهابسمله وليد جمعه سليمان عبداللطيف4990

100.5دملو ت أبنهابسنت احمد احمد احمد ندا4991

121.5دملو ت أبنهاتسنيم سعيد دمحم احمد عل صالح4992

92.5دملو ت أبنهاتسنيم سعيد دمحم سعيد غنيم4993

93دملو ت أبنهاتسنيم ياش حمدان رشدى احمد4994

120دملو ت أبنهاجنا دمحم رشدي احمد مرجان4995

يف ماجد كامل السباع4996 129دملو ت أبنهاجنن شر

ن محمود4997 ن امي  129.5دملو ت أبنهاحبيبه السيد امي 

ن منتض4998 90.5دملو ت أبنهاحنان اكرم الشحات ياسي 

ن رافت عبدالحفيظ دمحم عل4999 110.5دملو ت أبنهاحني 

ف عابد سيد احمد شلنى5000
128.5دملو ت أبنهاخديجه اشر

135دملو ت أبنهادنيا تامر ابراهيم عبدهللا ابراهيم5001

126.5دملو ت أبنهارباب صالح كرم فكرى السيد احمد5002

82دملو ت أبنهارحمه السباعي زكريا دمحم دمحم5003



133.5دملو ت أبنهارحمه السيد السباع السيد السباع5004

55.5دملو ت أبنهارحمه حماده ممدوح شوكت محمود5005

133.5دملو ت أبنهارحمه رضا عبدهللا ابراهيم طنطاوى5006

117.5دملو ت أبنهارحمه سامح عبدالسالم دمحم ابراهيم5007

131.5دملو ت أبنهارحمه نادر عاطف عبدالعزيز دمحم5008

132دملو ت أبنهارحمه نارص سعد عبدهللا سعيد5009

100دملو ت أبنهارشا سعد عبدالبديع عبدالعزيز سليمان5010

130.5دملو ت أبنهارغد هشام حامد عبدالدايم حامد5011

135دملو ت أبنهارقيه دمحم عبدهللا عبدالحليم دمحم5012

ف انور شفيق سويلم5013 132.5دملو ت أبنهارميساء اشر

ف عبدالعزيز احمد عل5014 114.5دملو ت أبنهارنا شر

عل5015 134دملو ت أبنهاروى ايمن صالح بشي 

111.5دملو ت أبنهاروى خالد اسماعيل ابراهيم اسماعيل5016

137دملو ت أبنهارويدا دمحم صابر مىحي حسن5017

126.5دملو ت أبنهارويدا ياش عبدهللا عفيفن احمد عمارة5018

ن دمحم فتىح سليمان دمحم5019 103دملو ت أبنهاساجى امي 

131دملو ت أبنهاساره اسامه محمود السيد دمحم الشحات5020

82.5دملو ت أبنهاساره هشام احمد دمحم مجاهد5021

يف عبدالقادر دمحمحسن5022 117دملو ت أبنهاساميه شر

100.5دملو ت أبنهاسلىم ابراهيم صادق دمحم سالم5023

 السيد5024
 
132دملو ت أبنهاسلىم عبدالحليم محمود دسوق

125دملو ت أبنهاسلىم دمحم نجيب عوض هللا سيد احمد5025

117دملو ت أبنهاسماء ياش عبدالسميع سليمان محمود عياد5026

43دملو ت أبنهاسمر سمي  راضن سليمان دمحم5027

64.5دملو ت أبنهاسمر طارق ابراهيم دمحم عبدهللا5028

96.5دملو ت أبنهاسنابل فتىح سليمان احمد سليمان5029

44دملو ت أبنهاسندس هشام احمد دمحم مجاهد5030

106دملو ت أبنهاسهد ابراهيم عبدالباسط عبدالغنن مصطفن5031

106.5دملو ت أبنهاسهر ابراهيم عبدالباسط عبدالغنن مصطفن5032

108.5دملو ت أبنهابسيطه- سهر احمد سابق حسن عل 5033

119.5دملو ت أبنهاشدى اسامه حامد حامد السيد5034

123دملو ت أبنهاشذا عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم صالح5035

134.5دملو ت أبنهاشهد ابراهيم رفعت دمحم احمد5036

90.5دملو ت أبنهاشهد السيد عبدهللا عفيفن دمحم5037

97دملو ت أبنهاشهد امجد رجب عبدالستار عل5038

99دملو ت أبنهاشهد سعيد عبدالصمد دمحم حسن5039

115.5دملو ت أبنهابسيطه- شهد غريب فتىح عبدالغنن احمد 5040

5041 
 
113.5دملو ت أبنهابسيطه- شهد دمحم ابراهيم محمود عراق

122دملو ت أبنهاشهد مختار السيد حسن ابراهيم5042

101.5دملو ت أبنهاشهد نهاد احمد سمي  عبدالهادى متوىل5043

 طه عبدالمطلب شحان 5044
ن
107دملو ت أبنهابسيطه- شهد هان

127.5دملو ت أبنهاشهنده محمود علي كريدي حسن5045

111دملو ت أبنهابسيطه- شهيناز انور دمحم احمد عل 5046

89دملو ت أبنهاشيماء عالء مني  فرج دمحم5047

ن5048 ي اسماعيل ابو العيني 
 
136.5دملو ت أبنهاصفا ايمن شوق

76دملو ت أبنهاعبلة رضا صالح عل دمحم5049

ى5050 119.5دملو ت أبنهاعزه دمحم حامد دمحم بحي 

ن5051 126دملو ت أبنهاعزه محمود فاروق محمود ياسي 

121.5دملو ت أبنهاغاده جابر عبدالمعطي عبدهللا مصطفن5052

ي5053 ي عرانى
95دملو ت أبنهافاطمه عالء الدين سيد عبدالغنن



120.5دملو ت أبنهاكنوز اسماعيل عطيه سالم السيد5054

120.5دملو ت أبنهالقاء محمود عزب سالمه دمحم5055

121.5دملو ت أبنهامريم احمد محمود هاشم عل دمحم5056

98دملو ت أبنهامريم عالء رافت عبدالستار عل5057

70.5دملو ت أبنهاملك احمد دمحم عبدالموىل دمحم5058

و عبدهللا اسماعيل مروان5059 73.5دملو ت أبنهاملك امي 

91.5دملو ت أبنهاملك زين العابدين عبدالغنن محمود عوض5060

130دملو ت أبنهاملك عبدالفتاح علي علي عبدالفتاح5061

100دملو ت أبنهاملك عطيه عبدالمعطي عطيه سالم5062

ن5063 87دملو ت أبنهاملك كمال همام دمحم حساني 

127دملو ت أبنهاملك دمحم احمد حبيب يسن السيد5064

122.5دملو ت أبنهاملك دمحم ماجد كامل السباع5065

113دملو ت أبنهامنار صالح ابوبكر صالح السيد5066

ي عبدالسميع احمد5067
 
111.5دملو ت أبنهامنار طارق الدسوق

72دملو ت أبنهامنال احمد سليمان دمحم سليمان5068

99.5دملو ت أبنهامنة هللا احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد5069

108.5دملو ت أبنهامنة هللا ايهاب زكريا دمحم دمحم5070

127.5دملو ت أبنهامنة هللا عصام سعد دمحم ابوالعزم5071

115.5دملو ت أبنهامنة هللا دمحم صالح الدين عبدالعزيز دمحم5072

105دملو ت أبنهابسيطه- منة هللا محمود عبدالهادي احمد مبارك 5073

124دملو ت أبنهامنه ساىم عبدالونيس حافظ مرسي5074

101دملو ت أبنهامنن احمد محمود عل حسن5075

126دملو ت أبنهاميان اسالم سعيد عبدالمعط عل5076

129دملو ت أبنهانجاه رائد دمحم عبدالهادي متوىل5077

95.5دملو ت أبنهاندا دمحم عبدالمعط سالم دمحم5078

115دملو ت أبنهاندا مقبول مني  فرج دمحم5079

 ابراهيم جاد احمد5080
ن
107.5دملو ت أبنهاندى هان

ي عبدالفتاح عبدالحميد دمحم5081
ن
114.5دملو ت أبنهانور هان

 بيوىم دمحمعبدالحميد5082
ن
51دملو ت أبنهانورا هان

129.5دملو ت أبنهانوران احمد محمود ربيع محمود5083

122دملو ت أبنهانورهان دمحم الشحات عبدهللا الشحات5084

124دملو ت أبنهاهاجر السيد عبدالعزيز السيد رضوان5085

102.5دملو ت أبنهابسيطه- هاجر عادل السيد دمحم عفيفن 5086

116.5دملو ت أبنهاهبه هللا صالح دمحم عبدالحفيظ احمد5087

ن5088 123.5دملو ت أبنهاهبه محمود احمد دمحم امي 

122.5دملو ت أبنهاهدير عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم5089

ن عبدالرحمن5090 133دملو ت أبنهاهدير عالء الدين عبدالرحمن ابو العني 

5091
 
118.5دملو ت أبنهاوالء محمود ابراهيم محمود عراق

103دملو ت أبنهابسيطه- يارا بيوىم السيد عل مصطفن 5092

122دملو ت أبنهاابراهيم راجح عبدالواحد عبدالهادى متوىل5093

117دملو ت أبنهاابراهيم دمحم حمدان ابراهيم اسما عيل5094

120.5دملو ت أبنهاابراهيم دمحم ربيع دمحم غنيم5095

120.5دملو ت أبنهاابراهيم دمحم فتوح ابراهيم دمحم5096

99.5دملو ت أبنهاابراهيم دمحم مصطفن دمحم السباعي5097

85دملو ت أبنهااحمد ابراهيم ابراهيم عبدالمنعم سليمان5098

97.5دملو ت أبنهابسيطه- احمد اكراىم سليمان دمحم سليمان 5099

119.5دملو ت أبنهااحمد الهاىم عثمان عزام عل5100

132دملو ت أبنهااحمد خالد فاضل متوىل ابراهيم5101

 دمحم عبدالوهاب سعده5102
ن
124دملو ت أبنهااحمد ران

72.5دملو ت أبنهااحمد رفيق عبدالفتاح ابراهيم دمحم5103



91دملو ت أبنهابسيطه- احمد سمي  ابراهيم عل غريب 5104

يف الهادي دمحم يسن5105 131.5دملو ت أبنهااحمد شر

ف5106 127دملو ت أبنهااحمد صبىحي دمحم مرزوق مشر

121دملو ت أبنهااحمد عبدالحميد فاروق عبدالحميد قنصوة5107

106.5دملو ت أبنهااحمد عبدالفتاح رمضان سليمان عل5108

125.5دملو ت أبنهااحمد عماد عبداللطيف ابوالعطا دمحم5109

120.5دملو ت أبنهااحمد كمال عبدالىحي ابو العزم دمحم5110

132دملو ت أبنهااحمد دمحم السيد عبدالحفيظ احمد5111

ن 5112 ن حسي  82دملو ت أبنهابسيطه- احمد دمحم صالح امي 

62.5دملو ت أبنهااحمد محمود عابد عمر احمد5113

108.5دملو ت أبنهااحمد محمود عبدالغنن محمود عوض5114

104دملو ت أبنهااحمد وليد دمحم دمحم ابراهيم5115

109.5دملو ت أبنهااحمد ياش احمد ابراهيم احمد5116

91.5دملو ت أبنهااحمد ياش احمد موسي احمد5117

111.5دملو ت أبنهاادهم ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم عفيفن5118

106.5دملو ت أبنهاادهم محمود مصطفن دمحم حالوة5119

73دملو ت أبنهاادهم يكن السيد عبداللطيف دمحم5120

ي احمد5121
ف جميل لطفن 108.5دملو ت أبنهااسالم اشر

ف دمحم رضا سمي  السيد عبداللطيف5122 122دملو ت أبنهااشر

اء اكرم عبدالمطلب احمدعبدالحميد5123 106.5دملو ت أبنهااليى

126.5دملو ت أبنهاالسيد فيصل السيد ابو الفتوح خليل5124

48.5دملو ت أبنهاانور ياش احمد موسي احمد5125

113.5دملو ت أبنهاايهاب دمحم محمود السيد االعش5126

123.5دملو ت أبنهابالل خالد عبدالقادر احمد5127

111دملو ت أبنهابالل محمود غنيم دمحم غنيم5128

ن السيد عل مصطفن 5129 67.5دملو ت أبنهابسيطه- بيوىم امي 

120دملو ت أبنهاحسام الدين رفيق سمي  السيد عبداللطيف5130

117دملو ت أبنهاحسن هيثم حميده حسن حميدة5131

ن عل دمحم5132 ن دمحم حسي  125دملو ت أبنهاحسي 

131.5دملو ت أبنهارائد عبدالمعط محفوظ بيوىم سالم5133

62دملو ت أبنهاراشد دمحم عباس عبدالعزيز دمحم5134

يف عبدالحميد ابو الفتوح خليل 5135 103دملو ت أبنهابسيطه- رافت شر

109دملو ت أبنهارحيم دمحم حنكش كامل عبدالمعطي عوض5136

89دملو ت أبنهازياد ايمن عبدالعزيز فرج دمحم حموده5137

117دملو ت أبنهازياد عرفات دمحم ابراهيم عفيفن5138

131دملو ت أبنهاسمي  وليد سمي  دمحم عبدالموجود5139

102دملو ت أبنهاسيف الدين وليد عبدالفتاح احمد المرصفاوى5140

104دملو ت أبنهاسيف سامح سمي  ابوالنجا عزب5141

9.5دملو ت أبنهاشوكت احمد شوقت محمود دمحم5142

104.5دملو ت أبنهاصالح سمي  مصطفن امام احمد5143

75دملو ت أبنهاعابد محمود عابد عمر5144

107دملو ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل5145

109.5دملو ت أبنهاعبدالرحمن لبيب فؤاد لبيب نصار5146

125.5دملو ت أبنهاعبدالرحمن مدحت عبده عبدالمعط عبدالغنن5147

98.5دملو ت أبنهاعبدالعزيز رافت عبدالعزيز عقل عبداللطيف5148

94دملو ت أبنهاعبدالعظيم سمي  عبدالعظيم دمحم طنطاوى5149

74دملو ت أبنهاعبدهللا السيد دمحم احمد شعيب5150

131دملو ت أبنهاعبدهللا سامح المضي داود بيوىم5151

59دملو ت أبنهاعبدهللا دمحم ابوالسعود صالح السيد5152

115دملو ت أبنهاعبدهللا دمحم رضا عبدهللا عطيه5153



124دملو ت أبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالرحمن سالم5154

77.5دملو ت أبنهاعبدالواحد احمد فرج عبدالواحد فرج5155

126دملو ت أبنهاعبدالوهاب ناجى عبدالوهاب عثمان دمحم5156

61.5دملو ت أبنهاعل السيد احمد مصطفن فرج عل5157

79دملو ت أبنهاعل سعد دمحم حسن مرسي5158

125دملو ت أبنهاعل نارص جاد علي دمحم5159

39.5دملو ت أبنهاعماد سعد دمحم حسن مرسي5160

122.5دملو ت أبنهاعمار السيد عبدالواحد متوىلي حسن5161

ف سعيد فرج دمحم5162 115دملو ت أبنهاعمر اشر

112.5دملو ت أبنهاعمر ضياء عبدالمجيد رضوان شحاته5163

123دملو ت أبنهاعمرو عادل عبدالرشيد عل دمحم5164

102دملو ت أبنهافارس محمود عبدالعزيز سعد الدين5165

108دملو ت أبنهاكريم انور السيد ابو الفتوح خليل5166

136دملو ت أبنهاكريم نبيل غنيم دمحم عل5167

135.5دملو ت أبنهالؤى طاهر عبدهللا دمحم عرفات5168

 شاكر مرسي ابراهيم5169
ن
121دملو ت أبنهالؤى هان

135دملو ت أبنهادمحم ابراهيم ربيع دمحم غنيم5170

80دملو ت أبنهادمحم ابراهيم عبدالعزيز عبدالحميد حسن5171

84.5دملو ت أبنهادمحم ابراهيم فرج عبدالواحد فرج5172

116دملو ت أبنهابسيطه- دمحم ابراهيم دمحم دمحم عابدين 5173

100.5دملو ت أبنهادمحم ابراهيم محمود حمدى ابراهيم5174

55دملو ت أبنهادمحم احمد عبدالمنعم عقل حامد5175

127.5دملو ت أبنهادمحم احمد عل احمد عل عبدهللا5176

114دملو ت أبنهادمحم احمد مقبول عبدالمطلب حالوة5177

122دملو ت أبنهادمحم اسامه ابراهيم ابراهيم سيد احمد5178

128دملو ت أبنهادمحم اكرم احمد مصطفن احمد5179

129دملو ت أبنهادمحم اكرم دمحم عبدالواحد مرس5180

109.5دملو ت أبنهابسيطه- دمحم السيد رفاع دمحم رفاع 5181

116دملو ت أبنهادمحم السيد عبدالعزيز احمد سليمان5182

124.5دملو ت أبنهادمحم امجد رجب عبدالستار عل5183

106.5دملو ت أبنهادمحم انور دمحم قنصوة دمحم5184

106.5دملو ت أبنهادمحم تامر عبدالوهاب عبدالصادق5185

108دملو ت أبنهابسيطه- دمحم حسن عبدهللا مصطفن احمد حسن 5186

123.5دملو ت أبنهادمحم رضا عبدهللا عبدالرحمن سالم5187

98.5دملو ت أبنهابسيطه- دمحم رضا ناجح عبدالرحمن احمد 5188

25دملو ت أبنهادمحم رفاع عبدهللا دمحم عبدهللا5189

ى ابو النجا عزب5190 118.5دملو ت أبنهادمحم سمي  صيى

110.5دملو ت أبنهابسيطه- دمحم سمي  عبدالعظيم دمحم مرسي 5191

117دملو ت أبنهادمحم صفوت عبدالموجود خضن الشحات5192

107.5دملو ت أبنهابسيطه- دمحم عبدالباسط محمود مهدى عل 5193

ن عبدالحميد صالح5194 92دملو ت أبنهادمحم عبدالعزيز حسي 

103دملو ت أبنهادمحم عالم دمحم احمد عل صالح5195

121.5دملو ت أبنهادمحم عماد صالح الدين عبدالعزيز دمحم5196

83دملو ت أبنهادمحم فرج دمحم عل حالوة5197

119.5دملو ت أبنهادمحم مجدى محمود مهدى عل5198

110.5دملو ت أبنهادمحم محمود عل عبدالعزيز عل5199

106دملو ت أبنهادمحم هشام دمحم عل سالمه5200

105دملو ت أبنهادمحم يشى محمود عيد شحان5201

133دملو ت أبنهامحمود عماد الهادي دمحم يسن5202

118دملو ت أبنهامحمود دمحم محمود السيد االعش5203



96دملو ت أبنهامصطفن جعفر عبدالجواد مصطفن عفيفن5204

124دملو ت أبنهامصطفن سامح السعيد دمحم السعيد عيد5205

107دملو ت أبنهامصطفن سعيد السيد دمحم دمحم5206

111دملو ت أبنهامصطفن سعيد محمود مصطفن احمد5207

109.5دملو ت أبنهامصطفن محمود مصطفن مرس سيد احمد5208

115.5دملو ت أبنهامعاذ حاتم مقبول عبدالمطلب مقبول5209

130دملو ت أبنهامعاذ عبدالمعط محمود عبدالمعط اسماعيل5210

105.5دملو ت أبنهاسمعي- ممدوح رفيق عبدهللا عزازى حسن 5211

101دملو ت أبنهامهاب هيثم عزالعرب سليمان احمد5212

96.5دملو ت أبنهانشات رافت نشات عبدالمعز جاد5213

ف دمحم نجيب عفيفن صبيح5214  اشر
ن
88.5دملو ت أبنهاهان

ى دمحم5215 123دملو ت أبنهاهدايه دمحم المهدى خضن

120.5دملو ت أبنهاياش السيد عامر السيد عامر5216

ن منتض5217 ن اكرم الشحات ياسي  73دملو ت أبنهاياسي 

69دملو ت أبنهايشى سامح يشى عبده ابراهيم5218

132دملو ت أبنهايوسف ايمن كمال عامردمحم عفبفن5219

ن عابد عمردمحم5220 131.5دملو ت أبنهايوسف حسي 

ى فاضل متوىل ابراهيم5221 130.5دملو ت أبنهايوسف خي 

ى دمحم عبدالعزيز عل5222 51.5دملو ت أبنهايوسف خي 

116.5دملو ت أبنهايوسف عبدالفتاح ابراهيم عبدالغنن ابراهيم5223

104.5دملو ت أبنهايوسف عالء رافت عبدالستارعل5224

91.5دملو ت أبنهابسيطه- يوسف دمحم احمد دمحم السيد 5225

ي عفيفن5226
126دملو ت أبنهايوسف دمحم السيد عفيفن

134دملو ت أبنهايوسف دمحم السيد دمحم ابراهيم5227

103دملو ت أبنهابسيطه- يوسف دمحم عبدالفتاح صقر شحان 5228

ن5229 133دملو ت أبنهايوسف دمحم فاروق دمحم حسني 

ن5230 133عزبة ابوحسنبنهااسماء السيد احمد حساني 

127عزبة ابوحسنبنهاايه السيد ابراهيم خلف هللا5231

ن5232 132عزبة ابوحسنبنهابسمله صابر احمد حساني 

98.5عزبة ابوحسنبنهاجهاد فاروق عبدالقادر ابو زيد5233

98عزبة ابوحسنبنهادهب زيدان سليمان عبدهللا5234

130عزبة ابوحسنبنهارنا دمحم ابوالمعاىط عبدالغنن5235

106عزبة ابوحسنبنهاساره ماهر دمحم عل5236

132.5عزبة ابوحسنبنهاسما السيد ابراهيم عبدالحميد5237

94.5عزبة ابوحسنبنهاشهد عبدهللا عبدالهادى دمحم5238

108عزبة ابوحسنبنهاشهد دمحم عبدالفتاح عل5239

96.5عزبة ابوحسنبنهاعزيزه احمد سعيد عبدهللا5240

114عزبة ابوحسنبنهافاطمه الزهراء دمحم السيد دمحم علي عيد5241

109.5عزبة ابوحسنبنهافاطمه الزهراء دمحم عوض سغودى5242

 فاروق عبداللطيف5243
 
119عزبة ابوحسنبنهافرح دسوق

69عزبة ابوحسنبنهاكريمه رضا السيد السيد حافظ5244

115.5عزبة ابوحسنبنهاملك دمحم صالح مبارك5245

128.5عزبة ابوحسنبنهانجوى ناجح دمحم عبدالرحيم5246

107.5عزبة ابوحسنبنهانسمه السيد عبدالخالق السيد5247

119.5عزبة ابوحسنبنهااحمد ايمن ابراهيم السيد5248

120عزبة ابوحسنبنهااحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن5249

129.5عزبة ابوحسنبنهااحمد دمحم جوده دمحم5250

19عزبة ابوحسنبنهاالسيد جندى السيد حافظ5251

130.5عزبة ابوحسنبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالهادى دمحم5252

ن5253 114عزبة ابوحسنبنهاعمر عماد حمدي حسي 



99عزبة ابوحسنبنهابسيطه- دمحم احمد كامل عبدالعال 5254

118عزبة ابوحسنبنهادمحم سالم دمحم دمحم5255

130عزبة ابوحسنبنهادمحم عبدالخالق مغاورى عبدالعاىط5256

100عزبة ابوحسنبنهابسيطه- محمود احمد عبدالرحمن دمحم 5257

125.5عزبة ابوحسنبنهامحمود دمحم اسماعيل هالل5258

117عزبة ابوحسنبنهامحمود دمحم جمال دمحم5259

125.5عزبة ابوحسنبنهامصطفن السيد محمود هالل5260

115عزبة ابوحسنبنهامصطفن كمال موس دمحم5261

ن ع م بنهااحالم رجب احمد عبدالحليم5262 126.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااسماء ابراهيم دمحم طنطاوى5263 136.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااسماء السيد سعد فتىح5264 110ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااسماء جمال دمحم مصطفن5265 126.5ميت الحوفيي 

يف شعبان عبدالمعبود5266 ن ع م بنهااسماء شر 126ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااسماء عبدالفادر محمود عبدالقادر5267 114ميت الحوفيي 

ه دمحم سعد دمحم5268 ن ع م بنهاامي  96ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاامينه دمحم عبدالفضيل سليمان5269 61.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاايمان احمد بيوىم احمد5270 115ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاايمان بيوىم فكرى عبدالمقصود5271 119.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاايه عادل دمحم ابراهيم5272 99ميت الحوفيي 

ن ع م بنهابسمله وليد دمحم دمحم امام5273 107ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاحبيبه السيد احمد الطوجن5274 129.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاحبيبه زين العابدين فتىح عبدالسميع5275 100.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاحسنه نبيل السيد عبدالقادر5276 102ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاحنان سمي  عبدالبصي  منصور5277 97.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهارحمه احمد ابراهيم دمحم5278 82ميت الحوفيي 

ن ع م بنهارحمه رضا عبدهللا ابراهيم5279 58.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهارحمه عبدهللا السيد عبدهللا5280 88ميت الحوفيي 

ن ع م بنهابسيطه- رحمه عوض احمد ابراهيم 5281 90ميت الحوفيي 

ن ع م بنهارحمه وليد السيد محمود5282 44.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاريتاج نادر عبدهللا دمحمى5283 134.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهازينب ابراهيم دمحم ابوالمكارم5284 106.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهازينه سعيد دمحم امام5285 133ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاساره اسامه محمود عبدالقادر5286 126.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاساره وائل الشبل عبدالعليم5287 97ميت الحوفيي 

وك5288 ن ع م بنهاسلىم عادل عبدالمحسن ميى 124ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاسلىم محمود دمحم السيد5289 133.5ميت الحوفيي 

ه عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم5290 ن ع م بنهاسمي  88.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاسناء دمحم بيوىم السيد5291 132ميت الحوفيي 

ن5292 ن ابراهيم امي  ن ع م بنهاسندس امي  134ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاسوسن دمحم وجية عل5293 107.5ميت الحوفيي 

وق ياش عبدهللا عباس5294 ن ع م بنهاشر 118.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاشهد راجح السيد غريب5295 127.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاشهد رمضان سعيد سليمان5296 79.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاشهد عمرو والء امبانى5297 127.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاشهد ناجى محروس راشد5298 68ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاشيماء محمود عبدالمحسن محمود5299 90.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاصفا عادل دمحم الهادى5300 119.5ميت الحوفيي 

ن سليمان5301 ن ع م بنهاصفوه ايمن حسي  93ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعز عبدالسالم عبدالرازق عبدالسالم5302 65ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاغاده ساىم عبادة دمحم العزب5303 88.5ميت الحوفيي 



ن ع م بنهافاطمه ايمن دمحم عباس5304 130.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهافاطمه رجب دمحم عبدالمطلب5305 36.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهافاطمه رمضان عيىس دمحم5306 113ميت الحوفيي 

ن نض عبدربة5307 ن ع م بنهاكاميليا حمدى امي  87.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاالميس دمحم زكريا اسماعيل5308 130.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاليل احمد محمود احمد5309 127ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاليل هشام حامد سليمان5310 73ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامريم سامح فراج جمعة5311 68.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامريم ساىم دمحم ابراهيم5312 83.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاملك ايمن السيد عبدالقادر5313 125ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاملك حمدى عبدالكريم بندارى5314 130ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاملك دمحم دمحم النادى5315 127ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاملك محمود فتىح مصطفن5316 92ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاملك وليد شحات حسن5317 84.5ميت الحوفيي 

ن5318 ن ع م بنهاىم بالل احمد امي  71.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاىم رضا دمحم احمد5319 123.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاىم دمحم عبدالبديع طه5320 132ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاندى فؤاد عبدالرحيم عبدالرحمن5321 103ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاندى ممدوح فتىح عبده5322 57ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانسمه نادر ساىم عبدالرحمن5323 112ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانعمه دمحم متوىل حسن5324 123.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانعمه محمود ابراهيم السيد5325 41.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانغم اسامة السيد دمحم5326 66ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانوال نارص كمال عبدهللا5327 136ميت الحوفيي 

ن ع م بنهانور دمحم مصطفن السيد5328 118.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاهاجر صفوت شندى سيف5329 104.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاهاجر ناجى دمحم هاشم5330 119ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاهايدى السيد همام عبدالفتاح5331 113.5ميت الحوفيي 

 السيد5332
 
ن ع م بنهاهدير دمحم الدسوق 131.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاهنا نادر عل خليل5333 131.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاهنا وائل احمد احمد5334 131.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاابراهيم احمد عبدالمعز دمحم5335 40.5ميت الحوفيي 

ن5336 ن ع م بنهاابراهيم مدحت عبدالفتاح امي  78ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد السيد طعيمة محمود5337 133ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد رجب احمد عبدالحليم5338 128ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد رمضان صالح دمحم5339 114.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد زكريا عبدالوهاب اسماعيل5340 37ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد صالح دمحم السيد5341 107.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد صفوت شندى سيف5342 110ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد عادل دمحم الهادى5343 124ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد دمحم سيد قناوى5344 35.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهااحمد وليد عابدين احمد5345 70ميت الحوفيي 

ف السيد عبدالسمبع5346 ن ع م بنهاادهم اشر 43ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاادهم حسام عبدالمعز دمحم5347 118ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاادهم دمحم السيد دمحم5348 116.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاالسيد سعيد السيد عبدالقادر5349 45.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاحسن وائل حسن نويس5350 109.5ميت الحوفيي 

5351
ن
ن ع م بنهاخالد دمحم سيد عبدالشاق 111.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهارامز دمحم شفيع احمد5352 94ميت الحوفيي 

 شحته عبدالقادر 5353
ن
ن ع م بنهابسيطه- سامح هان 87.5ميت الحوفيي 



ن ع م بنهاساىم تامر ساىم عزت5354 66.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاسمي  دمحم عبدالرازق عبدالسالم5355 41ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاسيف الدين السيد احمد السيد5356 80ميت الحوفيي 

ن ع م بنهابسيطه- سيف فكية السيد ابراهيم 5357 79ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالخالق دمحم عبدالخالق دمحم5358 60ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن احمد السيد عبدالصادق5359 112.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن اسامه ابراهيم دمحم5360 20.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن خالد سالم رضوان5361 121.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن عبدالقادر محمود عبدالقادر5362 75.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن كامل فهيم كامل5363 119ميت الحوفيي 

 دمحم5364
 
ن ع م بنهاعبدالرحمن دمحم صدق 127ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز عبدالقوى5365 123ميت الحوفيي 

 عل5366
ن
ن ع م بنهاعبدالرحمن مسعد بسيون 115.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم5367 67.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعالء دمحم بيوىم احمد5368 121ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعل نادر احمد محمود5369 121.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعمر ابراهيم محروس راشد5370 56.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعمر السيد عبدالفتاح السيد سليمان5371 9ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعمر حاتم زكريا قنصوة5372 111.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاعمرو هشام عبدالمنعم راشد5373 93.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهافارس دمحم عبدالسالم عل5374 69ميت الحوفيي 

ن ع م بنهافارس دمحم محمود احمد5375 107ميت الحوفيي 

ن5376  ابوالفتوح ياسي 
ن ع م بنهافارس مصطفن 31.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاكريم سامح سمي  احمد5377 33ميت الحوفيي 

ن ع م بنهالطفن سامح مشهور عبدالمنعم5378 105.5ميت الحوفيي 

ن5379 ن عبدالوهاب حسني  ن ع م بنهامازن حسني  100ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامازن عالء مطاوع دمحم5380 91.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم احمد طه السعيد5381 117ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم احمد عبدالرازق عبدالسالم5382 113.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم اسالم وجية عل السيد5383 111.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم السيد دمحم ابوالسعود5384 52ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم رمضان السيد عبدالغفار منادى5385 101ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم رمضان عل عبدالغفار5386 101.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم ساىم دمحم عل5387 106ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم عادل دمحم كامل5388 111.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم عبدهللا عبدالحافظ مصطفن5389 104.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم عل قناوى عل5390 93.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم كمال مصطفن دمحم5391 81.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم محمود السيد محمود5392 109.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهابسيطه- دمحم محمود عيد عبدالفتاح 5393 110ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم ناجى السيد بيوىم5394 136.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهادمحم هاشم مهدى هاشم5395 116ميت الحوفيي 

 محمود عباس5396
ن
ن ع م بنهادمحم هان 111ميت الحوفيي 

ن ع م بنهابسيطه- محمود بدوى عبدالفتاح ابراهيم 5397 108.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامحمود دمحم احمد احمد5398 133ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامحمود دمحم محمود عابدين5399 125.5ميت الحوفيي 

 عل5400
ن
ن ع م بنهامسعد نادر بسيون 71ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامصطفن خالد دمحم السيد5401 72.5ميت الحوفيي 

يد احمد5402 ن ن دمحم ابوالي  ن ع م بنهامعي  102ميت الحوفيي 

ن ع م بنهامهاب مجدى كمال سالمه5403 127ميت الحوفيي 



ن ع م بنهامهند طارق دمحم احمد5404 132.5ميت الحوفيي 

ن زىك5405 ن ع م بنهاوجدى عادل امي  107.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهاياش حاتم عبدالمنعم احمد5406 110ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف حامد عبدهللا سليمان5407 43ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف عبدالحميد مني  السيد5408 90.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف عبدالنافع محروس راشد5409 102.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف عل عفيفن امام دمحم5410 110.5ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف دمحم اسماعيل مصطفن5411 103ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف محمود ابراهيم صبىح5412 95ميت الحوفيي 

ن ع م بنهايوسف هليل السيد ابراهيم5413 101.5ميت الحوفيي 

128.5كفر بطا ع مبنهاامنيه اسامة حسن دمحم شحان5414

130.5كفر بطا ع مبنهاايمان اسامة شعبان ابراهيم عامر5415

134كفر بطا ع مبنهاايمان دمحم عبده احمد عل5416

132كفر بطا ع مبنهاايه دمحم رافت دمحم حسن5417

يس5418 128كفر بطا ع مبنهابركسام ممتاز عمر عي 

130.5كفر بطا ع مبنهابسمله مجدي فؤاد دمحم كمشيش5419

يس عمر خضن5420 119كفر بطا ع مبنهاجومانه ممتاز عمر عي 

112.5كفر بطا ع مبنهاحبيبه ساىم جمال حسن5421

116كفر بطا ع مبنهاساره نارص دمحم شوكت مامون5422

125.5كفر بطا ع مبنهاساىلي احمد ابراهيم احمد نوار5423

134كفر بطا ع مبنهاشمس عبدالجواد عادل عبدالجواد عل5424

107كفر بطا ع مبنهاشهد رمضان فرج هللا نارص5425

135كفر بطا ع مبنهاعلياء دمحم ابراهيم دمحم جابر5426

128.5كفر بطا ع مبنهافاطمه خالد قطب ابراهيم5427

132كفر بطا ع مبنهامريم عبدالوهاب رشاد عبدالوهاب5428

133.5كفر بطا ع مبنهامنة هللا نارص ماهر نارص حسن5429

121كفر بطا ع مبنهامنه عبدالرازق عبدالرازق دمحم حسن5430

113كفر بطا ع مبنهامنه عبدالستار فؤاد دمحم دمحم5431

ي5432
ن
73كفر بطا ع مبنهاندا حفناوي حمدي السيد السعدن

94كفر بطا ع مبنهاندى ابراهيم دمحم السيد دمحم االشوح5433

107.5كفر بطا ع مبنهانورهان عبدالسميع انور عبدالسميع زايد5434

127.5كفر بطا ع مبنهاهدير ابراهيم رشاد عبدالوهاب ابراهيم5435

126كفر بطا ع مبنهاوئام طاهر احمد صديق احمد5436

ن مامون دمحم شوكت مامون5437 106كفر بطا ع مبنهاياسمي 

23كفر بطا ع مبنهاابراهيم السيد ابراهيم ضيف هللا5438

يف5439 90.5كفر بطا ع مبنهااحمد جمال دمحم عبدالوهاب شر

ي نارص5440
 
36.5كفر بطا ع مبنهااحمد رشاد ابراهيم الدسوق

97.5كفر بطا ع مبنهابسيطه- احمد طارق دمحم يونس نارص 5441

ي5442
109.5كفر بطا ع مبنهااحمد دمحم ابراهيم حسن مصطفن

76كفر بطا ع مبنهابسيطه- احمد دمحم ابراهيم حسن دمحم 5443

84كفر بطا ع مبنهابسيطه- ادهم احمد سالم السيد 5444

116.5كفر بطا ع مبنهاسمي  ياش سمي  وهبه5445

106.5كفر بطا ع مبنهاعبدالرحمن اسالم محفوظ السيد عوض5446

123كفر بطا ع مبنهاعبدالرحمن نارص السيد نارص5447

132كفر بطا ع مبنهاعبدهللا دمحم نور الدين دمحم دمحم5448

119كفر بطا ع مبنهاعل عبدالحافض عل عبدالحافض5449

94كفر بطا ع مبنهاعمر عاطف نارص عصىمي تارص5450

ن فارس دمحم5451 63كفر بطا ع مبنهاكريم تامر حسي 

125.5كفر بطا ع مبنهادمحم رضا سعيد دمحم متوىلي5452

131كفر بطا ع مبنهادمحم صديق دمحم صديق عبدالرحمن5453



99كفر بطا ع مبنهادمحم عادل صابر احمد ابراهيم5454

ي دمحم عبدالوهاب ابراهيم5455 98كفر بطا ع مبنهادمحم ناجى

ي دمحم عل دمحم5456
ن
83.5كفر بطا ع مبنهادمحم هان

106كفر بطا ع مبنهادمحم يونس دمحم يونس5457

129.5كفر بطا ع مبنهامحمود صديق محمود صديق عبدالرحمن5458

121كفر بطا ع مبنهامروان محسن دمحم دمحم موسي5459

ن صالح5460 109.5كفر بطا ع مبنهامصطفن دمحم عباس امي 

93كفر بطا ع مبنهامصطفن محمود عبده صابر صالح5461

ي5462
92كفر بطا ع مبنهامومن حسن نارص حسن عفيفن

107.5كفر بطا ع مبنهامومن دمحم عادل عبدالجواد شحان5463

62.5كفر بطا ع مبنهانور ابو بكر صديق فارس دمحم5464

ي5465
ي نارص عفيفن

 
100.5كفر بطا ع مبنهايوسف ابراهيم الدسوق

120كفر بطا ع مبنهايوسف سالم دمحم سالم السيد5466

113.5كفر بطا ع مبنهايوسف عبدالعاىطي عبدالعاىطي ابراهيم5467

106.5كفر بطا ع مبنهايوسف نبيل نارص السيد5468

110عزبة ابوباشا ع مبنهااسماء خالد سعيد عبدالهادى5469

5470
 
111.5عزبة ابوباشا ع مبنهااالء دمحم رمضان عبدالباق

117.5عزبة ابوباشا ع مبنهاامل عبدالحميد سعداوى سليمان5471

96عزبة ابوباشا ع مبنهاامل نجاح عبدالمقصود معوض5472

130عزبة ابوباشا ع مبنهاايه احمد عبدالغنن قطب5473

124.5عزبة ابوباشا ع مبنهابسمله عصام وحيد الدين نارص5474

122.5عزبة ابوباشا ع مبنهابسنت ابراهيم احمد معوض5475

115عزبة ابوباشا ع مبنهابسنت عبدالستار عبدالرازق دمحم5476

111.5عزبة ابوباشا ع مبنهابسنت مصطفن رجب فرج5477

122عزبة ابوباشا ع مبنهاتف  دمحم نور الدين احمد5478

120عزبة ابوباشا ع مبنهاحسناء نشات سعد بيوىم5479

ن طه عبدالبديع ذىك5480 127عزبة ابوباشا ع مبنهاحني 

37.5عزبة ابوباشا ع مبنهادنيا السيد رشاد دمحم5481

98.5عزبة ابوباشا ع مبنهادنيا خالد دمحم السيد5482

80عزبة ابوباشا ع مبنهارحاب محمود كمال فرج5483

133.5عزبة ابوباشا ع مبنهارحمه عيىس يوسف قطب5484

86.5عزبة ابوباشا ع مبنهارضوى دمحم مرس دمحم5485

58عزبة ابوباشا ع مبنهازمزم جمال دمحم دمحم5486

يف عبدالستار دمحم5487 116.5عزبة ابوباشا ع مبنهاسما شر

وق احمد حسنن عبدالفتاح5488 64.5عزبة ابوباشا ع مبنهاشر

73عزبة ابوباشا ع مبنهابسيطه- شهد شعبان شعبان عمر 5489

122عزبة ابوباشا ع مبنهافاطمه رفاع حسن معوض5490

130عزبة ابوباشا ع مبنهافرح دمحم شديد شديد شديد جندي5491

131عزبة ابوباشا ع مبنهافريال سليمان عثمان دمحم5492

3عزبة ابوباشا ع مبنهاقمر السيد عبدالدايم احمد5493

123عزبة ابوباشا ع مبنهامريم سليمان السيد سليمان5494

128.5عزبة ابوباشا ع مبنهامنة هللا احمد خضن عليوه5495

80عزبة ابوباشا ع مبنهامنه احمد ابو زيد دمحم5496

67عزبة ابوباشا ع مبنهانيجار هيثم سمي  ابراهيم5497

85.5عزبة ابوباشا ع مبنهاهاجر تامر صبىح عبدالدايم5498

127عزبة ابوباشا ع مبنهايارا احمد جمال عبدالغفار5499

88عزبة ابوباشا ع مبنهايارا دمحم محمود عبدالحليم5500

81عزبة ابوباشا ع مبنهااحمد دمحم ربيع عبدالمنعم5501

83.5عزبة ابوباشا ع مبنهااحمد دمحم عبدهللا دمحم5502

12.5عزبة ابوباشا ع مبنهااحمد دمحم عل ابراهيم5503



122.5عزبة ابوباشا ع مبنهااحمد يوسف ابراهيم يوسف5504

123عزبة ابوباشا ع مبنهاادهم خالد صبىح عبدالهادى5505

 السيد5506
 
107.5عزبة ابوباشا ع مبنهاادهم رضا شوق

26.5عزبة ابوباشا ع مبنهاحسام دمحم مرس دمحم5507

ي محمود5508
ن محمود حسنن 131.5عزبة ابوباشا ع مبنهاحسي 

80.5عزبة ابوباشا ع مبنهازياد احمد سليمان سليمان5509

111عزبة ابوباشا ع مبنهازياد حمدى فتىح دمحم5510

101.5عزبة ابوباشا ع مبنهازياد عمرو حسن عبدالعليم5511

22عزبة ابوباشا ع مبنهاسمي  ماهر سمي  عبدربه5512

44عزبة ابوباشا ع مبنهاصفوت احمد مغاورى عبدالغفار دمحم5513

22عزبة ابوباشا ع مبنهاضياء عصام ابوهشيمه شاكر5514

112عزبة ابوباشا ع مبنهاعبدالرحمن طارق شعبان محمود5515

116.5عزبة ابوباشا ع مبنهاعمر دمحم عبدالفتاح عل5516

98عزبة ابوباشا ع مبنهاكريم محمود عبدالبديع زىك5517

18.5عزبة ابوباشا ع مبنهاماجد ابراهيم ذىك دمحم5518

5519
 
95عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم ابراهيم ابراهيم الدسوق

33عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم سبع عبدالعليم احمد5520

108عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم فرج زىك دمحم5521

29.5عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم فرج كمال فرج5522

25عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم محمود السيد عبدالحليم5523

10.5عزبة ابوباشا ع مبنهادمحم يشى طلعت ابراهيم5524

133.5عزبة ابوباشا ع مبنهامحمود سعيد عبدالىح دمحم5525

51عزبة ابوباشا ع مبنهامروان محمود السيد جاد5526

105عزبة ابوباشا ع مبنهايوسف احمد جمعه خميس5527

91.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااشاء عزيز احمد دمحم خضن5528

75سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااسماء دمحم عبدالعزيز يوسف5529

ه اكراىم دمحم عبدالرحمن بكر5530 118.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاامي 

132سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاايمان رفعت السيد عل النجار5531

136سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاايه حسام منصور صديق عبدالهادى5532

!VALUE#سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامنقطع- ايه مهدى طه محمود النمر 5533

100.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاايه نارص السيد دمحم عبدالفتاح اسماعيل5534

129سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهابسمله سليمان عبدالمنعم دمحم دمحم سبيع5535

129سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهابسمله عادل فتىح ابو زيد سليمان5536

128سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاتف  ابراهيم عبدالعال دمحم عبدالعال5537

115.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاجنه رجب فوزى عل عبدالفتاح5538

91.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاحبيبه السيد محمود عبدالسميع عباس5539

131.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاحبيبه ايمن عبدالمحسن عبدالعزيز السيد دياب5540

130.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاحبيبه رجب محمود دمحم السيد5541

113.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاحنان رزق عبدالفتاح عبدالموجود السيد مصطفن5542

111سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهارحمه دمحم صبىح السيد عل5543

132سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهارغده طارق عل يوسف حبيب5544

130.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاروان ياش عبدالغنن عبداليى يوسف5545

64.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاروفيده مطاوع حلىم دمحم حبيب5546

26.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهازينب دمحم عفيفن سالمه السفا5547

ف السيد سالم عفيفن5548 129.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاساره اشر

23.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاسلىم عبدالرؤف محمود يوسف مصطفن5549

وق جمال انيس احمد بكر5550 116سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشر

وق سعد عبدالمنعم دمحم عفيفن سالم5551 127سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشر

يل5552 131.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشهد امي  عبدالفتاح زىك دمحم جيى

114سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشهد رضا عبدهللا عبدالعزيز رواش5553



126سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشهد كريم دمحم عبدالمقصود دمحم راوندى5554

133.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشهد دمحم حلىم دمحم حبيب5555

132.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاشهد هشام حسن سالم عفيفن5556

78سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاصابرين حامد ابراهيم حامد ابراهيم5557

135.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاضىح خالد حسن عبدالرحمن حسن5558

ن5559 127سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهافاطمه احمد عبدالحميد عبدالحميد عل حسني 

103سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهافتحيه عرفه حامد سالم ابراهيم5560

94.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامريم جمعه سليمان دمحم احمد عيد5561

107سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامريم حماده انيس احمد بكر5562

132سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامريم حمدى عيد جوده مجاهد5563

65.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامريم صالح حسن دمحم دمحم5564

118.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامريم مجدى محمود احمد ربيع5565

ه سالم احمد سالم عفيفن5566 91سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامشي 

ي5567
 
منعم دسوق

َ
24سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامنه شحته عبدال

117سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاىم حسن الشحات حسن عمر سعفان5568

111.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى ابراهيم عل حسن عل البصيل5569

121.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى اسامه فتىح دمحم السيد5570

ن5571 55.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى جمال السيد عباس حسني 

135سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى حلىم جالل حسن ابراهيم5572

134.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى رضا دمحم محمود النمر5573

113.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاندى طلعت عفيفن سالمه السفا5574

ن5575 116سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهاجر صالح عبدالحميد عبدالحميد عل حساني 

ي يوسف5576
132سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهاجر يوسف عفيفن

127سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهايدى الحسينن صالح الدين حسينن عبدالعزيز االكشر5577

110.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهبه تاج الدين عبدالرحمن السيد جيى5578

131سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهبه حمدى عيد جوده مجاهد5579

119سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاهناء احمد عبدالعليم محمود السيد5580

107.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهايارا حمدى محمود احمد ربيع5581

ن عادل عبدالرحمن دمحم عل السيد5582 118.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاياسمي 

ن مجدى احمد عبدالرحمن بكر5583 54.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاياسمي 

74سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااحمد رضا عبدهللا عبدالعزيز رواش5584

116سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااحمد طارق عبدالباسط عل دمحم5585

132.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااحمد دمحم احمد عل حبيب5586

136.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااحمد دمحم السيد فرحات5587

79.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااحمد محمود عبدالباسط عبدالغنن دمحم5588

104.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااسالم ياش احمد عبدالعال حسن5589

95سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاالسيد احمد السيد عبدالجواد موس5590

57سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاالسيد دمحم السيد دمحم حسينن سليمان5591

57سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهازياد مصطفن دمحم احمد مصطفن5592

ف سمي  فهيم سليمان5593 101.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاسمي  اشر

81.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدالرحمن رفعت دمحم عبدالحميد دمحم5594

ف سمي  احمد5595 40.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدهللا اشر

ف كمال زىك الهادى هالل5596 121سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدهللا اشر

يل5597 54سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدهللا صبىح احمد عبدالفتاح سليمان جيى

138سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدهللا دمحم عبدالننى مصطفن محمود5598

52.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعبدهللا محمود دمحم احمد مصطفن5599

127.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمر احمد السيد دمحم موس5600

118.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمر جمال انيس احمد بكر5601

136سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمر زىك كمال زىك الهادى5602

130.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمر دمحم فتىح زىك هالل5603



129.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمر دمحم فهىم سالم سالمه5604

 السعيد عبدالمنعم دمحم حواش5605
ن
110سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهافؤاد هان

124سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهافارس حمدى السيد احمد عبدالعال5606

82.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاكريم محمود رزق احمد بكر5607

100.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم النهر عبدالحميد احمد النهر5608

104.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم جمال عبدالرازق دمحم عل5609

106.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم سالمه احمد زىك هالل5610

يف رفعت عبدالحليم ابراهيم5611 97.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم شر

81.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم صالح عبدالباسط دمحم السيد5612

85.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم صالح دمحم عل برسيم5613

81.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم طلعت دمحم محمود دمحم النمر5614

106.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم عبد المنعم عبد الباسط يوسف حبيب5615

113.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم عمرو عبدالمنعم عطيه عل5616

127.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم فتىح دمحم دمحم امام5617

77سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم محمود السيد دمحم عبدالفتاح اسماعيل5618

62سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم مرزوق الشحات عبدربه5619

40سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم نارص شحاته عبدالوهاب الساكت5620

 السعيد عبدالمنعم دمحم حواش5621
ن
92.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم هان

 السيد سعيد دمحم5622
ن
92.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهادمحم هان

134.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامحمود احمد حسن دمحم سليمان5623

118.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامحمود رضا فوزى حسينن سليمان5624

71سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامحمود صالح انيس احمد بكر5625

75سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامحمود دمحم عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف5626

100سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامصطفن عبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد5627

102سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامصطفن عفيفن يوسف عفيفن5628

87سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهامصطفن مجدى دمحم عل مصطفن ابراهيم5629

132.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاياش محمود فهىم ابو زيد سليمان5630

136سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهايوسف قدرى عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن5631

136سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهايوسف مجدى السيد دمحم سليمان5632

ف دمحم عايد5633  ع مبنهاامنيه اشر
ن
135.5المراع

ه حمادة مسعد حسن5634  ع مبنهاامي 
ن
135.5المراع

ه عماد حميد جمد5635  ع مبنهاامي 
ن
129.5المراع

ه محمود سليمان سالمان عفيفن5636  ع مبنهاامي 
ن
130المراع

 ع مبنهاامينه طه عيد طه5637
ن
124المراع

ي5638
 ع مبنهاامينه مسلم دمحم القاضن

ن
127المراع

ي عصام عبدالحكيم راشد5639  ع مبنهاانىحى
ن
136المراع

 ع مبنهاايمان رضا عبدالحميد سالم5640
ن
134.5المراع

ي اسماعيل راشد5641
ن
 ع مبنهاايمان هان

ن
133المراع

 ع مبنهاايه سالمة اسماعيل دمحم5642
ن
126المراع

 ع مبنهاايه عايد سليم عوده5643
ن
108المراع

 ع مبنهاايه عبدالفتاح محمود علي5644
ن
135المراع

 ع مبنهابسمله هشام سليمان دمحم5645
ن
134.5المراع

 ع مبنهاجواهر ابو شيع سعد عبدهللا5646
ن
128.5المراع

 ع مبنهاحبيبه تامر عيد عايد ابراهيم5647
ن
135المراع

 ع مبنهاحبيبه جمعة عايش سعيد5648
ن
133المراع

 ع مبنهاحبيبه حسن زكريا حسن5649
ن
130المراع

 ع مبنهاحبيبه محسن متوىلي حسان5650
ن
101المراع

ن ابراهيم احمد ابراهيم5651  ع مبنهاحني 
ن
130المراع

ن سامح دمحم قاسم5652  ع مبنهاحني 
ن
131.5المراع

ن عبده حسن عبدالمقصود5653  ع مبنهاحني 
ن
102.5المراع



 احمد عبدالمقصود5654
ن
ن هان  ع مبنهاحني 

ن
111المراع

 ع مبنهاحياه احمد عيد عبدالقادر5655
ن
128المراع

 ع مبنهاخلود حمدى مسلم سالم5656
ن
115المراع

ف عبدالحميد عبدالخالق5657  ع مبنهارحمه اشر
ن
127المراع

 ع مبنهارحمه سالم حامد اسماعيل5658
ن
138المراع

 ع مبنهارحمه شحتة سند سالمة5659
ن
117.5المراع

 ع مبنهارحمه عمر دمحم علي5660
ن
124المراع

 ع مبنهارحمه وليد نارص السيد5661
ن
134.5المراع

ي5662
 ع مبنهارغده عثمان بيوىمي عفيفن

ن
64المراع

 ع مبنهارغده عماد عيد دمحم5663
ن
91المراع

 ع مبنهارقيه رشدان عبدالحميد سالم5664
ن
121المراع

 ع مبنهارنا رفعت يونس سليمان5665
ن
133.5المراع

 ع مبنهاروان عايد عواد سالمة5666
ن
138.5المراع

 ع مبنهاروى تميم بيوىم دمحم عبدالحميد5667
ن
121.5المراع

 ع مبنهازينب سامح مرسي عبدالعزيز5668
ن
121.5المراع

 ع مبنهاساره فرحات علي سالمان5669
ن
125.5المراع

 ع مبنهاساره نادر ابراهيم بصيالن5670
ن
121المراع

 ع مبنهاسالمة شحتة اسماعيل سالم5671
ن
113.5المراع

 ع مبنهاسالمة صبىح عواد سالم5672
ن
114.5المراع

 ع مبنهاسما مدحت صالح سليمان5673
ن
131.5المراع

 ع مبنهاسمر يسار سليمان عودة5674
ن
136المراع

ي عزيز دمحم5675  ع مبنهاشذا ناجى
ن
126.5المراع

 ع مبنهاشمس عابد دمحم عبدالحميد5676
ن
131المراع

 ع مبنهاشهد حسان راشد حسان بسيس5677
ن
135.5المراع

 ع مبنهاشهد رشدي موس حمد5678
ن
110.5المراع

 ع مبنهاشهد صبىحي زويد حماد5679
ن
128المراع

 ع مبنهاشهد صبىحي عبدالعزيز ابراهيم5680
ن
134.5المراع

 ع مبنهاشهد مجدي دمحم علي5681
ن
130.5المراع

 ع مبنهاضىح دمحم حمود سليمان5682
ن
135.5المراع

 ع مبنهاعزيزه معروف حسن عطية5683
ن
101المراع

 ع مبنهافاطمه ابراهيم عوض عايد5684
ن
138المراع

 ع مبنهابسيطه- فاطمه جمال صبيح دمحم 5685
ن
112المراع

ي عيد سالم5686
 ع مبنهافاطمه راضن

ن
129المراع

 ع مبنهافاطمه عبدالمحسن عبدالعزيز السيد5687
ن
64المراع

 ع مبنهافرحه السيد عطوان محمود5688
ن
126المراع

 ع مبنهافرحه جمال صبيح دمحم5689
ن
96المراع

 ع مبنهافرحه سعيد منصور ابراهيم5690
ن
107المراع

ي5691
 ع مبنهافرحه دمحم جمعه عفيفن

ن
132المراع

 ع مبنهافرحه دمحم حمزه دمحم5692
ن
129المراع

 ع مبنهامروه صالح سعيد سعد5693
ن
127المراع

 علي دمحم5694
 ع مبنهامروه مصطفن

ن
125.5المراع

 ع مبنهامريم سالمان سند سالمان5695
ن
127المراع

 ع مبنهامريم سالمة حمدين حمد5696
ن
134.5المراع

 ع مبنهامريم شحاتة السيد جمعة5697
ن
121المراع

 ع مبنهامنقطع- مريم صابر عقيل عودة 5698
ن
!VALUE#المراع

 ع مبنهامريم دمحم سالمان دمحم5699
ن
133.5المراع

 ع مبنهامريم دمحم محمود دمحم5700
ن
135المراع

 ع مبنهامريم محمود سالم عبدالحميد5701
ن
135.5المراع

ن منصور دمحم5702  ع مبنهاملك حسي 
ن
135.5المراع

 ع مبنهاملك رضا مرعي دمحم5703
ن
134المراع



 ع مبنهامنار حسام سالمان عبدالفتاح رزق5704
ن
131.5المراع

 ع مبنهامنار ربيع حسن عبداللطيف5705
ن
129المراع

 ع مبنهامنة هللا حسن شحده حسن5706
ن
107المراع

 ع مبنهامنة هللا سالمة عبدالصادق عبدالمقضود5707
ن
135المراع

 ع مبنهامنة دمحم احمد دمحم5708
ن
126المراع

 ع مبنهامنصورة صبىحي عجيل عودة5709
ن
123المراع

 ع مبنهامنن سالمه عبده صابر5710
ن
130.5المراع

 علي دمحم علي5711
 ع مبنهامنن

ن
36.5المراع

 ع مبنهاىم حسام سعيد عبدهللا5712
ن
115.5المراع

 ع مبنهاىم سعيد عطا سليمان5713
ن
134المراع

 ع مبنهاناديه دمحم سعد محمود5714
ن
115.5المراع

 ع مبنهانانىسي طارق متوىلي حسان5715
ن
114المراع

يف حسن عودة5716  ع مبنهاندا شر
ن
124.5المراع

 ع مبنهاندى راضن سعد عل دمحم رزقانه5717
ن
134المراع

 ع مبنهاندى رافت حسن يونس5718
ن
131.5المراع

ي5719
 ع مبنهاندى زيد دمحم القاضن

ن
101.5المراع

 ع مبنهاندى سالمان صالح غانم5720
ن
114المراع

 ع مبنهاندى سعيد جمعه السيد5721
ن
133.5المراع

 ع مبنهاندى عطا عياد سالم5722
ن
109المراع

ي اسماعيل حسن5723
ن راضن  ع مبنهانرمي 

ن
99.5المراع

 ع مبنهانسمه ايمن عبدالحميد محمود5724
ن
133المراع

 ع مبنهانور عطوه عوده عطوه5725
ن
78.5المراع

 ع مبنهانورا صابر عقيل عودة5726
ن
129.5المراع

 ع مبنهانورا عماد عايد عواد5727
ن
105المراع

ن سالمان5728  ع مبنهاهاجر عبدالمعط حسي 
ن
106.5المراع

ن5729  ع مبنهاهاجر مصباح دمحم حسي 
ن
113المراع

 ع مبنهاهايدى جابر سند سالمان5730
ن
42.5المراع

 ع مبنهاهدى عايد سليم دمحم قاسم5731
ن
122.5المراع

 ع مبنهاهنا عيد عايش سعيد5732
ن
130.5المراع

 ع مبنهاهويدا جابر سند سالمان5733
ن
43المراع

 ع مبنهاوداد عمر صالح عبدالمجيد5734
ن
118المراع

ن احمد مرشد سليمان5735  ع مبنهاياسمي 
ن
126.5المراع

 علي محسن ديبان5736
ن  ع مبنهاياسمي 

ن
79المراع

ن دمحم مسلم رفاعي5737  ع مبنهاياسمي 
ن
123.5المراع

 ع مبنهابسيطه- احمد حسن حميد دياب 5738
ن
104.5المراع

 ع مبنهااحمد سعد عايد سليمان5739
ن
127.5المراع

 ع مبنهااحمد سعيد حميد دمحم5740
ن
104المراع

 ع مبنهااحمد عبدالرازق عبدهللا عبدالرحمن5741
ن
133.5المراع

 ع مبنهااحمد متوىلي كامل جمعة5742
ن
110المراع

 ع مبنهااحمد دمحم احمد سالمة5743
ن
128المراع

 ع مبنهااحمد دمحم سالم عبدالحميد5744
ن
133المراع

 ع مبنهااحمد دمحم عواد يوسف5745
ن
50.5المراع

 ع مبنهااحمد دمحم دمحم عطيه5746
ن
128.5المراع

 ع مبنهااحمد منتض قاسم محمود5747
ن
129.5المراع

 ع مبنهاادهم دمحم سليمان دمحم5748
ن
133.5المراع

 ع مبنهاامي  حميد عودة السيد5749
ن
131المراع

 ع مبنهاايراهيم عيد شكري كامل5750
ن
125.5المراع

 ع مبنهاجاش السيد سالم السيد مسلم5751
ن
129المراع

 ع مبنهاحازم شعبان عايد عبدالمقصود5752
ن
128.5المراع

 ع مبنهاحسن صبىحي حسنن عودة5753
ن
67المراع



ن صبيح5754 ن انور حسي   ع مبنهاحسي 
ن
122المراع

ن محمود5755 ن كمال حسي   ع مبنهاحسي 
ن
115.5المراع

 ع مبنهاخالد عمر سليمان دمحم5756
ن
119المراع

 ع مبنهاخالد دمحم احمد دمحم5757
ن
125.5المراع

 ع مبنهازياد محمود عياد دمحم5758
ن
63المراع

 ع مبنهازياد هشام حسن عوده5759
ن
135.5المراع

 ع مبنهاسالمه حماده سالمه جالل سالم5760
ن
132.5المراع

 ع مبنهاسليمان عودة سليمان عودة5761
ن
121.5المراع

 ع مبنهاعايد يزيد عايد عبدالعال5762
ن
88المراع

ن عبدالمنعم5763  ع مبنهاعبدالرحمن ساىمي حسي 
ن
108المراع

يف دمحم عطية5764  ع مبنهاعبدالرحمن شر
ن
129المراع

 ع مبنهاعبدالرحمن صبىحي كامل جمعة5765
ن
119.5المراع

 ع مبنهاعبدالرحمن صالح مسلم سالم5766
ن
76.5المراع

 ع مبنهاعبدالرحمن ماهر عيد حسن5767
ن
120.5المراع

 ع مبنهاعبدالعزيز سالمة دمحم سالمة5768
ن
102المراع

 ع مبنهاعبدهللا السعيد عبدالحكيم سالم5769
ن
137المراع

ي عيد عبدالمقصود5770
 ع مبنهاعبدهللا راضن

ن
131.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا رجب مسلم رفاعي5771
ن
81.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا سالمان سالم جالل سالم5772
ن
128.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا دمحم جالل دمحم5773
ن
134.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا دمحم سليم دمحم القاضن5774
ن
133.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا محمود عبدهللا عبدالرحمن5775
ن
136.5المراع

 ع مبنهاعبدهللا ياش دمحم حماد5776
ن
130المراع

 ع مبنهاعبدهللا يزبد احمد عيد5777
ن
123المراع

ي5778
 ع مبنهاعبدالوهاب حامد عبدالوهاب عفيفن

ن
102المراع

 ع مبنهاعمار ياش نارص دمحم5779
ن
134.5المراع

 ع مبنهاعمر احمد عايد عبدالمقصود5780
ن
125المراع

 ع مبنهاعواد محمود عواد سالم5781
ن
64المراع

 ع مبنهاعيد احمد عيد عبدالقادر5782
ن
115.5المراع

 ع مبنهافؤاد احمد صالح عبدالمجيد حمدى5783
ن
130.5المراع

ي علي حسن5784
ن
 ع مبنهاكريم هان

ن
86.5المراع

 ع مبنهادمحم احمد دمحم سعد5785
ن
124المراع

 ع مبنهادمحم اسامة سعيد عبدهللا5786
ن
103المراع

 ع مبنهادمحم اسامه عوض هللا فايز5787
ن
132المراع

ف ابراهيم عبدالحميد5788  ع مبنهادمحم اشر
ن
84المراع

 ع مبنهادمحم السيد عايد سليمان5789
ن
137المراع

 ع مبنهادمحم بدير عزيز دمحم5790
ن
133.5المراع

 ع مبنهادمحم حسام عبدالحميد محمود5791
ن
134.5المراع

 ع مبنهادمحم حماده محمود عايد5792
ن
135المراع

 ع مبنهادمحم ربيع عيد طه5793
ن
96المراع

 ع مبنهادمحم رشدي صبىحي حسن5794
ن
109.5المراع

 ع مبنهادمحم سليمان سالم عايد5795
ن
68المراع

 ع مبنهادمحم سليمان صالح سليمان5796
ن
126المراع

 ع مبنهادمحم شحتة اسماعيل سالم5797
ن
125المراع

يف دمحم عايد5798  ع مبنهادمحم شر
ن
120المراع

ن عبدالجليل مفتاح5799  ع مبنهادمحم صابر حسي 
ن
84.5المراع

ي عيد حسن5800  ع مبنهادمحم عبدالننى
ن
125المراع

 ع مبنهادمحم عبدالهادي حمدان حسان5801
ن
53المراع

 ع مبنهادمحم عالء محمود ابراهيم5802
ن
131المراع

 ع مبنهادمحم عمر دمحم حماد5803
ن
55المراع



ن5804  ع مبنهادمحم عيد سالمان حسي 
ن
122المراع

 ع مبنهادمحم عيد سويلم ابراهيم5805
ن
117المراع

 ع مبنهادمحم فيصل دمحم علي5806
ن
125.5المراع

 ع مبنهادمحم ماجد ماضن عواد5807
ن
126.5المراع

 ع مبنهادمحم محمود سالمة سليمان5808
ن
!VALUE#المراع

 ع مبنهادمحم مختار السيد جمعه5809
ن
132المراع

 ع مبنهادمحم نارص سالم حسن5810
ن
110المراع

 ع مبنهادمحم يىحي شحده حسن5811
ن
106.5المراع

 ع مبنهامحمود ابراهيم دمحم قاسم5812
ن
98.5المراع

 ع مبنهامحمود عرفه احمد محمود5813
ن
70.5المراع

 ع مبنهامحمود دمحم حماد دمحم5814
ن
123.5المراع

 ع مبنهامروان دمحم عبدالمنعم عبدالمقصود5815
ن
135.5المراع

 علي دمحم5816
 ع مبنهامروان مصطفن

ن
122المراع

 ع مبنهامروان منتض يوسف عطية5817
ن
130.5المراع

 ع مبنهامصطفن حمادة دمحم عودة5818
ن
126.5المراع

 رفاعي علي راشد5819
 ع مبنهامصطفن

ن
66.5المراع

 سمي  ضيف هللا فايز5820
 ع مبنهامصطفن

ن
133.5المراع

 ع مبنهامصطفن عليان صالح عليان صالح5821
ن
127المراع

ي عوده5822
 ع مبنهامصطفن دمحم حسنن

ن
130المراع

 ع مبنهامصطفن دمحم مرشد سليمان5823
ن
120المراع

 ع مبنهامصطفن دمحم مصطفن غنيم5824
ن
131.5المراع

 ع مبنهامصطفن محمود سالمه دمحم5825
ن
125.5المراع

 ع مبنهامنصور سعيد منصور سالمان5826
ن
64المراع

 ع مبنهامومن احمد عقيل دمحم5827
ن
134.5المراع

 ع مبنهانارص منصور نارص منصور5828
ن
83.5المراع

 ع مبنهانبيل دمحم عيد عودة5829
ن
106.5المراع

 ع مبنهانور الدين زكريا صبىح سالمان5830
ن
129.5المراع

 ع مبنهايوسف السيد دمحم عبدالمجيد5831
ن
133.5المراع

 ع مبنهايوسف سالم سالمة دمحم5832
ن
135المراع

يف حسن عوده5833  ع مبنهايوسف شر
ن
117المراع

 ع مبنهايوسف شعبان سعيد سالمان5834
ن
101.5المراع

 ع مبنهايوسف عيد سند عيد5835
ن
120المراع

 ع مبنهايوسف دمحم السيد حسن5836
ن
123المراع

 ع مبنهايوسف دمحم ساىم دمحم5837
ن
96.5المراع

 ع مبنهايوسف دمحم عبدالحميد ابراهيم5838
ن
128المراع

 ع مبنهايوسف دمحم كارم عبدالحميد5839
ن
119المراع

130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااروى ابراهيم يوسف عفيفن الباجورى5840

131.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااشاء حمدى دمحم ابراهيم المهدى5841

ن بربش5842 136.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااشاء خالد دمحم امي 

برى 5843 84.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- اشاء دمحم احمد حسن موس اليى

126زياد الباجورى ع بنات/شبنهااشاء منصور اسماعيل حسن دحروج5844

ي محمود رفاعي5845
127.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء عبدالرحمن عفيفن

55.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء عبدالفتاح محمود عبدالرحمن نوح5846

119زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء عصام دمحم دمحم حسن جاب هللا5847

120.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء مجدي محمود دمحم الديب5848

125.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل5849

123.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء مغاورى خميس مغاوري سالمه5850

123زياد الباجورى ع بنات/شبنهااسماء مغاورى دمحمى مصطفن الحديدي5851

88.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- االء احمد حسن دمحمى عمر 5852

111.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااالء التونىس اسماعيل دمحم االبيض5853



77زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- االء راىم حسن حسن ابراهيم 5854

97.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهااالء دمحم صقر احمد عبدالدايم5855

اوي5856 ن الخضن 84زياد الباجورى ع بنات/شبنهااالء دمحم دمحم حسي 

ي5857
107زياد الباجورى ع بنات/شبنهااالء هشام حسن دمحم الغباسر

128.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامال دمحم حامد دمحم اسماعيل5858

133زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامال نارص صبىح احمد عطية5859

 دمحم السيد مغاورى رمضان عواىل5860
ن
135زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامان

124زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامنيه حمدي احمد السيد جياش5861

ف سمي  سعيد5862 ه اشر 112.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامي 

يف جمال دمحم حشيش5863 ه شر 114.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامي 

بري5864 ه علي دمحم احمد اليى 86.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامي 

ن عبدالىحي الباجوري5865 ه وائل حسي  89زياد الباجورى ع بنات/شبنهاامي 

105زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايات سعيد حسن هنداوي الخوىلي5866

112زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايسل وائل دمحم صالح دمحم المهدى5867

50.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايمان احمد عبدهللا دمحم المهدي5868

86زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايمان مسعد عل ابوالنجا فرج5869

111.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايمان وليد عبدالحليم االسيد يوسف5870

97زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه احمد عبدالرازق حسب هللا العاوي5871

109.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه احمد دمحم احمد شحاتة5872

!VALUE#زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه السيد سداد زىكي الشيىمي5873

120.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه ايمن عبدالرحمن احمد عبدالفتاح5874

108.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه جمال عبدالعليم عبدالموجود دمحم عبدالكريم5875

ى فهىم الطنطاوى5876 63.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه طارق صيى

49زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه عبدالسالم ابراهيم ابراهيم دمحم زقله5877

130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه دمحم احمد جودة عبدالكريم5878

118زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه دمحم دمحم السيد قربة5879

ن5880 78زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه مصطفن عبدالحميد دمحم شاهي 

96.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاايه موسي غريب موسي غريب5881

130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله بيوىم عبدالحسيب عبدالرازق بيوىم5882

ي5883 62زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله حاتم حسن السيد حسن شلنى

124زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله رضا عبدالسالم ابراهيم دمحم رجب5884

114.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله عاطف صبىحي احمد رجب5885

105زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- بسمله عامر عبدالحفيظ عامر حجاب 5886

119زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله عبدالباسط عبدالرحمن غنيىم الصايغ5887

ي محمود سليمان5888 ي العرنى
129زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله محمود عفيفن

ف رمضان5889 112.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمله محمود يوسف شر

ي5890
114.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمه احمد السيد احمد عبدالخالق عفيفن

97زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسمه سمي  عالم عبدالمنعم احمد حجاج5891

75زياد الباجورى ع بنات/شبنهاتف  خالد يسن الطوجن الصوىل5892

88.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاتف  خليل دمحم حسن اسماعيل5893

ي5894
ن
108زياد الباجورى ع بنات/شبنهاتف  طاهر عبدالمنعم محمود الحلوان

79زياد الباجورى ع بنات/شبنهاتمارا طارق ابراهيم امام االشهب5895

بري5896 ي شندي اليى 123زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنا تامر يحن 

ي احمد5897
106.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنات اسالم محمود الطوجن

ي عبدالعزيز برعي5898
 
11.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنه ابراهيم دسوق

113زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنه احمد احمد عبدالدايم5899

ي5900
81زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنه رافت علي دمحم العفيفن

برى5901 92زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنه هيثم سمي  شبل عبدالقوى اليى

ف عبدالرحمن دمحم الحاج عل5902 134زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنن اشر

100زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- جنن السيد دمحم دمحم عطيه 5903



بري5904 115زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجنن عبدالفتاح عبدالفتاح دمحم اليى

ن حسن السيد ابو زيد5905 95.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاجيهان حسي 

115.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه حمدي عبدهللا ابراهيم اللبودي5906

ن5907 72.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه سالم السيد سالم حساني 

يف عبدالرحمن السيد ابراهيم5908 44زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه شر

95.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه كمال دمحم كمال العشماوي5909

67زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه دمحم امام حسن دمحم سلطان5910

108زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحبيبه دمحم عبدالحليم رياض عيىس5911

127.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحفصه جالل احمد جالل قمر5912

ن احمد فتىح احمد الخوىل5913 121.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحني 

ن عصام عبدالرحمن عبدالسميع الحديدي5914 134.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحني 

56زياد الباجورى ع بنات/شبنهاحياه عصام عبدالعظيم طه عيىس5915

ي5916
129.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاخلود ابراهيم مسعود عبده عفيفن

89زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- داليا عبدهللا ابراهيم دمحم حشيش 5917

40زياد الباجورى ع بنات/شبنهاداليا دمحم دمحم النبوي عبدالحميد يوسف5918

108.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاداليا محمود سالم عبدالمجيد عامر5919

73زياد الباجورى ع بنات/شبنهادعاء طارق حلىم دمحم القليونى5920

53.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهادنيا عبدالهادى عبدالمنصف حسن اسماعيل5921

67زياد الباجورى ع بنات/شبنهادهب عمرو دمحم محروس يونس5922

بري5923 69.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاراهندة ماهر ابراهيم دمحم احمد اليى

77زياد الباجورى ع بنات/شبنهارباب ربيع عبدالنعيم دمحمي مسعود5924

92.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارباب رضا دمحم صالح عل عبدالرحمن5925

ف حشيش5926 133زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه اسالم صبىحي شر

91زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه صابر صالح خي  الدين دمحم5927

ي5928 87.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه عبدالرحمن سعيد النبوي شلنى

105.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه عبدالرحمن غريب مصطفن ابواحمد5929

74.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه عبدالعظيم احمد محمود زهرة5930

55.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه دمحم عبدالحميد دمحم احمد فراج5931

93.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- رحمه دمحم فكرى خليل الزوقة 5932

ي5933 ي محمود بحي  28زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه محمود بحي 

122.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارضوى عبدالنارص عبدالفتاح عبدربة احمد5934

113.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارنا اسامة السيد دمحم يوسف5935

ي دمحمي عمر5936
112.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارنا دمحم عفيفن

84زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروان تامر ابو الفتوح دولة عبدالظاهر5937

ن5938 115.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروان دمحم عبدالحميد دمحم شاهي 

بري5939 96زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروان محمود عبدالمقصود ابراهيم اليى

ي السيد سليمان ترك5940
ن
18.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروان هان

66زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروح جمال حامد المتوىل غراب5941

برى5942 136.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارودينه محمود السيد احمد دمحمى اليى

135.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاروى طنطاوي علي طنطاوي علي5943

111زياد الباجورى ع بنات/شبنهاريهام رافت دمحم رضا حلىم5944

65.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب احمد ابراهيم حجاج5945

24.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب حسن محمود موس المرصفاوي5946

134.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب عبدالهادى جودة السيد احمد5947

111زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب دمحم بيوىمي محمود اسماعيل شامه5948

125زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب دمحم عبدالقادر احمد ابو الخي 5949

131زياد الباجورى ع بنات/شبنهازينب يوسف عبدالبديع يوسف جاد الرب5950

135.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره احمد ابراهيم احمد رقيه5951

ي عبدهللا عل 5952 86زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- ساره احمد عبدالننى

56.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره حامد اسماعيل حسن دحروج5953



131.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره سليمان ابراهيم دمحم الزوقه5954

133.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره عبدهللا السيد عبدهللا5955

134زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره ممدوح احمد عطا كتكوت5956

24زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساره نارص علي مغاوري الديب5957

93.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساميه خالد جمال دمحم مرسي5958

ي5959
ن
102زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساميه علي دمحم علي الفخران

84زياد الباجورى ع بنات/شبنهاساندى علي دمحم علي اسماعيل5960

بري5961 132.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسجده ايمن دمحم عبدالفتاح دمحم اليى

بري5962 131.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسجده عمرو محمود محمود اليى

133.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسلىم خالد احمد ابراهيم االشهب5963

108.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسلىم عصام عبداليى احمد دمحم حشيش5964

124.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسلىم محمود السيد عبده النحيف5965

ي دمحم فؤاد كوش5966
ن
95.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسلىم هان

88زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسلىم ياش احمد مصطفن يوسف5967

116زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسما ابراهيم فوزى عبدالرحمن نعمة5968

133زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسما سالمة عبدالعزيز عبدالغفار ربعة5969

ن النحيف5970 107.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسمر سامح حسنن حسي 

ه صالح محروس دمحم اللبودى5971 118زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسمي 

ه عاطف دمحم عبدالجواد السيد5972 70.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسمي 

بري5973 ي اليى
ي مصطفن

ه دمحم مصطفن 128زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسمي 

برى5974 89.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسندس ابراهيم محمود ابراهيم اليى

123زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسندس ايمن عبدالعال عبدالعال السيد5975

114زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسندس دمحم ابراهيم مصطفن الزوقة5976

134.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسهيله ابو المجد ابراهيم سالم5977

شوىمي5978 124.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاسوزي نارص اسماعيل ابراهيم اسماعيل اليى

يف عبدهللا احمد مسعود5979 89.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشاهندا شر

79.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشاهنده دمحم عل كامل حجاج5980

ي دمحم ابوالخي 5981 123زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشاهنده يحن  دمحم المغرنى

قاي5982 وق اسالم نور القمر عبدالعاىطي شر 116زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشر

 بيوىمي سمك5983
72زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد احمد مصطفن

ي سالم جرف5984
50زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد جمال اللينى

ن اللبودي 5985 ن دمحم حسي  70.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- شهد حسي 

ن دمحم دمحم السيد 5986 70.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- شهد حسي 

بري5987 89.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد حمدي سيد احمد قمر الدوله اليى

115زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد خالد عبدالرحيم عبدالعليم مصطفن5988

104زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد رضا سيد احمد فهىم بندارى5989

ن قايدباي عبدربه5990 108زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد سعيد حساني 

126زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد شحتة عبدالمنعم محمود الشعراوى5991

يف عبدالمنعم عرنى حواش5992
133زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد شر

109.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد عبدالعليم حسن احمد شحاته5993

30.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد عبدهللا احمد النبوي ابو نعي 5994

79.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد عبدالمطلب فتىح عبدالمطلب جودة5995

97زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد علي عبدالمعز دمحم فودة5996

106زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد دمحم عزالعرب عبدالرازق محمود5997

ي5998
 
96زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد مدحت عبدالعزيز ابو المجد دسوق

88.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاشهد وائل عبدهللا مغاورى رمضان حشيش5999

27زياد الباجورى ع بنات/شبنهاصفا مهدى دمحم زكريا الزوقه6000

132.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاعال مراد حسن هالل راشد هاشم6001

112.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه احمد عبدالمنعم احمد اللبودي6002

 عبدهللا يوسف شلنى6003
ن
93.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه الزهراء هان



108.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه السيد قطب دمحم عبدالفتاح6004

ي6005 111.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه عادل موسي دمحم شلنى

133زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه عاطف دمحم عبدالحميد سليم6006

125زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه عبدالرازق سعد عبدالرازق عبدالعظيم6007

98زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه عبدالرازق فرج محمود ابوالخي 6008

119زياد الباجورى ع بنات/شبنهافاطمه عطا عبدالمنعم عطا احمد6009

103زياد الباجورى ع بنات/شبنهافايزه اسالم عبدالسميع عرنى ابو النض6010

108زياد الباجورى ع بنات/شبنهاقمر احمدالنبوى دمحم دمحم هدهد6011

62زياد الباجورى ع بنات/شبنهاقمر عالم احمد عالم احمد ابراهيم6012

ى تامر مسعود السيد مسعود6013 ن 135.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاكين

ى عمرو محمود يسن الصعيدي 6014 ن 97زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- كين

ي سالم 6015
ي مغاوري اللينى

!VALUE#زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنقطع- لبنن اللينى

131.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاليل ابراهيم احمد خالف دمحم6016

107.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاماهيتاب عبده عبدالظاهر عبده النحيف6017

46.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامريم تامر دمحم مصطفن الصعيدي6018

71زياد الباجورى ع بنات/شبنهامريم سمي  عبدالموجود دمحم احمد سلطان6019

122زياد الباجورى ع بنات/شبنهامريم عبدالفتاح علي سليمان دراز6020

72.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك ابراهيم السيد ابراهيم عفيفن6021

76.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك ابراهيم عبدالقادر دمحم عبداللطيف6022

85.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك السيد عبدالحليم شعبان عبدالحليم6023

ن دمحم عبدالحميد سليم6024 129زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك حسي 

84زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك خالد انور سالم منصور6025

115زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك سمي  عبدالعظيم ابوالغيط حمزة6026

68زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك عبدالمنعم موس عبدالهادي الجعار6027

94.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك عفيفن شعيب عفيفن ماضن6028

85زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك دمحم عبدالفتاح قايدباى ابراهيم6029

84زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك دمحم عل عبدالمحسن عل6030

88زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك دمحم ماهر دمحم احمد خلف هللا6031

36.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاملك دمحم دمحم خميس6032

86.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة اسالم ابراهيم دمحم البهنساوى6033

85.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة هللا جمال ساىمي سليمان صالح6034

ي قطب الشاعر6035
136زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة هللا حسام الدين دمحم عفيفن

ي دمحم احمد مراد دمحم6036
ن
132.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة هللا هان

19زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة خالد احمد سالم6037

130زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة رضا احمد عبدالعزيز ترك6038

93زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة زكريا عبدالمحسن دمحم اللبودي6039

77.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة عبدهللا احمد طنطاوي عبدالكريم6040

ي دمحم متوىلي الديب6041 71.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة عرنى

125زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة مجدي السيد السيد شامه6042

130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة دمحم عبدالعظيم السيد شامة6043

129زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة دمحم دمحم عبدالحميد فودة6044

74زياد الباجورى ع بنات/شبنهامنة دمحمى عبدالنعيم دمحمى مسعود6045

125.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاىم حاتم عبدالستار عز الدين العطار6046

104زياد الباجورى ع بنات/شبنهاىم عادل السيد ابراهيم علي6047

برى6048  اليى
64زياد الباجورى ع بنات/شبنهاىم عماد ابراهيم الطوجن

67.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهامىادة عل عبدالجيد عل6049

93زياد الباجورى ع بنات/شبنهاناديه طلعت عبدهللا السيد شعبان6050

ن6051 123زياد الباجورى ع بنات/شبنهانانىس ابراهيم السيد ابراهيم حساني 

131.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندا دمحم عبداللطيف يوسف اللبودي6052

122زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى بهاء ابراهيم دمحم البهنساوى6053



122زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى حاتم صالح الدين السيد نوح6054

26.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى حاتم دمحم عمر سالم6055

ن6056 ن دمحم شاهي  ن حسني  31زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى حسني 

54.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى شحات احمد الشحات مصطفن6057

76.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى عادل دمحمى خسن الخوىل6058

6059
ن
ن بسيون  حسي 

ن
81زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى دمحم بسيون

106.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى دمحم محمود ابراهيم بالل6060

98زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى نبيل دمحم دمحم فوده6061

112.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاندى يوسف سعيد دمحم يوسف مدكور6062

ن عبدالمعبود عبدالمعبود مغاوري الديب6063 124زياد الباجورى ع بنات/شبنهانرمي 

101زياد الباجورى ع بنات/شبنهانعمه السيد دمحم السيد جياش6064

36زياد الباجورى ع بنات/شبنهانغم وائل محمود عبدالمنعم فودة6065

133.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانه احمد عبدالرازق السيد سنجاب6066

56زياد الباجورى ع بنات/شبنهانور احمد صالح ابراهيم صالح6067

125.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانور احمد عبدالعزيز محمود وهبة6068

بري6069 130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانور عبدالباسط عبدالسميع عبدالعزيز اليى

95.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- نورا السيد عبدالغفار السيد اسماعيل الحديدي 6070

ي طنطاوي دمحم6071
130.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانورا خالد دمحم الطوجن

ي6072
94زياد الباجورى ع بنات/شبنهانورا عبدهللا محمود ابو الخي  حنفن

116زياد الباجورى ع بنات/شبنهانوران مصطفن عطا مصطفن الحديدى6073

59.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانورهان رضا فوزي محمود علي6074

6075
ن
6.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانورهان شحتة السيد العرنى الكيالن

 نافع6076
ن
107.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهانورهان دمحم عبدالقادر عبدالشاق

برى6077 ه احمد السيد احمد دمحمى اليى 129زياد الباجورى ع بنات/شبنهاني 

121زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر احمد عبدالمنعم عبدهللا العدوى6078

93زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر سيد ابراهيم ابراهيم الحمالوي6079

72زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر صالح دمحمي عبده دمحم6080

119.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر عبدهللا صبىحي عيد مسعود6081

103زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر عبدالمعبود عبدالمعبود مغاوري الديب6082

ف رمضان6083 122.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهاجر يوسف عيىس شر

103.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهايدى طارق فتوح عبدالدايم عمارة6084

6085 
 
96.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهابسيطه- هبه احمد مرزوق احمد الدسوق

اوي6086 69زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهبه متوىلي عبدالكريم عبدالخالق الخضن

123زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهدى خالد عبدالعظيم عبدالهادي ابراهيم6087

127زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهنا احمد اسماعيل دمحم رضوان6088

ي6089
ي سليمان عفيفن

59زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهنا سليمان عفيفن

51.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهناء اكرم عبدالعزيز احمد مرسي6090

ن6091 66زياد الباجورى ع بنات/شبنهاهناء ايمن محمود محمود شاهي 

63زياد الباجورى ع بنات/شبنهاوفاء عاطف عبدهللا منصور6092

ي اللبودي6093
67.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاوفاء عبدربه عبدالنعيم الطوجن

49.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهاوفاء محمود ابراهيم عبدالغفار الباجورى6094

129زياد الباجورى ع بنات/شبنهايارا السيد دمحم السيد ابو الخي 6095

42زياد الباجورى ع بنات/شبنهايارا حمدى عل مغاورى الديب6096

ي6097
ن سعيد يوسف ابراهيم المتينن 113زياد الباجورى ع بنات/شبنهاياسمي 

ي6098
80الرملة ت أبنهاابراهيم احمد ابراهيم السيد مصطفن

93الرملة ت أبنهاابراهيم حسام الدين ابراهيم بيوىمي علي سالم6099

97الرملة ت أبنهابسيطه- ابراهيم صابر حسن ابراهيم عفيفن 6100

21الرملة ت أبنهاابراهيم عبدالغفار السيد عبدالغفار اللبودي6101

ي ابوالخي 6102 92الرملة ت أبنهاابراهيم دمحم الهادي دمحم المغرنى

98الرملة ت أبنهااحمد ابراهيم صالح ابراهيم مصطفن6103



ف جالل دمحم حشيش6104 63.5الرملة ت أبنهااحمد اشر

94.5الرملة ت أبنهااحمد السيد احمد دمحم الشعراوي6105

38.5الرملة ت أبنهااحمد ايمن زكريا عبدالرحمن دمحم عل6106

133الرملة ت أبنهااحمد ايمن دمحم علي6107

125.5الرملة ت أبنهااحمد جمال صالح عبدالرازق سالم6108

94الرملة ت أبنهااحمد حسام عبدالحميد الشوارنى الطوجن6109

7.5الرملة ت أبنهااحمد حمادة الطنطاوي حسن الطنطاوي6110

89.5الرملة ت أبنهااحمد شحتة احمد عبدالمنعم الحديدى6111

95.5الرملة ت أبنهااحمد طارق السيد محمود ابراهيم االعض6112

94الرملة ت أبنهااحمد طارق عبدالعظيم غريب الخوىلي6113

12.5الرملة ت أبنهااحمد طارق عبدالفتاح احمد البهنساوى6114

118الرملة ت أبنهااحمد عبدالرازق دمحم الزوقة6115

106الرملة ت أبنهابسيطه- احمد عزب عبدالمنعم عزب سالمة 6116

ن عبدالسميع عبدالكريم 6117 101الرملة ت أبنهابسيطه- احمد عصام حسي 

ي الجعار 6118
ي شحته عفيفن

104.5الرملة ت أبنهابسيطه- احمد عفيفن

136.5الرملة ت أبنهااحمد علي دمحم البيوىمي علي ابو الخي 6119

اوي6120 56الرملة ت أبنهااحمد عمرو يسن السيد الخضن

116.5الرملة ت أبنهااحمد مجدى قطب الرجال عباس سليمان6121

ي6122
121الرملة ت أبنهااحمد دمحم احمد دمحم الغباسر

111الرملة ت أبنهااحمد دمحم السيد المتوىل غراب6123

105الرملة ت أبنهااحمد دمحم عبدالرازق دمحم اللبودي6124

123.5الرملة ت أبنهااحمد دمحم عبدالموجود دمحم عبدالحافظ6125

98.5الرملة ت أبنهااحمد دمحم محمود سليمان دراز الحداد6126

ن6127 79.5الرملة ت أبنهااحمد دمحم يوسف السيد الشي 

81.5الرملة ت أبنهااحمد مسعد عبدالحميد احمد هدهود6128

87الرملة ت أبنهااحمد موس دمحم احمد دمحم البهنساوى6129

ي عبدالعزيز برعي6130
 
101الرملة ت أبنهااحمد نارص دسوق

108.5الرملة ت أبنهااحمد هشام الشحات دمحم زهرة6131

130.5الرملة ت أبنهااحمد هيسم عبدالغفار عبدالرؤف عبدالغفار6132

108.5الرملة ت أبنهااحمد وجيه مسلم دمحم ابو الدهب6133

103الرملة ت أبنهابسيطه- احمد ياش حسن براك 6134

38.5الرملة ت أبنهاادم السيد البدوى احمد دمحم حشيش6135

116الرملة ت أبنهاادهم عبدالمقصود ابراهيم احمد حشيش6136

ف رمضان6137 128الرملة ت أبنهاادهم دمحم صبىحي شر

114الرملة ت أبنهابسيطه- ادهم دمحم عبدالجيد ابراهيم نصي  6138

132الرملة ت أبنهاادهم وليد عبدالجيد هدهود6139

76الرملة ت أبنهاالسيد عل السيد رزق عل6140

132.5الرملة ت أبنهاامام دمحم امام حمزة6141

ي6142 ن دمحم الرونى ن محمود صبىحي امي  131الرملة ت أبنهاامي 

133الرملة ت أبنهاانس اسامه دمحم محمود حشيش6143

136الرملة ت أبنهاانس دمحم عبدالرؤف هريدى زغلول6144

108.5الرملة ت أبنهااياد سعيد عبدالسميع عبداللطيف احمد6145

يف6146 109الرملة ت أبنهاباسم السيد عبدالنعيم السيد شر

127.5الرملة ت أبنهاتميم طه دمحم دمحم فت6147

77.5الرملة ت أبنهاجالل دمحم جالل دمحم ابراهيم6148

123الرملة ت أبنهاجمال ايمن اسماعيل السيد عبدالعال6149

ي6150
ن
30الرملة ت أبنهاجمال دمحم عبدالمنعم احمد الكيالن

77الرملة ت أبنهاحسام حسن عالم عبدالمنعم احمد حجاج6151

ن محمود المهدى6152 43.5الرملة ت أبنهاحسام دمحم العرنى حسي 

120.5الرملة ت أبنهاحسن السيد عبدالفتاح السيد امام6153



70.5الرملة ت أبنهاحسن رجب ابراهيم عبدالحميد حسن6154

بش6155 66.5الرملة ت أبنهاحسن دمحم حسن احمد شر

6156
ن
ن احمد الحسينن فرج العنان 93.5الرملة ت أبنهاحسي 

ن عبدالمنعم مغاوري الديب6157 37.5الرملة ت أبنهاخالد حساني 

132.5الرملة ت أبنهاخالد زكريا عبدربه جوهرى عفيفن النمر6158

33.5الرملة ت أبنهاخالد محمود عبدالرشيد ابراهيم الجحش6159

100.5الرملة ت أبنهاخالد ممدوح صبىح عطية سنجاب6160

125.5الرملة ت أبنهاحرىك- رمضان علي رمضان السيد وردة 6161

115الرملة ت أبنهازياد احمد عفيفن دمحم الحاج عل6162

71.5الرملة ت أبنهازياد اسالم يحن  دمحم متوىل6163

131.5الرملة ت أبنهازياد ايهاب عبدالمنعم ابراهيم عبدالعال6164

34الرملة ت أبنهازياد عبدالنارص دمحم طنطاوى عطية6165

117.5الرملة ت أبنهازياد عمرو نبيل خليل عبدالعزيز6166

105.5الرملة ت أبنهازياد محمود احمد محمود زهره6167

100الرملة ت أبنهابسيطه- سعيد السيد سعيد السيد فرج 6168

129الرملة ت أبنهاسيف الدين ايهاب صبىح عباس عبدهللا الكوىم6169

 شقيي 6170
118الرملة ت أبنهاسيف خالد يوسف مصطفن

122الرملة ت أبنهاسيف عبدالبديع عبدالبديع حسن هدهود6171

يف اسامة عبدالمحسن عبدالعزيز ابوترك6172 109الرملة ت أبنهاشر

ن6173 75الرملة ت أبنهاشهاب خالد عبدالمجيد ابراهيم شاهي 

102.5الرملة ت أبنهاشهاب وائل عبدالمنعم دمحم نصار6174

100الرملة ت أبنهاصابر عبدالمحسن جاد عبدالمحسن الخواص6175

يف مصباح مغاورى مصطفن6176 127.5الرملة ت أبنهاصبىح شر

ى متوىلي6177 ى دمحم صيى 110الرملة ت أبنهاصيى

99.5الرملة ت أبنهابسيطه- صالح حسن صالح حسن السيد 6178

28.5الرملة ت أبنهاطارق زياد الدمرداش معوض6179

ف السيد دمحم المهدى6180 119الرملة ت أبنهاعادل اشر

4.5الرملة ت أبنهاعادل ناجى امام حسن سلطان6181

128.5الرملة ت أبنهاعامر احمد عامر غريب عامر6182

97الرملة ت أبنهابسيطه- عبدالباسط محمود عبدالباسط عبدالجيد الخوىلي 6183

شوىمي6184 105الرملة ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبدالباسط ابراهيم اليى

96.5الرملة ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا ابراهيم دمحم6185

63الرملة ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم الشحات بدوى6186

108الرملة ت أبنهاعبدالرحمن احمد حسن عبدهللا السيىسي6187

ي دمحم سابق6188 ف دمحم بشر 134.5الرملة ت أبنهاعبدالرحمن اشر

ن محمود النحيف6189 134.5الرملة ت أبنهاعبدالرحمن جمال حسي 

111الرملة ت أبنهاعبدالرحمن جمال دمحم عبدربه كتكوت6190

 السيىس6191
 
96.5الرملة ت أبنهاعبدالرحمن حسام ابراهيم الدسوق

!VALUE#الرملة ت أبنهامنقطع- عبدالرحمن حسام عبدهللا علي دمحم السيىسي 6192

127الرملة ت أبنهاعبدالرحمن حسن عبدالسالم عبدهللا العدوى6193

85الرملة ت أبنهاعبدالرحمن خالد رمضان رمضان قشوه6194

96.5الرملة ت أبنهاعبدالرحمن ربيع صابر جاد حشيش6195

ي حسن6196
130الرملة ت أبنهاعبدالرحمن صالح دمحم المغازي مصطفن

111الرملة ت أبنهاعبدالرحمن عصام عبدالرحمن دمحم الحاج عل6197

31الرملة ت أبنهاعبدالرحمن دمحم السيد جاد الرب سنه6198

134الرملة ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن بشندى السيىس6199

96الرملة ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالعال جاب هللا عني 6200

ي فوده 6201
 
78.5الرملة ت أبنهابسيطه- عبدالرحمن دمحم عبده دسوق

127الرملة ت أبنهاعبدالرحمن دمحم علي يوسف المرصفاوي6202

131الرملة ت أبنهاعبدالرحمن هيثم عبدالرحمن صبىحي الصياد6203



134الرملة ت أبنهاعبدالرحمن وائل عبدالرحمن السيد ابراهيم6204

131الرملة ت أبنهاعبدالرحيم عني  احمد ابراهيم نور الدين6205

برى6206 86الرملة ت أبنهاعبدالرشيد عبدالحميد عبدالرشيد عبدالحميد اليى

74.5الرملة ت أبنهابسيطه- عبدالستار عبدالرحمن عبدالستار سعيد الحديدى 6207

78.5الرملة ت أبنهاعبدالستار عبدربه عبدالستار عبدربه احمد كتكوت6208

64الرملة ت أبنهاعبدالسميع عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن كتكوت6209

76.5الرملة ت أبنهاعبدالعال محمود عبدالعال جاب هللا عني 6210

107.5الرملة ت أبنهاعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز احمد ابو الخي 6211

125الرملة ت أبنهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعال6212

!VALUE#الرملة ت أبنهاعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح مرس الشعراوى6213

102.5الرملة ت أبنهابسيطه- عبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمود ابو الخي  6214

103.5الرملة ت أبنهاعبدالقادر علي عبدالقادر ابراهبم اسماعيل6215

80.5الرملة ت أبنهاعبدالكريم احمد علي احمد6216

131الرملة ت أبنهاعبدهللا اسامة عبدهللا عبدالوهاب الشعراوى6217

116.5الرملة ت أبنهاعبدهللا عبدالجيد دمحم محمود ابرهيم قتلة6218

109الرملة ت أبنهاعبدهللا عصام عبدهللا حسن عل6219

54.5الرملة ت أبنهاعبدهللا عمرو عبدهللا عبدالرحمن نوح6220

77الرملة ت أبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا نصار6221

117.5الرملة ت أبنهاعبدهللا دمحم عرنى عبدالسميع جودة6222

137الرملة ت أبنهاعبدهللا محمود عبدهللا دمحم بدر6223

126.5الرملة ت أبنهاعبدهللا مصطفن دمحم عبدهللا دمحم جاد هللا االكشر6224

47.5الرملة ت أبنهاعبدهللا نبوى دمحم نبوى6225

96.5الرملة ت أبنهاعبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم جياش6226

101.5الرملة ت أبنهاعبدالنعيم جمال عبدالنعيم عبدالرازق دمحم الخوىل6227

67الرملة ت أبنهاعبده اسماعيل صالح عبدالهادي حسن6228

63الرملة ت أبنهاعالء ساىمي دمحم دمحم دمحم االشهب6229

6230
ن
48الرملة ت أبنهاعل دمحم عبدالمنعم احمد الكيالن

102.5الرملة ت أبنهاعل دمحم عل عبدالمحسن عل6231

ي علي يوسف اللبودي6232
ن
95.5الرملة ت أبنهاعل هان

ن6233 51.5الرملة ت أبنهاعماد دمحم اسماعيل عل شاهي 

ي حسن عبدهللا يوسف6234
36الرملة ت أبنهاعمار عفيفن

133الرملة ت أبنهاعمر ابراهيم ابراهيم دمحم ابو الخي 6235

30الرملة ت أبنهاعمر احمد ابراهيم عبدالهادي ابراهيم6236

123.5الرملة ت أبنهاعمر احمد احمد ابراهيم سويلم6237

126الرملة ت أبنهاعمر احمد عبدالفتاح عبدالعال6238

135.5الرملة ت أبنهاعمر السيد عبدالفتاح السيد الديب6239

61الرملة ت أبنهاعمر جميل موسي عبده موسي6240

76.5الرملة ت أبنهاعمر حسن عبدالكريم عبدالرازق عبدالكريم6241

وري6242 ن ن الجين 116الرملة ت أبنهاعمر خالد عبدالمعبود امي 

108الرملة ت أبنهاعمر عبدالرحمن عبدالتواب عبدالرحمن6243

43.5الرملة ت أبنهاعمر عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز االشهب6244

118الرملة ت أبنهاعمر عبدالفتاح عبدالرحمن عبدربة قربة6245

112الرملة ت أبنهاعمر ممدوح عبدالباسط متوىلي الجلب6246

ف عبداليى ابراهيم عطية6247 105الرملة ت أبنهاعمرو اشر

25.5الرملة ت أبنهاعواد حماده عواد عبدالحميد حلنى6248

ن عبدالسالم محمود عبدالسالم الدهمان6249 73.5الرملة ت أبنهافارس حساني 

!VALUE#الرملة ت أبنهامنقطع- فارس عبدالرحمن دمحم عل السيد ورده 6250

ه 6251 86الرملة ت أبنهابسيطه- فارس دمحم فارس سعد ابوعمي 

ي عبدالتواب دمحم الجحش6252
ن
41الرملة ت أبنهافارس هان

96الرملة ت أبنهافتىحي سامح زغلول فتىحي6253



128الرملة ت أبنهافرج محمود عبدالستار محمود فرج ابوالنجا6254

115الرملة ت أبنهافهد كمال عبدالحسيب عبدالرازق بيوىم6255

109الرملة ت أبنهافهد ياش عبدالجيد ابراهيم عبدالقوي6256

98.5الرملة ت أبنهافيلوباتي  فؤاد سليمان فؤاد سليمان6257

117.5الرملة ت أبنهاكريم احمد عبداللطيف محسب عبدالدايم6258

قاوى6259 97.5الرملة ت أبنهاكريم اسماعيل فوزى عبدالعاىط الشر

111.5الرملة ت أبنهاكريم السيد سمي  ابراهيم السيىسي6260

ن الجزار 6261 108.5الرملة ت أبنهابسيطه- كريم مدحت ابراهيم عبدالعظيم حسي 

ن عبدالخالق6262 129.5الرملة ت أبنهامازن احمد عبدالحميد حسني 

121الرملة ت أبنهامازن خالد احمد احمد احمد الزوقه6263

119.5الرملة ت أبنهامازن وائل رفعت مرسي شحاته6264

ن عامر6265 121.5الرملة ت أبنهامالك دمحم عبدالمنعم حسني 

114الرملة ت أبنهاماهر ابراهيم دمحم ابراهيم يحن 6266

122.5الرملة ت أبنهامحسن مجدى محسن كمال النحاس6267

120.5الرملة ت أبنهادمحم ابراهيم دمحم ابراهيم سويلم6268

121.5الرملة ت أبنهادمحم ابراهيم دمحم زين العرب دمحم السيىس6269

89الرملة ت أبنهادمحم ابراهيم مصطفن دمحم امام6270

90الرملة ت أبنهادمحم احمد اسماعيل احمد دمحم6271

104الرملة ت أبنهادمحم اسامة عبدالسالم عل قربة6272

99.5الرملة ت أبنهادمحم اسامة عبدالعظيم طه عيىس6273

135الرملة ت أبنهادمحم اسامة عبدالمنعم دمحم فودة6274

131.5الرملة ت أبنهادمحم اسامه عبدهللا حسن علي6275

71الرملة ت أبنهادمحم اسالم ابراهيم السيد عبداللطيف6276

124.5الرملة ت أبنهادمحم اسالم ابو الفتوح النبوي السيد6277

138الرملة ت أبنهادمحم اسالم دمحم سعيد6278

ف دمحم دمحم االكشر6279 121.5الرملة ت أبنهادمحم اشر

89الرملة ت أبنهادمحم السيد رشاد السيد الزيات6280

83.5الرملة ت أبنهادمحم السيد صالح عبدالهادى حسن6281

80الرملة ت أبنهابسيطه- دمحم السيد عبدالرازق ابراهيم اللبودي 6282

74الرملة ت أبنهادمحم السيد عبدالقادر عبدالرحمن اسماعيل6283

132.5الرملة ت أبنهادمحم ايمن دمحم عبدربه احمد6284

118.5الرملة ت أبنهادمحم ايمن دمحم مغاوري شعبان6285

117الرملة ت أبنهادمحم باسم عبدالرحيم عبدالعليم مصطفن6286

92الرملة ت أبنهابسيطه- دمحم جمال عبدالمجيد السيد الديب 6287

121الرملة ت أبنهادمحم حاتم محروس دمحم اللبودى6288

132.5الرملة ت أبنهادمحم حسام دمحم محمود السيىس6289

ن حسن السيد ابوزيد6290 97الرملة ت أبنهادمحم حسي 

ن حسن دمحم سلطان6291 38الرملة ت أبنهادمحم حسي 

83الرملة ت أبنهادمحم حمدان عبدالمقصود عبدالوهاب محروس6292

ي الخوىلي6293
126.5الرملة ت أبنهادمحم راىمي دمحم طه عفيفن

114الرملة ت أبنهادمحم رجب دمحم جاد الرب دمحم بركات6294

91الرملة ت أبنهابسيطه- دمحم ساىم فرج دمحم شلنى 6295

45الرملة ت أبنهادمحم سماره عبدالفتاح محمود6296

123الرملة ت أبنهادمحم شحته عبدالعال السيد عبدهللا6297

126الرملة ت أبنهادمحم صالح دمحم عبدالرازق كتكوت6298

130.5الرملة ت أبنهادمحم طاهر كامل مغرنى السيىس6299

127.5الرملة ت أبنهادمحم عادل دمحم دمحم شلبيه6300

64.5الرملة ت أبنهادمحم عبدالرؤف عبدالفتاح عبدالحميد فوده6301

53الرملة ت أبنهادمحم عبدالرحمن دمحم السيد جياش6302

69.5الرملة ت أبنهادمحم عبدالغنن السيد عل الجعار6303



72.5الرملة ت أبنهادمحم عبدالواحد السيد المتوىل غراب6304

31الرملة ت أبنهادمحم عالء عبدالرشيد احمد ابراهيم كوش6305

اوي6306 ن السيد الخضن 38الرملة ت أبنهادمحم عمرو يسي 

ن دمحم منصور6307 58الرملة ت أبنهادمحم مجدي حساني 

80.5الرملة ت أبنهادمحم دمحم عبدالحليم سليمان حسن6308

84.5الرملة ت أبنهابسيطه- دمحم محمود جابر دمحم كوش 6309

45الرملة ت أبنهادمحم محمود دمحم عبدالفتاح دمحم الحنفن6310

60الرملة ت أبنهادمحم مغاوري عبدالمنعم مغاورى الديب6311

96.5الرملة ت أبنهادمحم موسي مغاوري محمود فودة6312

109.5الرملة ت أبنهادمحم نارص عبدالستار محمود ابو النجا6313

88الرملة ت أبنهادمحم نبيل عفيفن عبدالعليم السيد6314

ي مرسي الشعراوي6315 115.5الرملة ت أبنهادمحم ياش دمحم العرنى

100الرملة ت أبنهادمحم يحن  دمحم السيد قربة6316

ي دمحم ذكريا مهدي احمد6317 73.5الرملة ت أبنهادمحم يحن 

119الرملة ت أبنهادمحمي هيثم دمحمي عبدالرؤف بيوىمي6318

87الرملة ت أبنهامحمود ابراهيم عبدالجيد حامد دمحم بركات6319

86.5الرملة ت أبنهابضى- محمود ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم مصطفن 6320

97.5الرملة ت أبنهامحمود احمد عبدالستار ابراهيم ابو الخي 6321

بري6322 126الرملة ت أبنهامحمود احمد عبدالمنعم عبدالموجود اليى

80الرملة ت أبنهامحمود احمد دمحم دمحم فوده6323

ي امام ابو الخي 6324 118الرملة ت أبنهامحمود امام دمحم العرنى

86.5الرملة ت أبنهابسيطه- محمود ايمن اللينى اللينى ابراهيم 6325

64الرملة ت أبنهامحمود ايمن عبدالمنعم محمود سنجاب6326

108.5الرملة ت أبنهامحمود تامر محمود عبدالعظيم برهومة6327

109.5الرملة ت أبنهامحمود علي عبدالقادر علي ابو العزم6328

126الرملة ت أبنهامحمود فوزي عبدالمحسن عبدالعظيم مسعود6329

131الرملة ت أبنهامحمود دمحم عبدالمحسن دمحم اللبودى6330

123.5الرملة ت أبنهامحمود دمحم دمحم غنيىم عبداللطيف6331

131الرملة ت أبنهامحمود منصور نافع زىكي احمد6332

97.5الرملة ت أبنهابسيطه- محمود نارص سيداحمد فهىم بندارى 6333

88.5الرملة ت أبنهامحمود نارص عرنى السيد قابيل6334

101.5الرملة ت أبنهامروان عبدالرازق عبدالبديع عبدالرازق سويلم6335

111.5الرملة ت أبنهامصطفن ابراهيم سليمان دمحم الزوقة6336

ي احمد حجاب6337  احمد عبدالننى
97الرملة ت أبنهامصطفن

 احمد يحن  دمحم6338
21الرملة ت أبنهامصطفن

ي مرسي الشعراوي6339 120.5الرملة ت أبنهامصطفن جمال دمحم العرنى

107.5الرملة ت أبنهابسيطه- مصطفن سعيد مصطفن دمحم الصعيدي 6340

128.5الرملة ت أبنهامصطفن وائل ابراهيم دمحم ابراهيم6341

برى6342 109.5الرملة ت أبنهاموس بالل عبدهللا عبدالفتاح دمحم اليى

ي6343 50.5الرملة ت أبنهاموسي عاطف موسي دمحم شلنى

109.5الرملة ت أبنهابسيطه- نبيل وائل نبيل خليل عبدالعزيز 6344

ي محمود سليمان6345 ي العرنى
135الرملة ت أبنهانور الدين محمود عفيفن

135.5الرملة ت أبنهانور يوسف عوض يوسف شامة6346

113.5الرملة ت أبنهاوائل حسن عبدالمحسن حسن عفيفن6347

 كتكوت6348
 
 عبدالعال دسوق

 
88.5الرملة ت أبنهاوائل دسوق

ن حسن الصعيدى6349 ن وائل السيد ياسي  136الرملة ت أبنهاياسي 

ف دمحم عل حبيب6350 113الرملة ت أبنهايشى اشر

ن6351 94الرملة ت أبنهايوسف ابراهيم محمود ابراهيم شاهي 

132.5الرملة ت أبنهايوسف احمد طه احمد طه6352

124الرملة ت أبنهايوسف احمد دمحم محسب العدوي6353



122الرملة ت أبنهايوسف اسالم عبدالرشيد احمد ابراهيم كوش6354

128.5الرملة ت أبنهايوسف ايمن بنداري حجازي بنداري6355

ي6356
ي اللينى

68.5الرملة ت أبنهايوسف ايمن دمحم عفيفن

ن6357 ن عبدهللا منصور حسي  64الرملة ت أبنهايوسف حسي 

103الرملة ت أبنهايوسف حماده دمحم دمحم العيسوى6358

36.5الرملة ت أبنهايوسف حمدي عبدالرحمن محمود فرج6359

ي6360 63الرملة ت أبنهايوسف ساىمي عبدالمنعم دمحم شلنى

بري6361 73الرملة ت أبنهايوسف سعيد عبدالرشيد عبدالحميد اليى

96الرملة ت أبنهابسيطه- يوسف عادل عبدالسميع عبداللطيف النمر 6362

122.5الرملة ت أبنهايوسف عبدالفتاح علي سليمان دراز6363

13الرملة ت أبنهايوسف دمحم السيد دمحم عبداللطيف6364

100الرملة ت أبنهايوسف دمحم سعيد النبوى شلنى6365

102الرملة ت أبنهايوسف دمحم عبدالعظيم غريب الخوىلي6366

119الرملة ت أبنهايوسف دمحم عل عبدالدايم دمحم6367

59.5الرملة ت أبنهايوسف دمحم عماد مصطفن6368

ن6369 77الرملة ت أبنهايوسف دمحم دمحم دمحم السيد شاهي 

64.5الرملة ت أبنهايوسف مسعد عبدالرازق دمحم حشيش6370

113.5الرملة ت أبنهايوسف وائل ابراهيم احمد االشهب6371

60الرملة ت أبنهايوسف يحن  دمحم قايد باى دمحم مطر6372

ي عبدالرازق دمحم سالم اللبودي6373 68.5الرملة ت أبنهايوسف يحن 

120.5ميت العطار ع مبنهااشاء عبداللطيف بالل احمد بالل6374

ى احمد6375 124ميت العطار ع مبنهااالء ابراهيم دمحم خي 

131.5ميت العطار ع مبنهااالء دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم6376

87ميت العطار ع مبنهاامنه احمد السيد طعيمة6377

135.5ميت العطار ع مبنهاامنيه دمحم عبدالعزيز حسن6378

ه عل عبدالمنعم السيد عبدالعزيز6379 113ميت العطار ع مبنهاامي 

ه دمحم احمد حسن المضى6380 130.5ميت العطار ع مبنهاامي 

ه دمحم صالح دمحم6381 119.5ميت العطار ع مبنهاامي 

ي ايمن دمحم عبدالمنعم6382 117.5ميت العطار ع مبنهاانىحى

129ميت العطار ع مبنهاايثار ياش السيد ابراهيم6383

127.5ميت العطار ع مبنهاايمان ايمن عبدالعظيم عل ابراهيم6384

132.5ميت العطار ع مبنهاايه جمال عبدالحفيظ عبدالىحي6385

111.5ميت العطار ع مبنهابسمله اسالم عادل دمحم6386

ن6387 99ميت العطار ع مبنهابسمله ساىم جالل قناوى حساني 

103ميت العطار ع مبنهابسمله طعيمة عبدالعظيم طعيمة6388

120.5ميت العطار ع مبنهابسمله دمحم عبدالمعطي دمحم6389

131ميت العطار ع مبنهابسمله منصور دمحم سالم6390

98.5ميت العطار ع مبنهاتسنيم ابراهيم كامل دمحم رضوان6391

73ميت العطار ع مبنهاثناء احمد عبدالستار احمد6392

ف دمحم عبدالحفيظ عبدالفتاح6393 124ميت العطار ع مبنهاجنن اشر

94.5ميت العطار ع مبنهاجنن ايمن دمحم حسن6394

95.5ميت العطار ع مبنهابسيطه- جنن طه محمود ابراهيم 6395

137.5ميت العطار ع مبنهاحسناء اسماعيل احمد اسماعيل6396

128ميت العطار ع مبنهاحسناء عبدالحليم حافظ رجب6397

136.5ميت العطار ع مبنهاحسناء دمحم عبدالبصي  عمر موس6398

ن دمحم صالح دمحم محسب6399 134.5ميت العطار ع مبنهاحني 

ن دمحم فاضل رمضان السعداوى6400 137.5ميت العطار ع مبنهاحني 

125.5ميت العطار ع مبنهاخديجه فؤاد عبدالواحد سباع ناصف6401

93ميت العطار ع مبنهاداليا علي صالح دمحمي6402

83.5ميت العطار ع مبنهادعاء احمد عل السيد الشيىم6403



134.5ميت العطار ع مبنهادعاء سامح عبدالفتاح يوسف6404

132.5ميت العطار ع مبنهادنيا عصام عل عبدالهادى ابراهيم6405

6406
ن
 احمد عنان

ن
124ميت العطار ع مبنهارحمه السيد عنان

124ميت العطار ع مبنهارحمه ايمن ابراهيم عوض هللا6407

98.5ميت العطار ع مبنهارحمه تامر السيد حسن6408

112ميت العطار ع مبنهابسيطه- رضا طعيمه عبدالرازق خضن ابراهيم 6409

116.5ميت العطار ع مبنهارضوى السيد بكر السيد6410

129.5ميت العطار ع مبنهارقيه اسالم دمحم عبدالفتاح6411

133.5ميت العطار ع مبنهارنا عبدالرحمن عبدالموجود6412

127ميت العطار ع مبنهارنا عماد فوزى بيوىم عل6413

118ميت العطار ع مبنهاروان السيد محمود دمحم اسماعيل6414

89.5ميت العطار ع مبنهاروان دمحم السيد دمحم6415

134ميت العطار ع مبنهارؤى عل السيد العرنى عل6416

123ميت العطار ع مبنهازهور ربيع ابراهيم السيد6417

116ميت العطار ع مبنهازهور وائل دمحم يونس6418

125ميت العطار ع مبنهازينب محمود عبدهللا دمحمى رمضان6419

117ميت العطار ع مبنهاساره ابراهيم دمحم عفيفن دمحم6420

ن دمحم6421 85ميت العطار ع مبنهاساره طارق امي 

107ميت العطار ع مبنهاساره ناجد حسن السيد6422

136.5ميت العطار ع مبنهاساره ياش السيد ابراهيم6423

116.5ميت العطار ع مبنهاساميه عبدهللا عبدربه احمد6424

135.5ميت العطار ع مبنهاسلىم عاطف عبدالموجود متوىل6425

134ميت العطار ع مبنهاسلىم عل فتىح عل عشماوى6426

127.5ميت العطار ع مبنهاسلىم عماد محمود عبدالعظيم6427

6428
ن
116.5ميت العطار ع مبنهاسمر احمد عل احمد عنان

137ميت العطار ع مبنهاسندس عل عبدالواحد عطا عل6429

136.5ميت العطار ع مبنهاسهيله طه دمحم عبدالمنعم دمحم6430

وق السيد سداد زىكي الشيىمي6431
55ميت العطار ع مبنهاشر

وق عاطف صالح احمد6432 111.5ميت العطار ع مبنهاشر

115.5ميت العطار ع مبنهاشهد عاطف دمحم عمري6433

134.5ميت العطار ع مبنهاشهد دمحم عبدالفتاح دمحم6434

80ميت العطار ع مبنهاشيماء اسالم فتىحي عبداللطيف6435

124.5ميت العطار ع مبنهاعلياء دمحم عبدالحليم سعد الخوىل6436

132ميت العطار ع مبنهاعهد السيد دمحم السيد سالم6437

130.5ميت العطار ع مبنهافاطمه احمد دمحم عبدهللا منصور6438

107.5ميت العطار ع مبنهافاطمه السيد عبدهللا فرج6439

124.5ميت العطار ع مبنهافاطمه دمحم عبدالهادي حامد6440

 عبدالفتاح6441
 
!VALUE#ميت العطار ع مبنهافاطمه مىحي دسوق

90.5ميت العطار ع مبنهاقمر عبدالفتاح دمحم مغاورى6442

73ميت العطار ع مبنهاقمر محمود اسماعيل عبدااللطيف6443

133.5ميت العطار ع مبنهالقاء ابراهيم السيد فوزى6444

116.5ميت العطار ع مبنهالمياء دمحم عوض هللا زملي6445

101ميت العطار ع مبنهامروه محمود غريب عبدالمنعم6446

109ميت العطار ع مبنهامروه مسعود دمحم صالح6447

130.5ميت العطار ع مبنهاملك ايمن حسن عمر6448

128.5ميت العطار ع مبنهاملك عبدالسالم عبدالعظيم السيد سالم6449

121.5ميت العطار ع مبنهاملك عالء عبدالهادى عل عبدالهادى6450

قاوى6451 132ميت العطار ع مبنهاملك محمود صابر احمد محمود الشر

130.5ميت العطار ع مبنهاملك محمود دمحمى محمود حسن6452

 حامد عبدالرحمن عبدالغنن6453
ن
119.5ميت العطار ع مبنهاملك هان



 حسن متبوىلي6454
ن 117.5ميت العطار ع مبنهامنار حسي 

116.5ميت العطار ع مبنهامنة محمود دمحم صالح الدين دمحم6455

125ميت العطار ع مبنهامنه زىك عزت زىك دمحم عيد6456

ي دمحم6457
ن
119.5ميت العطار ع مبنهامنن وائل عبدالشاق

نا ماهر السيد عبده السيد6458 136ميت العطار ع مبنهامي 

117ميت العطار ع مبنهانبيهة عاطف صالح احمد6459

122ميت العطار ع مبنهاندا دمحمي عبدالمنعم ابراهيم6460

133.5ميت العطار ع مبنهاندى عبدالفتاح عبدالمغنن عبدالرشيد6461

ن احمد عفيفن6462 135.5ميت العطار ع مبنهانعمه دمحم دمحم المعي 

56ميت العطار ع مبنهانورهان السيد سليمان السيد6463

134.5ميت العطار ع مبنهانورهان علي عادل علي6464

109.5ميت العطار ع مبنهانورهان دمحم عبدهللا ابراهيم6465

133.5ميت العطار ع مبنهانورهان دمحم عل عبدالكريم6466

125ميت العطار ع مبنهانيجار حلىم عبدالرشيد حسن رمضان6467

114.5ميت العطار ع مبنهانيجار مكرم عبدالمؤمن دولة6468

127ميت العطار ع مبنهاهاجر عادل عبدالمنعم عبدالفتاح6469

89ميت العطار ع مبنهاهاجر عبدالرشيد احمد عبدالرشيد6470

ي مىح دمحم مصطفن6471
ن
128ميت العطار ع مبنهاهاجر هان

107ميت العطار ع مبنهابسيطه- هانم عبدالفتاح مرزوق احمد 6472

123.5ميت العطار ع مبنهاهدى احمد دمحمى عبدالبارى6473

112ميت العطار ع مبنهاهدى محمود سعد السباعي6474

129.5ميت العطار ع مبنهاهنا احمد عبدهللا احمد6475

137ميت العطار ع مبنهاهنا ايمن احمد حسن عل العمرى6476

135.5ميت العطار ع مبنهاوالء مجدى دمحم كامل زىك6477

ن ابراهيم عبدالحافض عل دمحم6478 136.5ميت العطار ع مبنهاياسمي 

ن عبدالحليم دمحم عبدالخالق6479 128.5ميت العطار ع مبنهاياسمي 

ن عبدهللا دمحم عبدالخالق دمحم6480 124.5ميت العطار ع مبنهاياسمي 

ن دمحم ابراهيم السيد موس6481 112.5ميت العطار ع مبنهاياسمي 

88ميت العطار ع مبنهاابراهيم خالد ابراهيم عبدالرشيد6482

97ميت العطار ع مبنهاابراهيم سمي  ابو الفتوح عبدالصادق6483

120ميت العطار ع مبنهاابراهيم دمحم ابراهيم علي6484

104ميت العطار ع مبنهاابراهيم يسن عبدالمنعم دمحم6485

ن دمحم عوض6486 127ميت العطار ع مبنهااحمد اسالم سمي  حسي 

130.5ميت العطار ع مبنهااحمد السيد احمد احمد السيد6487

110.5ميت العطار ع مبنهااحمد السيد عبدالعظيم احمد6488

121.5ميت العطار ع مبنهااحمد رجب مرس رجب مرس6489

129ميت العطار ع مبنهااحمد سعيد عبدالعليم عبدالرشيد ابراهيم6490

115.5ميت العطار ع مبنهااحمد عبدالسالم عبدالحفيظ يوسف6491

122.5ميت العطار ع مبنهااحمد عبدالوهاب سليمان احمد ناصف6492

122.5ميت العطار ع مبنهااحمد فرج عبدهللا فرج سالم6493

121ميت العطار ع مبنهااحمد دمحم احمد ابراهيم موس دمحم6494

65ميت العطار ع مبنهااحمد نارص احمد حسن6495

109.5ميت العطار ع مبنهااحمد ياش دمحم السيد6496

124ميت العطار ع مبنهااسالم عبدالعظيم حسن عبدالعظيم عل حسن6497

124ميت العطار ع مبنهاايمن عبدالحليم السيد الغريب6498

ي6499
 
ي صليح عبدالباق

 
115.5ميت العطار ع مبنهاجمال عبدالباق

ي6500
78.5ميت العطار ع مبنهاحازم ياش دمحم عفيفن

110ميت العطار ع مبنهاحسام ايمن عبدالحفيظ حسن احمد6501

69.5ميت العطار ع مبنهاحسام محمود عبدالحميد محمود محروس6502

93.5ميت العطار ع مبنهاحسن طلعت حسن محمود حسن العفيفن6503



94.5ميت العطار ع مبنهابسيطه- حسن ناجد حسن السيد 6504

135ميت العطار ع مبنهاحلىم احمد حلىم عبداللطيف عشماوى6505

103ميت العطار ع مبنهاسعد نارص عبدالحليم سعد6506

111ميت العطار ع مبنهاسعيد حسن سعيد مصيلىح خلف هللا6507

ف دمحم عبدالحفيظ عبدالفتاح6508 121ميت العطار ع مبنهاسليمان اشر

105ميت العطار ع مبنهاسليمان صفوان سليمان عبدهللا6509

107ميت العطار ع مبنهابسيطه- سيف السيد بدر دمحم بدر 6510

117ميت العطار ع مبنهاشهاب دمحم سليمان احمد سليمان6511

120ميت العطار ع مبنهاصابر تامر صابر احمد محمود6512

122.5ميت العطار ع مبنهاصالح دمحم صالح متبوىل موس6513

121.5ميت العطار ع مبنهاصالح احمد دمحم صالح6514

114.5ميت العطار ع مبنهاصالح سامح صالح احمد عل6515

92ميت العطار ع مبنهاصالح نبيل صالح دمحم عامر6516

93ميت العطار ع مبنهاعابد جابر عابد دمحم6517

103.5ميت العطار ع مبنهاعاطف عبدالمنعم عاطف عبدالمنعم6518

115.5ميت العطار ع مبنهاعبدالباسط السيد عبدالباسط السيد6519

136ميت العطار ع مبنهاعبدالحفيظ جمال عبدالحفيظ السيد دمحم6520

103.5ميت العطار ع مبنهاعبدالحليم سمي  عبدالحليم عبدالرشيد6521

121ميت العطار ع مبنهاعبدالحليم عبدالحفيظ دمحم جالل حسن6522

68ميت العطار ع مبنهابسيطه- عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق ابراهيم 6523

135ميت العطار ع مبنهاعبدالرحمن ايمن عشماوى عل6524

ي علي6525
136.5ميت العطار ع مبنهاعبدالرحمن علي عفيفن

119ميت العطار ع مبنهاعبدالرحمن دمحم سالمه دمحم سالمه6526

131.5ميت العطار ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السيد6527

125.5ميت العطار ع مبنهاعبدالعزيز احمد عبدالموىل عبدالموىل6528

137ميت العطار ع مبنهاعبدالعظيم عاطف عبدالعظيم عل ابراهيم6529

47ميت العطار ع مبنهاعبدالعليم دمحم عبدالعليم عبداللطيف6530

121.5ميت العطار ع مبنهاعبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح فرج ابراهيم6531

77.5ميت العطار ع مبنهاعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدهللا6532

115ميت العطار ع مبنهاعبدهللا جمال عبدهللا السيد6533

96.5ميت العطار ع مبنهاعبدهللا ساىمي عبدهللا عبدالعزيز6534

84ميت العطار ع مبنهاعبدهللا فهىم عبدهللا فهىم عبدالننى6535

116.5ميت العطار ع مبنهاعبدهللا دمحم احمد متبوىل6536

102.5ميت العطار ع مبنهاعبدهللا نارص عبدالرازق زيدان6537

112.5ميت العطار ع مبنهاعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم احمد6538

108ميت العطار ع مبنهاعصام عمرو صابر صبىحي6539

135ميت العطار ع مبنهاعل عيىس محمود عبدالعزىز6540

120.5ميت العطار ع مبنهاعل السيد عل محمود احمد6541

112.5ميت العطار ع مبنهاعمر جمال السيد دمحم دمحم عوده6542

ن6543 ي سمي  حسي 
105.5ميت العطار ع مبنهاعمر حسنن

103ميت العطار ع مبنهاعمر سعيد احمد السيد احمد6544

98ميت العطار ع مبنهاعمر عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا6545

124.5ميت العطار ع مبنهاعمر مجدي احمد يسن6546

ي6547
ي سعد مصطفن 87.5ميت العطار ع مبنهاعمر يحن 

ي السباعي6548
95ميت العطار ع مبنهاعمرو دمحم عبدالغنن

109.5ميت العطار ع مبنهافاضل مجدي فاضل رمضان السعداوي6549

70.5ميت العطار ع مبنهابسيطه- فتىحي عبدالمنعم فتىحي عبدالمنعم 6550

43.5ميت العطار ع مبنهافتىحي محمود فتىحي حسن6551

61.5ميت العطار ع مبنهاكريم دمحم ابراهيم يوسف6552

94.5ميت العطار ع مبنهادمحم ابراهيم رمضان علي6553



100.5ميت العطار ع مبنهادمحم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم6554

102.5ميت العطار ع مبنهادمحم احمد عبدالخالق دمحم6555

99ميت العطار ع مبنهادمحم احمد دمحم سعيد6556

103ميت العطار ع مبنهادمحم اسالم ابراهيم عزب6557

108.5ميت العطار ع مبنهادمحم اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل السيد6558

108ميت العطار ع مبنهادمحم السيد سعيد السيد ابراهيم6559

136ميت العطار ع مبنهادمحم السيد دمحم السيد عبدالغفار6560

110ميت العطار ع مبنهادمحم ايمن ابراهيم حامد6561

126.5ميت العطار ع مبنهادمحم ايمن عشماوى عل عشماوى6562

118.5ميت العطار ع مبنهادمحم ايمن دمحم عبدالمنعم6563

116.5ميت العطار ع مبنهادمحم جمعه دمحم اسماعيل6564

ن6565 ن ابراهيم ابو المكارم حسي  98.5ميت العطار ع مبنهادمحم حسي 

ن6566 ن دمحم حساني  112.5ميت العطار ع مبنهادمحم خالد حساني 

112.5ميت العطار ع مبنهادمحم خلف هللا عبدالمعبود دمحم خلف هللا6567

48ميت العطار ع مبنهادمحم ربيع عبدهللا علي6568

63ميت العطار ع مبنهادمحم ساىمي عبدالمنعم مرسي6569

102ميت العطار ع مبنهادمحم سعيد عبدالرؤف احمد6570

121.5ميت العطار ع مبنهادمحم سليمان مسعود سليمان6571

112ميت العطار ع مبنهادمحم عادل حسن اسماعيل6572

82ميت العطار ع مبنهابسيطه- دمحم عبدالمنعم فتىحي عبدالمنعم 6573

86ميت العطار ع مبنهادمحم عبده السيد عبده6574

82.5ميت العطار ع مبنهادمحم عصام مصلح عبدالصادق6575

127.5ميت العطار ع مبنهادمحم عل عبدالحفيظ ابراهيم عل6576

ن عوض6577 96ميت العطار ع مبنهادمحم عوض دمحم حسي 

98ميت العطار ع مبنهادمحم مجدي عبدالفتاح فرج6578

83.5ميت العطار ع مبنهادمحم دمحم حسن دمحم6579

69ميت العطار ع مبنهادمحم محمود عبدالعاىطي عبدالمنعم6580

64.5ميت العطار ع مبنهادمحم مرسي دمحم مرسي6581

91ميت العطار ع مبنهادمحم مصطفن معوض احمد مصطفن6582

71ميت العطار ع مبنهادمحم نارص مسعود دمحم6583

ي دمحم عبدالمنعم6584
ن
89.5ميت العطار ع مبنهادمحم هان

74ميت العطار ع مبنهادمحم ياش عبدهللا احمد6585

ي 6586
73.5ميت العطار ع مبنهابسيطه- محمود احمد حسن محمود العفيفن

ي6587
 
71ميت العطار ع مبنهامحمود احمد دمحم عبدالباق

35ميت العطار ع مبنهامحمود عبداللة محمود عبدالغنن6588

128ميت العطار ع مبنهامحمود عبدالمنعم عل حسن العجىم6589

108ميت العطار ع مبنهامحمود مجدي احمد دمحم6590

102.5ميت العطار ع مبنهامحمود دمحم دياب عبدالعزيز تغيان6591

90.5ميت العطار ع مبنهامصطفن السيد عبدالفتاح عبداللطيف حسن6592

107.5ميت العطار ع مبنهامصطفن جعفر حامد عبدالرحمن6593

 ساىمي حسن السيد 6594
87.5ميت العطار ع مبنهابسيطه- مصطفن

99.5ميت العطار ع مبنهامصطفن سباع سعد السباع6595

126.5ميت العطار ع مبنهامصطفن عبداللطيف زيدان الشحات6596

57ميت العطار ع مبنهامصطفن دمحم عبداللطيف عبدهللا6597

114.5ميت العطار ع مبنهامهاب ايهاب عبدالرؤوف عل6598

129ميت العطار ع مبنهاموس محمود موس حسن حسن6599

 تامر مغرنى عل احمد منصور6600
ن
113.5ميت العطار ع مبنهاهان

110.5ميت العطار ع مبنهايسن دمحم محمود عبدالهادي6601

132.5ميت العطار ع مبنهايوسف ايمن محمود عبدالعزيز6602

113ميت العطار ع مبنهايوسف حاتم فوزى فهىم عبدالننى6603



119ميت العطار ع مبنهايوسف عبدالرحمن عبدالسميع دمحم6604

99ميت العطار ع مبنهايوسف كمال الدين خاطر6605

81.5ميت العطار ع مبنهايوسف دمحم سامح سمي  بشارة6606

 حسن عل عيد6607
 
123.5ميت العطار ع مبنهايوسف دمحم عبدالباق

ف دمحم ساىمي رضوان6608 130سندنهور ع بناتبنهااسماء اشر

ف عبدالهادى دمحم6609 109.5سندنهور ع بناتبنهااشجان اشر

132سندنهور ع بناتبنهااالء علي مصطفن احمد6610

119.5سندنهور ع بناتبنهاامل ياش علي مسلم6611

119.5سندنهور ع بناتبنهاامنيه احمد صابر السيد6612

يف دمحم عبدالجواد6613 ه شر 97.5سندنهور ع بناتبنهاامي 

ه صالح عباس احمد6614 110سندنهور ع بناتبنهاامي 

114.5سندنهور ع بناتبنهابسيطه- انهار رفعت جودة عبدالهادى 6615

116.5سندنهور ع بناتبنهابسمله السيد عبدهللا ابو الوفا6616

ي6617
 
135.5سندنهور ع بناتبنهابسمله رافت رسالن دسوق

131سندنهور ع بناتبنهابسمه حسام فهىم عبدالحميد6618

130سندنهور ع بناتبنهابسمه دمحم عصام عل6619

131سندنهور ع بناتبنهاتغريد عادل دمحم البهنساوى6620

131سندنهور ع بناتبنهاجنه دمحم عل دمحم6621

128سندنهور ع بناتبنهاجومانه عالء ابوالمعاىطي بيوىمي6622

يف عمر دمحم6623 124سندنهور ع بناتبنهاحبيبه شر

133سندنهور ع بناتبنهاحبيبه عبدالسالم عبدالحكيم عبدالسالم6624

130سندنهور ع بناتبنهادعاء فوزى عبدالرسول دمحم6625

 متوىل6626
ن
110سندنهور ع بناتبنهادنيا عادل عون

121سندنهور ع بناتبنهادنيا دمحم عل سيد احمد6627

122سندنهور ع بناتبنهادنيا وائل شعبان دمحم6628

ي عبدالحليم النفيلي6629 ف عبدالننى
70.5سندنهور ع بناتبنهارحمه اشر

135.5سندنهور ع بناتبنهارحمه ايمان حامد دمحم6630

131سندنهور ع بناتبنهارحمه خالد السيد صبىح6631

130سندنهور ع بناتبنهارغده دمحم مجدى دمحم المهدى6632

126.5سندنهور ع بناتبنهارقيه دمحم مصطفن بيوىم6633

134سندنهور ع بناتبنهاروان احمد رجب عبدالجواد6634

104.5سندنهور ع بناتبنهاروضه عبدالرسول عبدالخالق السيد6635

106سندنهور ع بناتبنهابسيطه- روضه ياش شحاتة دمحم 6636

106.5سندنهور ع بناتبنهاريتاج احمد مجدى عرنى6637

ي6638
 
130.5سندنهور ع بناتبنهاساره ايمن عبدالنافع عبدالباق

ي حامد6639
133سندنهور ع بناتبنهاساره دمحم حسينن

100سندنهور ع بناتبنهاسلىم سليمان دمحم يونس6640

137سندنهور ع بناتبنهاسماء طارق فتىح نبهان سيد احمد6641

115سندنهور ع بناتبنهاسماح دمحم وهبه دمحم6642

100.5سندنهور ع بناتبنهاسهي  ياش فتىح حسن6643

124سندنهور ع بناتبنهاسوزان احمد حسن عبدالجواد6644

115.5سندنهور ع بناتبنهاشذى دمحم ابراهيم دمحم6645

وق تامر شلنى عبدالعزيز6646
130سندنهور ع بناتبنهاشر

وق تامر عل نضالدين6647 119.5سندنهور ع بناتبنهاشر

111سندنهور ع بناتبنهاشهد دمحم صابر الضعيف نض الدين6648

105.5سندنهور ع بناتبنهاشهد مصبح عبدالموجود دمحم6649

111.5سندنهور ع بناتبنهاضىح حسن دمحم عبدالمجيد6650

119.5سندنهور ع بناتبنهاعلياء احمد عبدالمجيد عفيفن6651

100.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه احمد علي عبدالرحمن6652

ي دمحم6653
122سندنهور ع بناتبنهافاطمه احمد مصطفن



91.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه اسامه فرحات حسن6654

111.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه سالمه حلىم قمر6655

134.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه صابر دمحمى عبدالسالم6656

ى دمحمى دمحم6657 73.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه صيى

131.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه عبدالرازق دمحم عبدالرازق موس6658

102سندنهور ع بناتبنهافاطمه عبدالرسول شعبان احمد6659

110.5سندنهور ع بناتبنهافاطمه عماد دمحم فوزى6660

127.5سندنهور ع بناتبنهافايزه موس رمضان موس6661

135.5سندنهور ع بناتبنهافداء ياش السيد عبدالهادى6662

106.5سندنهور ع بناتبنهاماجده حامد السيد دمحم6663

125.5سندنهور ع بناتبنهاماريا ايمن وديع حنا6664

136.5سندنهور ع بناتبنهامرام حماده يسن عل6665

131سندنهور ع بناتبنهامروه عز العرب دمحم عبدالصمد6666

102سندنهور ع بناتبنهامروه دمحم شحاته دمحم6667

93سندنهور ع بناتبنهامريم تامر ابو زيد حامد6668

96سندنهور ع بناتبنهامريم خالد السيد دمحم6669

 ابراهيم6670
ن
59.5سندنهور ع بناتبنهامريم محسن قرن

109سندنهور ع بناتبنهامريم دمحم سليمان هاشم6671

113.5سندنهور ع بناتبنهامريم دمحم مهدى دمحم6672

121سندنهور ع بناتبنهامريم محمود دمحم سعد دمحم6673

127.5سندنهور ع بناتبنهامريم وجيه جرجس توفيق6674

127.5سندنهور ع بناتبنهاملك اسماعيل البهنساوى دمحم6675

ف عبدالننى عبدالحليم النفيلي6676
91سندنهور ع بناتبنهاملك اشر

126سندنهور ع بناتبنهاملك به الدين دمحم توفيق6677

134.5سندنهور ع بناتبنهاملك سمي  هاشم فرغل سليمان6678

115سندنهور ع بناتبنهاملك عبدالرسول عبدالسميع ابوالمعاىطي6679

يف عل سيد احمد6680 130.5سندنهور ع بناتبنهامنة هللا شر

92سندنهور ع بناتبنهامنه خالد حامد عل6681

104سندنهور ع بناتبنهامنه عادل دمحم سالم6682

130.5سندنهور ع بناتبنهامنن تامر احمد محمود6683

ف مصطفن احمد6684 106سندنهور ع بناتبنهامها اشر

135.5سندنهور ع بناتبنهامها سمي  هاشم فرغل سليمان6685

135سندنهور ع بناتبنهاىم مجدى قدرى عبدالفضيل6686

نا وجية فوزى عطاهللا6687 130سندنهور ع بناتبنهامي 

67.5سندنهور ع بناتبنهانادين السيد عبدالمنعم عني 6688

68سندنهور ع بناتبنهاندى طارق دمحم المهدي6689

 كرم دمحم6690
ن
132.5سندنهور ع بناتبنهاندى هان

ن عماد قدري عبدالفضيل6691 70.5سندنهور ع بناتبنهانرمي 

72.5سندنهور ع بناتبنهانسمه دمحم عبدالهادى دمحم6692

90.5سندنهور ع بناتبنهانسمه دمحم يسن السيد6693

129سندنهور ع بناتبنهانوال احمد دمحم سالمة6694

98.5سندنهور ع بناتبنهانورهان عالء دمحم دمحم6695

134سندنهور ع بناتبنهانورهان دمحم عبدالباسط رمضان6696

131.5سندنهور ع بناتبنهانيجار عصام عبدالعزيز عل6697

100سندنهور ع بناتبنهاهنا مهدي فتىحي عمري6698

103.5سندنهور ع بناتبنهايارا ربيع حامد دمحم6699

134سندنهور ع بناتبنهايارا شعبان علي السيد6700

132سندنهور ع بناتبنهايارا دمحمى فتىح فوزى6701

ن السيد سعد دمحم6702 113.5سندنهور ع بناتبنهاياسمي 

ن سمي  محرم يسن6703 56سندنهور ع بناتبنهاياسمي 



ي6704
 
ن دسوق 127سندنهور ع بناتبنهايمنن اسامه حسي 

نبنهاابراهيم احمد عفيفن السيد6705 77سندنهور ع بني 

نبنهااحمد ابراهيم احمد عواد6706 126.5سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- احمد ابوالحسن عامر حسن 6707 110.5سندنهور ع بني 

نبنهااحمد جودة عبدالمجيد حامد6708 122سندنهور ع بني 

نبنهااحمد حسب الننى طه حسب الننى6709 114سندنهور ع بني 

نبنهااحمد حسنن حامد مهدى6710 70.5سندنهور ع بني 

نبنهااحمد رجب رشاد خضن6711 92سندنهور ع بني 

نبنهااحمد مجدى دمحم النفيل6712 128.5سندنهور ع بني 

نبنهااحمد دمحم صابر السيد6713 134سندنهور ع بني 

نبنهااحمد دمحم عبدالعظيم عبدهللا6714 132.5سندنهور ع بني 

نبنهاادهم ابراهيم عبدالرحمن بيوىم6715 126سندنهور ع بني 

نبنهاادهم حامد حمدان حامد6716 113.5سندنهور ع بني 

نبنهاادهم دمحم مصلح دمحم6717 132سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- اسالم احمد جمعة عل 6718 98سندنهور ع بني 

برى دمحم6719 نبنهااسالم دمحم اليى 97سندنهور ع بني 

ف بالل عبدالفتاح عبدالسميع6720 نبنهااشر 128.5سندنهور ع بني 

نبنهاامام دمحم امام مغازى6721 129.5سندنهور ع بني 

نبنهاانور ضياء انور عبدالعزيز6722 127.5سندنهور ع بني 

نبنهاحسام عبدالرحمن عبدالمقصود عبدالرحمن6723 105سندنهور ع بني 

نبنهاحمدى عزب حامدى عزب6724 126سندنهور ع بني 

نبنهازهي  حازم زهي  عل6725 111.5سندنهور ع بني 

نبنهازياد احمد شعبان البالسي6726 77.5سندنهور ع بني 

نبنهازياد محمود مجدى دمحم6727 106سندنهور ع بني 

نبنهاسعد السيد سعد السيد6728 97سندنهور ع بني 

نبنهاسالمه محمود سالمة موسي6729 100سندنهور ع بني 

نبنهاطارق ماهر احمد عبدالمعط6730 130سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- طلعت ايمن طلعت همام 6731 121سندنهور ع بني 

نبنهاعادل دمحم عادل حسنن6732 133.5سندنهور ع بني 

نبنهاعباهلل دمحم السيد دمحم سالم6733 127سندنهور ع بني 

نبنهاعبدالرحمن المتوىل شعبان دمحم6734 134.5سندنهور ع بني 

نبنهاعبدهللا دمحم ربيع السيد6735 79.5سندنهور ع بني 

نبنهاعبدهللا دمحم عدىل احمد6736 130سندنهور ع بني 

ي شعبان دمحم6737
ن
نبنهاعبدهللا هان 121سندنهور ع بني 

نبنهاعرفات احمد عرفات عزازى6738 98سندنهور ع بني 

ف هاشم سالم6739 نبنهاعالء الدين اشر 101.5سندنهور ع بني 

نبنهاعالء الدين ايمن احمد صادق6740 138سندنهور ع بني 

نبنهاعل عالء عل نضالدين6741 120.5سندنهور ع بني 

نبنهاعمر دمحمالغزاىلي جابر عبدهللا6742 135.5سندنهور ع بني 

ي عبدالعزيز6743 نبنهاعمر محمود شلنى 90سندنهور ع بني 

 شكرى دمحم6744
ن
نبنهاعمر هان 119سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- عمر ياش فتىح حسن 6745 104سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- فتىح متوىل رمضان طلبة 6746 102.5سندنهور ع بني 

نبنهاكمال اسالم هاشم ابراهيم6747 95.5سندنهور ع بني 

ي6748
نبنهادمحم احمد عبدالرشيد عفيفن 107سندنهور ع بني 

نبنهادمحم السيد احمد عثمان6749 137سندنهور ع بني 

 دمحم6750
 
نبنهادمحم السيد شوق 133سندنهور ع بني 

نبنهادمحم انور عبدالعزيز دمحم6751 108.5سندنهور ع بني 

نبنهادمحم ايمن صابر احمد6752 101سندنهور ع بني 

نبنهادمحم جمال عبدالمجيد عفيفن6753 123سندنهور ع بني 



ن6754 ي حسي 
 
نبنهادمحم خالد شوق 94.5سندنهور ع بني 

نبنهادمحم محمود عبداليى احمد6755 125.5سندنهور ع بني 

نبنهادمحم محمود دمحم احمد6756 107.5سندنهور ع بني 

نبنهادمحم مسعود السيد ابراهيم6757 92.5سندنهور ع بني 

نبنهادمحم نض سعد عزازى6758 130.5سندنهور ع بني 

 فهىم عبدالحميد6759
ن
نبنهادمحم هان 127.5سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- دمحم وجيه عبدالرحمن السيد عل 6760 119.5سندنهور ع بني 

ن 6761 ي حسي 
 
نبنهابسيطه- دمحم وليد شوق 119.5سندنهور ع بني 

نبنهامحمود رمضان نصار دمحمى6762 79سندنهور ع بني 

نبنهابسيطه- محمود دمحم ابو الفتوح رجب 6763 116سندنهور ع بني 

نبنهامصطفن احمد مصلح حامد6764 124.5سندنهور ع بني 

نبنهامصطفن سعد عبدالمنعم عبدالحميد6765 109.5سندنهور ع بني 

ن6766 نبنهامصطفن دمحم عبدالفتاح حسي  116سندنهور ع بني 

نبنهامصطفن دمحم محمود دمحم6767 98سندنهور ع بني 

نبنهامصطفن محمود نجاح عبدالمنعم6768 112.5سندنهور ع بني 

نبنهاهشام حنفن خليفة مرجاوى6769 101.5سندنهور ع بني 

نبنهاهيثم دمحم عبدالفتاح دمحم6770 119سندنهور ع بني 

نبنهايوسف ابراهيم احمد ابراهيم6771 106.5سندنهور ع بني 

نبنهايوسف احمد كمال الطوجن6772 124.5سندنهور ع بني 

نبنهايوسف اسامة احمد مسلم6773 133.5سندنهور ع بني 

ن6774 نبنهايوسف ايمن احمد دمحم امي  134سندنهور ع بني 

نبنهايوسف محمود عبدالجواد محمود6775 129سندنهور ع بني 

نبنهايوسف نارص حامد مهدى6776 101.5سندنهور ع بني 

 شكرى دمحم6777
ن
نبنهايوسف هان 105.5سندنهور ع بني 

128.5عزبة الكبار بنهاتف  عبدالحميد فتىح دمحم عبدالحليم6778

125.5عزبة الكبار بنهاحنان طاهر دمحم دمحم6779

102عزبة الكبار بنهارشا مدحت كمال عبدالمحسن6780

129.5عزبة الكبار بنهاشمس احمد حمدان دمحم6781

6782
 
121.5عزبة الكبار بنهاملك حسام السيد دسوق

127.5عزبة الكبار بنهانريمان بيوىم السيد بيوىم6783

ن احمد6784 111عزبة الكبار بنهاهايدى سعيد حسي 

120عزبة الكبار بنهاوالء عالء السيد عبدالغفار6785

100عزبة الكبار بنهااحمد ابراهيم فكرى ابراهيم6786

93عزبة الكبار بنهااسامه وجيه جودة دمحم6787

76عزبة الكبار بنهاجاش جمعة حمدان سعد6788

67.5عزبة الكبار بنهاعبدالرحمن دمحم مرس السيد6789

ف عبدالواحد سعد6790 82.5عزبة الكبار بنهاعبدالواحد اشر

113عزبة الكبار بنهافارس دمحم حمدان دمحم6791

115عزبة الكبار بنهافاروق مدبوىل فاروق متوىل6792

115عزبة الكبار بنهامصطفن سامح مصطفن السيد6793

122ابوبكر مصيلىح ع م بنهااالء مختار عرانى خميس6794

ه احمد صالح الدين دمحم البكرى6795 122.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاامي 

120ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- ايمان زاهر دمحم جمال الدين دمحم 6796

128ابوبكر مصيلىح ع م بنهاايه هللا عالء حسنن يونس6797

130.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاايه هللا فاروق كمال عل6798

116.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسمله رابح العرنى بيوىم6799

130ابوبكر مصيلىح ع م بنهاجنن عالء دمحم عبدالحميد سعد الدين6800

117.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- حفصه عصام سعد امام 6801

125ابوبكر مصيلىح ع م بنهاخديجه خالد عبدالقادر دمحم عمر6802

ن6803 130.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاروضه دمحم فتىح دمحم حسني 



122ابوبكر مصيلىح ع م بنهازينب ابراهيم سيد احمد6804

124.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهازينب صادق عبدالمجيد صادق6805

103ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- ساره ابراهيم فكرى ابراهيم 6806

126ابوبكر مصيلىح ع م بنهاسما محسن سيف النض عبدالحميد6807

114ابوبكر مصيلىح ع م بنهاشهد شعبان محمود مصطفن6808

107ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- شهد مجدى مصطفن عبدالحليم مصطفن 6809

123ابوبكر مصيلىح ع م بنهاشهد هالل عبدالقادر دمحم عمر6810

130.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاعبي  بهاء الدين دمحم جودة دمحم6811

129.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهافاطمه عصمت عبدربة توفيق6812

129ابوبكر مصيلىح ع م بنهاىم احمد عبدالهادى دمحم6813

ن6814 ن رضا دمحم حسي  131ابوبكر مصيلىح ع م بنهانرمي 

132.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهانسمه عمرو انور دمحم عمرو6815

 حسن6816
 
132.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاهاجر رضا ابوالفتوح دسوق

132.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاهناء عالء دمحم السيد مدبوىل6817

ى صديق6818 128.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاوسام صديق خي 

121ابوبكر مصيلىح ع م بنهايش جمال احمد عبدربه متوىل6819

6820
 
 عراق

 
يف عراق 119ابوبكر مصيلىح ع م بنهاابراهيم شر

91ابوبكر مصيلىح ع م بنهاابراهيم دمحم نجاح غنيم6821

106ابوبكر مصيلىح ع م بنهاابرهيم محمود عزت عبدالعظيم6822

110.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهااحمد السيد السيد دمحم السيد6823

128.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهااحمد انيس سالمة سليمان6824

132.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهااحمد سمي  رجب عبدالحميد سعد الدين6825

112.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- احمد عبدالحميد احمد عبدالعزيز 6826

103ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- احمد فرحات دمحم سعيد 6827

 حسن6828
 
105.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهااحمد دمحم سالمة دسوق

 حسن 6829
 
98ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- ادهم دمحم سالمة دسوق

116.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابشي  محمود محمود عبدالحميد6830

113ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- بالل هشام سعد امام 6831

108ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- زياد دمحم فتىح دمحم عبدالرازق 6832

ن6833 131.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاسليمان حسام سليمان حسني 

136.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاسمي  احمد سمي  عبدالهادى6834

109.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهاصابر اسالم صابر عبدالغفار6835

92ابوبكر مصيلىح ع م بنهاعبدالرحمن رمضان مصطفن دمحم6836

99ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- عرفه ابراهيم عرفه دمحم مدكور 6837

ف عزىم عبدالغنن دمحم غاىل6838 95ابوبكر مصيلىح ع م بنهاعزىم اشر

136ابوبكر مصيلىح ع م بنهاعل دمحم حسن السيد سليمان6839

112ابوبكر مصيلىح ع م بنهافهد فؤاد دمحم فؤاد6840

95ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- كرم دمحم سالم السيد 6841

133ابوبكر مصيلىح ع م بنهاكريم محسن رجب عبدالحميد سعد الدين6842

135ابوبكر مصيلىح ع م بنهامازن محسن سمي  عبدالهادى6843

135.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهامامون دمحم مامون حسن حسن6844

135ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم احمد رافت دمحم دغيدى6845

102.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم احمد دمحم احمد شور6846

118.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- دمحم سامح دمحم ابراهيم عل 6847

85ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم عثمان مصطفن عبدالعظيم6848

132.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم عطية مختار عطية6849

134ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم ماهر عبدالهادى عواد6850

135.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم وليد نبيل دمحم6851

ن6852 133ابوبكر مصيلىح ع م بنهادمحم يشي دمحم حسي 

112ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- محمود ابراهيم محمود عبدالفتاح 6853



123.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- محمود طارق جميل احمد 6854

122ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- محمود دمحم محمود دمحم شعبان 6855

ن6856 132ابوبكر مصيلىح ع م بنهامعاذ عبدهللا عبدالمحسن دمحم حسني 

130ابوبكر مصيلىح ع م بنهامهند متوىلي حسن متوىلي6857

117.5ابوبكر مصيلىح ع م بنهابسيطه- يوسف محمود مهدى عطية 6858

111.5كفر العرب ع مبنهااروى رجب محمود عل6859

130كفر العرب ع مبنهااشاء احمد دمحم احمد6860

123.5كفر العرب ع مبنهااشاء فايز عبدالحميد عبدالغنن6861

125كفر العرب ع مبنهااشاء دمحم عل عبدالحليم عل الجندى6862

113.5كفر العرب ع مبنهابسيطه- اشاء هندى ابوزيد عبدالمقصود 6863

139كفر العرب ع مبنهااسماء ايمن دمحم عبدالمقصود عبدهللا6864

ف محمود مصطفن حسن6865 قت اشر 136كفر العرب ع مبنهااشر

138كفر العرب ع مبنهاافنان احمد دمحم الطوجن عبدالفتاح عبدالغنن6866

ي عبدالمنعم دمحم6867
135.5كفر العرب ع مبنهاامل مصطفن

130.5كفر العرب ع مبنهاامنيه حسام عبدالمقصود رحب6868

126.5كفر العرب ع مبنهاامنيه طاهر حلىمي سالم6869

136كفر العرب ع مبنهاامنيه عبدالفتاح السيد محمود6870

ن السيد العدىل عيد6871 ه حسي  134كفر العرب ع مبنهاامي 

ه دمحم عادل عرنى عبدالعال6872 135كفر العرب ع مبنهاامي 

136كفر العرب ع مبنهاايمان السعيد دمحم امام عبدالرحمن6873

116.5كفر العرب ع مبنهاايمان السيد عل السيد6874

104كفر العرب ع مبنهابسيطه- ايمان بكر بيوىم عبدالفتاح 6875

135.5كفر العرب ع مبنهاايمان خالد عبدالصبور عبدالعال الداىل6876

134.5كفر العرب ع مبنهاايمان مصطفن احمد الصياد6877

6878
 
135.5كفر العرب ع مبنهاايمان يشى السيد عبدالخالق عبدالباق

127كفر العرب ع مبنهاايه احمد دمحم عبدالمنعم6879

136.5كفر العرب ع مبنهابسمله يشى عبدالمحسن محمود حسن6880

135.5كفر العرب ع مبنهابسمه احمد عشماوي عشماوي6881

135كفر العرب ع مبنهاتسنيم حسن انور محمود ابراهيم6882

138.5كفر العرب ع مبنهاتغريد ياش عبدالعظيم عشماوى حجاب6883

138.5كفر العرب ع مبنهاجهاد نورالدين دمحم عبدربه6884

130.5كفر العرب ع مبنهاحبيبه رضا جودة ابوزيد فرج6885

49كفر العرب ع مبنهاحكمت توفيق حمدى محمود عبدهللا6886

ن بيوىم عبدالوهاب ممدوح بيوىم6887 134.5كفر العرب ع مبنهاحني 

ن طارق دمحم محمود الصياد6888 134كفر العرب ع مبنهاحني 

ن ماهر السيد عبدالعزيز دمحم فرج6889 139كفر العرب ع مبنهاحني 

ن دمحم عبدالعزيز عبدالغنن6890 137.5كفر العرب ع مبنهاحني 

138كفر العرب ع مبنهاداليا نادر دمحم عبدالفتالح الصياد6891

135.5كفر العرب ع مبنهارحمه ايهاب توفيق عل عبداللطيف6892

 عل6893
 
130كفر العرب ع مبنهارحمه حافظ شوق

138.5كفر العرب ع مبنهارفيده محمود الطوجن عبدالرازق6894

 عبدالوهاب ممدوح6895
ن
122كفر العرب ع مبنهارقيه هان

138كفر العرب ع مبنهازهره عالء عبدالمحسن دمحم6896

135.5كفر العرب ع مبنهاساره غانم السيد غانم6897

137.5كفر العرب ع مبنهاسلىم سعد دمحم احمد ابراهيم6898

138كفر العرب ع مبنهاسمر ياش عبدالخالق عبدالوهاب نض6899

134كفر العرب ع مبنهاسها حماده سليمان دمحم6900

138كفر العرب ع مبنهاسهيله نور عل عبدالمعط امام6901

130.5كفر العرب ع مبنهاسهيله هشام محمود محمود عبدالمنعم6902

وق ابراهيم فرج السيد 6903 92كفر العرب ع مبنهابسيطه- شر



وق شحته خليفه ابراهيم6904 129كفر العرب ع مبنهاشر

وق دمحم دمحم عبدالعزيز السيد6905 138كفر العرب ع مبنهاشر

132.5كفر العرب ع مبنهاشمس صالح دمحم السعيدصبيح6906

138كفر العرب ع مبنهاشهد رمضان عبدالعزيز بيوىم6907

122كفر العرب ع مبنهاشهد ساىمي حلىمي السيد6908

138.5كفر العرب ع مبنهاشهد كامل عبدالعزيز عشماوى6909

 حلىم عبدالمقصود6910
ن
138كفر العرب ع مبنهاشهد هان

138.5كفر العرب ع مبنهاشيماء ابوبكر عبدالعزيز عبدالفتاح6911

ي6912
137كفر العرب ع مبنهاشيماء دمحم علي الحسينن

32كفر العرب ع مبنهاعبي  سعيد دمحم محمود6913

ي6914 ي شحات شلنى 140كفر العرب ع مبنهاعلياء شلنى

ي6915
134.5كفر العرب ع مبنهاغاده السيد حامد عفيفن

138كفر العرب ع مبنهاغاده حمدان منىسي عبدالواحد6916

138.5كفر العرب ع مبنهاغاده طارق نورالدين دمحم6917

114كفر العرب ع مبنهابسيطه- غاده دمحم خليل عليوه خليل 6918

ي6919
128.5كفر العرب ع مبنهافرح ساىمي عبداللطيف عفيفن

44.5كفر العرب ع مبنهافرحانه عبدالننى جمال محمود6920

ف رشاد دمحم مصطفن6921 131.5كفر العرب ع مبنهامريم رجب اشر

108كفر العرب ع مبنهامريم رضوان انور محمود ابراهيم عجالن6922

138.5كفر العرب ع مبنهامريم صفا عبدالحميد عفيفن دمحم6923

133كفر العرب ع مبنهامريم دمحم فهىمي امام6924

131كفر العرب ع مبنهاملك احمد جالل غانم6925

136.5كفر العرب ع مبنهاملك عبدالرحمن عبدالمعز عبدالرحمن6926

127كفر العرب ع مبنهاملك عالء الدين السيد مهدي6927

37.5كفر العرب ع مبنهاملك دمحم صالح عبده6928

114.5كفر العرب ع مبنهاملك دمحم معروف عبدالرازق ابراهيم6929

135كفر العرب ع مبنهامنه ابوالسعود عبدالفتاح عبدالفتاح6930

135كفر العرب ع مبنهامنه عماد حمدي محمود6931

ن ابراهيم6932 129كفر العرب ع مبنهاىم هشام محمود حسي 

نا طه السيد سليمان دمحم6933 106كفر العرب ع مبنهامي 

123.5كفر العرب ع مبنهاناديه السيد مجدى مهدى6934

114.5كفر العرب ع مبنهاندى طارق دمحم عبدالصمد6935

81كفر العرب ع مبنهاندى دمحم دمحم صالح عل دمحم الخطيب6936

ن حماده دمحم السيد6937 131.5كفر العرب ع مبنهانرمي 

118كفر العرب ع مبنهانور الهدى احمد عادل عرنى عبدالعال6938

ي عبدالرحمن6939 132.5كفر العرب ع مبنهانور حسام عبدالننى

125كفر العرب ع مبنهاهايدى حسام هنداوي عبدالعال6940

107كفر العرب ع مبنهاهدى دمحم فهىم بيوىم6941

ف عبدالعزيز امام6942 128كفر العرب ع مبنهاهديل اشر

137كفر العرب ع مبنهاهدير مجدى خليفه ابراهيم عبدالمجيد6943

115كفر العرب ع مبنهابسيطه- هدير مصطفن حلىم سالم 6944

131.5كفر العرب ع مبنهاوسام حمدى حمدى مامون عزب6945

ن دمحم حامد عبدالجيد6946 134كفر العرب ع مبنهاياسمي 

ن هيثم راغب عبدالعزيز6947 128.5كفر العرب ع مبنهاياسمي 

112كفر العرب ع مبنهاياسمينا خالد دمحم طه السيد6948

ن سالم6949 136.5كفر العرب ع مبنهااحمد حسام عل حسني 

132.5كفر العرب ع مبنهااحمد سامح السيد عطا دمحم6950

137كفر العرب ع مبنهااحمد سعيد احمد محمود عبدهللا6951

131.5كفر العرب ع مبنهااحمد عبدالمقصود صبىح عبدالمقصود6952

116كفر العرب ع مبنهااحمد دمحم رجب احمد كمال عل عبدهللا6953



109كفر العرب ع مبنهااحمد دمحم عبدالعزيز الصادق صبيح6954

119.5كفر العرب ع مبنهااحمد دمحم عبدالننى يوسف6955

121.5كفر العرب ع مبنهااحمد دمحم فتىح عبدالرازق6956

126.5كفر العرب ع مبنهاادم رضا دمحم حسينن6957

ف رشاد دمحم6958 118.5كفر العرب ع مبنهااسامه اشر

ن قابيل6959 138.5كفر العرب ع مبنهااسالم مجدى حسني 

ف صابر السيد ابراهيم6960 119.5كفر العرب ع مبنهاايهاب اشر

128.5كفر العرب ع مبنهاحسن طارق حسن محمود امام6961

126.5كفر العرب ع مبنهاحسن عبدالننى حسن دمحم6962

40كفر العرب ع مبنهارزق عثمان بيوىم عبدالفتتاح6963

126كفر العرب ع مبنهارزق مصطفن رزق عبدالعزيز عشماوى6964

109كفر العرب ع مبنهازياد احمد بيوىمي احمد6965

31كفر العرب ع مبنهازياد احمد دمحم يسن6966

126كفر العرب ع مبنهازياد عادل ابراهيم دمحم6967

86.5كفر العرب ع مبنهازياد ممدوح رزق السيد6968

120.5كفر العرب ع مبنهازياد نشات دمحم عبدالوهاب6969

برى عبدالعظيم ابراهيم6970 60.5كفر العرب ع مبنهاضياء دمحماليى

48كفر العرب ع مبنهاعامر دمحم احمد عبدالعزيز6971

139كفر العرب ع مبنهاعبدالرحمن بسام السعيد عبدالمنعم عل رواش6972

130.5كفر العرب ع مبنهاعبدالرحمن رجب عبدالعزيز السيد6973

96كفر العرب ع مبنهاعبدالرحمن صبىح عبدهللا بيوىم6974

86.5كفر العرب ع مبنهاعبدالرحمن دمحم حسن عبدالرازق6975

 عبالعزيز6976
 
ف شوق 128.5كفر العرب ع مبنهاعبدالعزيز اشر

126.5كفر العرب ع مبنهاعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح السيد عطيه6977

100.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا حمادة عبدهللا رجب محمود6978

135.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا رياض رجب عبدالصمد6979

يف احمد مغرنى حسن6980
128كفر العرب ع مبنهاعبدهللا شر

114.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا عالء عبدهللا منصور حلوه6981

58.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا عليوة ابراهيم عبدالمجيد6982

72.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا دمحم السيد خميس6983

131.5كفر العرب ع مبنهاعبدهللا نارص عبدالمنعم دمحم صبيح6984

130.5كفر العرب ع مبنهاعمر عبدالمقصود كامل عبدالمقصود غنيىم6985

130كفر العرب ع مبنهاعمر عل شحته عل دمحم سالمه6986

126كفر العرب ع مبنهاعمرو جمال عبدالعزيز دمحم مصطفن السيد6987

ي6988
 
135كفر العرب ع مبنهافادى ايهاب احمد شوق

37كفر العرب ع مبنهافهد دمحم فتىح ابراهيم6989

59كفر العرب ع مبنهاكريم سعد رجب دمحم السيد النجار6990

ي رافت عبدربه6991
ن
129كفر العرب ع مبنهامازن هان

137كفر العرب ع مبنهادمحم احمد السيد حمدان دمحم رفيفان6992

104كفر العرب ع مبنهادمحم احمد عبدالجواد احمد سالمه6993

121كفر العرب ع مبنهادمحم احمد دمحم عبدالعزيز عشماوى6994

108كفر العرب ع مبنهادمحم احمد دمحم عبدالفتاح6995

124.5كفر العرب ع مبنهادمحم اسامه دمحم سعد عل رواش6996

ف محمود دمحم عزب6997 135.5كفر العرب ع مبنهادمحم اشر

109.5كفر العرب ع مبنهادمحم السيد دمحم السيد6998

19.5كفر العرب ع مبنهادمحم بيوىمي عبدالفتاح بيوىمي6999

131كفر العرب ع مبنهادمحم حسن جوده حسن عل الجندى7000

117كفر العرب ع مبنهادمحم خالد السيد حسن7001

90كفر العرب ع مبنهادمحم شعبان عبدهللا عبدالحميد7002

80.5كفر العرب ع مبنهادمحم طارق عبدالرازق ابراهيم عزب7003



7004
 
125.5كفر العرب ع مبنهادمحم عبدالخالق حلىم عبدالخالق عبدالباق

112.5كفر العرب ع مبنهادمحم عبدهللا السيد عفيفن لبيب7005

106كفر العرب ع مبنهادمحم عواد عبدالفتاح عواد7006

100كفر العرب ع مبنهادمحم محمود سليمان دمحم7007

104كفر العرب ع مبنهادمحم محمود دمحم عبدالعزيز فج النور7008

96.5كفر العرب ع مبنهادمحم هالل عبدالسالم احمد سليمان7009

101.5كفر العرب ع مبنهادمحم هيثم شكرى عبدالوهاب الزير7010

90.5كفر العرب ع مبنهادمحم وليد عبدالمرضن الصادق7011

115كفر العرب ع مبنهامحمود طارق دمحم عبدالوهاب7012

137كفر العرب ع مبنهامحمود دمحم عبدالمنعم دمحم7013

 حسن دمحم حسن7014
ن
128كفر العرب ع مبنهامحمود هان

 رزق عبدالعزيز عشماوى7015
ن
119كفر العرب ع مبنهامحمود هان

136.5كفر العرب ع مبنهامصطفن خالد احمد رجب7016

ن عبدالرحمن7017 ي امي   عبدالننى
134.5كفر العرب ع مبنهامصطفن

133.5كفر العرب ع مبنهامصطفن كمال حسنن السيد احمد سالمه7018

129كفر العرب ع مبنهامصطفن دمحم احمد ابراهيم احمد7019

89كفر العرب ع مبنهامصطفن ناصف دمحم عليوة7020

132.5كفر العرب ع مبنهانارص امي  سيد احمد دمحم رشاد امام7021

134.5كفر العرب ع مبنهايوسف احمد عبدالعال عبدالمقصود احمد7022

128.5كفر العرب ع مبنهايوسف محمود عزب محمود7023

134كفر العرب ع مبنهايوسف هالل هندى عبدالجواد غنيىم7024

127.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااروى عبدالمرضن دمحم وهبه7025

قت رجب السيد عبدالعزيز7026 133.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااشر

ف احمد عبدالحميد7027 123محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااالء اشر

130.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااالء عل عبدالمنعم عل7028

ه حجازى السعيد حجازى7029 122.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاامي 

118.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاامينه عبدالرحمن مصباح عبدالرحمن7030

129محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاايمان فكرى السيد مروان7031

126محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاحبيبه احمد جالل دمحم7032

131.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاحبيبه احمد دمحم دمحم7033

129محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاحبيبه عبدالحليم عبدالفتاح سليمان7034

ن اسامه سعيد حامد7035 127.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاحني 

128محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاداليا عصام فؤاد عبدالحليم7036

119محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهارحمه كرم راسم طه7037

126.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهارقيه دمحم السيد دمحم7038

127محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاروان انور عبدالفتاح دمحم7039

125.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاريم دمحم زكريا عبدالسالم7040

136.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهازينب ابراهيم ابراهيم دمحم7041

135.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاساره شعبان السيد احمد7042

128محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاساره صالح دمحم عبدالمجيد7043

136.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاساره عماد السيد عل7044

84.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاساره دمحم سعد امام7045

133محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاسلسبيل عبدالرحمن دمحم احمد7046

135.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاسهيله مصطفن رجب عبدالرازق7047

وق احمد عبدالرحمن دمحم متبوىل7048 138محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاشر

137.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاشهد احمد عبدالعزيز احمد7049

129محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاشهد رجب عيد عبدربه7050

128.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاشهد دمحم جميل دمحم7051

131.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاشيماء احمد محمود عبدربه7052

123محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاصباح الطاهر ابوالسعود السيد7053



130.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهافاطمه سامح عبدالعزيز عبدالرحمن7054

ى احمد وهبه7055 92.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهافاطمه صيى

88محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهافاطمه دمحم السيد مروان7056

115.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهافاطمه دمحم صالح الدين دمحم7057

ن عبدالمنعم 7058 ف ابوالعني  65.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- مرنا اشر

124محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامريم احمد دمحم عبدهللا7059

104محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامريم صالح عبدالحميد دمحم7060

ن السيد7061 133محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامريم عبدالفتاح حسي 

132محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاملك السيد مرع عبدالرحمن7062

122.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاملك مصطفن دمحم عبدربه7063

125محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامنار السيد دمحم دمحم7064

127.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاندى مجدى جالل دمحم7065

131محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهانوال وجدى صالح دمحم7066

111محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاهدير تامر دمحم عبدالجيد7067

128محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاهنا عماد الدين عبدالعزيز عواد7068

125.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااحمد اسالم سليم عبدهللا7069

85محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااحمد رجب عبدهللا دمحم7070

112محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااحمد عل دمحم عبدربه7071

84.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- احمد دمحم جالل دمحم 7072

120محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهااحمد دمحم عبدالقادر جودة7073

73محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- احمد ياش رجب عبدربه 7074

97محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاادهم سامح فؤاد عبدالحليم7075

78محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- اسالم عالء عبدالفتاح احمد 7076

32محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاجميل السيد سليمان دمحم7077

81محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- راىم دمحم كامل ابراهيم 7078

77.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهازياد طارق الشحات غنيىم7079

80محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- ساهر عطيه فوزى السيد 7080

106.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاطارق ايمن عبدالعظيم عبدالصادق7081

103.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدالحميد مسعد عبدالحميد عبدربه7082

98محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدالرحمن جمال دمحم ابوالمجد7083

23.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدالرحمن رجب عرنى عفيفن7084

100.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدالعظيم وليد عبدالعظيم احمد7085

62محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا عزب7086

56.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعبدالوهاب دمحم حامد عبدالوهاب7087

132محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعالء ابراهيم فوزى السيد7088

66محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- عمر دمحم السيد عبدالحميد 7089

120.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهاعمرو احمد عبدالرحمن دمحم عيىس7090

80محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- فارس السيد رجب مصطفن 7091

79محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- كريم عبدالرازق صالح عبدالرازق 7092

91.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامازن دمحم عبدالعزيز احمد7093

101.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامازن دمحم فراج جاد7094

84.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم احمد رجب عبدربه7095

117محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم احمد عبدالوهاب عبدالعظيم محمود7096

122.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم حسنن دمحم عبدالمجيد7097

132.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم سامح عبدالرحمن سليمان7098

ن7099 129.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم سمي  عبدهللا حسني 

105محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم شبل رجب محمود7100

108محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم صبىح عل عبدالحميد7101

134محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم طارق دمحم سليمان7102

116محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم عبدربه حلىم دمحم7103



 عبدالهادى 7104
ن
77.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- دمحم عبده كيالن

120محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهادمحم عزىم صالح عبدالرازق7105

72.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- دمحم عطيه فوزى السيد 7106

68.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامحمود احمد جمال السيد7107

76.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- محمود رضا محمود دمحم 7108

130محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامحمود دمحم السعيد حجازى7109

115.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامحمود دمحم عبدالفتاح عبداللطيف7110

28.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامحمود دمحم فوزى خليل7111

128.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامصطفن احمد عبدالفتاح عبدالعزيز7112

122محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامصطفن حسام فرحات السيد7113

118.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامصطفن ربيع شعبان عطيه7114

77محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهابسيطه- مصطفن محمود عبدالوهاب جوده 7115

108.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهامومن هيثم عبدالعظيم دمحم7116

120محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهايوسف ابراهيم السيد دمحم7117

129.5محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهايوسف اسامة السيد دمحم7118

129محمود عبدالعظيم  ع م/شبنهايوسف حازم عبدالرحمن حافظ7119

126محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااميمة بشي  عبدالفتاح بشي  عل7120

126.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاايمان ماهر السيد دمحم السيد7121

ن القمحاوى7122 ن حسي  96محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاايه السيد حسي 

90محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاايه وليد محمود عيد7123

98.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهابسمله محمود عيد عبدالرحمن شلنى7124

89.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاجنات محمود فوزى صبىح عبدالهادى7125

118محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاحبيبه احمد رمضان سليمان7126

122محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارجاء دمحم السعيد دمحم7127

 دمحم7128
ن
116.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارحمه السيد دمحم عبدالشاق

110محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارحمه مجدى جودة عمر دمحم7129

130.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارحمه دمحم كمال عبدالمتجل7130

86محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارويدا سمي  عبدالمعط عطية7131

83محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهازينب حمدى رجب زايد7132

97محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاساره السيد حامد دمحم7133

128.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاساره خالد فتىح عبدالجواد شحات7134

ن محمود7135 116.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاساره ساىم ياسي 

126.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاساره دمحم ابراهيم سليمان سليمان7136

7137
ن
 دمحمين عبدالشاق

ن
137.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاسما عبدالشاق

92محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاسميحه عماد حمدى عل سليمان7138

131محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاشهد عبدالفتاح عيد دمحم غبده7139

128.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاشهد دمحم سعيد دمحم عبده7140

ن فتىح عفيفن7141 120.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاشيماء معي 

125.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافاتن احمد رجب عبدالفتاح7142

115.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافاطمه احمد سعد احمد7143

108.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافاطمه رزق دمحم السيد7144

125.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافاطمه عبدالعظيم اسماعيل ابراهيم بيوىم7145

32محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافاطمه عصام احمد دمحم احمد7146

102.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافتحيه مجاهد دمحم صابر7147

126محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامريم خالد عفيفن دمحم عبدالىح7148

93محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامريم عبدالمنعم جودة جودة شحات7149

130.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامريم عصام مسعد هنداوى7150

 دمحم7151
ن
 عل عبدالشاق

ن
121محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاملك عبدالشاق

127محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاملك ماهر ابراهيم زايد7152

ن احمد عل7153 105محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاملك دمحم حسي 



121محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاملك دمحم فتىح عبدالفتاح7154

131.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاملك وليد دمحم عل عبدالفتاح7155

119.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامها عبدربه عل عبدربه7156

119محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاىم مصطفن سليمان سليمان دمحم7157

101.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاندى ماجد عبدهللا السيد عبدهللا7158

ن7159 114محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاندى دمحم طه حسي 

ن سليمان7160 88.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاندى دمحم عبدالرازق حسي 

يف سعد رفاع7161 111محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاندى نور الشر

116.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهانشين رمضان جاد رمضان7162

ه نبيل عبدالمنعم عبدالحليم7163 130محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاني 

127محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاهدى ابراهيم حجازى خطاب7164

119.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهايارا رجب عطية عل7165

121.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهايارا طارق عبدالمنعم نبهان عبدربه7166

132.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاابراهيم جمال ابراهيم دمحم7167

ف دمحم عل7168 132.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد اشر

116محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد السيد دمحم عبدالعال عبدالحميد7169

125محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد بهجت عبدالهادى زيدان7170

87محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد طارق احمد احمد7171

ن7172 135.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد عالء الدين فاروق حسني 

98محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهااحمد دمحم فرحات دمحم7173

116محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاادم حماده حسن عبدالرحمن7174

62.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاالسيد دمحم دمحم عل7175

122.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاانس وائل مهدى حسن7176

126.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاحازم جمال سيف النض يوسف7177

103محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاحسن عل حسن دمحم حسن7178

100محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهارياض دمحم ابراهيم السيد7179

124.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهازياد فتىح دمحم فتىح7180

15محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهازياد مجدى عبدالمنعم السيد7181

95.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهازياد دمحم زكريا احمد عبدالحميد7182

101محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاسعيد عبدالكريم سعيد عبدالكريم7183

104محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاسيف الدين محمود شعبان ابراهيم7184

117محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاسيف النض عصام سيف النض يوسف7185

62.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاعبدالرحمن احمد عزيز عل7186

128.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاعبدالرحمن عالء عيد عبدالجواد شحات7187

99.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاعبدهللا محمود عبدهللا الطيب حسن7188

90.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاعل دمحم عل عيد7189

98.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاعل دمحمى حسنن دمحم7190

71.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهافوزى مصطفن فوزى فتىح عبدالهادى7191

72محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهاكريم السيد عيد السيد7192

100محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامازن دمحم حسن السيد7193

80.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم ابراهيم زايد محمود7194

ف فرحات دمحم7195 128.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم اشر

29محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم رمضان دمحم عبدالرازق7196

 دمحم عبدالعال7197
 
39.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم شوق

ى عبدالخالق7198 92محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم عبدالفتاح خي 

122.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم عالء دمحم عبدالقادر7199

22.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم مجدى عبدالمنعم السيد7200

ن7201 120محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم محمود عبدالفتاح حسي 

100محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم مىح عزام مغرنى عل7202

90محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم مصطفن ابراهيم سليمان سليمان7203



ى رمضان 7204 84.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهابسيطه- دمحم وائل خي 

100محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهادمحم وليد ممدوح ابراهيم7205

76محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامحمود عل دمحم عل7206

80محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامحمود دمحم السيد عل7207

111.5محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامحمود دمحم يسن عبدالتواب عوض هللا7208

118محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهامني  مصطفن ابراهيم ابراهيم7209

90محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهانبيل دمحم نبيل به7210

100محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهايوسف جمال عبدالفتاح مجاهد سيد احمد7211

98محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهايوسف سمي  عبدالمنعم عبده7212

103محمود فكرى سالم ت أ بفرسيس/شبنهايوسف ماهر احمد سعد7213

ن/شبنهاابراهيم شومان ساىم عبدالفتاح احمد رضوان7214 100دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- ابراهيم صالح عبدالرحمن دمحم سالمه 7215 77دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاابراهيم عبدهللا دمحم عبدربه7216 60.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد اسالم دمحم محمود قدوسه7217 28دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد السيد اصطنهاوى احمد7218 61.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد النادى عبدالعال عبدالفتاح7219 99دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد رضا عطا جاب هللا7220 98.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد زكريا مىح الدين رزق7221 96دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد سعيد عبدالهادى انور7222 83دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ي طنطاوي7223 ن/شبنهااحمد سمي  عبدالننى 51.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن احمد دمحم7224 ن/شبنهااحمد شاهي  90.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد صابر يونس بيوىم عفيفن7225 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن7226 ن/شبنهااحمد صبىح السيد عل ابو العيني  97دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- احمد طه احمد احمد 7227 85.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد طه عبدالوهاب دمحم7228 86.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد عادل حلىم عبدالرحمن سيد7229 83دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد عبدالستار محمود دمحم7230 66.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد عماد حلىم عبدالعاىط7231 76دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد عماد عبدالحليم دمحم7232 121دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد مجدى عبدالفتاح السيد اسماعيل بدر الدين7233 123دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد مجدى دمحم سعد7234 90.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم احمد عبدالمنعم احمد هلول7235 106دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم السيد عيد خليل7236 20.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم حافظ دمحم عبدهللا7237 102دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم شحان مامون7238 27دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم عبدالفتاح سالم7239 16دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم عبدهللا دمحم7240 101.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم عبدالمنعم دمحم7241 125دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم عزت مهدى سالمة7242 112.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم فتح هللا عبدالسميع7243 120دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد دمحم فرج هللا احمد7244 58دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد محمود عبدالرحمن عبدالبصي 7245 57دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد مرتضا عبدالرشيد عبدالمعط7246 107دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااحمد نارص فتىح بدوى السيد7247 115دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ي احمد عبدالمنعم7248
ن
ن/شبنهااحمد هان 120دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاادهم احمد السيد دمحم7249 117.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاادهم السيد فتىح عبدالسالم صوانى7250 104دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- ادهم دمحم حافظ دمحم 7251 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- اسالم احمد رمضان مهدى 7252 82دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم احمد موس عطا7253 54.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهااسالم جمال السيد رزق مىح الدين7254 76دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم جمال جيى دمحم ابراهيم7255 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم جمال سيد دمحم راجح7256 114دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم حماده سعد عبدالمنعم7257 103.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم رمضان سعد الشافع بدر الدين7258 15.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم طارق زىك مامون7259 71.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم عصام عل عبدالعاىط7260 56دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم ماهر محمود عبدالرشيد7261 92دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهااسالم هشام عبدالمعز امام7262 96.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاالحسينن مهدى دمحم الحسينن7263 84دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاالسعيد جمال اسماعيل ذىك7264 62دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاالسعيد عطيه السعيد السيد7265 98دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاالسعيد دمحم ايهاب طه زىك السيد حنفن7266 33.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاالسيد دمحم السيد عبدالرحمن7267 36دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاامي  دمحم اسماعيل السيد7268 27.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاامي  منتض عفيفن مصطفن7269 28.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاامي  ياش عبدالرحمن عبدالفتاح7270 39دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاانس الطيب انيس دمحم7271 35دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف دمحم احمدى7272 ن/شبنهاايهاب شر 64.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاباسم شحتة عبدالمرضن السيد دمحم حبيىسر7273 53دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابدر صابر انيس دمحم عياد7274 18دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابدر دمحم عطيه دمحم7275 23.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابدر وليد صبىح سعيد7276 89دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابالل حمدى فتىح عبدالرحمن احمد7277 10دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن7278 ن/شبنهابالل طه عبدالمنعم دمحم شاهي  47دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاجالل دمحم جالل حسن7279 24دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاحامد دمحم سعيد عفيفن7280 100دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن7281 ن/شبنهاحسام حسن فتىح امي  86.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاحسن عماد حسن دمحم7282 74.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاحسنن مصطفن حسنن السيد احمد7283 110دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن شحاته7284 ن وليد حسي  ن/شبنهاحسي  62دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاحمزه عبدهللا السيد عبدالحميد7285 92.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ي7286
ن/شبنهاخالد اسامة محمود العرضن 38دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهارشاد دمحم رشاد دمحم7287 133.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهارضا دمحم عبدالرحمن عل دمحم عبدالنارص7288 71.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهارمضان ايهاب رمضان سعيد7289 14دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهازىك مدحت زىك عبدالفتاح7290 68.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهازياد عماد دمحم منصور7291 81دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهازياد فرج نض عبدالرشيد7292 119.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ي7293
ن/شبنهازياد دمحم تهاىمي العرضن 134دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهازياد دمحم عادل دمحم جاد7294 94.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسعد دمحم سعد عبدالمقصود7295 116دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسعيد عبداليى السعيد عبداليى7296 40.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسعيد دمحم سعيد عدىل7297 108.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسعيد منتض السعيد عبدالهادي7298 96.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسعيد هشام سعيد عبدالرشيد دمحم الشيخ7299 71دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاسفيان ثروت جمال فتىح7300 111.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف سليمان عبدالفتاح7301 ن/شبنهاسليمان اشر 99دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف وليد محمود عبدالحليم عبدالرحمن خفاجى7302 ن/شبنهاشر 60.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاصالح احمد عبدالمنعم عبدالمجيد7303 109.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهاطلعت محمود طلعت مهدي زيدان7304 95.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاطه رمضان عبدالمغنن دمحم سليمان7305 70دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاطه محمود طه محمود7306 89دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالباسط عادل عبدالباسط دمحم7307 62.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبداليى دمحم عبدالرحمن مامون7308 124دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالحليم جمال عبدالحليم عبدهللا7309 110.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن رضا جمال نبيه7310 20.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن طارق عبدالرحمن عبدالمرضن7311 134دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم7312 83.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن عصام فرج هللا احمد7313 55دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف دمحم7314 ن/شبنهاعبدالرحمن دمحم اشر 109دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالرشيد عاطف عبدالعزيز عبدالرشيد7315 44دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالعزيز سامح عبدالعزيز عفيفن7316 42.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالغنن اسامة دمحم عبداليى دمحم7317 68دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالفتاح رضا عبدالفتاح دمحم مسعد7318 75دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالفتاح فرحات عبدالفتاح دمحم مسعد7319 73.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا السيد عبدالهادى السيد ابراهيم7320 30دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا ايمن عبدالفتاح عبدالرحمن7321 61دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا ايهاب عبدهللا دمحم7322 72.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا فاروق احمد عبدالرحمن7323 98.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا ماهر عبدالهادى مجاهد الكفراوى7324 36.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا دمحم عبدالفتاح دمحم7325 116دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا محمود دمحم محمود عبدهللا العرضن7326 90.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا مرزوق عباس دمحم7327 36.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا وائل السيد عبدالمنعم7328 30.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا يوسف فتىح دمحم السيد ابراهيم7329 42دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالمقصود دمحم عبدالمقصود دمحم خضن7330 123دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالمنعم محمود عبدالمنعم عبدالوهاب7331 119.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالوهاب خالد عبدالوهاب لبيب7332 92.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالوهاب عبدالغنن دمحم عبدالرحمن7333 90.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالوهاب عدىل عبدالوهاب عدىل مختار7334 61.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ابراهيم7335 43.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعل ايمن حسن السيد7336 117.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعل دمحم عل دمحم عل7337 124.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمار سامح عبدالفتاح دمحم جاد7338 104.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمار عاطف عواد عبدالهادى عواد7339 124.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمار دمحم عبدالمرضن احمد7340 90.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر ابراهيم فتىح دمحم7341 81دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر احمد متوىل عبدالقادر السيد7342 103.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر اسالم احمد دمحم7343 48.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر السيد جيى عبدالفتاح7344 51دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر ايمن جاد الحسينن7345 110.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف السيد دمحم سليمان زيدان7346 ن/شبنهاعمر شر 70دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر عبدالرحمن رفعت عبدالرحمن السيد عمر7347 99دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر كمال عفيفن دمحم7348 93.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر دمحم الصياد السيد دمحم حطب7349 133دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر دمحم كمال محمود متوىل7350 119دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمر محمود حامد محمود ابراهيم7351 129دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمرو احمد عبدهللا احمد7352 103دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمرو السعيد محمود عبدالحليم7353 50دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهاعمرو طارق عبدالفتاح سالوى7354 62دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعمرو ممدوح فؤاد دمحم زيدان7355 87دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاعيد جاد عيد جاد7356 77دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهافارس انور انيس انور7357 91.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهافهد عبدالعزيز عبدالحميد عياد7358 31.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

 زيدان7359
 
ن/شبنهافهىم دمحم فهىم دمحم برقوق 70.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن حسن رزق7360 ن/شبنهاكريم حسني  79.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاكريم حسينن عزت الحسينن7361 24دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن ابراهيم7362 ن/شبنهاكريم دمحم حسني  27دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاكريم دمحم صبىح الطوجن7363 65دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاكريم وليد حسنن عبدالمعط عبدة7364 108دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ى ابراهيم زين7365 ن/شبنهادمحم ابراهيم بحي  92دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم ابراهيم كمال مسلم7366 117دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد ابراهيم جاد7367 60.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد حلىم غنام عبدهللا7368 134دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد عبدالىح دمحم7369 94دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد دمحم حسن دمحم النمر7370 72.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد دمحم عبدالفتاح7371 76.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد دمحم ماضن7372 113.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم اسالم حسن السيد7373 115دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف السعيد مسعد7374 ن/شبنهادمحم اشر 121دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف دمحم عبداليى دمحم7375 ن/شبنهادمحم اشر 113.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد عبدالرحمن صابر7376 92دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد عبدهللا عبدالمجيد جيى صبيح7377 87دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد عبدالهادى السيد7378 26.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد عطيه دمحم7379 53دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم ايهاب فتىح سابق7380 88.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن7381 ن/شبنهادمحم حازم طه سعيد حسي  91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم حامد احمد عبدالرحمن7382 132.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم حمادة دمحم بدوى7383 124دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم رائد جوده احمد7384 126دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم رضا فرج هللا احمد7385 84دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم رمضان جودة السعيد7386 78.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم رمضان عبدالحميد الصادق7387 68دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم سمي  جيى خفاجى7388 96دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم شحته ابراهيم الشحات7389 53دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم شحته دمحم السيد عماره7390 14.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف عل السيد ابراهيم7391 ن/شبنهادمحم شر 38.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم صابر دمحم عفيفن7392 102.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم صالح يونس دمحم الشيخ7393 116دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم صبىح احمد دمحم فرج7394 120دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن عمار7395 ن/شبنهادمحم عادل كمال حسي  15دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالرحمن دمحم الشافع امام7396 133دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد7397 73دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز7398 119.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالفتاح عبدالدايم دمحم7399 118دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالفتاح محمود احمد7400 70.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالمعط عبدالجواد عبدالمعط7401 98دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم7402 41.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ع7403 ن/شبنهادمحم عبدالنارص عبدالمجيد الهادى سيد شر 10دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهادمحم عصام حسن رزق احمد مىح الدين7404 79دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم عطيه السعيد عبدالهادى7405 108دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم لبيب دمحم لبيب7406 123دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم محسن جوده السيد7407 116دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم دمحم عبدالرشيد دمحم7408 90دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود صالح محمود السيد7409 67دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود عبدهللا دمحم7410 55.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود دمحم احمد7411 118.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود دمحم عبدالرحمن7412 105.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم مسعد احمد مسعد7413 97دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم منتض طه حماد7414 120دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم نارص دمحم حامد7415 46.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم هشام دمحم حلىم7416 96دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم وجيه دمحم ابراهيم7417 102.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم ياش فتوح عبدالمغنن عبده7418 115.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهادمحم يشى عبدالفتاح احمد7419 47.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود احمد عزت مهدى7420 119.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود السيد عبدالمغنن مسعد7421 48.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود السيد دمحم لبيب سبتان7422 111.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود جاد دمحم جاد7423 39دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود حسن دمحم عبدالرحمن سويلم7424 122دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ى دمحم مكاوى دمحم عفيفن7425 ن/شبنهامحمود خي  44.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف محمود عبدالفتاح7426 ن/شبنهامحمود شر 128.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود عبدالحليم دمحم عبدالوهاب7427 121.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود عبدالرازق دمحم احمد7428 98دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن7429 78.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود عبدالهادى دمحم احمد7430 64دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود دمحم جيى دمحم7431 106دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود دمحم فرحات محمود7432 63دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود ناصف محمود عفيفن7433 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامحمود وليد محمود السيد7434 94.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامروان اسامه عبدالننى عبدالفتاح7435 82دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن احمد عبدالحليم عبدالمرضن7436 105دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف عبدالفتاح يسن7437 ن/شبنهامصطفن اشر 61.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن انور عبدالعظيم مكاوى7438 92دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن ايهاب دمحم اسماعيل7439 60دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن جمال فتىح نبيه عبدالىح7440 31.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن حامد دمحم احمد7441 17.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن رضا عبدالهادى دمحم خضن7442 119دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن رفيق عل دمحم7443 119دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن ساىم عبدالفتاح دمحم7444 92.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف رمضان مصطفن عبدالحليم7445 ن/شبنهامصطفن شر 100.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن طلعت دمحم مهدى حسن دومة7446 103.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن عادل عزت حسينن7447 101دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن عصام عزام ابو عيد7448 96.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن فتىح دمحم محمود7449 103.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن كمال الساكت عبدالوهاب7450 108.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن مجدى كمال محمود متوىل7451 123دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن دمحم السيد دمحم7452 113.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن دمحم جيى عبدالفتاح7453 110دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهامصطفن دمحم حمدان احمد7454 102.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن دمحم صبىح دمحم عبدالجواد7455 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن دمحم عبدالحميد الهادى7456 56دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن دمحم مصطفن كامل امام سابق7457 83.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامصطفن محمود عبدالمعز الهادى عابدين7458 35دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف محمود السيد7459 ن/شبنهامهاب اشر 98دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامهاب السيد عطية السيد7460 43دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

7461
 
ن/شبنهامهند ايهاب احمد عبدالباق 73دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

 دمحم عواد7462
ن
ن/شبنهامهند هان 45.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهامهند وليد محمود السيد بدوى7463 121دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

 عبدالحليم7464
 
ن/شبنهاوائل دمحم سويلم عبدالباق 91دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاوليد رضا عبدالعزيز عبدالجيد دمحم7465 104دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايشى دمحم عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالفتاح7466 109دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف ابراهيم الصياد انور دمحم موس7467 109دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ي دمحم7468
ن/شبنهايوسف ابراهيم عفيفن 118دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن7469 ن/شبنهايوسف احمد شعبان مهدى حسني  108.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ف رمضان سعيد7470 ن/شبنهايوسف اشر 86.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف السيد السعداوى السيد7471 60.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف السيد عثمان حسينن7472 126.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف السيد عيد عل7473 75.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف جابر دمحم دمحم سليمان7474 91.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف جاد عيد جاد غنيىم7475 66.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف جمعه فتىح دمحم7476 93دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف رمضان السيد رزق مىح الدين7477 83.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف زكريا خضن دمحم جاد االرعن7478 66.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف شحته طه دمحم7479 42دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف صبىح عبدالمجيد السيد7480 38دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف طه السعيد عبدالحليم عبدالمرضن7481 124.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ار دمحم7482 ن/شبنهايوسف عادل رصن 118.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عبدالحليم خضن عبدالحليم7483 87.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عبدالعليم محمود عبدالعليم7484 65.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- يوسف عبدالفتاح دمحم حامد 7485 84.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عبدالكريم محمود دمحم كساب7486 137.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عرنى عبدالحميد الصادق7487 56دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عزت عبدالهادى السيد خميس7488 108دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عصام جوده سعيد7489 69.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عصام عطية السيد7490 28دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عماد دمحم عبدالفتاح7491 46دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف عمرو يشى احمد7492 131دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف ماجد السيد احمد7493 127دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف ماهر ابراهيم عبدالعال7494 44دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف ماهر رفعت حسن7495 17دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف دمحم الشحات مكاوى رفاع7496 48دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف دمحم حسن عبده7497 78.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف دمحم سويلم دمحم7498 118دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف محمود فرحات عبدالهادى7499 99.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف محمود مسلم نجم مسلم7500 69.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف منتض فوزى عبدالفتاح7501 66.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف منصور مهدى عبدالرحمن7502 72دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف نزيه عفيفن عبدالوهاب7503 117دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



ن/شبنهايوسف وائل جودة عبدالهادى7504 117.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف وائل رفعت دمحم الشحات7505 24دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف وائل عبدالوكيل عبدالعظيم7506 122دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف وائل عفيفن السيد7507 127دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهايوسف وليد فهىم عبدالمعز7508 123.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهابسيطه- يوسف وليد دمحم فكرى 7509 107.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

104.5مرصفا ع بناتبنهااحالم حسن فرحات عطيه7510

ف رفعت عامر7511 120مرصفا ع بناتبنهااسماء اشر

109.5مرصفا ع بناتبنهااسماء السيد رضا السيد حسن7512

113.5مرصفا ع بناتبنهااسماء حمدى عبدالمنعم الشافع احمد7513

90مرصفا ع بناتبنهااسماء خالد سويلم دمحم7514

88مرصفا ع بناتبنهااسماء ساىم صبىح مسعد7515

57مرصفا ع بناتبنهااسماء وليد عبدالمنعم عبدالمجيد7516

122.5مرصفا ع بناتبنهااالء يشى محمود عفيفن7517

ن سويلم7518 93.5مرصفا ع بناتبنهاالزهراء عبدالفتاح عبدالمجيد امي 

117.5مرصفا ع بناتبنهاالسيدة مريم حسن جالل حسن7519

 احمد حامد دمحم7520
ن
24.5مرصفا ع بناتبنهاامان

ف عبدالرحمن السعيد دمحم المستكاوى7521 84.5مرصفا ع بناتبنهاامنيه اشر

100مرصفا ع بناتبنهاامنيه عطيه عبدالفتاح عطيه7522

ه احمد السيد طه دمحم احمد7523 132مرصفا ع بناتبنهاامي 

ع7524 ه حماده السعيد شر 121مرصفا ع بناتبنهاامي 

ه سعيد احمد السيد7525 109مرصفا ع بناتبنهاامي 

يف صالح عبدالرحمن7526 82.5مرصفا ع بناتبنهاامينه شر

75مرصفا ع بناتبنهاانىحى منتض محمود دمحم7527

135.5مرصفا ع بناتبنهاايمان احمد عبدالرؤوف احمد7528

17مرصفا ع بناتبنهاايمان ايهاب جمال عبدالمعز7529

88.5مرصفا ع بناتبنهاايمان رمضان جيى رمضان عبدالحليم7530

81مرصفا ع بناتبنهاايمان طه عبدالرحمن حمدى7531

68مرصفا ع بناتبنهاايمان عادل دمحم رضا7532

111.5مرصفا ع بناتبنهاايمان دمحم عبدالفتاح زىكي7533

27.5مرصفا ع بناتبنهاايمان مكاوى الشحات مكاوى رفاع كساب7534

130مرصفا ع بناتبنهاايمان نبيل الصياد عبدالفتاح7535

133مرصفا ع بناتبنهاايمان وليد دمحم عابد7536

ف السعيد مسعد7537 98.5مرصفا ع بناتبنهاايه اشر

ن7538 126.5مرصفا ع بناتبنهاايه جمال دمحم حسني 

116.5مرصفا ع بناتبنهاايه حسن يحن  عبدالفتاح7539

97.5مرصفا ع بناتبنهاايه سيد طه دمحم منصور7540

75.5مرصفا ع بناتبنهاايه طه عبدالهادى مغازى7541

130.5مرصفا ع بناتبنهاايه عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد دمحم حطب7542

59.5مرصفا ع بناتبنهاايه مجدى السيد دمحم7543

123.5مرصفا ع بناتبنهاايه مجدى شعبان دمحم مجاهد7544

107.5مرصفا ع بناتبنهاايه دمحم عبدالرؤوف دمحم7545

136مرصفا ع بناتبنهاايه هاشم عبدالوهاب عبدالعظيم7546

67مرصفا ع بناتبنهابسمله انيس شعبان انيس7547

59.5مرصفا ع بناتبنهابسمله حسام حلىم دمحم7548

89مرصفا ع بناتبنهابسمله شحان عبدالرحمن رزق7549

13.5مرصفا ع بناتبنهابسمله دمحم طه سعيد7550

127مرصفا ع بناتبنهابسمله دمحم عبدالوهاب عبدالرحمن زيدان7551

 طه دمحم عبدالعال7552
ن
131مرصفا ع بناتبنهابسمله هان

129مرصفا ع بناتبنهابسمه احمد عبدالفتاح احمد7553



ف فتىح حسينن عمار7554 45مرصفا ع بناتبنهابسمه اشر

127.5مرصفا ع بناتبنهابسمه الهادى عبدالحميد الهادى7555

122مرصفا ع بناتبنهابسمه ايهاب فتىح دمحم7556

102.5مرصفا ع بناتبنهابسمه جمال فهىم عبدالرحمن7557

101مرصفا ع بناتبنهابسيطه- بسمه ساىم السيد فهيم 7558

يف عبدالفتاح دمحم جاد7559 95مرصفا ع بناتبنهابسمه شر

99مرصفا ع بناتبنهابسمه ناصف رشاد عبدالفتاح7560

ف الدين7561 131.5مرصفا ع بناتبنهابسنت ابراهيم دمحم ابراهيم به شر

23.5مرصفا ع بناتبنهابسنت الطاهر عبدالمعز امام7562

ي عطا7563
46.5مرصفا ع بناتبنهابسنت عطا عفيفن

44مرصفا ع بناتبنهابسنت دمحم عبدهللا ابراهيم7564

76.5مرصفا ع بناتبنهابسنت محمود سعد محمود7565

 سمي  احمد دمحم7566
ن
114.5مرصفا ع بناتبنهابسنت هان

89مرصفا ع بناتبنهاتسنيم حازم سعيد عبدالىح7567

120.5مرصفا ع بناتبنهاتغريد صبىح عبدالهادى امام7568

125مرصفا ع بناتبنهاتوبة ايمن عبدالحفيظ جيى7569

100مرصفا ع بناتبنهاجنا عماد مامون حافظ عابدين7570

125مرصفا ع بناتبنهاجنه عبدالنارص عبدالعليم دمحم7571

95.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه رجب بيوىم حسن7572

114.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه ساىم عبدالمنعم سعيد7573

100مرصفا ع بناتبنهاحبيبه سيد عبدالمنعم السيد7574

26مرصفا ع بناتبنهاحبيبه عاطف دمحم محمود7575

118مرصفا ع بناتبنهاحبيبه عماد عبدالحليم عبدالمنعم7576

93.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه دمحم حسنن دمحم عزوز7577

123.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه دمحم عبدالمنعم دمحم7578

134.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه مدحت السيد عبدالمجيد7579

 زيدان7580
 
133.5مرصفا ع بناتبنهاحبيبه ياش حمدان احمد برقوق

84مرصفا ع بناتبنهاحنان صبىح احمد الصياد7581

112.5مرصفا ع بناتبنهاحنان دمحم مامون عبدالمجيد7582

ن احمد فتىحي عبدالحميد7583 127.5مرصفا ع بناتبنهاحني 

ن بدرى جابر ابو ضيف دمحم 7584 85مرصفا ع بناتبنهابسيطه- حني 

ن دمحم عبدالفتاح خليل حافظ7585 114مرصفا ع بناتبنهاحني 

ن دمحم عبدالوهاب عبدالباسط7586 131.5مرصفا ع بناتبنهاحني 

45مرصفا ع بناتبنهاخلود خالد عبدالوهاب امام7587

92.5مرصفا ع بناتبنهاخلود دمحم فتىحي زيدان7588

127مرصفا ع بناتبنهاخلود محمود عبدالوهاب رفاع7589

26مرصفا ع بناتبنهاخلود نض عبدالوهاب امام7590

22مرصفا ع بناتبنهادعاء صالح عبدالمنعم عبدالمجيد7591

120مرصفا ع بناتبنهادنيا احمد دمحم دمحم قايد باى7592

37مرصفا ع بناتبنهادنيا رضا عبدالباسط حافظ7593

59.5مرصفا ع بناتبنهادنيا عبدالرحمن دمحم الهادى7594

22مرصفا ع بناتبنهادنيا دمحم عبدالغفار محمود7595

97مرصفا ع بناتبنهادنيا هيثم دمحم احمدى7596

100مرصفا ع بناتبنهادينا حسن السيد عبدالجواد7597

96مرصفا ع بناتبنهارحاب دمحم طه محمود دمرداش7598

127.5مرصفا ع بناتبنهارحمه ابراهيم عبدالمنعم المستكاوي7599

76مرصفا ع بناتبنهارحمه عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب7600

98.5مرصفا ع بناتبنهارحمه فرحات مصلىح سعيد7601

68مرصفا ع بناتبنهارحمه دمحم عبدالعزيز متوىل قايتباى عمر7602

107.5مرصفا ع بناتبنهارحمه دمحم عبدالفتاح نبية طه مىح الدين7603



86مرصفا ع بناتبنهارحمه يشى فتوح عبدالمغنن عبده7604

89.5مرصفا ع بناتبنهارقيه رفيق احمد عبدالمعز7605

55مرصفا ع بناتبنهارنا احمد دمحم حسن7606

122مرصفا ع بناتبنهاروان شعبان دمحم غريب دمحم7607

70مرصفا ع بناتبنهاروان دمحم عبدالمجيد عبدالحميد7608

102مرصفا ع بناتبنهاروان مهدى شعبان مهدى7609

96مرصفا ع بناتبنهاريم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح7610

118مرصفا ع بناتبنهاريهام دمحم عبدالفتاح عبدالحميد7611

78.5مرصفا ع بناتبنهازهرة عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح7612

ن السيد7613 72مرصفا ع بناتبنهازينب اسماعيل حساني 

86مرصفا ع بناتبنهازينب ساىم حامد الصياد دمحم7614

93.5مرصفا ع بناتبنهازينب عفيفن دمحم عفيفن مصطفن شحان7615

12.5مرصفا ع بناتبنهازينب دمحم ابراهيم دمحم7616

108مرصفا ع بناتبنهابسيطه- ساجده غريب عيد عبدالوهاب عفيفن 7617

125.5مرصفا ع بناتبنهاساره عماد احمد عبدالمعط7618

128.5مرصفا ع بناتبنهاساره مجدى كمال محمود متوىل7619

ن السيد حفنن7620 65.5مرصفا ع بناتبنهاساره دمحم يسي 

94مرصفا ع بناتبنهاساره محمود عبدالفتاح محمود7621

115مرصفا ع بناتبنهاساميه دمحم عبدالفتاح عفيفن عبدالرحمن زيدان7622

37مرصفا ع بناتبنهاسلىم عبدالحليم محمود عبدالفتاح7623

68مرصفا ع بناتبنهاسلىم عماد حافظ دمحم7624

57مرصفا ع بناتبنهاسلىم مسلم عبدالفتاح دمحم7625

133.5مرصفا ع بناتبنهاسما سمي  دمحم عبداليى دمحم7626

ف عبدالعظيم عطا7627 92.5مرصفا ع بناتبنهاسماح اشر

51مرصفا ع بناتبنهاسماح دمحم طه سعيد7628

ه سيد دمحم عوض هللا7629 132مرصفا ع بناتبنهاسمي 

117مرصفا ع بناتبنهاسميه ياش سليمان عبدالفتاح7630

41مرصفا ع بناتبنهاسناء رؤوف يحن  عبدالرؤوف سليمان7631

76مرصفا ع بناتبنهاسناء دمحم صبىح عفيفن7632

102.5مرصفا ع بناتبنهاسهام دمحم عبدالرحمن رزق احمد7633

ف السيد عمارة7634 وق اشر 123.5مرصفا ع بناتبنهاشر

وق السعيد دمحم مسعد7635 98.5مرصفا ع بناتبنهاشر

وق زيدان دمحم عبدالمعز7636 132مرصفا ع بناتبنهاشر

وق عبدالفتاح الصياد عبدالفتاح7637 110مرصفا ع بناتبنهاشر

118.5مرصفا ع بناتبنهاشمس كمال الصياد عبدالفتاح7638

95.5مرصفا ع بناتبنهاشهد ابراهيم عبدالهادى ابراهيم7639

53مرصفا ع بناتبنهاشهد احمد موس دمحم مختار7640

ف دمحم محمود7641 68مرصفا ع بناتبنهاشهد اشر

136.5مرصفا ع بناتبنهاشهد تامر دمحم احمد7642

ن مصطفن حطب7643  حسي 
47.5مرصفا ع بناتبنهاشهد حسن مصطفن

يف علي طه7644
110.5مرصفا ع بناتبنهاشهد شر

35.5مرصفا ع بناتبنهاشهد عادل عزام ابو عيد عزام7645

101مرصفا ع بناتبنهاشهد عادل محمود دمحم7646

16.5مرصفا ع بناتبنهاشهد عبدالفتاح حسنن سيد7647

76مرصفا ع بناتبنهاشهد فايز عبدالعزيز السيد7648

58.5مرصفا ع بناتبنهاشهد فرحات عبدالهادى احمد بدوى7649

ي عبدالهادي7650
 
84.5مرصفا ع بناتبنهاشهد فريد شوق

81مرصفا ع بناتبنهاشهد مأمون جيى نجم7651

88.5مرصفا ع بناتبنهاشهد مجدى صفوت عبدهللا7652

98.5مرصفا ع بناتبنهاشهد دمحم عبدهللا ابراهيم7653



125مرصفا ع بناتبنهاشهد دمحم عبدالهادى كساب7654

114مرصفا ع بناتبنهاشهد محمود فوزى غنام عبدهللا7655

7656
 
104مرصفا ع بناتبنهاشهد ممدوح فرج هللا برقوق

 دمحم رمضان7657
ن
99.5مرصفا ع بناتبنهاشهد هان

ن حنفن7658 82.5مرصفا ع بناتبنهاشيماء احمد عبدالفتاح امي 

75مرصفا ع بناتبنهاشيماء انيس حسن انيس7659

102.5مرصفا ع بناتبنهاشيماء رضا فهىم فهىم7660

116مرصفا ع بناتبنهاشيماء عل جودة عل7661

117.5مرصفا ع بناتبنهاشيماء دمحم عبدالرحمن دمحم الشيخ7662

ي دمحم7663
38.5مرصفا ع بناتبنهاصابرين رمضان عفيفن

34مرصفا ع بناتبنهاعبي  دمحم حلىمي دمحم7664

17مرصفا ع بناتبنهاعزه وجية السيد دمحم7665

ن ابراهيم عل7666 103.5مرصفا ع بناتبنهاعلياء تحسي 

66مرصفا ع بناتبنهاعلياء دمحم محمود دمحم7667

133مرصفا ع بناتبنهاغاده احمد عبدالعزيز دمحم7668

73.5مرصفا ع بناتبنهافاتن دمحم السيد رزق7669

89مرصفا ع بناتبنهافاطمه الزهراء خالد سعد دمحم عبدالرحمن7670

113.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه رضا عبدهللا دمحم7671

54.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه طه جودة سعيد7672

 زيدان7673
 
126مرصفا ع بناتبنهافاطمه عادل فرج هللا دمحم برقوق

ن7674 ن ابراهيم حسني  99مرصفا ع بناتبنهافاطمه عبدالنا رص حسني 

25.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه كساب مهدى مكاوى7675

ن7676 107.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه دمحم كمال حساني 

59.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه ممدوح عبدالمجيد عبدالفتاح7677

97.5مرصفا ع بناتبنهافاطمه منتض عبدالوهاب عبدالهادى7678

28مرصفا ع بناتبنهاكاريمان محمود عبدالوهاب عبدالىح7679

56مرصفا ع بناتبنهالبنن محمود دمحم متوىل7680

49.5مرصفا ع بناتبنهالمياء ياش احمد عبدالعزيز احمد هاشم7681

37مرصفا ع بناتبنهامديحه دمحم عبدالمنعم السيد7682

106مرصفا ع بناتبنهامريم احمد دمحم احمد7683

128.5مرصفا ع بناتبنهامريم احمد محمود احمد مامون7684

102مرصفا ع بناتبنهامريم ايمن عبدالفتاح حسان7685

100.5مرصفا ع بناتبنهامريم تامر سمي  هلول7686

103مرصفا ع بناتبنهامريم حبيب صالح دمحم حبيب7687

115مرصفا ع بناتبنهامريم خالد دمحم السيد بدوى7688

82مرصفا ع بناتبنهامريم خضن دمحم خضن7689

123مرصفا ع بناتبنهامريم سيد دمحم دمحم عيد7690

ن7691 يف عبدالرحمن محمود ابو العيني  51مرصفا ع بناتبنهامريم شر

28.5مرصفا ع بناتبنهامريم صابر اسماعيل السيد7692

39مرصفا ع بناتبنهامريم صبىح منصور لبيب7693

ع7694 85.5مرصفا ع بناتبنهامريم عاطف طه امام شر

86مرصفا ع بناتبنهامريم عبدالفتاح طه عبدالفتاح7695

132مرصفا ع بناتبنهامريم عبدالفتاح محمود دمحم عبدالىح قدوسة7696

45مرصفا ع بناتبنهامريم عبدهللا السيد عبدهللا7697

131.5مرصفا ع بناتبنهامريم عبدالمعبود دمحم بيوىم7698

94.5مرصفا ع بناتبنهامريم عبدالمنعم عبدالرحمن السيد7699

16.5مرصفا ع بناتبنهامريم عزوز عبدالرحمن حمدى7700

106مرصفا ع بناتبنهامريم عل دمحم عبدالدايم7701

65مرصفا ع بناتبنهامريم فرحات عبدالهادى مهدى7702

130.5مرصفا ع بناتبنهامريم فرحات دمحم محمود7703



102مرصفا ع بناتبنهامريم مجدى فهىم السيد7704

129مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم ابراهيم دمحم الهادى7705

137.5مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم حسنن عبدالفتاح7706

94مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم عبدهللا الصياد شبايك7707

61مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم عبدهللا دمحم مامون شحان7708

110مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم عبدالوهاب حامد7709

123.5مرصفا ع بناتبنهامريم دمحم فتىحي دمحم السيد7710

99.5مرصفا ع بناتبنهامريم وجيه دمحم عدالرشيد7711

137مرصفا ع بناتبنهاملك احمد عبدالمنعم احمد جاد7712

113.5مرصفا ع بناتبنهاملك احمد فتىحي عبدهللا قلش7713

122.5مرصفا ع بناتبنهاملك بكر دمحم السيد عسكر7714

129.5مرصفا ع بناتبنهاملك خالد نبية دمحم7715

91مرصفا ع بناتبنهاملك رأفت دمحم دمحم7716

123مرصفا ع بناتبنهاملك عادل محمود دمحم7717

94مرصفا ع بناتبنهاملك عبدالرحمن دمحم مامون7718

7719
 
114.5مرصفا ع بناتبنهاملك عبدالستار احمد الزنان

50مرصفا ع بناتبنهاملك عبدالفتاح جيى عبدالفتاح7720

133.5مرصفا ع بناتبنهاملك عصام دمحم نجيب7721

134.5مرصفا ع بناتبنهاملك عل عثمان حسينن عبدالعليم7722

ى عبدالمؤمن7723 135مرصفا ع بناتبنهاملك دمحم خي 

136مرصفا ع بناتبنهاملك دمحم عبدالمعط عبدالفتاح7724

84.5مرصفا ع بناتبنهاملك محمود رمضان عبدالفتاح7725

133مرصفا ع بناتبنهاملك مىح الشحات دمحم7726

14مرصفا ع بناتبنهاملك نزيه السيد دمحم السيد7727

136.5مرصفا ع بناتبنهاملك يشى محمود حسن7728

108مرصفا ع بناتبنهامنار احمد دمحم السيد7729

ي عطيه امام7730 88.5مرصفا ع بناتبنهامنار ناجى

126.5مرصفا ع بناتبنهامنة هللا امام عطا امام منصور محرم7731

يف مني  زىك7732 133.5مرصفا ع بناتبنهامنة هللا شر

136.5مرصفا ع بناتبنهامنة هللا طارق عفيفن عبدالفتاح7733

128مرصفا ع بناتبنهامنة هللا عادل ابراهيم النجار7734

135مرصفا ع بناتبنهامنة هللا عوض عبدالمعط مصطفن7735

135مرصفا ع بناتبنهامنة هللا مجدى سعيد دمحم حسن زيدان7736

112.5مرصفا ع بناتبنهامنة هللا دمحم صالح سعيد7737

102.5مرصفا ع بناتبنهامنة هللا دمحم عبدالفتاح موس7738

ن عمر7739 ف عبدالباسط حافظ حساني  106مرصفا ع بناتبنهامنه اشر

110مرصفا ع بناتبنهامنه رأفت عبدالفتاح عبدربه مرع7740

95.5مرصفا ع بناتبنهامنه سامح الصياد دمحم الصياد7741

110مرصفا ع بناتبنهامنه عصام عبدالحكيم احمد7742

!VALUE#مرصفا ع بناتبنهابسيطه- منه محمود حامد محمود 7743

84.5مرصفا ع بناتبنهامنه مصطفن دمحم حجازى احمد لبيب7744

114.5مرصفا ع بناتبنهامنن اسامة دمحم عبدالمنعم7745

68مرصفا ع بناتبنهامنن اسامه جمال عبدالرحمن7746

128.5مرصفا ع بناتبنهامنن طه السعيد عبداليى7747

77.5مرصفا ع بناتبنهامنن دمحم احمد كردى7748

87مرصفا ع بناتبنهامنن محمود عبدالهادى عبدالفتاح شحان7749

125.5مرصفا ع بناتبنهاىم احمد دمحم ماضن7750

63.5مرصفا ع بناتبنهاىم السيد عطا انيس دمحم7751

128مرصفا ع بناتبنهاىم عادل طه دمحم الصليح7752

 دمحم سعيد7753
ن
43.5مرصفا ع بناتبنهاىم هان



12.5مرصفا ع بناتبنهاناديه زىك عبدالمنعم زىك7754

ف الدين7755 34مرصفا ع بناتبنهاناديه دمحم جمال مظهر السعيد شر

111مرصفا ع بناتبنهانجالء رزق حلىم السعيد7756

115مرصفا ع بناتبنهاندا عبدالمقصود بيوىم عبدالمقصود بيوىم7757

103مرصفا ع بناتبنهاندا فايز دمحم عفيفن7758

112.5مرصفا ع بناتبنهاندا دمحم عبدالرحمن عبدالعليم7759

95.5مرصفا ع بناتبنهاندى احمد السيد سليمان7760

31.5مرصفا ع بناتبنهاندى السعيد محمود احمد7761

27.5مرصفا ع بناتبنهاندى شحتة سعيد احمد منصور7762

29مرصفا ع بناتبنهاندى دمحم عبدالوهاب دمحم7763

62مرصفا ع بناتبنهاندى وائل سيد عفيفن7764

 احمد عبدالحميد الشيخ7765
 
108.5مرصفا ع بناتبنهانعيمه شوق

121مرصفا ع بناتبنهانهر دمحم السيد عبدالحميد زيدان7766

115.5مرصفا ع بناتبنهانور حماده سعد عبدالمنعم7767

63.5مرصفا ع بناتبنهانورهللا السيد عبدالوهاب فهىم حفنن االلفن7768

يف طه دمحم7769 54مرصفا ع بناتبنهانورة شر

83مرصفا ع بناتبنهانورهان خالد صبىح حافظ7770

ت عبدالفتاح احمد7771 107.5مرصفا ع بناتبنهاهايدى خي 

84.5مرصفا ع بناتبنهاهايدى دمحم هادى فرماوى7772

51.5مرصفا ع بناتبنهاهبه السيد عل السيد حلوة7773

119مرصفا ع بناتبنهاهبه هللا ياش عبدالرحمن عبدالمعط7774

117.5مرصفا ع بناتبنهاهبه نارص دمحم مسعد7775

97.5مرصفا ع بناتبنهاهدى دمحم عبدالوهاب رفاع7776

110.5مرصفا ع بناتبنهاهدير عبدالهادى رضا عبدالهادى7777

118مرصفا ع بناتبنهاهدير دمحم عبدالمنعم دمحم7778

119مرصفا ع بناتبنهاهيام دمحم عباس دمحم7779

 فهىم السيد7780
ن
69مرصفا ع بناتبنهاوجدان هان

121.5مرصفا ع بناتبنهاوسام اسالم سعيد زىك حنفن7781

عياد 7782 106مرصفا ع بناتبنهابسيطه- وسام خالد عبدالحفيظ جيى

110مرصفا ع بناتبنهاوفاء دمحم فرحات عل دمحم7783

ن احمد دمحم خاطر7784 126مرصفا ع بناتبنهاياسمي 

ن رزق السيد عبدالغنن السيد7785 40مرصفا ع بناتبنهاياسمي 

ن فرحات عبدالوهاب عبدالىح7786 90.5مرصفا ع بناتبنهاياسمي 

ن كمال انيس انور7787 78مرصفا ع بناتبنهاياسمي 

ن مجدى دمحم احمد7788 84مرصفا ع بناتبنهاياسمي 

130.5مرصفا ع بناتبنهايمنن عبدالمعطي بدر دمحم شحان7789

114.5الشموت ع مبنهاابراهيم عاطف دمحم دمحم احمد حصوه7790

106.5الشموت ع مبنهاابراهيم محسن ابراهيم دمحم السيد شامه7791

103.5الشموت ع مبنهاابراهيم دمحم ابراهيم السيد ابراهيم7792

136.5الشموت ع مبنهاابراهيم هشام احمد محمود ابراهيم عيىس7793

135الشموت ع مبنهااحمد احمد يوسف دمحم الهادى السيد7794

129.5الشموت ع مبنهااحمد اسامه دمحم حسن السيد عبدالحميد7795

ن7796 ف احمد موس دمحم شاهي  135الشموت ع مبنهااحمد اشر

ف عل عل عل سعيد7797 104الشموت ع مبنهااحمد اشر

129.5الشموت ع مبنهااحمد تامر رجب جوده محمود7798

126الشموت ع مبنهااحمد حسن عبدالجواد السيد عبدالحميد7799

136الشموت ع مبنهااحمد حمدى شعبان دمحم امام7800

114الشموت ع مبنهااحمد رضا عبدالرحمن عل ابراهيم سعد7801

80الشموت ع مبنهااحمد رفعت السيد حسن زعيي 7802

133.5الشموت ع مبنهااحمد سامح ابراهيم مغازى دمحم7803



100.5الشموت ع مبنهااحمد صابر دمحم عبدالجواد سيد احمد7804

126.5الشموت ع مبنهااحمد صبىح احمد غريب دويدار7805

101.5الشموت ع مبنهابسيطه- احمد طه دمحم المهدى عبدالرحمن دمحم 7806

101.5الشموت ع مبنهااحمد عبدالرازق دمحم عبدالرازق بيوىم7807

138الشموت ع مبنهااحمد عبدالنارص الطوجن عبدالمطلب سالم7808

121الشموت ع مبنهااحمد عصام رمضان عبدالعزيز ابراهيم7809

87.5الشموت ع مبنهااحمد ماهر السيد عل عبدالجواد7810

131الشموت ع مبنهااحمد مجدى عبدالرحمن يونس دمحم مقلد7811

132.5الشموت ع مبنهااحمد دمحم عبدالرحمن عبدالعليم عل7812

129.5الشموت ع مبنهااحمد هيثم احمد ابراهيم دمحم7813

134الشموت ع مبنهااحمد ياش حمدى احمد احمد7814

136الشموت ع مبنهاادم رضا عبدالجواد عبدالمجيد منتض7815

!VALUE#الشموت ع مبنهابسيطه- ادهم احمد عرفه السيد عطيه 7816

69.5الشموت ع مبنهاادهم خالد ابراهيم احمد ابراهيم7817

14.5الشموت ع مبنهاادهم فؤاد دمحم فؤاد ايوب7818

77.5الشموت ع مبنهاادهم فوزى عبدالهادى عبدالرحيم السيد7819

98الشموت ع مبنهااسالم السيد ابراهيم دمحم دمحم7820

132.5الشموت ع مبنهااكرم اسالم دمحم دمحم معروف7821

ى دمحم عرفه7822 120.5الشموت ع مبنهااكرم دمحم دمحم خي 

ن احمد حسن احمد حسن 7823 108الشموت ع مبنهابسيطه- الحسي 

112.5الشموت ع مبنهاالسعيد ايمن السعيد زىكي احمد عطوه7824

101الشموت ع مبنهاالسيد احمد السيد طه السيد7825

ي7826
ي عبدالغفار دمحم عفيفن 115الشموت ع مبنهاالسيد احمد عرنى

118.5الشموت ع مبنهاالسيد اسالم السيد عمارة دمحم7827

80الشموت ع مبنهاالسيد جوده السيد عبدالرحمن الجوهري7828

64الشموت ع مبنهاالسيد رضا دمحم فؤاد ايوب7829

137الشموت ع مبنهاالسيد رفاع السيد دمحم رفاع7830

133.5الشموت ع مبنهاالسيد عبدالحميد السيد حامد عل زيد7831

ن عبدالعظيم7832 118.5الشموت ع مبنهاالسيد دمحم السيد امي 

131الشموت ع مبنهاالسيد ياش السيد عبدالحليم السيد7833

134.5الشموت ع مبنهاانس احمد عبدالعزيز احمد عبدالعال7834

110.5الشموت ع مبنهاباسم دمحم تهاىم عبدالمجيد ابراهيم7835

73.5الشموت ع مبنهاباسم محمود احمد هاشم غانم7836

129الشموت ع مبنهابالل السيد يىح السيد يىح7837

87الشموت ع مبنهاجوده السيد جوده السيد عبدالحليم7838

68الشموت ع مبنهاجوده دمحم احمد دمحم عفيفن7839

ي7840
 
73.5الشموت ع مبنهاحامد عماد الدين حامد طلبة الدسوق

115الشموت ع مبنهاحامد دمحم حامد عزب الدهشان7841

ن7842 ن محمود حسينن اسماعيل شاهي  106الشموت ع مبنهاحسي 

120الشموت ع مبنهاخالد صالح عبدالوهاب عبدالعظيم محمود7843

124الشموت ع مبنهاخالد طارق عبدالننى الشحات السيد7844

96الشموت ع مبنهاخالد وليد ابراهيم دمحم الصادق ابراهيم7845

68الشموت ع مبنهاذياد تامر جودة دمحم واىل7846

61الشموت ع مبنهارمضان احمد رمضان عبدالعال رمضان7847

ي السيد ابراهيم7848 77.5الشموت ع مبنهازياد السيد صيى

113الشموت ع مبنهازياد حسام رجب عبدالعال رمضان دمحم7849

134الشموت ع مبنهازياد حسن دمحم عبيد دمحم عبدالنعيم7850

134الشموت ع مبنهازياد حسينن دمحم عبدالجواد صبيح7851

136الشموت ع مبنهازياد زكريا هادى طه احمد عل7852

75.5الشموت ع مبنهازياد عبدالحميد السيد عبدالحميد دمحم7853



84الشموت ع مبنهازياد عمرو طه عل السيد7854

80الشموت ع مبنهازياد دمحم السيد دمحم بيوىم7855

89.5الشموت ع مبنهابسيطه- زياد دمحم رجب عبدالعزيز ابراهيم 7856

119الشموت ع مبنهازياد دمحم سعيد عبدالحميد السيد7857

116.5الشموت ع مبنهازياد دمحم عبدالرحيم فرج جوده7858

133الشموت ع مبنهازياد دمحم عبدالمعز سعيد دمحم7859

ي محمود7860
132الشموت ع مبنهازياد محمود احمد عبدالمرضن

103.5الشموت ع مبنهازياد مسعد دمحم عبدالوهاب احمد7861

يف سعد متوىل امام عماره7862 126الشموت ع مبنهاسعد شر

95الشموت ع مبنهاسعيد طه السعيد دمحم يوسف7863

138الشموت ع مبنهاسيد دمحم عفيفن السيد عفيفن7864

87.5الشموت ع مبنهابسيطه- سيف دمحم حسينن دمحم يونس احمد 7865

يف عبدالعظيم عبدالعظيم دمحم عبدالعزيز7866 129الشموت ع مبنهاشر

123الشموت ع مبنهاشهاب اكراىم السيد عبدهللا السيد7867

102الشموت ع مبنهابسيطه- طارق صالح السيد ابوالعال دمحم 7868

131الشموت ع مبنهاطه اسامه طه دمحم هاشم غانم7869

135الشموت ع مبنهاعادل عل دمحم حسينن دمحم7870

ى دمحم عرفه7871 124الشموت ع مبنهاعاصم عمرو دمحم خي 

102الشموت ع مبنهاعبدالتواب السيد عبدالتواب السيد دمحم توفيق7872

69الشموت ع مبنهاعبدالحليم خالد عبدالحليم عبدالوهاب ابراهيم7873

108الشموت ع مبنهاعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد عامر صبيح7874

127الشموت ع مبنهاعبدالرحمن ايهاب جوده دمحم الهادي سالم7875

73الشموت ع مبنهاعبدالرحمن حسن حسن احمد حسن7876

80.5الشموت ع مبنهاعبدالرحمن دمحم الشحات عواد7877

95.5الشموت ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالوهاب احمد شافع7878

108الشموت ع مبنهاعبدالرحمن دمحم فتىح عبدالوهاب دمحم7879

102الشموت ع مبنهاعبدالرحمن محمود حسن ابراهيم احمد احمد7880

7الشموت ع مبنهاعبدالرحمن محمود دمحم عبدالرحمن ابراهيم نعيم7881

73.5الشموت ع مبنهاعبدالرحمن محمود دمحم عبدالرحمن عل يوسف7882

ي السيد ابراهيم7883
 
ي ابراهيم الدسوق

ن
132.5الشموت ع مبنهاعبدالرحمن هان

136الشموت ع مبنهاعبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح ابراهيم دمحم7884

82الشموت ع مبنهاعبدهللا رضا طه دمحم احمد عبدهللا7885

ي7886
123الشموت ع مبنهاعبدهللا عبدالرحمن محمود حسينن

122الشموت ع مبنهاعبدهللا عمرو احمد الهادى احمد متوىل7887

96الشموت ع مبنهاعبدهللا مسعد عبدهللا عبدالحليم دمحم7888

83الشموت ع مبنهاعبدهللا مصطفن دمحم ابو الوفا احمد دمحم7889

91الشموت ع مبنهاعبدالوهاب احمد عبدالوهاب عفيفن سالم7890

86.5الشموت ع مبنهاعبدالوهاب احمد دمحم عواد مرسي7891

45.5الشموت ع مبنهاعبدالوهاب حلىم عبدالحميد محمود احمد7892

79الشموت ع مبنهاعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالوهاب السيد احمد دمحم7893

66الشموت ع مبنهاعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم حسن البحراوى7894

130الشموت ع مبنهاعبدالوهاب محمود دمحم الحسينن عبدالوهاب7895

122الشموت ع مبنهاعصام الدين دمحم دمحم طنطاوى غنيم7896

37.5الشموت ع مبنهاعالء سعيد السيد محمود السيد7897

72الشموت ع مبنهاعماد حمدى عل دمحم سيد احمد7898

66الشموت ع مبنهاعمار السيد السيد دمحم السيد7899

ن عبدالوهاب7900 57الشموت ع مبنهاعمار السيد عبدالوهاب حسي 

125الشموت ع مبنهاعمار عماد حمدى عبدالرحمن دمحم7901

ي محمود عبدالمجيد 7902
102الشموت ع مبنهابسيطه- عمار محروس عبدالمرضن

109.5الشموت ع مبنهابسيطه- عمار دمحم محمود عبدالوهاب دمحم العرنى 7903



134.5الشموت ع مبنهاعمر ابراهيم دمحم محمود عطيه7904

ف طه عرنى عل خلف7905
130.5الشموت ع مبنهاعمر اشر

ف عبدالمرضن السيد دمحم احمد7906 136الشموت ع مبنهاعمر اشر

135.5الشموت ع مبنهاعمر السيد الشافعي السيد عيىس7907

108الشموت ع مبنهاعمر طه عبدالرحيم احمد مهدى7908

101الشموت ع مبنها-بسيطه - عمر عبدهللا دمحم عبدالمعطي دعادر 7909

129الشموت ع مبنهاعمر عماد عبدالعظيم دمحم حسان دمحم7910

122الشموت ع مبنهاعمر دمحم عبدالفتاح ابراهيم محمود7911

131.5الشموت ع مبنهاعمر محمود احمد محمود عطيه7912

75.5الشموت ع مبنهاعمر مسعد دمحم عبدالوهاب احمد7913

124الشموت ع مبنهاعمر هشام عبدالجواد عبدالمجيد منتض7914

ي جوده عبدهللا7915
114الشموت ع مبنهاكريم جوده دمحم الحسينن

126الشموت ع مبنهاكريم سعيد علي علي علي سعيد7916

83الشموت ع مبنهاكريم عبدالرازق عبدالوهاب دمحم دمحم7917

111.5الشموت ع مبنهاكريم دمحم رفعت رشاد سليمان7918

110.5الشموت ع مبنهاكريم ياش محمود عبدالجواد محمود7919

129.5الشموت ع مبنهامازن دمحم شكرى دمحم ابوزيد7920

119الشموت ع مبنهامازن دمحم طه دمحم الهادى دمحم7921

116.5الشموت ع مبنهامازن دمحم دمحم دمحم الشافع7922

136الشموت ع مبنهامازن هشام دمحم الهادى دمحم تهاىم7923

116الشموت ع مبنهامالك دمحم حسن احمد حسن7924

121الشموت ع مبنهامحسن عمرو عبدالمحسن عبدالمنعم السيد7925

60الشموت ع مبنهادمحم ابراهيم دمحم فوزى ابراهيم7926

72الشموت ع مبنهادمحم احمد ابراهيم السيد7927

122الشموت ع مبنهادمحم احمد ابراهيم عامر صبيح7928

124الشموت ع مبنهادمحم احمد ابراهيم عبدهللا عبدالفتاح7929

127.5الشموت ع مبنهادمحم احمد السيد عبدالرحمن يونس7930

91الشموت ع مبنهادمحم احمد حسن دمحم كمال7931

129الشموت ع مبنهادمحم اسالم عبدالعظيم دمحم عبدالمجيد7932

ف عبدالوهاب محمود يوسف7933 122.5الشموت ع مبنهادمحم اشر

ف دمحم احمد عبدالخالق7934 63.5الشموت ع مبنهادمحم اشر

105الشموت ع مبنهابسيطه- دمحم السيد يىح السيد يىح 7935

129الشموت ع مبنهادمحم ايمن السيد عبدالوهاب منجد سالم7936

118.5الشموت ع مبنهادمحم ايمن دمحم احمد عبدهللا عبدالعظيم7937

117الشموت ع مبنهادمحم ايمن محمود علي عفيفن العدل7938

بينن 7939 96.5الشموت ع مبنهابسيطه- دمحم حمدى العرنى اسماعيل الشر

87الشموت ع مبنهادمحم خالد دمحم رجب عبدالعزيز7940

96الشموت ع مبنهادمحم رضا دمحمصالح الدين اسماعيل برع7941

95.5الشموت ع مبنهادمحم سمي  عل عل عل طالب7942

102.5الشموت ع مبنهادمحم صبىح جوده دمحم عبده7943

115الشموت ع مبنهادمحم صالح دمحم العادل حامد يونس7944

82.5الشموت ع مبنهادمحم صالح دمحم دمحم دمحم فهىمي7945

ي عبدالغفار دمحم7946 75.5الشموت ع مبنهادمحم طه عرنى

ي عبدالرحمن دمحم7947 83.5الشموت ع مبنهادمحم طه دمحم العرنى

88.5الشموت ع مبنهادمحم عاطف احمد احمد دمحم الخليفة7948

80.5الشموت ع مبنهادمحم عاطف دمحم السعيد ابراهيم7949

117الشموت ع مبنهادمحم عبدالجواد عبدالرحمن احمد عامر صبيح7950

105الشموت ع مبنهادمحم عبدالرحمن ابراهيم عبدالجواد هزاع7951

116.5الشموت ع مبنهادمحم عبدالرحمن جوده عبدالرازق عفيفن7952

ي دمحم دمحم مهدى7953 93.5الشموت ع مبنهادمحم عبدالرحمن عرنى



96.5الشموت ع مبنهادمحم عرفة جوده عواد مرسي7954

55الشموت ع مبنهادمحم عزت دمحم الجوهري عبدالسالم7955

119.5الشموت ع مبنهادمحم عماد حمدى جوده دمحم7956

109.5الشموت ع مبنهادمحم عمرو سالم عامر سالم7957

81الشموت ع مبنهادمحم مجدى السيد دمحم مرس7958

132الشموت ع مبنهادمحم محروس عبدالجواد دمحم خميس7959

7960
 
 دسوق

 
114الشموت ع مبنهادمحم مراكنى جوده عبدالباق

134الشموت ع مبنهادمحم مسعد عبدالفتاح عبدالحميد دمحم سالمة7961

ي عبدالحليم دمحم احمد موس7962
67.5الشموت ع مبنهادمحم مصطفن

102الشموت ع مبنهادمحم مصلىحي عبدالوهاب مصلىح عبدالمعط7963

56.5الشموت ع مبنهادمحم موس دمحم موس عبدربه7964

61.5الشموت ع مبنهادمحم نارص دمحم احمد دمحم الديرى7965

135الشموت ع مبنهادمحم هشام عبدالوهاب دمحم عبدالعال7966

131الشموت ع مبنهادمحم وائل دمحم طه السيد7967

115.5الشموت ع مبنهادمحم وائل دمحم عبدالرحمن سالم7968

117الشموت ع مبنهادمحم وائل محمود دمحم السعيد صبيح7969

46.5الشموت ع مبنهادمحم ياش السعيد دمحم نض صيام7970

109الشموت ع مبنهادمحمي محمود علي دمحم السيد سليمان7971

133.5الشموت ع مبنهامحمود احمد السيد محمود السيد طلبه7972

86.5الشموت ع مبنهامحمود تامر دمحم دمحم الصادق7973

101.5الشموت ع مبنهامحمود رضا حامد محمود حبيش7974

ي محمود عبدالمجيد7975
74.5الشموت ع مبنهامحمود صابر عبدالمرضن

86.5الشموت ع مبنهابسيطه- محمود عبدهللا عبدالحميد عبدالفتاح 7976

73.5الشموت ع مبنهامحمود دمحم السعيد محمود7977

84الشموت ع مبنهابسيطه- محمود دمحم طه دمحم دمحم الصياد 7978

80.5الشموت ع مبنهامحمود دمحم عل دمحم حسن ابوزيد7979

91.5الشموت ع مبنهامحمود دمحم دمحم كمال دمحم عبدالفتاح7980

79الشموت ع مبنهامحمود دمحم محمود احمد عبدهللا7981

27.5الشموت ع مبنهامحمود مصطفن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الوكيل7982

122.5الشموت ع مبنهامصطفن دمحم ابراهيم غنيىم7983

ن حميد7984  محمود جودة حسي 
61الشموت ع مبنهامصطفن

137.5الشموت ع مبنهامهاب السيد جودة محمود جمعه7985

118الشموت ع مبنهامهند عبدهللا محمود دمحم7986

110.5الشموت ع مبنهابسيطه- مومن اسالم السيد عل دمحم 7987

133الشموت ع مبنهانور دمحم عزت يسن السيد امام7988

134الشموت ع مبنهانور هيثم دمحم الهادى دمحم تهاىم7989

 عبدالخالق دمحم صالح الشافع7990
ن
81.5الشموت ع مبنهاوليد هان

127.5الشموت ع مبنهايىح رضا احمد حسينن حسن7991

100.5الشموت ع مبنهابسيطه- يوسف ابراهيم دمحم عبدالمرضن محمود 7992

32.5الشموت ع مبنهايوسف احمد ابراهيم دمحم دمحم شلنى7993

106الشموت ع مبنهايوسف احمد البيوىم عبدالحميد بيوىم7994

84الشموت ع مبنهايوسف احمد السيد دمحم علي7995

95الشموت ع مبنهايوسف احمد يوسف محمود يوسف7996

ف دمحم السيد عبدالعال7997 114.5الشموت ع مبنهايوسف اشر

126.5الشموت ع مبنهايوسف ايمن عبدالرحمن جوده عبدالمجيد7998

112.5الشموت ع مبنهايوسف جمال فتىحي عبده7999

135.5الشموت ع مبنهايوسف رفعت عبدالفتاح احمد سمرى8000

87الشموت ع مبنهايوسف سعيد محمود احمد8001

131الشموت ع مبنهايوسف صالح السيد محمود8002

123.5الشموت ع مبنهايوسف طارق احمد حسن8003



107.5الشموت ع مبنهابسيطه- يوسف طه السعيد دمحم يوسف 8004

118.5الشموت ع مبنهايوسف عادل دمحم احمد8005

129.5الشموت ع مبنهايوسف عامر ابراهيم عامر صبيح8006

100الشموت ع مبنهابسيطه- يوسف عبدهللا دمحم رفاع السيد عمر 8007

121.5الشموت ع مبنهايوسف عبدالوهاب سالم عل سالم8008

ي دمحم8009
126.5الشموت ع مبنهايوسف عبدالوهاب محمود حسينن

127الشموت ع مبنهايوسف عرنى طه عرنى عل8010

116.5الشموت ع مبنهايوسف عرفه عبدهللا السيد عل8011

114الشموت ع مبنهايوسف علي السيد دمحم احمد8012

ي السيد ابراهيم عيىس8013 113.5الشموت ع مبنهايوسف عمرو دمحم العرنى

48.5الشموت ع مبنهايوسف فكري عبدالعزيز شحته عرنى8014

 بيوىمي8015
ن 114.5الشموت ع مبنهايوسف محسن ياسي 

131الشموت ع مبنهايوسف دمحم اسماعيل عبدالوهاب دمحم8016

132.5الشموت ع مبنهايوسف دمحم دمحم محمود جمعه8017

98.5الشموت ع مبنهايوسف مني  عبدالمطلب دمحم شجاع الدين8018

ي عبدالعزيز ابراهيم السيد8019
ن
106.5الشموت ع مبنهايوسف هان

127الشموت ع مبنهايوسف وائل عبدالوهاب دمحم ابراهيم8020

96.5الشموت ع مبنهابسيطه- يوسف ياش سالم عبدالتواب عمر 8021

96الشموت ع مبنهايوسف ياش يوسف عفيفن احمد منتض8022

ي هادي طه احمد8023 129الشموت ع مبنهايوسف يحن 

66.5الشموت ع مبنهايونس احمد يونس دمحم يونس8024

122النض بعزبة رشيد ع مبنهااحمد شحته ابراهيم احمد8025

98النض بعزبة رشيد ع مبنهااحمد شحته عبدهللا السيد8026

87النض بعزبة رشيد ع مبنهاالصياد ابوزيد الصياد عبدالوهاب8027

35.5النض بعزبة رشيد ع مبنهازياد دمحم سليمان دمحم سليمان8028

34.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاعبدالحليم عايد عبدالحليم امام زيد8029

47.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاعبدالرحمن رضا يوسف احمد8030

47النض بعزبة رشيد ع مبنهاكرم حسن طه حسن8031

80.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاكريم محمود سيد احمد خليل8032

ي8033
 
84النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم احمد دمحم شوق

117النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم السيد فتىحي محمود8034

ي احمد محمود8035
122.5النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم راضن

133النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم شحته عبدالمجيد دمحم8036

92.5النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم صبىحي دمحم بيوىمي8037

102النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم عادل احمد دمحم8038

110النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم علي رمضان علي8039

111.5النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم عماد دمحم عبدالعزيز8040

85النض بعزبة رشيد ع مبنهادمحم محمود السعيد عبدالعال8041

74النض بعزبة رشيد ع مبنهامحمود مطاوع جودة بيوىم8042

 علي رجب السيد8043
102النض بعزبة رشيد ع مبنهامصطفن

77النض بعزبة رشيد ع مبنهايوسف ايمن سعد دمحم8044

104النض بعزبة رشيد ع مبنهايوسف دمحم عبدهللا السيد8045

71الشموت ع مبنهااشاء احمد دمحم عبدالعزيز حسن الدهشان8046

80الشموت ع مبنهااشاء السعيد احمد دمحم علي8047

84.5الشموت ع مبنهابسيطه- اشاء السيد عبدالعزيز دمحم السيد شلنى 8048

138الشموت ع مبنهااشاء حمدى السيد عفيفن يوسف8049

136الشموت ع مبنهااشاء عبدالحميد دمحم تهاىم حسن عل رجب8050

124الشموت ع مبنهااشاء عبدالرازق احمد احمد شافعي8051

125الشموت ع مبنهااشاء مصطفن عبدالرحمن دمحم علي زيدان8052

!VALUE#الشموت ع مبنهااشاء ياش عبدالوهاب ابراهيم زيدان8053



62الشموت ع مبنهااسماء احمد محمود عبدالوهاب ابو زيد8054

ي دمحم الطاهر السيد8055
119.5الشموت ع مبنهااسماء عماد عبدالغنن

100.5الشموت ع مبنهااسماء عماد دمحم امام عل دويدار8056

81.5الشموت ع مبنهااسماء دمحم دمحم عبدالوهاب اسماعيل8057

ي ابراهيم عل يوسف8058
38الشموت ع مبنهااسماء نبيل مصطفن

126.5الشموت ع مبنهاافنان دمحم عبدالحليم عبدهللا دمحم8059

94الشموت ع مبنهابسيطه- االء حامد السيد طه عبدالفتاح حسن 8060

89.5الشموت ع مبنهااالء سامح السيد علي ابراهيم8061

131الشموت ع مبنهااالء عبدالرحمن عامر طه عامر مقلد8062

120الشموت ع مبنهااالء عمرو عبدالسالم عل عل يوسف8063

130الشموت ع مبنهاالشيماء جوده طه دمحم الجداوى8064

ن8065 127.5الشموت ع مبنهاالشيماء سعيد عبدهللا احمد يوسف حساني 

110.5الشموت ع مبنهاالشيماء دمحم مجاهد دمحم مجاهد السيد8066

 فؤاد دمحم فؤاد ايوب8067
ن
60.5الشموت ع مبنهاامان

118الشموت ع مبنهاامنيه جوده جوده دمحم يوسف8068

ي احمد8069
 
105الشموت ع مبنهاامنيه خالد فرماوي دسوق

ي عبدالغفار سعد 8070 ه صالح عرنى 121الشموت ع مبنهابسيطه- امي 

132الشموت ع مبنهاامينه بكر عل احمد عل8071

110.5الشموت ع مبنهاامينه طارق دمحم السعيد صادق دمحم8072

96.5الشموت ع مبنهاايات خالد عبدالعظيم الصياد عبدالمجيد8073

114الشموت ع مبنهاايمان احمد عبدالرحمن زيدان ابراهيم8074

108.5الشموت ع مبنهابسيطه- ايمان احمد نارص احمد احمد شيحه 8075

86الشموت ع مبنهاايمان انور دمحم عل عطوه8076

99الشموت ع مبنهاايمان عبدهللا عل عل عل طالب8077

ي احمد طه8078
115.5الشموت ع مبنهاايه احمد طه حسينن

ي مقلد8079
122الشموت ع مبنهاايه احمد دمحم الهادي عفيفن

112الشموت ع مبنهاايه احمد محمود احمد طلبه8080

129.5الشموت ع مبنهاايه هللا اسالم يونس دمحم يونس8081

111الشموت ع مبنهاايه هللا ضياء عبدالحليم عبدهللا دمحم عفيفن8082

126الشموت ع مبنهاايه عادل عبدالرازق احمد امام8083

121.5الشموت ع مبنهاايه عاطف مسعد حامد عل زيد8084

ه8085 72.5الشموت ع مبنهاايه عبدهللا سيد مسعود عمي 

120.5الشموت ع مبنهاايه عماد ابراهيم دمحم رفاع8086

ي دمحم الطاهر السيد8087
123.5الشموت ع مبنهاايه عماد عبدالغنن

88.5الشموت ع مبنهاايه دمحم حسن جوده عل سليمان8088

135الشموت ع مبنهابدر دمحم عبدالعظيم دمحم ابوزيد8089

122.5الشموت ع مبنهابراء طارق دمحم البيوىم ابراهيم8090

102.5الشموت ع مبنهابسمله عماد ابراهيم دمحم الصادق ابراهيم8091

134.5الشموت ع مبنهابسمه كرم السعيد عبدالحميد متوىل8092

18.5الشموت ع مبنهابسمه دمحم فتىحي محمود السيد8093

132.5الشموت ع مبنهابسنت اسامه يوسف علي السيد8094

96الشموت ع مبنهابسنت عمرو عبدالوهاب احمد دمحم8095

94.5الشموت ع مبنهابسنت دمحم رحيم احمد عل8096

ى السيد عبدالوهاب عبدالمطلب الوكيل8097 134.5الشموت ع مبنهابشر

95.5الشموت ع مبنهاتسنيم مسعد موس دمحم دمحم معوض8098

109الشموت ع مبنهاتف  احمد دمحم زيدان ابراهيم8099

118.5الشموت ع مبنهاحبيبه احمد عبدالفتاح السيد دمحم8100

84.5الشموت ع مبنهاحبيبه اكراىم دمحم احمد دمحم هزاع8101

 جمال الدين8102
 
91الشموت ع مبنهاحبيبه ايهاب احمد دمحم عراق

131.5الشموت ع مبنهاحبيبه خالد دمحم عل دمحم حته8103



105الشموت ع مبنهاحبيبه خالد مهدى السيد دمحم سيد احمد8104

116.5الشموت ع مبنهاحبيبه صالح دمحم السيد مسعود8105

132.5الشموت ع مبنهاحبيبه طارق السيد ابراهيم احمد زيدان8106

107.5الشموت ع مبنهاحبيبه طه عبدالجواد احمد اسماعيل8107

124الشموت ع مبنهاحبيبه عاطف السيد جوده حسن8108

126.5الشموت ع مبنهاحبيبه محمود احمد علي السيد 8109

 عفيفن8110
 
124الشموت ع مبنهاحبيبه ياش عبدالوهاب دسوق

118الشموت ع مبنهاحسناء عامر عليوه عبدالعال عليوه8111

ن اسالم دمحم عبدالسميع دمحم واىل 8112 106.5الشموت ع مبنهابسيطه- حني 

ن حاتم دمحم عبدالرحمن عل يوسف8113 135الشموت ع مبنهاحني 

 عبدالعال8114
 
 عبدالرحمن دسوق

 
ن دسوق 106الشموت ع مبنهاحني 

 ابراهيم دمحم عبدالخالق8115
ن
ن هان 124الشموت ع مبنهاحني 

131الشموت ع مبنهادميانه البي  وديع سعد يوسف8116

126الشموت ع مبنهادنيا هالل دمحم عابد ابراهيم8117

125الشموت ع مبنهادينا طه السيد طه صبيح8118

97.5الشموت ع مبنهارانيا سامح عبدالفتاح دمحم ابراهيم8119

126.5الشموت ع مبنهارحمه السيد دمحم السيد غنيىم8120

94الشموت ع مبنهابسيطه- رشا اسامه صالح احمد عبدالخالق 8121

130الشموت ع مبنهارقيه حسينن دمحم دمحم الجداوى8122

54الشموت ع مبنهارقيه مقلد فتىحي دمحم8123

122الشموت ع مبنهارنا هشام دمحم عبدالمطلب دمحم8124

125الشموت ع مبنهاروان عصام حامد محمود حبيش 8125

130الشموت ع مبنهاريتاج حسنن السيد احمد مسلم8126

135الشموت ع مبنهاريم اكراىم دمحم محمود السيد عقل8127

اره8128 ى بيوىم شر 100.5الشموت ع مبنهازينب بيوىم دمحم صيى

131.5الشموت ع مبنهاساره احمد دمحم دمحم زيدان8129

ف لطفن جوده دمحم8130 108الشموت ع مبنهاساره اشر

106الشموت ع مبنهاساره عبدالرحمن السيد احمد عل8131

135الشموت ع مبنهاساره دمحم احمد هادى احمد8132

118.5الشموت ع مبنهاساره دمحم السيد دمحم رفاع8133

اره8134 135.5الشموت ع مبنهاساره هشام عبدهللا اسماعيل بيوىم شر

122.5الشموت ع مبنهاساره والء دمحم جودة دمحم عل رضوان8135

117الشموت ع مبنهاسلىم احمد عبدالوهاب ابراهيم زيدان8136

82الشموت ع مبنهاسلىم جمال رمضان ابراهيم نفادى8137

ن دمحم جمال عبده8138 127.5الشموت ع مبنهاسلىم حسي 

133الشموت ع مبنهاسلىم شكرى عبدالعزيز عبدالرحمن دمحم8139

ي السيد ابراهيم8140 132الشموت ع مبنهاسلىم عصام دمحم العرنى

113الشموت ع مبنهاسلىم عمرو احمد ابراهيم دمحم8141

120.5الشموت ع مبنهاسهام دمحم السيد ابراهيم السيد8142

ي ابو زيد8143
 
120الشموت ع مبنهاسهي  دمحم ابراهيم الدسوق

ن السيد8144 ى دمحم ياسي  135.5الشموت ع مبنهاسهيله صيى

94.5الشموت ع مبنهاشدا مجدى دمحم السعيد عبدالعظيم8145

وق عصام عبدالرازق عبدالحليم عبدالجواد8146 94.5الشموت ع مبنهاشر

وق دمحم دمحمى عبدالرازق عفيفن يونس8147 123.5الشموت ع مبنهاشر

وق ياش عبدالرحمن سالم سيد احمد طعيمه8148 82.5الشموت ع مبنهاشر

120.5الشموت ع مبنهاشهد احمد دمحم احمد احمد الشافع8149

8150
 
ف عبداللطيف عبدالمطلب دسوق 89.5الشموت ع مبنهاشهد اشر

126.5الشموت ع مبنهاشهد صالح عبدالوهاب عبدالمطلب السيد8151

113الشموت ع مبنهاشهد طارق عبدالجواد احمد عبدالحميد8152

104الشموت ع مبنهاشهد عزت عبدالعظيم عبدالعظيم يوسف8153



120.5الشموت ع مبنهاشهد عزت دمحم الجوهرى عبدالسالم8154

41.5الشموت ع مبنهاشهد عصام مهدى عبدالعزيز دمحم مهدى8155

85.5الشموت ع مبنهابسيطه- شهد عفيفن دمحم مصطفن عفيفن 8156

20الشموت ع مبنهاشهد عل صبىح عرنى عل8157

103.5الشموت ع مبنهاشهد ماهر طه محمود طه مقلد8158

97.5الشموت ع مبنهاشهد دمحم ابراهيم دمحم دمحم حسن8159

97الشموت ع مبنهاشهد دمحم عبدالوهاب مصيلىح عبدالمعط8160

76.5الشموت ع مبنهاشهد ياش دمحم عبدالوهاب احمد8161

36الشموت ع مبنهاشهنده صابر السيد عرنى السيد8162

82الشموت ع مبنهاشهنده دمحم عبدالجواد سالم سالم8163

21.5الشموت ع مبنهاشيماء احمد ساىم دمحم رمضان8164

127.5الشموت ع مبنهاعبي  ايمن نادر احمد عبده8165

91.5الشموت ع مبنهاعفاف عاطف عبدالحليم دمحم السيد8166

ن8167 ن دمحم دمحم حسني  69.5الشموت ع مبنهاعال حسي 

107.5الشموت ع مبنهاعال عبدالحميد دمحم جوده دمحم السيد8168

115الشموت ع مبنهاعال عرنى محمود عرنى عفيفن8169

137الشموت ع مبنهاعلياء محن  دمحم حسن غنيم8170

126.5الشموت ع مبنهاعنان عمرو حسن عبدالوهاب دمحم8171

133.5الشموت ع مبنهافاطمه احمد عبدالوهاب طه8172

134.5الشموت ع مبنهافاطمه الزهراء هزاع عبدالوهاب محمود عطيه8173

85.5الشموت ع مبنهافاطمه السيد دمحم ابراهيم8174

124الشموت ع مبنهافاطمه السيد دمحم العرنى الهادى السيد8175

113.5الشموت ع مبنهافاطمه خالد دمحم احمد8176

131.5الشموت ع مبنهافاطمه رضا عويس احمد عويس8177

8178
 
128الشموت ع مبنهافاطمه مجدى فتىح دسوق

114الشموت ع مبنهافاطمه دمحم محمود سالم احمد حصوه8179

 دمحم عطا8180
 
121الشموت ع مبنهافرح محمود ابراهيم الدسوق

132.5الشموت ع مبنهافريده سامح السيد عبدالوهاب8181

105الشموت ع مبنهامريم احمد السيد احمد8182

116الشموت ع مبنهامريم احمد عويس احمد عويس8183

131.5الشموت ع مبنهامريم احمد دمحم عزت عبدالوهاب دمحم العرنى8184

ن8185 130الشموت ع مبنهامريم البتول احمد كامل السيد شاهي 

123.5الشموت ع مبنهامريم السيد عباس ابراهيم8186

127.5الشموت ع مبنهامريم حسينن محمود حسينن دمحم حبيب8187

54.5الشموت ع مبنهامريم خالد عبدالجواد عل عفيفن اعدل8188

90.5الشموت ع مبنهامريم شعبان السيد دمحم8189

108الشموت ع مبنهامريم عبدالوهاب جوده محمود يوسف8190

112الشموت ع مبنهامريم عالء اسماعيل دمحم8191

94.5الشموت ع مبنهامريم علي السيد عبدالمطلب عل8192

 نجيب يوسف8193
 
99الشموت ع مبنهامريم عماد شوق

115.5الشموت ع مبنهامريم دمحم ابراهيم علي8194

118.5الشموت ع مبنهامريم دمحم عادل دمحم8195

129.5الشموت ع مبنهامريم دمحم عبدالحميد دمحم الطاهر8196

96الشموت ع مبنهامريم دمحم عبدالوهاب السيد عبدالحليم8197

ن8198  سليمان حسني 
109الشموت ع مبنهامريم محمود مصطفن

120.5الشموت ع مبنهامريم مسعد عبدالوهاب عفيفن الحبىسر8199

94.5الشموت ع مبنهامريم هشام دمحم شعبان8200

90الشموت ع مبنهاملك احمد عبدالحليم عامر صبيح8201

ف احمد الهادي مروان8202 74.5الشموت ع مبنهاملك اشر

100.5الشموت ع مبنهاملك السيد عبدالهادى احمد متوىل8203



134الشموت ع مبنهاملك حامد عبدهللا ابو المعاىط عبدالرحمن8204

118الشموت ع مبنهاملك حامد عبدالهادى حامد عبدالهادى8205

75الشموت ع مبنهاملك عصام احمد علي دمحم8206

123.5الشموت ع مبنهاملك عماد احمد عبدالخالق دمحم8207

108الشموت ع مبنهاملك عماد حمدى عبدالوهاب عبدالرحمن8208

ي8209
 
106.5الشموت ع مبنهاملك دمحم عبدالوهاب دسوق

122الشموت ع مبنهاملك دمحم عل عبدالعزيز عل8210

115الشموت ع مبنهاملك دمحم يوسف عبدالرحمن يوسف8211

111.5الشموت ع مبنهاملك مصطفن دمحمى عبدالرازق عفيفن يونس8212

109الشموت ع مبنهاملك وليد ابراهيم دمحم يونس8213

ف مرسي ابو المعاىطي8214 117الشموت ع مبنهامنة هللا اشر

130الشموت ع مبنهامنة هللا السيد دمحم عزت دمحم عرفه8215

128الشموت ع مبنهامنة هللا جمال السيد احمد ابراهيم8216

ي8217
119.5الشموت ع مبنهامنة هللا حلىمي جوده عفيفن

110الشموت ع مبنهامنة هللا رامز فؤاد دمحم دمحم الجمل8218

116الشموت ع مبنهامنة هللا صابر احمد طه السيد8219

120.5الشموت ع مبنهامنة هللا عبدالرحمن محمود احمد عبدهللا8220

112الشموت ع مبنهامنة هللا دمحم السيد عبدالمطلب عل8221

97.5الشموت ع مبنهامنة هللا دمحم متوىل ابراهيم السيد8222

129.5الشموت ع مبنهامنة هللا مسعد الشافعي السيد علي عيىس8223

ن8224 29الشموت ع مبنهامنه احمد دمحم حسنن امي 

64الشموت ع مبنهامنه رمضان حامد احمد8225

56.5الشموت ع مبنهامنه صابر عل عبدهللا عبدالهادى8226

114الشموت ع مبنهامنه عبدهللا دمحم دمحم الجداوى8227

130.5الشموت ع مبنهامنه عماد طه دمحم الجداوي8228

اره8229 73.5الشموت ع مبنهامنه دمحم محمود بيوىم بيوىم شر

111.5الشموت ع مبنهاىم عبدالحليم عبدالرازق عبدالحليم عبدالجواد8230

119.5الشموت ع مبنهامىاده دمحم دمحم مدبوىل الطوجن8231

ي السيد عبدالحليم دمحم 8232
ن
82.5الشموت ع مبنهابسيطه- نجاه هان

134.5الشموت ع مبنهاندى احمد السيد عل ابراهيم8233

ن حسن البحراوى8234 94الشموت ع مبنهاندى اسالم حسن حسي 

ي عبدالغفار دمحم8235 29.5الشموت ع مبنهاندى السيد عرنى

ي عبدالوهاب عرنى8236 124الشموت ع مبنهاندى ايهاب عرنى

136الشموت ع مبنهاندى جوده احمد عرنى احمد رفاع8237

65.5الشموت ع مبنهاندى عاطف السيد دمحم احمد زيدان8238

127.5الشموت ع مبنهاندى دمحم احمد دمحم رفاع8239

95الشموت ع مبنهاندى مصطفن عبدالوهاب حامد السيد8240

ي8241
130الشموت ع مبنهانريمان دمحم احمد حسينن

125الشموت ع مبنهانور ابراهيم عبدالرحمن عل عبدالرحمن8242

115.5الشموت ع مبنهانور ابراهيم دمحم العرنى ابوزيد8243

135.5الشموت ع مبنهانور السيد علي السيد عل خلف8244

135الشموت ع مبنهانور وائل دمحم فتىح دمحم العرنى احمد8245

136الشموت ع مبنهانورا عاطف عبدهللا عبدالوهاب دمحم8246

109.5الشموت ع مبنهانورا عفيفن احمد دمحم الهادى سليمان8247

ف دمحم احمد8248 121.5الشموت ع مبنهانورهان اشر

130.5الشموت ع مبنهانورهان تامر فتىحي عبدالحليم دمحم8249

130.5الشموت ع مبنهانورهان عصام عبدالستار دمحم عقل8250

ه عالء الدين فتىح دمحم ابراهيم8251 134الشموت ع مبنهاني 

113الشموت ع مبنهاهاجر احمد السيد دمحم احمد8252

123الشموت ع مبنهاهاجر عبدالمجيد صبىح عبدالمجيد عبدهللا8253



ف رمضان ابراهيم نفادى8254 113الشموت ع مبنهاهبه اشر

132.5الشموت ع مبنهاهبه هللا تامر دمحم فتىح دمحم العرنى8255

111.5الشموت ع مبنهاهبه دمحم احمد دمحم احمد صبيح الوكيل8256

133.5الشموت ع مبنهاهدير خالد احمد عامر8257

ي8258
133.5الشموت ع مبنهاوفاء دمحم طه حسينن

92الشموت ع مبنهايارا احمد عبدالعزيز احمد مصطفن8259

ن ابراهيم دمحم العرنى ابوزيد8260 121.5الشموت ع مبنهاياسمي 

ن احمد السيد صبيح8261 118.5الشموت ع مبنهاياسمي 

ن سامح عبدالخالق جودة عبدالمجيد8262 109.5الشموت ع مبنهاياسمي 

 عبدالعزيز دمحم نعيم8263
 
ن عبدالعزيز شوق 110.5الشموت ع مبنهاياسمي 

ن ياش دمحم ابراهيم عل خميس8264 119.5الشموت ع مبنهاياسمي 

97.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاابتسام شعبان عبدالعزيز عبدالعظيم8265

60النض بعزبة رشيد ع مبنهااحالم احمد فاروق فتىح ابراهيم8266

131.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاالزهراء اسالم عبدالعاىطي عليان8267

ه دمحم سعد دمحم8268 88النض بعزبة رشيد ع مبنهاامي 

107النض بعزبة رشيد ع مبنهابسمله دمحم جمال جودة8269

ن سالم8270 119النض بعزبة رشيد ع مبنهاحسناء عايد حسي 

112.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاخلود عايد ابوزيد عودة8271

88النض بعزبة رشيد ع مبنهابسيطه- راويه عادل احمد دمحم 8272

66النض بعزبة رشيد ع مبنهارغده رضا عبدالمنعم مرزوق8273

63النض بعزبة رشيد ع مبنهارندا رضا عبدالمنعم مرزوق8274

80.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاسلىم فريد دمحم السيد8275

121.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاشهد جمال مهدي جودة8276

129.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاشهد طنطاوي دمحم طنطاوي8277

90النض بعزبة رشيد ع مبنهاشهد دمحم صالح دمحم8278

ي عرفة8279 125.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاشيماء خالد بشر

73النض بعزبة رشيد ع مبنهاصباح حسن فتىحي محمود8280

104.5النض بعزبة رشيد ع مبنهامريم دمحم عبدالعزيز السيد8281

69.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاناهد حمادة عبدالمنعم دمحم8282

77النض بعزبة رشيد ع مبنهاندا كامل عبدالعزيز بيوىمي8283

!VALUE#النض بعزبة رشيد ع مبنهاندى عل عبدهللا عل8284

!VALUE#النض بعزبة رشيد ع مبنهامنقطع- ندى دمحم جمال عبدالمجيد 8285

ي عني  عبدالعزيز8286 83.5النض بعزبة رشيد ع مبنهاهاجر عبدالننى

126النض بعزبة رشيد ع مبنهاهبه طلعت دمحم احمد8287

130النض بعزبة رشيد ع مبنهايارا غريب عبدالعاىط عل8288

126.5منية السباع ع مبنهاابتسام ابراهيم احمد دمحم عل هيكل8289

133منية السباع ع مبنهااروى خالد عبدالسالم سالم دمحم8290

51منية السباع ع مبنهااشاء عبدالمرضن السيد ابراهيم ابراهيم8291

8292
ن
129.5منية السباع ع مبنهااشاء مدحت عبدالحميد حفنن السعدن

116.5منية السباع ع مبنهااسماء عرنى عبدالمنعم دمحم حسن8293

117.5منية السباع ع مبنهااسماء مصطفن عيىس دمحم سالم عبدهللا8294

99.5منية السباع ع مبنهااالء صابر دمحم عبدالجواد متوىل8295

134منية السباع ع مبنهااالء عصام احمد عبدالعزيزمحمود مطر8296

133.5منية السباع ع مبنهااالء نارص سليم احمد طنطاوى8297

73.5منية السباع ع مبنهاايمان اكراىم سعيد عليوه غديرى8298

48منية السباع ع مبنهاايمان جمال حسن احمد اسماعيل8299

133.5منية السباع ع مبنهاايمان عبدالغنن السيد عبدالغنن السيد خليفة8300

109منية السباع ع مبنهاايمان عبدهللا دمحم احمد ابرهيم حجازى8301

ن سليمان8302 97منية السباع ع مبنهاايه عماد حسنن حسي 

101منية السباع ع مبنهابسمله حسن جعفر ابراهيم جعفر8303



 نور الدين8304
 
106.5منية السباع ع مبنهابسمله دمحم دمحم عراق

130.5منية السباع ع مبنهابسنت سامح دمحم رجب السيد8305

118.5منية السباع ع مبنهاجانا دمحم عزت عبدالعزيز عبدالفتاح8306

131.5منية السباع ع مبنهاجومانه نارص عبدالعزيز السيد العرنى8307

123منية السباع ع مبنهاحبيبه تامر دمحم عبدالصادق8308

ى كمال بركات سليمان8309 115.5منية السباع ع مبنهاحبيبه خي 

129منية السباع ع مبنهاحبيبه عرنى فتىح مرزوق8310

131منية السباع ع مبنهاحبيبه عماد حلىم نصار السيد داود8311

ن8312 132.5منية السباع ع مبنهاحبيبه فتح هللا عبدالجواد محمود شاهي 

131منية السباع ع مبنهاحبيبه دمحم احمد ابراهيم فوده8313

131منية السباع ع مبنهاحبيبه دمحم صابر عامر عبدالرحمن8314

129منية السباع ع مبنهاحبيبه دمحم صابر دمحم عبدالمجيد8315

ن8316 ى السيد دمحم شاهي  124منية السباع ع مبنهاحبيبه دمحم صيى

ن8317 117.5منية السباع ع مبنهاحبيبه نارص عل مرزوق شاهي 

130.5منية السباع ع مبنهاحفصه عابدين عبدالمنعم دمحم دمحم غراب8318

ن زيادة8319 86منية السباع ع مبنهاحورية عبدالمقصود زيادة امي 

87منية السباع ع مبنهاخلود خالد سيد دمحم ابراهيم8320

114منية السباع ع مبنهاداليا دمحم مصطفن زياده8321

123.5منية السباع ع مبنهادنيا رمضان مغاورى السيد عل8322

128.5منية السباع ع مبنهادنيا طارق عبدالمجيد عبدالعزيز8323

107.5منية السباع ع مبنهادنيا فتوح ابراهيم ابراهيم النساج8324

121منية السباع ع مبنهادنيا دمحم عزازى عبدالهادى ماضن8325

109منية السباع ع مبنهارحمه دمحم عبدالقادر دمحم عمر8326

ورى8327 ن 122.5منية السباع ع مبنهارزان نض الدين ابراهيم الجين

120منية السباع ع مبنهارضوه ايمن الجوهرى عواد الجوهرى8328

124منية السباع ع مبنهارقيه امي  ابراهيم عل موس8329

120.5منية السباع ع مبنهارقيه سعد عل عبدالجواد محمود8330

115.5منية السباع ع مبنهارقيه عماد حمدي دمحم مطر8331

118منية السباع ع مبنهارقيه عمرو الشحات عبدالعال حسن8332

124منية السباع ع مبنهارقيه دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحليم عرانى8333

130منية السباع ع مبنهاروان عبدالنارص السيد عبدالغنن السيد خليفه8334

ف محمود دمحم عامر االسود8335 123.5منية السباع ع مبنهاروى اشر

125منية السباع ع مبنهاروى صالح عبدالخالق سليمان الرخ8336

129.5منية السباع ع مبنهاروى طارق ابراهيم احمد ابراهيم رمضان8337

127منية السباع ع مبنهاريم بن بيال عبدالجليل احمد الرفاع8338

130.5منية السباع ع مبنهاساره السيد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم8339

117.5منية السباع ع مبنهاسحر مختار دمحم مصلىح محمود عميش8340

 شحاته السيد8341
ن
126منية السباع ع مبنهاسالف هان

121منية السباع ع مبنهاسلىم اسالم السيد دمحم السيد طاهر8342

ن دمحم السيد8343 122منية السباع ع مبنهاسلىم تامر حسني 

103منية السباع ع مبنهاسلىم حسام عبدالعزيز عفيفن سيد احمد8344

113منية السباع ع مبنهاسلىم رمضان شحته حمادة شحاته8345

117منية السباع ع مبنهاسلىم رمضان عادل محمود دمحم مطر8346

105منية السباع ع مبنهاسلىم زكريا عبدالسالم مرزوق احمد يوسف8347

8348
 
111منية السباع ع مبنهاسلىم صابر دمحم عبدالخالق عراق

123منية السباع ع مبنهاسلىم عمرو عبدالمنعم عبدالصادق عل8349

114.5منية السباع ع مبنهاسلىم مسعد ابراهيم دمحم شارع8350

102.5منية السباع ع مبنهاسلىم نارص جمال عبدالحليم حسن صالحه8351

 صالح السيد احمد بدران8352
ن
104منية السباع ع مبنهاسلىم هان

104منية السباع ع مبنهاسماح مصطفن السيد احمد مطر8353



28.5منية السباع ع مبنهاسهي  السيد موس السيد عبدربه8354

ن رفعت احمد دمحم النساج8355 وق حساني  127.5منية السباع ع مبنهاشر

وق عبدالرازق عبدالمنعم عبدالعزيز نوار8356 112.5منية السباع ع مبنهاشر

وق دمحم دمحم السيد الجوهرى8357 122منية السباع ع مبنهاشر

 دمحم8358
 
23منية السباع ع مبنهاشهد احمد مغاورى عراق

 دمحم رمضان8359
 
109.5منية السباع ع مبنهاشهد اسامه السيد دسوق

124.5منية السباع ع مبنهاشهد اسالم عبدالصانع عبدالغنن عبدالرحمن8360

127منية السباع ع مبنهاشهد جوده عبدالمنعم دمحم حسن8361

75.5منية السباع ع مبنهاشهد عل عبدالعزيز عبدالعظيم عل رزق8362

136منية السباع ع مبنهاشهد دمحم جودة مدبوىل احمد الجوهرى8363

122منية السباع ع مبنهاشهد وائل عبدالعظيم عبدالقادر صبيح8364

126منية السباع ع مبنهاشيماء بيوىم صالح بيوىم حسن8365

100منية السباع ع مبنهاشيماء صابر دمحمى بكرى عبدالال8366

ن دمحم عطا هللا8367 45.5منية السباع ع مبنهاشيماء عبدالمرضن دمحم المراكنى امي 

53منية السباع ع مبنهاشيماء محمود دمحم مرس عمر8368

ن السيد سيف8369 88منية السباع ع مبنهاشيماء نارص عبدالمنعم امي 

ف8370 119.5منية السباع ع مبنهاضىح ساىم عبدالغنن دمحم شر

ن8371 126.5منية السباع ع مبنهافاطمه علي حامد موسي ابراهيم حسي 

62.5منية السباع ع مبنهافاطمه غنيىم عبدالفاتاح ابراهيم سيد احمد الخوىل8372

4منية السباع ع مبنهاقمر ايمن دمحم عبدالعزيز عبدالغنن8373

68منية السباع ع مبنهاكريمه سعد سليمان عبدالعظيم سليمان8374

117.5منية السباع ع مبنهالمياء دمحم صابر موس حسن8375

8376
 
97.5منية السباع ع مبنهامريم ابراهيم السعيد عبدالصادق دسوق

130.5منية السباع ع مبنهامريم احمد عبدالفتاح ناصف احمد8377

8378
ن
127.5منية السباع ع مبنهامريم احمد عيسوى دمحم السعدن

116منية السباع ع مبنهامريم سعد دمحم محمود دمحم هيكل8379

130منية السباع ع مبنهامريم شحته عبدالعظيم دمحم عفيفن8380

127.5منية السباع ع مبنهامريم صابر مساعد احمد دمحم زارع8381

127منية السباع ع مبنهامريم عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم مرس8382

126.5منية السباع ع مبنهامريم دمحم حسن عبدالمجيد حسن عمر8383

100منية السباع ع مبنهامريم دمحم صالح محمود عبدالجواد8384

ورى8385 ن 132.5منية السباع ع مبنهاملك احمد محمود دمحم احمد الجين

114منية السباع ع مبنهاملك اسامه صابر ندا السيد8386

104منية السباع ع مبنهابسيطه- ملك اسالم متوىل عبدالعزيز احمد غريب 8387

ف صبىح عبدالمنعم دمحم8388 97.5منية السباع ع مبنهاملك اشر

118.5منية السباع ع مبنهاملك السيد دمحم احمد السيد8389

133.5منية السباع ع مبنهاملك خالد دمحم السعيد دمحم مرس8390

133منية السباع ع مبنهاملك رمضان الشحات دمحم عبدالدايم8391

134منية السباع ع مبنهاملك دمحم عامر دمحم سيف8392

122منية السباع ع مبنهاملك دمحم عبدالستار عبدالرحمن مرزوق8393

113.5منية السباع ع مبنهاملك محمود الشحات عبدالعال رمضان8394

 جمال عبدالعزيز محمود هيكل8395
ن
132.5منية السباع ع مبنهاملك هان

133.5منية السباع ع مبنهاملك هالل دمحم سليمان احمد8396

ن8397 ن عل حسني  132.5منية السباع ع مبنهاميار احمد حسني 

يف صابر جوده عبدالغفار عيد8398 50.5منية السباع ع مبنهامنال شر

133.5منية السباع ع مبنهامنة ابراهيم دمحم عواد ابراهيم8399

127منية السباع ع مبنهامنة هللا ساىم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم8400

96.5منية السباع ع مبنهامنة هللا شحته سالمه راضن ابراهيم8401

128منية السباع ع مبنهامنة هشام محمود يسن عل صبىح مطر8402

ف8403 132منية السباع ع مبنهامنة وليد محمود دمحم شر



129منية السباع ع مبنهامنه سامح دمحم حسن عرانى8404

76.5منية السباع ع مبنهامنه صالح السيد عبدالقادر السيد8405

130.5منية السباع ع مبنهامنه عبدالرازق عبدالرازق احمد جعفر8406

58.5منية السباع ع مبنهامنه فتىح السيد احمد دمحم رمضان8407

131.5منية السباع ع مبنهامنه مجدى عل السيد دمحم8408

130منية السباع ع مبنهامنه مصطفن عزت عبدالحليم السيد امام8409

119.5منية السباع ع مبنهامنه نارص عبدالمجيد عبدالفتاح دمحم8410

يف صابر جوده عبدالغفار عيد8411 49.5منية السباع ع مبنهامها شر

91.5منية السباع ع مبنهامها عبداللطيف دمحم احمد عل شور8412

126.5منية السباع ع مبنهاىم احمد دمحم دمحم ابراهيم8413

101.5منية السباع ع مبنهاىم رفعت عبدالعزيز دمحم احمد8414

122.5منية السباع ع مبنهاىم نارص هادي عليوه سالم8415

122.5منية السباع ع مبنهاندى ايمن احمد ابراهيم فودة8416

76.5منية السباع ع مبنهاندى عبدالرازق عبدالمنعم عبدالعزيز8417

109.5منية السباع ع مبنهاندى نض الدين عبدالعزيز عل عطيه مطر8418

120.5منية السباع ع مبنهانور ايمن عادل عبدالمنعم يوسف8419

122.5منية السباع ع مبنهانور محمود سعيد مصطفن مطر8420

128منية السباع ع مبنهانوران رمضان ماهر جمعه السيد العرنى8421

130منية السباع ع مبنهانورهان رفاع فياض دمحم الحجازى يوسف8422

119منية السباع ع مبنهانورهان عادل دمحم السيد بيه راضن8423

 نور الدين8424
 
89.5منية السباع ع مبنهاهاجر عصام دمحم عراق

122.5منية السباع ع مبنهاهاجر عماد ماهر عبدالفتاح السيد8425

113منية السباع ع مبنهاهاجر دمحم رشاد كامل8426

 عبدالمقصود دمحم8427
 
 ابراهيم الدسوق

ن
122.5منية السباع ع مبنهاهاجر هان

132.5منية السباع ع مبنهاهايدى ابراهيم دمحم ابراهيم احمد سالم8428

ن سليمان8429 133منية السباع ع مبنهاهبه دمحم السيد حسي 

132.5منية السباع ع مبنهاهبه ياش صابر عبدالسالم احمد8430

70منية السباع ع مبنهاهنا جمال عبدالفتاح دمحم سالم8431

ى حسن احمد حسن اسماعيل8432 124منية السباع ع مبنهاهنا صيى

101منية السباع ع مبنهاهنا محمود عبدالمعز عواد الجوهرى8433

ن8434  سعيد ابراهيم حسي 
121منية السباع ع مبنهاهنا مصطفن

112.5منية السباع ع مبنهاهناء اسامه حافظ عثمان عطوه8435

120.5منية السباع ع مبنهاهناء محمود دمحم مرس عمر8436

121منية السباع ع مبنهاوفاء محمود احمد محمود دمحم البطران8437

112منية السباع ع مبنهاوالء مسعد عل بركات سليمان8438

123.5منية السباع ع مبنهايارا احمد حسن احمد حسن اسماعيل8439

127منية السباع ع مبنهايارا نارص عبدالمنعم احمد السيد8440

ن عبدالعظيم السيد عطيه حسن مطر8441 117منية السباع ع مبنهاياسمي 

108.5منية السباع ع مبنهاابراهيم ماهر دمحم غنيم غانم8442

ف ابراهيم ابراهيم فودة8443 109منية السباع ع مبنهااحمد اشر

77.5منية السباع ع مبنهااحمد السيد احمد الشحات احمد البطران8444

88منية السباع ع مبنهااحمد السيد عزت عبدالصادق دمحم8445

99.5منية السباع ع مبنهااحمد ايمن احمد كمال دمحم عل8446

63منية السباع ع مبنهااحمد حسام مرزوق عبدالعزيز دمحم8447

111.5منية السباع ع مبنهااحمد رمضان مغاورى السيد عل8448

102منية السباع ع مبنهابسيطه- احمد سعيد سعيد عبدالقادر السيد 8449

109منية السباع ع مبنهااحمد سعيد عبدالعزيز عبدالعال رمضان8450

66منية السباع ع مبنهااحمد صابر عل عبدالمعبود عوض8451

133.5منية السباع ع مبنهااحمد صالح عبدالعزيز حسن نوار8452

124منية السباع ع مبنهااحمد عبدالقادر عبدالتواب عبدالصادق عبدالعال8453



94منية السباع ع مبنهااحمد عصام سعد سليمان عبدالحليم8454

ن8455 95منية السباع ع مبنهااحمد عصام عطيه السيد ابراهيم حسي 

98منية السباع ع مبنهااحمد عل السيد عل دمحم8456

104منية السباع ع مبنهااحمد عماد عبدالعظيم ابراهيم عل8457

8458
ن
ن عبدالوهاب بسيون 109.5منية السباع ع مبنهااحمد دمحم احمد امي 

131منية السباع ع مبنهااحمد دمحم احمد عبدالفتاح احمد هيكل8459

66.5منية السباع ع مبنهااحمد نارص دمحم جاد دمحم خليل8460

83منية السباع ع مبنهااحمد هيثم فاروق مرزوق ابراهيم الدمالوى8461

92.5منية السباع ع مبنهااحمد وائل احمد الرفاع عبدهللا دمحم8462

115.5منية السباع ع مبنهااحمد وليد احمد عبدالعزيز عبداللطيف8463

91.5منية السباع ع مبنهاادهم احمد صبىح احمد السيد8464

ن مسعود8465  امي 
 
81منية السباع ع مبنهاادهم ايمن شوق

!VALUE#منية السباع ع مبنهاادهم مسعد صابر محمود دمحم عبده8466

8467
ن
101منية السباع ع مبنهااسالم عبدالحكيم السيد حفنن السعدن

103منية السباع ع مبنهااسالم دمحم سعيد دمحم جعفر8468

47.5منية السباع ع مبنهاالبدوى ساىم دمحم عبدالحميد رزق8469

107.5منية السباع ع مبنهاانس سعد دمحم دمحم ابراهيم8470

 احمد دمحم الجندى8471
ن
129.5منية السباع ع مبنهابدر هان

129منية السباع ع مبنهاحامد ابراهيم حامد دمحم خميس8472

ن عامر غنيم8473  حسي 
ن مصطفن 88.5منية السباع ع مبنهاحسي 

44منية السباع ع مبنهاحماده عماد الدين دمحم ابو بكر عوض سيف8474

58.5منية السباع ع مبنهاخالد دمحم السيد السيد ديبو8475

133منية السباع ع مبنهارجب دمحم رجب احمد البطران8476

35.5منية السباع ع مبنهارمضان عمر انور عبدهللا سالم8477

124.5منية السباع ع مبنهازياد اسامه فتىح عبدالخالق سليمان الرخ8478

138.5منية السباع ع مبنهازياد السيد مصيلىح دمحم موس8479

 عبدالحميد عطا هللا8480
 
138.5منية السباع ع مبنهازياد خالد عراق

88منية السباع ع مبنهازياد شحته احمد رجب احمد بدر8481

83.5منية السباع ع مبنهازياد مشهور فتىح سالم دمحم رمضان8482

68.5منية السباع ع مبنهاسيد نارص ابراهيم دمحم جالب8483

51منية السباع ع مبنهاشهاب احمد صالح محمود عبدالجواد8484

ن مسعود8485  امي 
 
 ساىم شوق

 
51منية السباع ع مبنهاشوق

87.5منية السباع ع مبنهاصالح ساىم ابو الفتوح عبدالحليم حسن8486

67منية السباع ع مبنهاصالح فتوح صالح ابو الفتوح احمد8487

63منية السباع ع مبنهاعبدالرؤوف محمود عبدالرؤوف محمود عطيه8488

85.5منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن احمد عل دمحم الخوىل8489

ن دمحم السيد8490 ف حساني  133منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن اشر

54.5منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن توفيق ابراهيم توفيق رمضان8491

132.5منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن حمدى سعد دمحم ضحاوى8492

8493
 
118منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن شحته عبدالرحمن عبدالحليم عراق

72منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن دمحم8494

 صالح عبدالحميد محمود عطا هللا8495
ن
95منية السباع ع مبنهاعبدالرحمن هان

96منية السباع ع مبنهاعبدالسالم احمد عبدالسالم احمد حسن اسماعيل8496

93منية السباع ع مبنهاعبدالعظيم شحته عبدالعظيم السيد سيد احمد8497

ف عبدالحميد دمحم موس مطر8498 98منية السباع ع مبنهاعبدهللا اشر

ن8499 113.5منية السباع ع مبنهاعبدهللا السيد غريب عبدالغفار شاهي 

ن دمحم السيد8500 109.5منية السباع ع مبنهاعبدهللا تامر حسني 

89منية السباع ع مبنهاعبدهللا زهران عبدهللا دمحم منصور عمر8501

133.5منية السباع ع مبنهاعبدهللا سعد ابراهيم احمد رمضان8502

133.5منية السباع ع مبنهاعبدهللا صابر دمحم عواد ابراهيم الرفاع8503



117منية السباع ع مبنهاعبدهللا عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم8504

129منية السباع ع مبنهاعبدهللا دمحم ابوالفتوح دمحم عبدهللا8505

 عبدالمنعم عبدالمجيد عبدالعزيز8506
ن
119منية السباع ع مبنهاعبدالمنعم هان

ن8507 73.5منية السباع ع مبنهاعصام حمدى السيد ابراهيم ابوالعني 

120.5منية السباع ع مبنهاعل السيد يوسف السيد متوىل غز8508

93منية السباع ع مبنهاعمر رافت محروس بكرى صالح8509

91منية السباع ع مبنهاعمر عماد كمال بركات سليمان8510

 مطر8511
 
118منية السباع ع مبنهاعمر عمرو عبدالفتاح حسن عراق

118منية السباع ع مبنهاعمر دمحم صالح بيوىم حسن صالحه8512

 راضن8513
 
106منية السباع ع مبنهاعمر دمحم عبدالحميد دسوق

8514
ن
84منية السباع ع مبنهاعمر نارص صالح حفنن سيد احمد السعدن

 دمحم عرانى8515
 
117منية السباع ع مبنهاعمرو ساىم السيد عراق

يف السيد مبارك عبدالحافظ8516 68.5منية السباع ع مبنهاعمرو شر

ن عل8517 118.5منية السباع ع مبنهاعيىس صبىح عيىس حساني 

 دمحم سليم عل8518
ن
51.5منية السباع ع مبنهافارس هان

100منية السباع ع مبنهافهد حاتم عطيه سيد عطيه8519

84.5منية السباع ع مبنهاكريم الشحات عبدالعزيز ابراهيم احمد سالم8520

114.5منية السباع ع مبنهاكريم دمحم عبدالسالم دمحم سالم عواىل8521

114منية السباع ع مبنهاكريم وائل سعيد بدر السيد8522

104منية السباع ع مبنهامازن دمحم سعيد دمحم الجوهرى8523

98.5منية السباع ع مبنهامجدى عل ابراهيم حجازى يوسف8524

117.5منية السباع ع مبنهادمحم احمد الجوهرى عواد الجوهرى8525

110.5منية السباع ع مبنهادمحم احمد حسن السيد عبدالعال8526

130.5منية السباع ع مبنهادمحم احمد عبدالرازق دمحم الطاهر متوىل8527

132منية السباع ع مبنهادمحم احمد عبدالسالم غنيىم ابراهيم8528

131.5منية السباع ع مبنهادمحم احمد دمحم ابراهيم الحداد8529

133منية السباع ع مبنهادمحم احمد دمحم احمد جعفر8530

77.5منية السباع ع مبنهابسيطه- دمحم احمد دمحم حسن عبدربه 8531

129منية السباع ع مبنهادمحم احمد محمود رمضان8532

اره8533 102منية السباع ع مبنهادمحم اسامه دمحم صالح الدين عبدالحميد شر

ف عبدالعزيز السيد عفيفن8534 130منية السباع ع مبنهادمحم اشر

ف كمال احمد دمحم زين8535 117.5منية السباع ع مبنهادمحم اشر

ن عل الرفاع8536 ن دمحم امي  128منية السباع ع مبنهادمحم امي 

133منية السباع ع مبنهادمحم ايمن دمحم احمد جعفر8537

ن دمحم عويس 8538 74منية السباع ع مبنهابسيطه- دمحم ايمن دمحم حسي 

72.5منية السباع ع مبنهادمحم ايهاب صابر رزق السيد8539

122.5منية السباع ع مبنهادمحم جمال عبدالفتاح دمحم سالم8540

ن8541 134منية السباع ع مبنهادمحم حازم طه عبدالفتاح دمحم شاهي 

111.5منية السباع ع مبنهادمحم حسن عبدالعزيز حسن نوار8542

46.5منية السباع ع مبنهادمحم راىمي دمحم السيد احمد بدران8543

133.5منية السباع ع مبنهادمحم سالم جودة عبدالغفار سالم عطاهلل8544

يل8545 117منية السباع ع مبنهادمحم سعد عبدالمقصود دمحم جيى

100.5منية السباع ع مبنهادمحم شحته محفوظ مجاهد احمد8546

118.5منية السباع ع مبنهادمحم صابر محمود مروان دمحم مطر8547

78.5منية السباع ع مبنهادمحم طه عبدالحكيم السيد ابراهيم8548

123منية السباع ع مبنهادمحم عاطف دمحم عبدالسالم غنيم8549

56.5منية السباع ع مبنهادمحم عبدالسالم عبدالونيس عبدالسالم دمحم8550

ى8551 61.5منية السباع ع مبنهادمحم عبدالعزيز طه احمد الخضن

83منية السباع ع مبنهادمحم عبدالعظيم دمحم دمحم سيد احمد8552

58منية السباع ع مبنهادمحم عبدالقادر سلىم عبدالقادر عل عبدالعال8553



49.5منية السباع ع مبنهادمحم عبداللة دمحم مغاورى السيد8554

39.5منية السباع ع مبنهادمحم عبدالنارص السيداحمد السيد مطر8555

53منية السباع ع مبنهابسيطه- دمحم عصام دمحم احمد عبدالجواد عبدهللا مطر 8556

125.5منية السباع ع مبنهادمحم عماد عبدالمنعم الشحات8557

128منية السباع ع مبنهادمحم عمرو سعد الدين السيد دمحم عيد8558

113منية السباع ع مبنهادمحم ماجد عبدالحميد حامد دمحم خميس8559

118.5منية السباع ع مبنهادمحم محمود احمد بيوىم غانم8560

128.5منية السباع ع مبنهادمحم محمود عبدالمنعم دمحم عل8561

98منية السباع ع مبنهادمحم مصطفن صابر عامر عبدالرحمن8562

 دمحم عبدالمجيد احمد غريب8563
ن
121منية السباع ع مبنهادمحم هان

ن ابراهيم8564 84.5منية السباع ع مبنهادمحم وائل عامر حسي 

101منية السباع ع مبنهادمحم ياش دمحم سعيد السيد8565

88.5منية السباع ع مبنهادمحم يىح دمحم ابوبكر سيف8566

130.5منية السباع ع مبنهادمحم يشى حسن احمد حسن اسماعيل8567

124.5منية السباع ع مبنهامحمود طه ابراهيم حجازى يوسف8568

128منية السباع ع مبنهامحمود نضالدين دمحم دمحم عزىم السيد يوسف8569

125منية السباع ع مبنهامصطفن ابراهيم طه محمود دمحم8570

102.5منية السباع ع مبنهامصطفن اسالم سعيد دمحم السيد8571

24منية السباع ع مبنهامصطفن السيد الشحات السيد عطا8572

119منية السباع ع مبنهامصطفن حامد السيد عفيفن سيد احمد8573

8574
 
99منية السباع ع مبنهامصطفن رفعت السيد دسوق

98منية السباع ع مبنهامصطفن سعد الدين السيد دمحم عيد8575

 صابر الشحات علي الشحات8576
46منية السباع ع مبنهامصطفن

70.5منية السباع ع مبنهامصطفن عبدالستار السيد دمحم ابراهيم8577

132.5منية السباع ع مبنهامصطفن عالء عبدالمجيد فتوح دمحم8578

114.5منية السباع ع مبنهامصطفن دمحم سعيد بيوىم احمد غانم8579

86.5منية السباع ع مبنهامصطفن دمحم عبدالعزيز دمحم عيد8580

 محمود سالم8581
 
55.5منية السباع ع مبنهامصطفن محمود ابراهيم الدسوق

111.5منية السباع ع مبنهامصطفن وطنن دمحم عواد ابراهيم الرفاع8582

ن سليمان8583 40.5منية السباع ع مبنهاممدوح حاتم ممدوح حسي 

34منية السباع ع مبنهامهاب تامر عبدالسالم فهىم دمحم سالم8584

114منية السباع ع مبنهاهشام عالء دمحم احمد السيد النويىسر8585

106منية السباع ع مبنهايسن خالد عفيفن طلبه عفيفن8586

111.5منية السباع ع مبنهايوسف ابراهيم ابراهيم مروان رفاع8587

122منية السباع ع مبنهايوسف ابراهيم السيد الريس ابراهيم8588

95.5منية السباع ع مبنهايوسف احمد فتىح عبدالفتاح دمحم هيكل8589

ورى8590 ن 114.5منية السباع ع مبنهايوسف جمال عبدالمجيد عبدالفتاح دمحم الجين

127منية السباع ع مبنهايوسف حمدى يوسف دمحم حسن دياب8591

73.5منية السباع ع مبنهايوسف رمضان عبدالعزيز عبدالعظيم عل8592

111.5منية السباع ع مبنهايوسف طارق عبدالرازق عبدالسالم الرفاع8593

129منية السباع ع مبنهايوسف دمحم امام السيد امام صالح8594

92.5منية السباع ع مبنهايوسف دمحم عبدالعزيز دمحم ابراهيم8595

يف السيد8596 110منية السباع ع مبنهايوسف دمحم عبدهللا شر

83.5منية السباع ع مبنهايوسف دمحم دمحم عبدالجواد متوىل8597

63.5منية السباع ع مبنهايوسف مسعد حامد دمحم راضن عواد8598

90.5منية السباع ع مبنهايوسف مفلح فتىح سالم دمحم رمضان8599

 نور الدين8600
 
93منية السباع ع مبنهايوسف نبيل دمحم عراق

قطاوى8601  اليى
 عفيفن

 
137ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااشاء احمد عراق

111ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااشاء عبدالهادى عبدالهادى دمحم8602

97ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- اسماء عادل نده محمود شحتو 8603



91ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- اسماء دمحم احمد عل السيد يوسف 8604

131ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااالء الشحات احمد عبدالهادى8605

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااالء رضا توفيق السيد دمحم8606

118.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااالء عبدالفتاح علوان عبدالفتاح احمد8607

 انور الشحات عبدالعظيم8608
ن
120.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااالء هان

ى دمحم السيد8609  دمحم خضن
ن
103.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاامان

42ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاامنه دمحم احمد دمحم جاد8610

103ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاامنيه وجيه ابراهيم عل دمحم8611

ن8612 ه السيد السيد بغدادى حسي  110.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاامي 

118ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاانتصار السيد عيىس ابراهيم سالم8613

91.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- انىحى اسماعيل فتىح عفيفن عزب 8614

116ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاايمان عصام زكريا ابراهيم سالم8615

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاايه احمد حسن عبداللطيف حسن8616

8617
 
134ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاجنن عالء عبدالرحمن عراق

130ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاجهاد عبدالمرضن احمد عواد سالم8618

54ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاجيهان ابراهيم الشحات دمحم مصطفن8619

129.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاحسناء ايمن جوده تهاىم حسن8620

84.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاحسناء رمضان علوان عليوه عبدالجواد8621

131.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاحال ابراهيم دمحم حسن8622

ن احمد عبدالسالم عبداللطيف8623 131ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاحني 

120.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاخلود دمحم عبدالقادر عبدالتواب8624

25.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادنيا اكرم عبدالناصف مدبوىل8625

83.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادنيا خالد عيىس جوده عبدالجواد8626

31.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادينا عبدالباسط جوده عبدالغفار8627

95ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادينا عبدهللا دمحم عبدالىح النادى8628

 فاروق احمد مرس8629
ن
85.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادينا هان

134ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارافيده ايهاب زكريا عيىس عامر8630

128ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارجاء دمحم دمحم عبدالصادق مرس8631

 دمحم احمد دمحم8632
 
130ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارحمه عراق

137ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارضوى احمد عبدالسالم زىك نصار8633

120ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارقيه خالد محمود ابراهيم محمود8634

137ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارقيه عرنى خضن النادى دمحم8635

ن8636 103.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارنا صابر رياض دمحم حسيين

135ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهارنا مجدى ابو الفتوح السيد حسن8637

128ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاروان عاطف رفعت ابو الفتوح عبدالحميد8638

132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاريم صالح عبدالسميع السيد عويس8639

131ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاساره زينهم عبدالمقصود دمحم عل8640

104.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاساره عبدهللا دمحم فوزى بندارى8641

133ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاساره محمود جمعه دمحم عبداللطيف8642

126.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسبا حسام الدين عل دمحم عل8643

133.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسبا دمحم عيىس عبدالرحمن8644

132ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسلىم ايهاب ساىم عبدالمعبود دمحم8645

131.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسندس مسعد غنيم عبدالمجيد8646

133.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسهيله مجدى ابراهيم دمحم ابراهيم8647

ن فهيم عل8648 وق كمال امي  130.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشر

وق دمحم طه عل دمحم8649 130ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشر

وق دمحم عيىس سيد احمد مصطفن8650 65ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشر

122.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشهد خالد علوان عليوه عبدالجواد8651

ى8652 64ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشهد رمضان عصىم حسن بحي 

131.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشهد يونس غريب يونس امام8653



97ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاشيماء دمحم عصىم دمحم عصىم عبدهللا8654

117ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه رضا عبدالقادر عبدالفتاح احمد8655

يف نور الدين احمد8656 121ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه شر

8657
ن
131.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه طه عبدالرحمن عبدالفتاح العنان

27.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه عبدالمجيد السيد عبدالمجيد8658

133.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه عصام عبدالعزيز ابراهيم8659

120.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه دمحم عبدالمرضن عامر8660

134.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه دمحم مصطفن دمحم8661

115ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافاطمه مسعد طه عبدالهادى8662

126.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافرحه نارص عبدالغنن عل8663

124.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاكريمه صالح حسنن الشحات احمد8664

85.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهالياىل وحيد عبدالرؤف دمحم احمد8665

63ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامرمر ابو الخي  دمحم عل احمد8666

ف دمحم احمد8667 97ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم اشر

133.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم السيد مصطفن دمحم مصطفن8668

132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم انور الهادى يوسف عبدهللا8669

133.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم بهاء الدين ابراهيم عبدالننى8670

132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم عبدالحميد قدرى عبدالحميد حسن8671

133ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم كرم عبدالرحيم سعد جيى8672

84.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم دمحم مصطفن السيد8673

132ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم مصطفن محمود رمضان8674

130ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامريم ياش مجدى دمحمى السيد8675

8676
 
ف السيد عبدالمجيد دسوق 126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك اشر

79ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك جوده عاشور جوده8677

134.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك رضا محمود عبدالعاىط8678

20ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك شحته السيد فؤاد دمحم8679

105.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك عبدالحميد دمحم عبدالحميد8680

116ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك عبدالهادى عبدالهادى عفيفن يوسف8681

84.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك دمحم الشحات محمود عل8682

82ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك دمحم عامر مكاوي8683

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك دمحم عيىس دمحم حسن8684

124.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك دمحم مغاورى عبدالعال8685

75ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك محمود عبدالفتاح احمد عمرى8686

132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك ممدوح عبدالسالم عبداللطيف8687

134.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك ناجى عبدالمجيد عبدالرازق8688

131ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاملك وليد احمد محمود عل8689

127ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنار دمحم عبدالرازق جودة دمحم8690

121.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنة هللا رجب دمحم سيداحمد دمحم8691

131.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنة هللا هشام جودة تهاىم حسن8692

78.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنه السيد صابر السيد ابو العال8693

40ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنه السيد عبدالتواب عبدالفتاح8694

ي دمحم 8695
 
107ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- منه عادل عراق

 احمد8696
 
133ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنه دمحم دمحم عبدالباق

122.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاىم مسعد مرس حلىم مرس8697

94.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامىاده رضا عيىس رمضان دمحم8698

92.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاناديه ايمن جالل مجاهد نور الدين8699

136ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاناريمان احمد السيد السيد عمرى8700

110ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- ندى احمد دمحم عبدهللا عصىم 8701

94ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى السيد السيد عبدهللا حسن8702

96.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى السيد دمحم عفيفن يوسف8703



79.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى طارق زكريا احمد دمحم8704

108.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى عاطف حسن تهاىم حسن8705

8706
ن
136.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى عاطف عبدالرحمن عبدالفتاح العنان

ن8707  دمحم يوسف ابوالعني 
ن
135ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاندى هان

125ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانسمه ابراهيم ابراهيم سيد احمد8708

103ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانعمه نور الدين لطفن نور الدين سليمان8709

8710
ن
134ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانورا عاطف عبدالسالم دمحم العنان

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانورهان اسالم احمد عبدالفتاح موس8711

109.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانورهان عاطف خضن عل مرزوق8712

94.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر ابراهيم ابراهيم سالم سالم8713

84.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر السعيد دمحم احمد حسن8714

83.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر دمحم عبدالقادر اسماعيل8715

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر محمود جوده محمود8716

 دمحم عبدالقوى عبداللطيف8717
ن
137ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر هان

134ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهاجر ياش السيد حسينن راجح8718

129ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهايدى ايهاب الدين قدرى سالم8719

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهايدى دمحم عادل طه8720

132ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهبه خالد الشحات ابراهيم ابراهيم8721

103ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهدى عيىس السيد عيىس الشحات8722

78ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهدى دمحم ابوالفتوح هاشم ابراهيم8723

ى دمحم مصطفن8724 100ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهدير ايمن خي 

ف السيد محمود دمحم8725 126.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاوسام اشر

ن جوده عبدالمقصود عبدالعزيز8726 100ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاياسمي 

ن دمحم عبدالغنن الصياد عبدالغنن8727 95.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاياسمي 

ن ابراهيم عل8728 89.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاابراهيم مختار يسي 

69.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاابوبكر مصطفن رجب كامل دمحم8729

94ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد السيد طه عبدالهادى سالم8730

73ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد ايهاب احمد محمود عل8731

91.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد تامر السيد جوده محمود8732

17ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد تامر دمحم احمد عل اسماعيل8733

110ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد جمال دمحم دمحم يوسف8734

94ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد رجب السيد عاشور8735

94.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد صالح ابو الفتوح السيد حسن بركات8736

105ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن8737

112ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد عبدالنارص السيد عبدالتواب السيد8738

100.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد عبدالننى محمود عبدهللا حسن8739

126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد عبدالهادى دمحم عبدالهادى8740

119ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد ماهر توفيق السيد ابو السعود8741

104ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم ابوشوشة عبدالجواد العزب8742

136ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم احمد سليمان8743

95ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم احمد عبدهللا عبدالحميد8744

105ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم عبدالحكيم عبدالرحمن عل8745

116.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم عبدالراضن دمحم احمد8746

114ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد دمحم عل عبدالرحمن عل8747

99ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااحمد وجيه عبدالقادر عبدالفتاح8748

74.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاادم عبدهللا عبدالرحيم سعد جيى8749

67.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاادهم اسامه عبدالستار سليمان دمحم8750

119ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاادهم طارق زكريا عبدهللا احمد8751

82.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهااسالم ايمن مىح عبدالرحمن8752

130.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاالسيد حسن السيد محمود دمحم8753



85.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاالسيد مجدى السيد عبدالغنن دمحم8754

102ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاانس الهادى السيد سالمه عفيفن8755

ن السيد8756 112.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاانس يشى احمد امي 

120ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاحمدى محمود حمدى محمود ابراهيم8757

33.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاراىم احمد عبدالرحمن عبدالغفار عبدالحليم8758

116ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهازياد وليد دمحمى متوىل احمد النجار8759

32.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاسيف رزق عبدالحليم ابوزيد8760

ى احمد السيد النادى عبدالوهاب8761 128ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاصيى

106.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعادل وليد عادل عبدالرحمن عل8762

58.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالحميد عصام عبدالحميد عبدالتواب8763

129ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالرؤوف دمحم عبدالرؤوف حسن ابو الخي 8764

118.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالرحمن ابراهيم عبدالفتاح عبدالصادق8765

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالرحمن احمد متوىل ابو زيد8766

111.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالرحمن صالح عبدالحميد صالح8767

112ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالعزيز حسن عبدالعزيز عبدالحميد حسن8768

132ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدالفتاح غنيىم عبدالفتاح غنيىم8769

129ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبداللطيف اسالم عبداللطيف احمد نورالدين8770

117ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدهللا احمد الشحات دمحم مصطفن8771

99.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدهللا حسن عبدهللا السيد عبدهللا8772

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدهللا خالد احمد عبدهللا هاشم8773

122ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدهللا عبدالسالم عبدهللا دمحم احمد8774

126.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعبدهللا عني  طه احمد دمحم حسن8775

91.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعل ابراهيم ناصف محمود ابراهيم8776

108ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمر رمضان دمحم عل طنطاوى8777

120.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمر شحته يوسف سالم عطيه8778

121ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمر عباس طه عباس طه8779

120.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمر دمحم صالح الدين عبدربه نبهان8780

117ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمر ناجح علوان عليوه عبدالجواد8781

126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمرو خالد عبدالقادر يوسف8782

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمرو مروان علوان عبدالفتاح احمد8783

127.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاعمرو موس السيد بيوىم دمحم8784

77ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- غازى دمحم فتىح عفيفن عزب 8785

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافارس ربيع يوسف حامد8786

15.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافارس رمضان جمال دمحم احمد8787

104.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهافارس عبدهللا زىك عبدهللا غنيم8788

ن ابراهيم يوسف8789 118.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاكريم شعبان حسني 

ن ابراهيم عل8790 60.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاكريم عل يسي 

117ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاكريم دمحم عبدالصادق احمد8791

57.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاكريم محمود حسنن سليمان8792

 عواد دمحم محمود 8793
ن
86ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- كريم هان

95ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم ابراهيم عبدالباسط السيد8794

78ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم نورالدين8795

112.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم اسالم دمحم حلىم موس8796

111ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم السعيد حسن السيد حسن8797

106.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم السيد عمر صديق عمر8798

17ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم الشحات عصىم دمحم عصىم8799

31ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم انور عبدالحميد عبدالتواب8800

99.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم ايمن عل عبدالعزيز طه8801

107.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم ايمن دمحم عبدالرحمن8802

ى8803 ن دمحم حسن بحي  126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم حسي 



 دمحم 8804
 
99.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهابسيطه- دمحم سعيد عبدالرحمن عراق

96ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم سميح عبدهللا دمحم سليم8805

95.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم شعبان دمحم عفيفن8806

120ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم صابر السيد ابراهيم حسن8807

ى احمد8808 95ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم طارق عبدالننى خضن

86ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حسن8809

39.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم عبدهللا زكريا عبدهللا احمد8810

50ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم عمرو بخاطره احمد يوسف8811

100.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم عمرو دمحم عبدالغنن دمحم سالم8812

113.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم عيد السيد عبدالستاردمحم8813

ن فهيم عل8814 53ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم كمال امي 

 عبدالىح النادى8815
ن
78ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم هان

123.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم هيثم عزت عبدالغنن دمحم8816

ن مسلم8817 123ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم وحيد دمحمى ابو العني 

112ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم وديد حسن محمود دمحم8818

121ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم يوسف الهادي يوسف8819

55.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهادمحم يوسف سعد جيى بيوىم8820

22ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامحمود رضا عبدالرازق محمود نور الدين8821

ف الدين سليمان متوىل8822 83ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامحمود شر

125.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامحمود دمحم عل بدر عبداليى8823

119.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامحمود وحيد السيد دمحم دمحم8824

103ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن احمد عبدالمقصود موس8825

ف دمحم الشحات8826 135ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن اشر

ف مصطفن عبدالحميد دمحم8827 131ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن اشر

126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن زينهم عبدالمقصود دمحم8828

126ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن صالح عيىس دمحم حسن8829

111ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن عبدالقادر عبدالعال عبدالقادر8830

130ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن مجدى دمحم عل غنيم8831

119.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن دمحم عمر صديق عمر8832

112.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامصطفن محمود عادل حلىم مرس8833

 احمد نور الدين8834
 
112.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامعاذ دمحم دسوق

ف الشحات سالم عطيه8835 127ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامهاب اشر

128ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانادر بهاء عيىس دمحم حسن8836

 نورالدين ابراهيم نورالدين8837
ن
133ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهانورالدين هان

 اسامة عبدالعزيز سالم عطيه8838
ن
132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهان

95.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاهشام مجدى حماد نبهان احمد8839

ن عبدالعزيز8840 122.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايسن احمد ياسي 

117.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف احمد حامد عبدالحميد دمحم8841

ف زينهم عبدالرازق8842 114ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف اشر

118ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف رضا جوده عل دمحم8843

127ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف عفيفن فتىح عفيفن عل8844

8845
 
57ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف دمحم دمحم عبدالصادق دسوق

124.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف دمحم محمود دمحم عل8846

127.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف مصطفن حنفن السعيد السيد8847

127.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف منجد انور مجاهد نور الدين8848

132.5ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف هيثم عبدهللا دمحم8849

122ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهايوسف وحيد دمحم عفيفن عطية8850

119.5الصفوة الخاصة لغاتبنهاايه ابراهيم احمد عبدالحليم8851

135.5الصفوة الخاصة لغاتبنهادنيا ابوزيد دمحم ابوزيد8852

يد8853 ن  كامل ابوالي 
131الصفوة الخاصة لغاتبنهافرح مصطفن



135.5الصفوة الخاصة لغاتبنهامريم دمحم زكريا بيوىم8854

132.5الصفوة الخاصة لغاتبنهاملك دمحم فتىح عبدالعزيز8855

ن8856 101.5الصفوة الخاصة لغاتبنهااحمد دمحم عبدالرحمن عمر حسي 

135الصفوة الخاصة لغاتبنهاادم احمد دمحم عليوة8857

135الصفوة الخاصة لغاتبنهاعمر حسن عبدالفتاح حسن الفنجرى8858

131.5الصفوة الخاصة لغاتبنهادمحم هيثم دمحم احمد8859

يف جمعة اسماعيل شعبان8860 124الصفوة الخاصة لغاتبنهامحمود شر

8861
 
128.5الصفوة الخاصة لغاتبنهايوسف دمحم بدر دسوق

يف ت أبنهاابراهيم احمد ابراهيم احمد8862 98.5القدس الشر

يف ت أبنهاابراهيم وليد ابراهيم دمحم يوسف8863 73.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد اسامه سمي  فتوح السيد8864 88القدس الشر

ي8865
يف ت أبنهااحمد اسماعيل دمحم احمد عفيفن 73.5القدس الشر

ن عبدالرحمن ابو زيد دمحم8866 يف ت أبنهااحمد حسي  53.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد رضا محمود دمحم عزى8867 49.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد زىك عبدالفتاح خضن السيد8868 64القدس الشر

يف ت أبنهااحمد سعيد ابراهيم جمال الدين سيد احمد عامر8869 124.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد عادل عبدالسالم عبدالعزيز8870 12القدس الشر

ن8871 يف ت أبنهااحمد عبدالغفار دمحم حسي  42.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد عيىس خطاب عيىس خطاب8872 25القدس الشر

ف الدين8873 ف الدين احمد شر يف ت أبنهااحمد دمحم شر 66.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد دمحم عبدالفتاح السيد دمحم8874 52.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد دمحم عالم معوض عالم8875 88القدس الشر

ي8876
 
يف ت أبنهااحمد دمحم دمحم شحاتة عبدالباق 88.5القدس الشر

يف ت أبنهااحمد دمحم دمحمى سليم عل8877 100القدس الشر

يف ت أبنهاادهم ابراهيم ابوالفتوح عبدالحليم برهومة8878 48القدس الشر

يف ت أبنهاادهم اسالم دمحم السيد النويىسر8879 73.5القدس الشر

يف ت أبنهاادهم السيد دمحمى السيد8880 90القدس الشر

ي8881 يف ت أبنهاادهم رجب حسن رجب حسن بحي  39القدس الشر

يف ت أبنهااسالم طاهر دمحم عبدالحميد8882 40.5القدس الشر

يف ت أبنهااسالم دمحم سعيد دمحم رفاعي8883 19القدس الشر

 السيد السيد عامر عجوز8884
ن
يف ت أبنهااسالم هان 63القدس الشر

ن8885 يف ت أبنهاالسيد دمحم السيد دمحم ابوالعيني  48.5القدس الشر

يف ت أبنهااياد دمحم عبدالفتاح الشحات السيد8886 65القدس الشر

يف ت أبنهاايمن دمحم طه دمحم عبدالحميد8887 112القدس الشر

يف ت أبنهابسيطه- باسم احمد صابر فتىح الجعار 8888 87.5القدس الشر

ف جمال احمد دمحم8889 يف ت أبنهاجمال اشر 113القدس الشر

 وحيد سليمان دمحم8890
ن
يف ت أبنهاجمال هان 91القدس الشر

ي8891
يف ت أبنهاحسن اسامه جمال الدين عبدالحليم عفيفن 114القدس الشر

يف ت أبنهاحسن عادل حسن ابراهيم يونس8892 111القدس الشر

يف ت أبنهاحسن عبدالصمد حسن غريب8893 121.5القدس الشر

ن8894 يف ت أبنهاحسن دمحم جودة دمحم شاهي  93القدس الشر

يف ت أبنهاحمدى عيد فريد عبدالعزيز ابوزيد8895 75.5القدس الشر

يف ت أبنهاخالد سعيد دمحم دمحمى8896 102.5القدس الشر

يف ت أبنهاخالد شاهر زين العابدين متوىل دمحم8897 109القدس الشر

ي دمحم شبل8898
 
يف ت أبنهادياب ياش رافت الزنان 67.5القدس الشر

ي عبدالحميد سالمة8899
ن
يف ت أبنهازياد بهجت هان 89.5القدس الشر

يف ت أبنهازياد طارق جودة عبدالعزيز حجازي8900 124.5القدس الشر

بري8901 يف ت أبنهازياد عاطف عبدالموىل طنطاوى اليى 117.5القدس الشر

يف ت أبنهازياد دمحم عبدالفتاح محمود8902 122القدس الشر

يف ت أبنهازياد دمحم دمحم زىك درويش8903 71.5القدس الشر



يف ت أبنهازياد وليد سمي  عبدهللا العدوى8904 126القدس الشر

يف ت أبنهاسالم عبدالكريم عبدالمنعم سالم منصور8905 98القدس الشر

يف ت أبنهاسامح كريم عادل سيد غنيم8906 135القدس الشر

يف ت أبنهاسليمان صابر وحيد سليمان دمحم8907 50.5القدس الشر

يف ت أبنهاسيف عصام جمال عبدالحميد برع8908 136.5القدس الشر

يف ت أبنهاسيف دمحم سعيد طلبة عامر8909 118القدس الشر

ن8910 ن عالء ابراهيم دمحم شاهي  يف ت أبنهاشاهي  30القدس الشر

يف ت أبنهاصبىح السيد صبىح محمود برهومة8911 67.5القدس الشر

يف ت أبنهاصبىح دمحم صبىح عبدالحميد دمحم8912 45.5القدس الشر

يف ت أبنهاضعيف نارص عبدالحميد عل8913 8.5القدس الشر

يف ت أبنهاطارق دمحم طارق محمود حلىم8914 125القدس الشر

يف ت أبنهاعاطف ساىمي عل عبدالحميد برعي8915 104.5القدس الشر

يف ت أبنهاعامر عصام عامر دمحم8916 103القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن احمد عواد عبدالفتاح الهابط8917 131القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن احمد دمحم عبدهللا دمحم8918 126.5القدس الشر

ن دمحم المهدى8919 يف ت أبنهاعبدالرحمن حسي  87.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن سعيد فتىحي عل قنديل8920 97القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن عل حامد عل السيد8921 109.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن دمحم احمد عبدالفتاح8922 25القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن مصطفن اسماعيل عبدالمجيد8923 128.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالرحمن يحن  دمحم عبدهللا8924 85.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالسالم مجدى عبدالسالم محمود8925 68.5القدس الشر

ن حسن8926 يف ت أبنهاعبدالغنن عماد عبدالغنن حسني  85.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالفتاح جمال عبدالفتاح حسن الخوىلي8927 103.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالفتاح خالد عبدالفتاح حسن الخوىلي8928 126القدس الشر

ن8929 ف عبدالقادر عل احمد حسي  يف ت أبنهاعبدالقادر اشر 97القدس الشر

 نافع 8930
ن
يف ت أبنهابسيطه- عبدهللا حسام عبدالرازق عبدالشاق 97القدس الشر

يف ت أبنهاعبدهللا سعيد متوىلي السيد مرسي8931 85.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا8932 122.5القدس الشر

يف ت أبنهاعبدالهادي عصام عبدالهادي عبدالفتاح ابو النض8933 125القدس الشر

يف ت أبنهاعزت جمال عزت عزوز مرس8934 93.5القدس الشر

يف ت أبنهاعل احمد السيد دمحمى الحمالوى8935 92.5القدس الشر

يف ت أبنهاعل احمد عل السيد دمحم الجناينن8936 100القدس الشر

يف ت أبنهاعل خالد فتىح احمد عبدالمعط8937 70.5القدس الشر

ن السيد بدوي عبدالعال8938 يف ت أبنهاعل دمحم حسي  122القدس الشر

يف ت أبنهاعل دمحم عل دمحم احمد8939 57القدس الشر

يف ت أبنهاعل محمود السيد احمد بيوىم8940 125القدس الشر

يف ت أبنهاعمار رضا عبدالمنعم عبدالفتاح متوىل8941 132القدس الشر

يف ت أبنهاعمر ابراهيم دمحم المغازي مصطفن8942 88القدس الشر

يف ت أبنهاعمر اسامه الشحات يوسف يوسف8943 44القدس الشر

يف ت أبنهاعمر اسالم السيد حسن العطار8944 104القدس الشر

وك8945 يف ت أبنهاعمر ايمن عبدالمنعم دمحم احمد ميى 96.5القدس الشر

ن محمود حسن محمود8946 يف ت أبنهاعمر حسي  115القدس الشر

يف ت أبنهاعمر خالد فتىح عبدالحميد منصور8947 115القدس الشر

يف ت أبنهاعمر مجدي عبدالعدل دمحم موس8948 103القدس الشر

يف ت أبنهاعمر دمحم عبدالفتاح رفاع8949 77القدس الشر

يف ت أبنهاعمر دمحم فاروق محمود عبدالمقصود8950 97.5القدس الشر

وك8951 يف ت أبنهاعمرو ايمن عبدالمنعم دمحم احمد ميى 101.5القدس الشر

يف ت أبنهاعمرو دمحم عبدالحميد عزب احمد8952 83.5القدس الشر

يف ت أبنهافارس ايمن عبدالمنعم السيد الباجوري8953 129القدس الشر



يف ت أبنهافتىح خالد فتىحي عبدالحميد منصور8954 104.5القدس الشر

يف ت أبنهاكريم عمرو عبدالعظيم دمحم رفاع8955 89القدس الشر

يف ت أبنهاكمال احمد زينهم ابراهيم الشال8956 74القدس الشر

يف ت أبنهالؤى مجدى عبدالفتاح الشحات السيد احمد8957 89.5القدس الشر

يف ت أبنهامنقطع- مؤيد وليد فاروق اسماعيل عثمان 8958 126.5القدس الشر

يف ت أبنهامحسن الحسينن مسعد عبدالفتاح هاشم8959 41القدس الشر

يف ت أبنهامحسن عصىم رشاد فريح حمدان8960 80.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم احمد رمضان السيد الصعيدي8961 124.5القدس الشر

يف ت أبنهابسيطه- دمحم احمد صالح الدين محمود احمد 8962 79القدس الشر

ى8963 يف ت أبنهادمحم احمد دمحم متوىل بحي  54.5القدس الشر

ف دمحم شكرى عيد عل8964 يف ت أبنهادمحم اشر 131القدس الشر

ن سيد ابراهيم8965 يف ت أبنهادمحم باسم حسي  119.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم تامر جودة توفيق عل8966 74.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم حسن فهىم محمود حسن عيىس8967 51القدس الشر

ن السيد عبدالفتاح احمد8968 يف ت أبنهادمحم حسي  65.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم صالح رضوان اللينى رضوان8969 114القدس الشر

يف ت أبنهابسيطه- دمحم صالح نويس حسن عل 8970 91القدس الشر

يف ت أبنهادمحم طارق عبدالحسيب عفيفن قمر8971 120القدس الشر

ن عبده دمحم8972 يف ت أبنهادمحم عادل حسي  111.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عاطف دمحم خليل ابراهيم8973 73.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عبدالعليم صبىحي حامد بركات8974 105القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عبدالعليم دمحم توفيق عل السيد8975 104.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عبدالمقصود دمحم جاد الرب8976 101القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عصام دمحم سليمان حسن8977 46القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عماد دمحم عبدالعظيم8978 105.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم عمرو عبدالقادر السيد سلومه8979 106.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم محمود عبدالجيد دمحم فودة8980 134.5القدس الشر

ي دمحم8981 يف ت أبنهادمحم محمود عبدالفتاح عبدالننى 51.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم محمود دمحمي عامر فضيلة8982 102القدس الشر

يف ت أبنهادمحم مصطفن مصطفن السيد نوار8983 69القدس الشر

يف ت أبنهادمحم نارص دمحم حسن ابراهيم8984 48القدس الشر

 فتح هللا بيوىم عبدالعزيز8985
ن
يف ت أبنهادمحم هان 128.5القدس الشر

يف ت أبنهامحمود ابراهيم فتىح احمد موس8986 46.5القدس الشر

يف ت أبنهامحمود اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل فودة8987 83.5القدس الشر

يف ت أبنهامحمود السيد سمي  احمد خضن8988 127.5القدس الشر

ن8989 ن اسماعيل حسني  يف ت أبنهامحمود ايهاب حسني  92.5القدس الشر

يف ت أبنهامحمود عاطف رمضان مهنن غريب8990 71القدس الشر

ي8991 ي احمد امبانى يف ت أبنهامحمود دمحم امبانى 81.5القدس الشر

ن شحاتة8992 يف ت أبنهامحمود وليد دمحم السيد حساني  38القدس الشر

يف ت أبنهامسعد وائل مسعد عبدالسالم عبدالرحمن8993 123.5القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن احمد فؤاد فتح هللا جادعبدهللا8994 127القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن تامر اسامة مصطفن حسن8995 74القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن جمال دمحم مدبوىلي السيد8996 98القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن زكريا حسن دمحم النشار8997 90القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن صابر دمحم محمود شاج8998 65.5القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن محمود دمحم الشحات مصطفن8999 114القدس الشر

يف ت أبنهابسيطه- ممدوح السيد عبدهللا السيد الفف  9000 110القدس الشر

يف ت أبنهامهند وليد فاروق اسماعيل عثمان9001 127.5القدس الشر

يف ت أبنهامومن مجدى دمحم دمحمى السيد9002 47القدس الشر

يف ت أبنهاوليد خالد عكوش مطاوع عبدالجواد9003 13القدس الشر



ن طاهر دمحم فهىم سليم9004 يف ت أبنهاياسي  128القدس الشر

ن عالء جوده السيد عامر9005 يف ت أبنهاياسي  78.5القدس الشر

ن عبدهللا سيد9006 يف ت أبنهايحن  محمود حسي  98القدس الشر

يف ت أبنهايوسف ابراهيم سالمة دمحم النشار9007 114.5القدس الشر

يف ت أبنهايوسف احمد فتىح حسن السيد9008 128القدس الشر

يف ت أبنهايوسف السيد مصطفن السيد نوار9009 80.5القدس الشر

يف ت أبنهابسيطه- يوسف تامر عبدالمنعم عبدالرؤف سالم 9010 86.5القدس الشر

ن حسن عل9011 يف ت أبنهايوسف حسي  81.5القدس الشر

يف ت أبنهايوسف عصام عطيه الطوجن عبدالعال9012 108.5القدس الشر

يف ت أبنهايوسف عطيه ابراهيم عطيه دمحم9013 86.5القدس الشر

يف ت أبنهايوسف دمحم عبدالعدل دمحم دمحم9014 72القدس الشر

يف ت أبنهايوسف دمحم دمحم بديوى سالم9015 136القدس الشر

ي مرسي9016
يف ت أبنهايوسف دمحم مدحت دمحم لطفن 129القدس الشر

يف ت أبنهايوسف مصطفن دمحم احمد الحاج عل9017 111.5القدس الشر

يف ت أبنهايوسف نارص عبدالحميد عل قنديل9018 49القدس الشر

يف ت أبنهايوسف ياش عبدالعال دمحم عبدالعال9019 124.5القدس الشر

91.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهابسمله السيد عبدالمنىحى عزازى عزب9020

122احمد زويل الرسمية لغاتبنهاجنن سامح عبدالغنن عبدالشكور9021

135احمد زويل الرسمية لغاتبنهاجودى حسن حسن كامل عبدالىح السكرى9022

125احمد زويل الرسمية لغاتبنهاحبيبه اسامة عصمت عبدالعظيم9023

 محمود9024
 
139احمد زويل الرسمية لغاتبنهاحبيبه خالد شوق

111.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاحبيبه عادل دمحم السيد حليوة9025

ن نبيل جالل سليمان9026 96.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاحني 

129احمد زويل الرسمية لغاتبنهادارين ابراهيم عبدالستار ابراهيم الديب9027

85احمد زويل الرسمية لغاتبنهادنا احمد دمحم شفيق احمد مصطفن9028

138.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهارحمه شكرى سليمان نبوى دمحم9029

ف9030 115احمد زويل الرسمية لغاتبنهاريم ابراهيم شعبان سيد شر

96احمد زويل الرسمية لغاتبنهازاهيه عمرو رشاد شندى عل9031

129.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاساره احمد عبدالقادر احمد ابوالخي 9032

118.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاسلىم دمحم صبىح محمود عبدالغنن9033

134.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاسلىم دمحم طه عبدالفتاح زايد9034

126احمد زويل الرسمية لغاتبنهافاطمه عادل دمحم السيد حليوة9035

برى9036 111احمد زويل الرسمية لغاتبنهافاطمه دمحم زين العابدين محمود اليى

106احمد زويل الرسمية لغاتبنهامريم اسامة عبدهللا مختارابوحسن9037

124احمد زويل الرسمية لغاتبنهامريم جوده كامل سالم دمحم9038

132احمد زويل الرسمية لغاتبنهاملك دمحم نض دمحم نض9039

125احمد زويل الرسمية لغاتبنهامنة احمد دمحم عبدالعزيز عل9040

130احمد زويل الرسمية لغاتبنهانادين حمدى عبدالفتاح يوسف الشوربىحى9041

123احمد زويل الرسمية لغاتبنهانادين عماد الدين حسن سابق حس9042

137احمد زويل الرسمية لغاتبنهاندى عادل دمحم عبدالرحمن ابوطالب9043

ى9044 132.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهانردين وائل دمحم االباصي 

135احمد زويل الرسمية لغاتبنهانورهان احمد عبدالقادر محمود حجاج9045

9046
 
109احمد زويل الرسمية لغاتبنهانورهان احمد عبدالمحسن رمضان عراق

112.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهانورهان خالد عايد عل احمد9047

 عبدالغنن شعبان9048
ن
104.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهانورهان فتىح عبدالشاق

ه نبيل يىحي شحاتة9049 135.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاني 

138احمد زويل الرسمية لغاتبنهاوسام جمال السيد اللبودى9050

129.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهايارا احمد ابوالسعود محمود9051

112احمد زويل الرسمية لغاتبنهايمنن عاطف منصور عبدالحميد9052

120احمد زويل الرسمية لغاتبنهاابراهيم علي دمحم ربيع9053



134احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد اسامة دمحم حسن حسن عل9054

ن خضي  االخضن9055 119.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد امي  احمد حسني 

132احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد خالد رشاد السيد علي9056

126احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد عبداليى حافظ مصيلىح خلف هللا9057

120.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد عبدالنارص سعيد حسن عل9058

ي السيد9059
120.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد عالء عبدالغنن

135احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد فوزى دمحم تهاىم اسماعيل9060

135.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد مجدى دمحم عبدالفتاح9061

117.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااحمد دمحم حسنن احمد9062

126احمد زويل الرسمية لغاتبنهاادهم عمرو عاطف سباع9063

137احمد زويل الرسمية لغاتبنهااسامه جميل فرج هللا ابراهيم عل9064

136احمد زويل الرسمية لغاتبنهااش ايهاب عبدالحميد دمحم عل جاد9065

ن احمد عبدالغفار ابوسيف بدوى9066 129احمد زويل الرسمية لغاتبنهاامي 

123.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاانس مصطفن دمحم بيوىم عوض9067

122.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهااياد احمد اسماعيل دمحمى عبدالحافظ9068

ن صالح محمود خطاب9069 123.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاحسي 

115احمد زويل الرسمية لغاتبنهاخالد احمد عل احمد9070

112.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاخالد دمحم خالد عبدالحفيظ9071

ن ابراهيم دمحم9072 104.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهازياد دمحم حسني 

93احمد زويل الرسمية لغاتبنهازياد دمحم سعد احمد عل9073

127.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهازياد ممدوح فوزى عبدالننى9074

119احمد زويل الرسمية لغاتبنهاصالح احمد دمحم احمد حسينن9075

77احمد زويل الرسمية لغاتبنهاصالح كمال الدين صالح الدين دمحم9076

ي دمحم9077
133.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن احمد عبدالمغنن

106احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعبدالرحمن مهدى رمضان مهدى عل9078

ي فتوح عبدالمنعم9079 126احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعالء ناجى

123احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعمر احمد دمحم شفيق احمد مصطفن9080

يف سعيد ابوالفتوح عل9081 134.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعمر شر

135احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعمر عصام عبدالقادر دمحم تبع9082

136.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهاعمر عل عبدالستار بيوىم عثمان9083

ن فؤاد فتح هللا جاد9084 117.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهافؤاد حسي 

9085
 
يف احمد شوق 138احمد زويل الرسمية لغاتبنهاكريم شر

122احمد زويل الرسمية لغاتبنهامازن طارق عبدالعزيز عل ابراهيم9086

130احمد زويل الرسمية لغاتبنهامالك صالح دمحم حسنن دمحم الحمالوى9087

137احمد زويل الرسمية لغاتبنهامحسن دمحم محسن بيوىم المغرنى9088

132احمد زويل الرسمية لغاتبنهادمحم اسامة عصمت عبدالعظيم9089

123.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهادمحم بيوىم امان هللا دمحم يونس9090

116احمد زويل الرسمية لغاتبنهادمحم كمال محسن احمد9091

129.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهادمحم دمحم احمد دمحم القالوى9092

119.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهامحمود حامد فاروق محمود عبدالهادى9093

131احمد زويل الرسمية لغاتبنهامحمود ساىم دمحم ابوالمحاسن جعفر9094

133.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهامروان خالد دمحم ابو الخي 9095

ن9096 128احمد زويل الرسمية لغاتبنهامصطفن احمد حمادة دمحم حسي 

128.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهامعاذ سعيد دمحم عبدالبديع محمود9097

134.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهايوسف سالمة عبدهللا غنيىم مرس9098

107.5احمد زويل الرسمية لغاتبنهايوسف وائل فاروق حسن اسماعيل9099

102احمد زويل الرسمية لغاتبنهايوسف والء فتىح حسن9100

79مصطفن عمر بيوىمبنهاامينه دمحم نصي  فتوح9101

126.5مصطفن عمر بيوىمبنهاتنال ياش عل دمحم9102

132.5مصطفن عمر بيوىمبنهاجنن دمحم رمضان عبدهللا9103



125.5مصطفن عمر بيوىمبنهاحبيبه سعد احمد سعد9104

ن دمحم9105 126.5مصطفن عمر بيوىمبنهاحبيبه دمحم حسي 

ن حسام الدين حسن عمر حسن9106 137.5مصطفن عمر بيوىمبنهاحني 

130.5مصطفن عمر بيوىمبنهادارين مصطفن عل دمحم عل عبدالرحيم9107

130.5مصطفن عمر بيوىمبنهادانا مصطفن عل دمحم عل عبدالرحيم9108

128.5مصطفن عمر بيوىمبنهارناد دمحم ابراهيم حسينن9109

127مصطفن عمر بيوىمبنهاريتاج اسامة دمحم حلىمي ابراهيم السباع9110

116.5مصطفن عمر بيوىمبنهاريم احمد دمحم احمد9111

83.5مصطفن عمر بيوىمبنهاساره حسام دمحم حسن9112

113.5مصطفن عمر بيوىمبنهالىم عل دمحم توفيق9113

يف عدىلي عبدالفتاح جاد9114
136مصطفن عمر بيوىمبنهاميال شر

126مصطفن عمر بيوىمبنهاهنا محمود ابو العيون توفيق9115

129.5مصطفن عمر بيوىمبنهااحمد راىمي احمد دمحم تهاىم9116

94مصطفن عمر بيوىمبنهااحمد سمي  عبدالرحمن عبدالعليم9117

110.5مصطفن عمر بيوىمبنهااحمد دمحم دمحم كمال عبدالعزيز دمحم9118

126مصطفن عمر بيوىمبنهااياد احمد محمود دمحم9119

138مصطفن عمر بيوىمبنهاحازم خالد التهاىم تهاىم9120

107مصطفن عمر بيوىمبنهاخالد رمضان دمحم عبدالسالم9121

92مصطفن عمر بيوىمبنهاسيف االسالم عمرو عبدالسميع دمحم9122

111مصطفن عمر بيوىمبنهاعبدالخالق دمحم عبدالخالق عل9123

133مصطفن عمر بيوىمبنهاعبدالرحمن ايهاب رفعت احمد حجاج9124

131.5مصطفن عمر بيوىمبنهاعبدالرحمن دمحم فتىح محمود9125

137مصطفن عمر بيوىمبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم السيد ابوالريش9126

137مصطفن عمر بيوىمبنهاعمر اسالم دمحم جالل الدين9127

113.5مصطفن عمر بيوىمبنهاعمرو باهر احمد فتىح9128

9129
ن
99مصطفن عمر بيوىمبنهافارس هشام دمحم عبدالىح البتانون

99.5مصطفن عمر بيوىمبنهامازن ساىمي مهدي شحاته احمد9130

128.5مصطفن عمر بيوىمبنهادمحم ابراهيم دمحم حبيب9131

ن ابراهيم زىك9132 116.5مصطفن عمر بيوىمبنهادمحم حسي 

ي علي9133
 
ي ساىمي دسوق

98مصطفن عمر بيوىمبنهادمحم مصطفن

137مصطفن عمر بيوىمبنهامروان احمد دمحم جمعه9134

134.5مصطفن عمر بيوىمبنهامصطفن ساىم كامل عبدالعزيز9135

9136
 
137.5مصطفن عمر بيوىمبنهامصطفن هشام مصطفن عراق

137مصطفن عمر بيوىمبنهايوسف ساىمي منصور عبدالعظيم9137

ي9138 132.5مصطفن عمر بيوىمبنهايوسف هشام عبدالعزيز بحي 

135.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااروى دمحم عبدالواحد محمود دمحم9139

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااريج دمحم عبدالواحد محمود دمحم9140

ن عبدالغفار حسن9141 128.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااشاء ابراهيم دمحم المعي 

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااشاء ايمن سعيد دمحم عل9142

126مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااشاء حمدى دمحم عيد دمحم احمد9143

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااشاء عاطف دمحم فتىح دمحم هاشم9144

130مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااشاء وجيه رضا حماد عبدالحافظ9145

ن عبدالغفار حسن9146 127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااسماء ابراهيم دمحم المعي 

ن دمحم العدوى9147 104مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااسماء دمحم حساني 

125مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاافروستينا سامح صبىح سوريال9148

133.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااالء ابراهيم فؤاد سليمان9149

88.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهااالء خالد علي ابراهيم9150

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاامال وليد دمحم دمحم نض الدين9151

123مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاامل دمحم جالل همام القطان9152

68.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاامينه ماهر رجب عبدالوهاب عبدالجيد9153



77.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسيطه- امينه هشام عبدهللا محمود ابراهيم 9154

116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاانىحى دمحم صالح دمحم عل حبش9155

96.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاانسام احمد دمحم السيد دمحم هاشم9156

94مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايمان ماهر عبدالحليم حسن عبدالحليم9157

132مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه احمد دمحم رشاد زيدان9158

74مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه السيد دمحمى بيوىم عمر9159

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه رجب جمعه السيد دمحم حشاد9160

113.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه عبدالتواب دمحم الحسينن عبدالتواب9161

125.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه علي دمحم علي9162

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه مصطفن ابوالعال دمحم حرفوش9163

!VALUE#مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاايه ممدوح خليل خلف خليل9164

107مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله ابراهيم عل سيد عل9165

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله ابراهيم دمحم محمود اسماعيل9166

118.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله احمد حسن احمد سليم9167

40.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله اسامة دمحم احمد داود9168

135.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله السيد محمود دمحم9169

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله ايمن احمد حسن عل عمر9170

113مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله تامر محمود دمحم عواد9171

68.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله جمال عطيه محروس دمحم9172

119مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله سعيد دمحم حجازى مرزوق9173

!VALUE#مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله سليم ابراهيم احمد سليم9174

55مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله عاطف عبدالحليم دمحم دمحم9175

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله عبدالعزيز فتح هللا عبدالعزيز عسكر9176

130مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله عصام حافظ هيبه هندى9177

125.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله دمحم دمحم مصباح رمضان الحاموىل9178

103مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله مسعد ابومسلم عبده حسن9179

121مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسمله ياش عصام مطاوع عوض9180

97مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسنت حسام الدين محمود رشاد شمس9181

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسنت فرج عبدالمنعم دمحم عل9182

129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابنان صفوت السيد زاهر الخباز9183

ى9184 132مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابوس احمد طه احمد بحي 

127.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاتسنيم اسالم دمحم شكرى عيد عل9185

125.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاتسنيم رفعت عبدالفتاح دمحم9186

9187
ن
111.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاتقوى عمر السيد سليمان مواق

32.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاتف  زايد فرج عبدالمعبود حجازى9188

118مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاتف  دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح خليل9189

88مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجمانه دمحم محمود عبدالمجيد دمحم9190

112مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجميله خالد عبدالمحسن دمحم مرس9191

114.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنه دمحم عبدالحميد رجب سيد احمد9192

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنه مصطفن بكر قاسم كردى9193

129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن ابراهيم دمحم اسماعيل بركه9194

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن ايهاب رضا ابراهيم ابراهيم9195

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن خليل صابر محروس9196

127.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن سعيد بدران احمد بدران9197

يف عبدالمحسن ابراهيم موس9198 127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن شر

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن طارق عواد ابراهيم عل9199

80.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن عبده السيد عبده9200

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن عطيه دمحم عطيه دمحم9201

9202
ن
94مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن عمرو فتىح فوزى مواق

93.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن دمحم السيد ابراهيم9203



130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن دمحم عالء دمحم عادل9204

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن محمود دمحم عبدالمنعم دمحم9205

ي عبدالفتاح فتىحي بدر9206
ن
112مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن هان

124مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن وليد عبدالمنعم السيد9207

122.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجنن ياش عبدالرازق عبدالعال القاضن9208

128مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجوس دمحم سعد عل مرس9209

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجومانا حمدى دمحم دمحم عاشور9210

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجومانا عمرو زىك فؤاد زىك9211

127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجيهان ممدوح ابراهيم ابوبكر يونس9212

116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه اسامه السيد دمحم احمد9213

119مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه اسامه حسن خليل دمحم9214

111.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه حاتم دمحم عادل عبدالمنعم9215

116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه حسن عواد مغاورى دمحم9216

113.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه خالد عدىل محمود عبدالهادى9217

116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه سعيد ابوعلوان معتمد مرس9218

121مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه صالح ابراهيم دمحم عل عاشور9219

119.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه فتىح عبدهللا فتىح9220

129مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه محب عبدالرازق دمحم شخيخه9221

120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه دمحم احمد ابراهيم9222

105.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه دمحم حسن دمحم عل9223

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه دمحم عز العرب عل9224

124.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه وجيه امام عبدالعزىز9225

91.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه وليد ابراهيم السيد ابراهيم9226

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه وليد رضا حماد عبدالحافظ9227

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحبيبه ياش دمحم السيد عبدهللا9228

ن خطاب عبدالمنعم خطاب منىحى9229 112.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحني 

ن دمحم احمد منصور خضن9230 121مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحني 

ن مصطفن ثابت عل9231 100مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحني 

128.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهادانا عبدالعزيز عبدالرحمن رشيد الخطيب9232

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهادنيا طاهر يوسف عبدالحليم سالم9233

ن المضى9234 131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهادنيا ياش عبدالصمد حسي 

31مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارانا جودة دمحم الشحات9235

124.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارانيا عبدالحميد مسعد الشافع9236

100.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارانيا عمرو عبدالحليم عبدالخالق السيد9237

105.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارانيا محمود احمد محمود العمرجى9238

115مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحاب محمود عبدالرحيم دمحم منصور9239

106مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحمه احمد دمحم عبدالحكيم هيبه9240

132مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحمه السيد احمد ابراهيم9241

115مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحمه دمحم اسامة دمحم9242

118مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحمه هشام متوىل ابوالسعود ابراهيم9243

ى عبدالعزيز فرج9244 123.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارحمه وحيد صيى

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارزان ممتاز طعيمه دمحم طعيمه9245

 حسن سعد9246
 
136مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارضوى عبدالباسط احمد عراق

78مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارضوى عماد حمدى كامل زهي 9247

ف عزت التهاىم9248 108مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارغد اشر

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارغد مصطفن عبدالواحد محمود9249

117مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارغداء دمحم عبدالمرضن عبدالهادى عوده9250

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارقيه عبدالرحمن عبدهللا عبدالعاىط بدير9251

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارقيه مصطفن عبدالعظيم دهشان9252

104مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروان احمد سعيد عبدالغنن عفيفن9253



ف عزت التهاىم9254 116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروان اشر

81.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروان سعيد شعبان دمحم دمحم9255

83مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروان ناجى فريد عبدالسميع الشافع9256

109مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهارودينه دمحم دمحم متوىل الصاوى9257

128.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروضه اسالم دمحم حسن الظاهر9258

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروضه عبدالخالق السيد عبدالخالق السيد9259

36.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروى احمد عبدالمنعم دمحم9260

134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروى جمال عبدالحميد السيد9261

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروى رضا دمحم السعيد هاشم9262

105.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروى سيد احمد عبدالعزيز غنيم9263

127.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروى ياش السيد احمد حجازى9264

85.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاروىه تامر عادل دمحم عبدهللا9265

ن سالم9266 68مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاريتاج حسن سيد حسن حسي 

ن9267 122مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاريم ممدوح عل دمحم حسني 

 دمحم بيوىم9268
 
123.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاريهام احمد شوق

93مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسيطه- زينب ابراهيم احمد دمحم 9269

87مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسيطه- زينب ابراهيم السيد دمحم عفيفن 9270

87.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسيطه- زينب عادل دمحمى حجازى عل 9271

9272
 
82مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهازينب ماهر عبدالحميد عبدالرازق عبدالباق

77.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره السيد جابر محمود امام9273

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره السيد عل شحاته عطا هللا9274

121مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره ايمن دمحم سعيد دمحمى9275

119.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره جمال عزالدين يوسف عبدهللا9276

101مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره رافت صبىح عبدالملك ميخائيل9277

ن9278 ن عبدالعظيم حسني  101.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره عبدالرحمن حسي 

110.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره ماهر صابر محمود دمحم9279

ي موس9280
131.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره دمحم طه عبدالغنن

 دمحم9281
 
123.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره دمحم عبدالمعبود الدسوق

118مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره محمود عطيه محمود السيد9282

120مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساره مصطفن احمد سيد احمد9283

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاساندى عمرو احمد عبدالعزيز ابراهيم9284

ف ابراهيم دمحم الدردبيس9285 100.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسعاد اشر

129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم اسامة احمد عطا هللا عودة9286

ف السيد سعيد عبدالحميد9287 125.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم اشر

132مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم ساىم صالح احمد عبدالرحمن9288

129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم عماد سعيد دمحم بيوىم9289

131.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم دمحم فاروق دمحم سالم9290

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم محمود مسعد ابراهيم مصطفن9291

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم مسعد دمحم منصور دمحم9292

121.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسلىم مصطفن عبدالفتاح جاد ابو المجد9293

ف دمحم العرنى السيد احمد9294 124.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسماح اشر

 زكريا توفيق دمحم9295
ن
108مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسماح هان

لس9296 134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسميحه صابر فوزى يس كي 

123.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسندس صابر عل عبدالعزيز عل9297

 محمود احمد سيف9298
ن
127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسهام هان

70.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسهر سمي  بيوىم محمود اديس9299

133.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسهيله سمي  فريد عبدالسميع الشافع9300

134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاسوسنه ابراهيم جرجس اسحاق ابراهيم9301

128.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشذى دمحم رزق حسن السيد9302

وق تامر فتىح عبدالعزيز عل9303 124مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشر



وق عماد حمدى كامل زهي 9304 95.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشر

وق دمحم عيد عبدالحميد السيد9305 108مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشر

وق يحن  زكريا دمحم حسن9306
97.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشر

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد ابراهيم عبدالمنعم المتينن9307

108.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد احمد مدبوىل السيد عل9308

110.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد اسالم عل حسن9309

121.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاحرىك- شهد السيد دمحم عبدالحليم عاشور 9310

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد امام سالم عبدالحميد غنيم9311

113مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهابسيطه- شهد ايهاب ابراهيم احمد عبدالكريم 9312

110مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد شحته حسن دمحم عل9313

131.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد صالح امام صالح9314

85.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد عبدالجواد احمد عبدالجواد جيى عالم9315

74مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد عل حمدان سالم حمدان9316

117مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد مجدي فتىحي سعيد9317

55مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد دمحم احمد السيد عامر9318

60مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد دمحم سمي  ابراهيم9319

126مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشهد نارص عبدالقادر دمحم ابراهيم9320

ي معوض9321
ن
120مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاشيماء احمد عبدالشاق

68.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاصباح رضا عبدالسالم عامر عبدالسالم9322

125مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاعائشه نض رمزى محمود برهومه9323

103مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه ابراهيم احمد عبدهللا سويلم9324

79مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه السيد دمحم السيد نويىسر9325

112.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه سمي  عبدالمحسن دمحم عل9326

105مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه عماد حمدى ابوالمحاسن9327

115.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه دمحم عبدالجواد خضن السيد9328

120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافاطمه مصطفن صابر محمود دمحم نجم9329

59.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافايزه عمر احمد مليىحى عمر9330

ف الدين9331 117.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافرح ابراهيم عبدهللا ابراهيم شر

134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافرح وليد سعيد ابراهيم صالح9332

47.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافريال دمحم حسان ابو الحمد حسان9333

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهافينى يشى داود فهىم عوض9334

ف حسن كامل دمحم9335 117.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاكريمه اشر

ى دمحم طوجن عطية عزب9336 ن 120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاكين

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهالؤى عالء عل بدوى9337

114مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهالقاء محمود السيد ابراهيم سيد9338

ن 9339 134.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنها ثروت فوزى عبدالعظيم جاد لوجي 

130مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاليل السيد شحتة عبدالرحمن9340

128.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاليل عبدالباسط عبدهللا دمحم ابراهيم9341

102.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامديحه تامر جمال الدين عبداللطيف احمد9342

135مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامروه حسام عبدالموجود عفيفن حجازى9343

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم احمد رجب يسن غنيم9344

131.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم احمد سمي  سعد9345

109مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم احمد دمحم عزت عبدالحميد ابراهيم9346

136.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم اسالم عبدالعظيم عواد سعيد9347

113مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم السيد محمود جاد دمحم9348

110.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم ايمن سعد محمود9349

ن9350 122مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم جمال شبل امام حساني 

ف9351 96.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم حسن فتىح حسن شر

91مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم رضا نجيب دمحم احمد9352

105مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم سامح حسن عل اسماعيل9353



يف غاىل اسحق سليمان9354 120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم شر

118مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم شمس الدين سعيد محمود دمحم السنهوى9355

101.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم صابر فرحات عبدالفتاح9356

ي سعيد غريب9357 88مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم صيى

قاوى9358 ن ابراهيم الشر 118.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم طلعت حساني 

106.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم طه عادل عبدالمنعم دمحم عبدالجواد9359

120مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم عوض حسن دمحم عل9360

129مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم فايز زهران حمدان سالم9361

120مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم دمحم ابوالفتوح غنيىم9362

95.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم دمحم عبدالسالم محمود منصور9363

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم دمحم لطفن بيوىم ابراهيم9364

138مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم محمود شعبان المهدى محمود ربيع9365

119مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم محمود مسعد عبدالحميد الشاىم9366

81.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم مسعد جمال دمحمى دمحم9367

 عبدالننى عبدالمجيد عبدالغنن9368
ن
108مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم هان

120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك ابراهيم دمحم حسن دمحم9369

ف سالم9370 123مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد رفاع شر

ن9371 91مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد عبدالمنعم دمحم حسني 

83.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد عل عبدربة9372

134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد غنيىم محمود9373

130.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد كمال احمد9374

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك احمد دمحم غنيم دمحم غنيم9375

ف حماد محمود دمحم9376 102.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك اشر

129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك ايمن سالمه عبدالسميع سالمه9377

112مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك ايهاب نبيل ابراهيم9378

108.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك بهاء الدين عاطف الدرديرى بيوىم9379

120.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك جمال السيد دمحم اسماعيل9380

106مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك حازم عبدالمنعم محمود احمد9381

108.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك خالد دمحم عبدالقادر بدر9382

113.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك رمضان سمي  مىك دمحم صالح9383

يف دمحم السيد غنيىم9384 122مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك شر

28.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك طارق عادل عباس رفعت9385

125.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك طه لطفن دمحم السيد9386

110.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك عالء عبدهللا عبدالهادى9387

ن مهدى عفيفن9388 92مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك مؤمن شاهي 

136مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك دمحم احمد جاد احمد راشد9389

136مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك دمحم قدرى الشحات دمحم9390

117.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاملك ممدوح دمحم جمال ابراهيم عل9391

77.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنار تامر حسن دمحم عل زهران9392

115.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا اسالم فتىح حسن ابوزيد9393

73مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا السيد محمود عبدالحميد عطاهللا9394

129مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا جمال عفيفن دمحم عفيفن9395

ن9396 115مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا حسن سالم عبدهللا حسي 

117مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا سامح محمود دمحم احمد جندي9397

ن مهدى عفيفن9398 89.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا مؤمن شاهي 

96.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا مجدى عبدالرحمن عبدالفتاح الغراب9399

124.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا دمحم فاروق محمود عبدهللا9400

120مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنة هللا دمحم دمحم حجازى يوسف9401

ي عبدهللا9402
40.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنه ابو السعود عفيفن

ف طه عل خليفه9403 133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنه اشر



118.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامنن دمحم دمحم فؤاد دمحم9404

130مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاموده حسام عبدالموجود عفيفن حجازى9405

106.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاىم جمال سالم حسن سالم9406

ف9407 123.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاىم حسن فتىح حسن شر

132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاىم عادل دمحم عبدالقادر9408

92.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاىم عبدالحليم السيد مصطفن عبدالحليم9409

118.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاىم دمحم يوسف حجازى يوسف9410

نا طه دمحم عبدالمنعم9411 121مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامي 

124.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاناديه ابراهيم فتىح عزام عليوه9412

119مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاناديه السيد احمد عبدالفتاح النجار9413

127.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاناديه تامر السيد ابراهيم جمعه9414

 سيد دمحم9415
 
108.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانبيله اسامه شوق

133مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندا دمحم رفعت عبدالرحمن السيد صقر9416

134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندى احمد عثمان دمحم السيد عبدالرحمن9417

ن عبدالمجيد حسن9418 124مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندى طلعت حسي 

!VALUE#مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندى طه عادل حسن احمد عل9419

92مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندى عادل شحاته صبيح طلبه9420

95مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاندى كمال الدين عل دمحم عبدالمطلب9421

113.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانسمه عاطف دمحم صابر عبدالحليم خليل9422

82مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانور احمد مرس ابراهيم الباجورى9423

107.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانور تامر بدر دمحم بدر9424

84.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانور عبدالحميد محمود دمحم قدح9425

91مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانور دمحم دمحم عبدالسميع9426

102.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانورا صابر عبدالحافظ دمحم الماوى9427

121.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانوران عبدالعزيز كمال عبدالعزيز يوسف9428

126.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانوراى نارص الطوجن دمحم شامه9429

128مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانورهان احمد عبدالرحمن شحاتة9430

ي ابوالحمد حسان9431
56مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانورهان مصطفن

131مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهانيجار عبدالحميد رجب خليفه شارع9432

137.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهاجر السيد صبىح حمدان9433

127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهاجر دمحم ضياءالدين عبدالغفار9434

104.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهاجر مدحت السيد الطنطاوى عبدهللا9435

99.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهبه هللا مجدى عبدالرحمن عبدالفتاح الغراب9436

 ميسور عبدالجواد9437
ن
127مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهداية عبدالشاق

116مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهدى دمحم السيد دمحم سليمان9438

ف عباس السيد بيوىم9439 98.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهدير اشر

118مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهمسه هشام متوىل ابوالسعود ابراهيم9440

ن دمحم9441 134مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهنا اسالم دمحم حسني 

113.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهنا سامح دمحم ابراهيم مرس9442

127.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاهنا ماهر عادل كمال امام9443

124مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاوعد عاطف حكمت عوض هللا عل9444

ن دمحم9445 45.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاوفاء سمي  فتىح حسي 

ن ابراهيم عبدالكريم امام دمحم9446 132.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاياسمي 

ن اسالم فتح هللا محمود حرفوش9447 125مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاياسمي 

ن السيد احمد عبدالرحمن9448 ن حسي  119مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاياسمي 

ن مسعد عبدالمجيد حسن9449 129.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهايمنن حسي 

ن الحمالوى9450 نبنهاابراهيم احمد ابراهيم حسي  123.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف عبدالباسط دمحم9451 نبنهاابراهيم اشر 77حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاابراهيم تامر ابراهيم ذىك ابراهيم9452 93حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاابراهيم عمرو طلعت ابراهيم عبدالرحمن9453 113.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهاابراهيم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم9454 105حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاابراهيم دمحم عبدالرحيم عبدالموجود عبدالرحيم9455 109.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاابراهيم مدحت رمضان ربيع9456 51.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد ابراهيم سعيد ابراهيم صالح9457 134حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد ابراهيم عبدالعظيم محمود احمد9458 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد احمد دمحم احمد السيد9459 92.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد اسامه السيد العرنى عبدالفتاح9460 121.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ى عدوى9461 نبنهااحمد اسالم محمود جيى 75حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد اسماعيل احمد اسماعيل احمد9462 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد السيد عبدالفتاح هالل عل9463 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 زىك9464
 
نبنهااحمد ايهاب دمحم العراق 109حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد بالل عفيفن دمحم محمود9465 83حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد راىمي احمد جودة9466 119.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- احمد سعد دمحمى ابراهيم السيد 9467 99حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد سمي  عبدالمحسن دمحم عل9468 126حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد عصفور دمحم عبدالمقصود9469 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد غريب احمد عبدهللا9470 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد مجدى احمد دمحم عبدهللا9471 115.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- احمد دمحم احمد عبدالصادق عبدالمنعم 9472 89حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد دمحم عبدالعليم دمحم دمحم9473 135.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد دمحم دمحم السعيد زهران9474 118حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد مصطفن دمحم ابوالسعود دمحم9475 129.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااحمد وائل احمد عبدالمنعم عبدالكريم9476 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادم احمد دمحم عزت عبدالحميد ابراهيم9477 119.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم احمد بهجت ابراهيم احمد9478 89حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم جالل احمد سالم سويلم9479 !VALUE#حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف الدين9480 نبنهاادهم جمال احمد سليمان شر 63حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم سالم ابراهيم سالم خاطر9481 120حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم صابر عبدالخالق حسن عمر9482 106حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم طاهر محمود حسن9483 135حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- ادهم دمحم حماده دمحم محمود 9484 112.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاادهم دمحم دمحم السعيد زهران9485 53حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

يف حسن احمد سليمان9486 نبنهااسامه شر 67.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف احمد دمحم احمد دمحم9487 نبنهااشر 136حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 دمحم9488
 
ف اسامه ابراهيم الدسوق نبنهااشر 52حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد احمد السيد عبدالجواد خليل9489 106.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد رمضان السيد سيد احمد9490 125.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد دمحم السيد احمد يوسف9491 84حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد دمحم السيد عل دمحم الدجدج9492 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد دمحم سيد احمد رشدى9493 126حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاالسيد وحيد عل السيد عل9494 79حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهااندرو ايمن انور ابراهيم جرجس9495 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاانس احمد عبدالفتاح عبدالوهاب دمحم9496 130.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاانس دمحم دمحمعزت عبدالحميد ابراهيم9497 116حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- ايمن مصطفن فتىحي مصطفن دمحم 9498 101حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاايهاب امجد فتىح عبدهللا احمد9499 122حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاباسم دمحم علي دمحم سليمان9500 107.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابالل ابراهيم دمحم دمحم محمود9501 88.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابالل محسن سعد زغلول السيد فرج9502 25حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابالل دمحم عبدالكريم دمحم برع9503 118حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهابالل دمحم عبدهللا سيد احمد البدوي9504 127حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- بيشوى صليب ناجح رزق هللا 9505 67.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 فيكتور مكرم داوود9506
ن
نبنهاتون 46.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاجورج امي  كامل نصيف صليب9507 118حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 جوزيف وجيه يوسف فرج9508
ن
نبنهاجوفان 8.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاحامد محمود حامد محمود هيكل9509 50حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف حمدون عبدالحميد دمحم9510 نبنهاحسام اشر 122حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاحسن احمد حسن احمد احمد عامر9511 129.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- حسن عل حسن دمحم 9512 69.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاحسن دمحم حسن دمحم عل9513 20.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ي 9514
ن
نبنهابسيطه- حسن دمحم فوزى مواق 71.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاحسن هيثم حسن السيد احمد شعالن9515 103حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن سليمان9516 ن احمد ابراهيم حسي  نبنهاحسي  111حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن جمال السيد مصطفن 9517 نبنهابسيطه- حسي  56حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن دمحم9518 نبنهاحمزه ابوبكر فتىحي امي  111حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاحمزه احمد سعد عبدالحميد9519 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- خالد السيد رشاد سعداوى عثمان 9520 84.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ى السيد حسن عمر9521 ى السيد خي  نبنهاخي  109.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهارشاد اسالم رشاد دمحم ابراهيم9522 52.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهارفعت عمر رفعت عبدالرحمن السيد9523 113.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهارمضان ايمن رمضان احمد رمضان9524 104حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازكريا جوده زكريا جوده عبدالخالق9525 109حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد احمد السيد احمد حسن شتات9526 62.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف عبدالمنعم حنفن حسن 9527 نبنهابسيطه- زياد اشر 77حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد سعيد عبداللطيف مصطفن عبداللطيف9528 108.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

يف ساىم دمحم السيد9529 نبنهازياد شر 106حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد عمرو رشاد عبدالفتاح سعد9530 28حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد عمرو فؤاد حسن عبدهللا9531 116.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز سالم9532 35.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهازياد هيثم فتىح دمحم درويش9533 132.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاساىم دمحم عيد دمحم دمحم9534 114حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسعيد هيثم سعيد دمحم جمعه9535 114حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسالمه دمحم سالمه عبدالسميع سالمه9536 131.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسمي  كرم سمي  عبدالعال اسماعيل9537 114.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- سيد تامر السيد عبدالحليم الكشك 9538 80حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

9539
 
نبنهاسيف الدين احمد حسينن دمحم دمحم عراق 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسيف حسن ابراهيم عبدالواحد حسن9540 16حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسيف عمرو عبدالعاىط عبدالرحمن عمر شور9541 112حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاسيف دمحم صوانى دمحم صوانى9542 66حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاصابر حسن صابر حسن عبدالحفيظ9543 88حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاصالح السيد السيد مصيلىح ابراهيم9544 100حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- ضياء دمحم عل دمحم حسن خاطر 9545 72حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 السيد9546
 
نبنهاطارق صالح فاروق صدق 93حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاطارق عبدهللا عبدالصمد شحاتة9547 34.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاطاهر احمد طاهر ابراهيم شلنى9548 110.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالحليم عاطف عبدالحليم سليمان عبدالحليم9549 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف جمعه السيد حشاد9550 نبنهاعبدالرحمن اشر 46حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن انور عبدالسميع احمد منصور9551 127.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن ايمن عبدالرحمن دمحم ابراهيم9552 122حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن حسن مغازى عل الفار9553 نبنهاعبدالرحمن حسي  121.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهاعبدالرحمن خالد دمحم سمي  متوىل دمحم9554 119حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن رافت دمحم رياض حنفن الخوىل9555 88حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن رزق كامل دمحم9556 59.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن ساىم مختار عطيه سليمان9557 119.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن سعيد حسن ابراهيم9558 128.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن عمرو جنش عبدالحفيظ علي حافظ9559 105.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن عواد عبدالمعط سليمان عبدالرحمن9560 50حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- عبدالرحمن دمحم حسن مرس حسن 9561 94.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن دمحم دمحم بدر راشد9562 58حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن محمود احمد محمود دمحم محمود9563 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن محمود عبدالقادر دمحم9564 117حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالرحمن مىحي السيد عبدالمجيد شحاته9565 124حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم السيد9566 82حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالعظيم دمحم عبدالعظيم عل دمحم9567 91حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالغنن ياش حسن دمحم عل زهران9568 70.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا ابراهيم عبدالعاىط حجازى مرزوق9569 93حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم شعالن9570 104.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف الدين9571 نبنهاعبدهللا السيد عبدهللا ابراهيم شر 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا حسن عزت ابراهيم عبدالرحمن9572 63.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا طارق دمحم وهب دمحم9573 126حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- عبدهللا عبدالعال ابو شيع عبدالعال دمحم 9574 87حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا عل يوسف عمر متوىل9575 50حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 دمحم9576
 
نبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا عراق 111حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا دمحم عبدهللا نور الدين9577 100.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- عبدهللا دمحم مسعد مجاهد عل 9578 86حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 دمحم محمود عزب9579
ن
نبنهاعبدهللا هان 128.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا وليد السيد احمد يوسف9580 124حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدهللا ياش سعيد صياد حبيىسر9581 120حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبدالننى دمحم صبىح يوسف عبدهللا9582 91حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعبيدة عالءالدين عبدالواحد محمود9583 42.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ى عدوى 9584 نبنهابسيطه- عالء عالء محمود جيى 84حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ى دمحم عل مليىحى9585 نبنهاعل خي  114حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعل سمي  عل عبدالوهاب حسن9586 130حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعل دمحم عل غنيم9587 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- عل دمحم عل فهىم عل 9588 81حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعل دمحم عل محمود عل العبد9589 119حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر ابراهيم نوار ابراهيم السيد9590 103.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر السيد طه زىك سالم9591 127.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر حسن عل شحاته غزى9592 128حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر حمدي حسن عبدالرازق يونس9593 131حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر خالد فتىح مرزوق دمحم يونس9594 119.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر سعيد سالم محمود سالم9595 123.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 عبدالفتاح ابو الفضل سكر9596
 
نبنهاعمر شوق 135حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر صالح الدين مني  محمود سالم9597 86حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر عبدالهادي عبدهللا عبدالهادي يس9598 22.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمر عالء صبىحي عبدالفتاح عبدالرحمن9599 78حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن ابراهيم القال9600 نبنهاعمر محسن عبدالحكيم حسي  132حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمرو خالد السيد توفيق سليمان9601 116حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ادعي9602 نبنهاعمرو خالد عبدالموىلي عبدهللا اليى 127.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاعمرو عزت عبدالكريم دمحم برع9603 132.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهاعمرو موس دمحم ابراهيم موس9604 23حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهافارس احمد ابو الفتوح عبدالعزيز9605 136.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهافارس عمرو عبدالعاىط عبدالرحمن عمر شور9606 79حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهافارس دمحم عبدالغنن احمد السيد9607 112.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهافارس مسعد احمد عل دمحم9608 48.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ي9609
 
نبنهافاروق السيد محمود دمحم دسوق 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهافتىح دمحم فتىح دمحم دمحم9610 96.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاكامل كمال ابراهيم عل مصطفن9611 103حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- كريم نارص عبدالكريم انور ابراهيم 9612 91حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاكمال عيد كمال سلطان دمحم9613 111حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

لس صليب ناجح رزق هللا 9614 نبنهابسيطه- كي  79حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامازن احمد جوده السيد نورالدين9615 135حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامتياس امجد رفعت تادرس9616 134.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامجدى خالد فرحات عبدالغفار دمحم9617 39حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد احمد ابراهيم احمد9618 27حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد رزق علي رزق9619 132حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد عابد عبدالرحمن دمحم9620 119حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم احمد عبدالرحمن عبدالبصي  9621 80حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد عفيفن عواد عفيفن بدرالدين9622 118حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد دمحم عفيفن9623 123.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم احمد مدبوىل السيد عل9624 117حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم اسامه عبدالحميد دمحم العرنى9625 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم اسامه دمحم حسنن محمود9626 126.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم اسالم ابراهيم دمحم ابراهيم9627 75حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم اسالم ابوالفنوح عبدالعظيم دمحم9628 42.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف عبدالعظيم فؤاد كامل9629 نبنهادمحم اشر 82حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف عبدربه شحاته موس9630 نبنهادمحم اشر 86.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم السيد دمحم حسن دمحم9631 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم العزب العزب السيد عباده9632 105.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم حسن دمحم حسن بدوى9633 76.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن دمحم السيد دمحم9634 نبنهادمحم حسي  97حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم حمدى حسن بيوىم ادريس 9635 91.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم حمدى هاشم دمحم غازى9636 29حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم خالد بيوىم دمحم عمر9637 92حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم رجب دمحم مصطفن الجندى9638 103.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم رمضان سعد طه احمد9639 62حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم رمضان عزت عمرو عبدالعزيز9640 130حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم ساىم عبدالعظيم حسن فهيم9641 130.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم ساىم دمحم العرنى موس9642 119.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ى سليمان سليمان بركات9643 نبنهادمحم سليمان خي  130.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

يف9644 يف نض شر نبنهادمحم عادل شر 124.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عادل دمحم رفعت ابراهيم مصطفن9645 54.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عاطف احمد اسماعيل احمد9646 58.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم عبدالحليم عزت فتىح غريب 9647 102.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن9648 نبنهادمحم عالء ابراهيم دمحم حسي  115.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عل شحاته عل شحاته9649 59حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عل عبدهللا الطوجن احمد شخيخة9650 70حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عماد دمحم عبدالسالم انيس9651 60حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عمرو شحاته السيد سليم9652 64حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم عمرو دمحم عبدالغنن مراد9653 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهادمحم عيد دمحم عيد فرج هيبه9654 75.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم مجدى مجدى دمحم حلىم ابراهيم 9655 79حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم مرزوق عايش مصطفن عايش9656 22.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهادمحم نبوى احمد عبدالصادق عبدالمنعم9657 56حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 دمحم سعيد عبدالمقصود9658
ن
نبنهادمحم هان 135.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن9659 نبنهادمحم هيثم عبدالرازق نبهان حساني  137حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم وجيه عبدالرازق دمحم 9660 83.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- دمحم وليد حنفن فوزى مدبوىل 9661 87.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود ابراهيم عبدهللا ابراهيم دمحم9662 112.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود احمد معوض كامل مطاوع9663 103.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن هيكل9664 ن دمحم امي  نبنهامحمود امي  123.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود ايمن محمود عبدالكريم سليم9665 124.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود رفاع عبدالبارى شحاته9666 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود رمضان عزت عمرو عبدالعزيز9667 52حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود سمي  ابراهيم يوسف الخواجه9668 134.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود عبدالباسط ابراهيم احمد ابومنصور9669 61.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود عبدالعزيز محمود عبدالحليم9670 122حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود عمرو عبدالحميد السيد عبدالحميد9671 126.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود دمحم عبدالفتاح محمود9672 85.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود مسعد دمحم دمحم ابراهيم9673 55حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود مصطفن فتح هللا محمود مصطفن9674 129حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامحمود وائل عبداللطيف عفيفن دمحم ندا9675 131حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

 حسن عبدالعال9676
 
نبنهامحمود وليد دسوق 125حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامروان اسامه فوزى ابراهيم القال9677 127.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامروان تامر فوزى احمد9678 131.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامسعد نورالدين عبدالباسط نورالدين حسن9679 118حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن ابراهيم عبدالرشيد عل جوده9680 124.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- مصطفن اسامه صابر دمحم عبدالموجود 9681 92حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن اسالم السعيد احمد سعيد9682 128.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف عبدالحليم سليمان عبدالحليم9683 نبنهامصطفن اشر 131.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن جمال احمد عبدالمقصود مطاوع9684 110.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن9685  حسي 
 
نبنهامصطفن خالد دمحم شوق 102حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن رمضان مصطفن دمحم عفيفن9686 121.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن شحته خليل لبيب خليل9687 47حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن دمحم انور ابراهيم معبد9688 111.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن دمحم حامد محمود دمحم هيكل9689 77حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن دمحم حسن دمحم امام9690 134حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن دمحم مصطفن صالح9691 133.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن دمحم مصطفن عبدالعزيز مطاوع9692 129حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن محمود فرج محمود9693 134.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامصطفن منصور دمحم منصور الرونى9694 131حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامعاذ دمحم صبىح عبدالغنن احمد9695 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامهاب خالد عبدالمنعم سيد هاشم9696 127حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامهاب وائل عبدالعظيم سعد دمحم9697 133حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامهدى عصام طالل دمحم دهشان9698 129.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ي ابراهيم9699
نبنهامهند اسامه دمحم رياض حنفن 123.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامومن دمحم دمحم عبدهللا9700 35.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامومن نارص لطفن دمحم عبده9701 130حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهامينا مجدى رشدى رومان جرجس9702 114حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهانارص عمرو نارص دمحم ابراهيم9703 95.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 



نبنهاناير نبيل رمزى توفيق بشاره9704 107.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهانبوى سامح احمد عبدالصادق عبدالمنعم9705 45.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهاوليد دمحم بهجت عبدالمنعم الرباط9706 123حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن9707 ن احمد حماد عودة حسي  نبنهاياسي  128حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ن حسن دمحم عبدالعزيز دمحم9708 نبنهاياسي  36.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايامن وائل حامد ابراهيم دمحم9709 111حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايىح ربيع رجب بدوى حسبو9710 104.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايىح عادل عبدالعزيز كامل9711 55حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايحن  دمحم عبداللطيف عبدالكريم9712 100حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايشى ابراهيم يشى عبدالفتاح عبدهللا9713 120.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم9714 128.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف احمد احمد سيد عبدالىح9715 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف احمد السيد عبدالهادى9716 131.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف احمد سليمان عبدهللا9717 115.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف احمد دمحمى سيد احمد العدوى9718 121.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف اسامه دمحم جالل الغمرى9719 118.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ف الدين9720 نبنهايوسف السيد احمد سليمان شر 122.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف السيد سالمة عل بندارى9721 119حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف السيد سند عبدالعزيز عبدالرحمن9722 108حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهابسيطه- يوسف السيد عبدالمنعم سليمان عبدالحليم 9723 94.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف السيد فرج دمحم بيوىم9724 100.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف ايهاب عبدالقوى عبدالحميد9725 132.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف حمدى كمال دمحم دجا9726 131.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف رمضان عبدالعال محمود9727 99.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف عمرو عبدالحميد عبدالغنن دمحم9728 105حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف دمحم جميل السيد جميل9729 110.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف دمحم جوده فؤاد محمود9730 121حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف دمحم عادل سيد دمحم9731 110.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف دمحم عبدالغفار تهاىم9732 125حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

9733
ن
نبنهايوسف محمود حامد السيد بسيون 92حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

نبنهايوسف محمود علي دمحم9734 134.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

ي سعد محمود المباريدي9735
نبنهايوسف مصطفن 84.5حمزة بن عبدالمطلب ت أ بني 

129.5زيد بن حارثة ع مبنهااروى دمحم حسن علي هاشم9736

ن يوسف9737 133زيد بن حارثة ع مبنهااشاء صالح يوسف امي 

 العرنى9738
ن 134.5زيد بن حارثة ع مبنهااشاء ناجى جمعه حسي 

125.5زيد بن حارثة ع مبنهااالء سمي  حامد محمود دمحم9739

130.5زيد بن حارثة ع مبنهاامال احمد عبدالظاهر دمحم محمود9740

129.5زيد بن حارثة ع مبنهاامنيه مجدي محمود غنيم دمحم9741

100.5زيد بن حارثة ع مبنهاامينه رضا شعبان السيد خليل9742

72زيد بن حارثة ع مبنهاايات دمحم مسعد فؤاد زىكي9743

129.5زيد بن حارثة ع مبنهاايرينن سامح جرجس فهىمي عوض9744

94.5زيد بن حارثة ع مبنهاايمان احمد فتىحي دمحم عبدالمعطي9745

131.5زيد بن حارثة ع مبنهاايه السيد عبدالمحسن عبدالهادى مرس9746

ن9747 128زيد بن حارثة ع مبنهاايه ساىم السيد سيد احمد ابو العيني 

134زيد بن حارثة ع مبنهاايه دمحم عل السيد عبدالحافظ9748

129.5زيد بن حارثة ع مبنهابتول عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم عفيفن9749

129زيد بن حارثة ع مبنهابسمله احمد دمحم احمد ابوزيد9750

126.5زيد بن حارثة ع مبنهابسمله سامح السعيد احمد سعيد9751

124زيد بن حارثة ع مبنهابسمله مجدي عبدالستار دمحم سالمة9752

128زيد بن حارثة ع مبنهابسمله دمحم جودة ابراهيم حسن9753



127.5زيد بن حارثة ع مبنهابسنت احمد دمحم المغرنى يونس9754

126زيد بن حارثة ع مبنهابسنت عمرو ابراهيم عبدالفتاح هاشم9755

124زيد بن حارثة ع مبنهاتسنيم سيد احمد عبدالمرضن سيد احمد9756

130زيد بن حارثة ع مبنهاتسنيم عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالسميع9757

كاوى9758 112زيد بن حارثة ع مبنهاتسنيم عصام دمحم عبدالحميد اليى

122زيد بن حارثة ع مبنهاتف  عزت غريب احمد خليل9759

135.5زيد بن حارثة ع مبنهاجنن احمد محمود رمضان ابراهيم9760

ف دمحم حسن عبدالحميد9761 134.5زيد بن حارثة ع مبنهاجنن اشر

ى9762 132زيد بن حارثة ع مبنهاجنن ايمن عبدالعزيز السيد خضن

114زيد بن حارثة ع مبنهاجنن رشاد جمال رشاد اسماعيل9763

123.5زيد بن حارثة ع مبنهاجنن محمود احمد محمود سليمان9764

128.5زيد بن حارثة ع مبنهاجنن محمود عبدالفتاح احمد عبدهللا9765

ي9766
40زيد بن حارثة ع مبنهاجنن مصطفن فؤاد كامل عفيفن

120.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه حسن رزق فؤاد كامل9767

103زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه رضا السيد احمد9768

111.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه صابر ابراهيم عوض مصطفن9769

109.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه عالء محمود ابراهيم محمود9770

118.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه عمرو ابراهيم عبدالفتاح هاشم9771

114زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه محمود دمحم محمود دمحم9772

ي سيد احمد9773
ن
129.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه ياش طه عبدالشاق

73.5زيد بن حارثة ع مبنهاحبيبه ياش كمال الدين دمحم شحاته9774

ن ياش عبدالفتاح جمعة علي جمعة9775 133زيد بن حارثة ع مبنهاحني 

137.5زيد بن حارثة ع مبنهاراندا ياش محمود جيى كالب9776

ي عبدالمقصود دمحم9777
135.5زيد بن حارثة ع مبنهارتاج محمود الحسينن

106.5زيد بن حارثة ع مبنهابسيطه- رحمه مسعود عبدالرحمن دمحم عثمان 9778

126زيد بن حارثة ع مبنهارقيه وليد عل عبدالعزيز عل9779

138زيد بن حارثة ع مبنهارنا ياش محمود جيى كالب9780

ن9781 84زيد بن حارثة ع مبنهاروان ايمن ابراهيم سالم حسي 

9782
 
135زيد بن حارثة ع مبنهاروان حمدى دمحم عل دسوق

131زيد بن حارثة ع مبنهاروان دمحم صالح عبدالعزيز احمد9783

ي عبدالمقصود دمحم9784
121.5زيد بن حارثة ع مبنهاساره دمحم عبدالغنن

ي رضوان امام دمحم9785
134زيد بن حارثة ع مبنهاساره مصطفن

122زيد بن حارثة ع مبنهاساىلي دمحم عمر سيد احمد زرد9786

135زيد بن حارثة ع مبنهاسلىم اسالم صالح الدين دمحم كامل نصار9787

112.5زيد بن حارثة ع مبنهاسلىم حمدي ابراهيم ابراهيم خليل9788

129.5زيد بن حارثة ع مبنهاسلىم خالد احمد غنيىم احمد9789

75.5زيد بن حارثة ع مبنهاسلىم عبدالسالم محمود عبدهللا امام9790

134.5زيد بن حارثة ع مبنهاسما ابراهيم الشاذىلي عبدالعظيم عبدالحافظ9791

 فاروق سعد السيد عبدهللا9792
ن
135زيد بن حارثة ع مبنهاسما هان

 ابراهيم دمحم مجاهد9793
ن
133زيد بن حارثة ع مبنهاسناء هان

130.5زيد بن حارثة ع مبنهاسهيله ياش صبىح عبدالفتاح عبدالرحمن9794

134.5زيد بن حارثة ع مبنهاشذا دمحم حسن احمد9795

وق امام عيد امام احمد الحادق9796 121زيد بن حارثة ع مبنهاشر

وق عصام رزق فؤاد كامل9797 124زيد بن حارثة ع مبنهاشر

وق عصام عبدالعاىط عبدالهادى غريب9798 123.5زيد بن حارثة ع مبنهاشر

ن عبدالهادي سالم9799 وق دمحم حسي  135.5زيد بن حارثة ع مبنهاشر

122.5زيد بن حارثة ع مبنهاشمس سعيد كمال الدين دمحم شحاتة9800

130زيد بن حارثة ع مبنهاشهد احمد امام ابراهيم9801

114.5زيد بن حارثة ع مبنهاشهد ايمن رمضان دمحم احمد شيحه9802

109.5زيد بن حارثة ع مبنهاشهد سمي  ابراهيم السيد فراج9803



124.5زيد بن حارثة ع مبنهاشهد عز العرب عبدالحليم سيد احمد9804

118زيد بن حارثة ع مبنهاشيماء ياش علي عبدالجواد علي عواد9805

133.5زيد بن حارثة ع مبنهاضىح امجد فتىحي رزق احمد9806

116زيد بن حارثة ع مبنهاعائشه جوده عبدالظاهر دمحم محمود9807

98.5زيد بن حارثة ع مبنهافاطمه الزهراء وليد دمحم محمود9808

122زيد بن حارثة ع مبنهافاطمه جودة ابو الفتوح جودة اسماعيل9809

ى9810 120زيد بن حارثة ع مبنهافرح دمحم الشحات عبدالغنن الهمشر

113زيد بن حارثة ع مبنهاليل سالم سالمة سالم قنديل9811

ن عبدالجواد 9812 92.5زيد بن حارثة ع مبنهابسيطه- ليل دمحم حسي 

100زيد بن حارثة ع مبنهامارى طلعت عزىمي ابراهيم صليب9813

ي عزىمي ابراهيم صليب9814
ن
120.5زيد بن حارثة ع مبنهامريان هان

123زيد بن حارثة ع مبنهامريم اسامه متوىل عبدالغفار مغاورى الديب9815

ن السيد9816 101.5زيد بن حارثة ع مبنهامريم حسن احمد حسي 

122.5زيد بن حارثة ع مبنهامريم شحتة السيد دمحم السيد9817

113.5زيد بن حارثة ع مبنهامريم عادل محمود علي عجىمي9818

78.5زيد بن حارثة ع مبنهامريم عصام السيد ابراهيم دمحم9819

119زيد بن حارثة ع مبنهامريم لطفن دمحم الطوجن لطفن9820

86.5زيد بن حارثة ع مبنهامريم دمحم خضن دمحم بكرى9821

126زيد بن حارثة ع مبنهامريم مينا موريس عطية سليمان9822

121.5زيد بن حارثة ع مبنهاملك ابوالعال محمود ابوالعال القناوى9823

ف حامد مرزوق عبدالرحمن9824 97زيد بن حارثة ع مبنهاملك اشر

133زيد بن حارثة ع مبنهاملك ايمن اسامه دمحم الطيب9825

9زيد بن حارثة ع مبنهاملك ايمن علي دمحم علي9826

ي9827
بينن 106.5زيد بن حارثة ع مبنهاملك حمدي علي عبدالوهاب الشر

84.5زيد بن حارثة ع مبنهاملك عصام عبدالعاىط عبدالهادى غريب9828

87زيد بن حارثة ع مبنهاملك عوض رضا عبدالننى الششتاوى9829

112.5زيد بن حارثة ع مبنهاملك مصطفن فتىحي توفيق علي9830

99زيد بن حارثة ع مبنهاملك نبهان دمحم ابراهيم9831

ي دمحم دمحم احمد9832 122.5زيد بن حارثة ع مبنهامنار عبدالننى

109.5زيد بن حارثة ع مبنهامنار فوزي دمحم فوزي حسن9833

68.5زيد بن حارثة ع مبنهامنة هللا ابراهيم احمد الطيب9834

ي نور الدين دمحم9835
83.5زيد بن حارثة ع مبنهامنة هللا حسن حسنن

126زيد بن حارثة ع مبنهامنة هللا عاصم علي عبدالمعطي9836

128.5زيد بن حارثة ع مبنهامنة هللا دمحم عبدالعليم عبدالقوى نصي 9837

ن9838  ميهوب حسي 
ن
110زيد بن حارثة ع مبنهامنه هان

53.5زيد بن حارثة ع مبنهاىم كريم كامل عواد9839

نا دمحم عبدهللا اسماعيل دمحم9840 108زيد بن حارثة ع مبنهامي 

ي9841 118زيد بن حارثة ع مبنهانبيله ابراهيم دمحم المغرنى

106.5زيد بن حارثة ع مبنهاندى امجد رجب عثمان عبدالحكيم9842

133زيد بن حارثة ع مبنهاندى بهاء الدين ابراهيم دمحم ابو زيد9843

ن بهاء الدين ابراهيم دمحم ابو زيد9844 130.5زيد بن حارثة ع مبنهانرمي 

130زيد بن حارثة ع مبنهانشين رضا دمحم حسن ابراهيم تاج9845

127زيد بن حارثة ع مبنهانه دمحم مسعد دمحم احمد الحادق9846

128زيد بن حارثة ع مبنهانور صالح عوض صالح دمحم عل9847

74زيد بن حارثة ع مبنهانور دمحم عبدهللا ابراهيم9848

121زيد بن حارثة ع مبنهانورهان شحته شوكت شحاته مرس حسن9849

 عرانى9850
97زيد بن حارثة ع مبنهانوسه شحته دمحم مصطفن

111.5زيد بن حارثة ع مبنهانيجار عادل عبدالفتاح عل البلتاجى9851

122.5زيد بن حارثة ع مبنهاهاجر ايهاب فايز السيد الشافعي9852

9853
 
127.5زيد بن حارثة ع مبنهاهايدى السيد حامد السيد دسوق



133.5زيد بن حارثة ع مبنهاهنا تامر دمحم الضعيف انور هريدي9854

129زيد بن حارثة ع مبنهاهنا عبده الشاذىلي عبدالعظيم الشاذىلي9855

 عل9856
 
107زيد بن حارثة ع مبنهاهنا عمرو ابراهيم الدسوق

!VALUE#زيد بن حارثة ع مبنهاوالء دمحم عبدالاله رفاع عمر9857

ن محمود عبداللطيف محمود حجازى9858 125.5زيد بن حارثة ع مبنهاياسمي 

124.5زيد بن حارثة ع مبنهاابانوب راىمي جرجس فهىمي عوض9859

105.5زيد بن حارثة ع مبنهاابانوب ميشيل بخيت جرجس بخيت9860

106.5زيد بن حارثة ع مبنهاابراهيم عبدالهادى ابراهيم دمحم ابراهيم خاطر9861

106زيد بن حارثة ع مبنهاابراهيم ممدوح خليل دمحم نعمان9862

97.5زيد بن حارثة ع مبنهاابراهيم يشي عوض دمحم السيد9863

ن سالم9864 111زيد بن حارثة ع مبنهااحمد السيد السيد حسي 

62.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد السيد محمود غنيم دمحم9865

108.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد انور عبدالسالم انور9866

123زيد بن حارثة ع مبنهااحمد عبدالفتاح عل عبدهللا عل9867

127.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد عدنان احمد العايدى9868

118.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد عصام كرم دمحم الطوجن9869

102.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد علي عبدالمجيد عبدالقادر عبدالرحمن9870

130زيد بن حارثة ع مبنهااحمد عمار عبدالسميع سيد احمد زايد9871

74.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد دمحم عبدالسميع عبدالسميع زايد9872

72.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد دمحم نارص عرفة عرفة9873

132زيد بن حارثة ع مبنهااحمد محمود عبدالمحسن سليمان يوسف9874

128.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد مصطفن متوىل السيد فضل هللا9875

130.5زيد بن حارثة ع مبنهااحمد نارص عبدالحافظ احمد السيد9876

116زيد بن حارثة ع مبنهاادم احمد السيد عبدالشكور9877

ي دمحم عبدالرحيم9878
108زيد بن حارثة ع مبنهاادم احمد عفيفن

51.5زيد بن حارثة ع مبنهاادهم عل احمد حلىم دمحم9879

101.5زيد بن حارثة ع مبنهاادهم عمرو عبدالظاهر احمد دمحم9880

109زيد بن حارثة ع مبنهااسالم دمحم صبىح عبدالمنعم السيد9881

121.5زيد بن حارثة ع مبنهااسالم دمحم فهىم السيد اسماعيل9882

84.5زيد بن حارثة ع مبنهااسالم هيثم دمحم سعيد عل الغرباوى9883

ف طارق عبدالموجود حسن شعالن9884 64.5زيد بن حارثة ع مبنهااشر

اء عماد دمحم حلىمي دمحم9885 127.5زيد بن حارثة ع مبنهااليى

42زيد بن حارثة ع مبنهاالسيد ابراهيم السيد ابراهيم عطية مرسي9886

79زيد بن حارثة ع مبنهاالسيد سامح السيد مجاهد9887

125.5زيد بن حارثة ع مبنهابيشوى طارق نجيب عطاهلل عبدالمالك9888

84.5زيد بن حارثة ع مبنهابسيطه- جمال ايمن محمود عبدالرحمن 9889

ي9890
 
119.5زيد بن حارثة ع مبنهاجمال عادل جمال عبدالقادر عراق

52زيد بن حارثة ع مبنهاجمال مسعد حويىحي راغب السيد9891

71زيد بن حارثة ع مبنهاحسام صالح الدين كمال احمد يوسف9892

71زيد بن حارثة ع مبنهابسيطه- زياد احمد سمي  دمحم سليمان 9893

107.5زيد بن حارثة ع مبنهازياد احمد متوىلي السيد دمحم9894

ن9895 93زيد بن حارثة ع مبنهازياد حسام الدين ابراهيم دمحم حسي 

ي السيد احمد9896
 
100.5زيد بن حارثة ع مبنهازياد حمادة ابراهيم الدسوق

ى صالح الدين عل عوض هللا9897 128زيد بن حارثة ع مبنهازياد صيى

118زيد بن حارثة ع مبنهازياد عمرو عبدالغفار حافظ رمضان9898

ن برهومة9899 113زيد بن حارثة ع مبنهازياد دمحم السيد حسي 

128زيد بن حارثة ع مبنهازياد دمحم فرج دمحم عزب ابراهيم9900

121زيد بن حارثة ع مبنهاسامح اسماعيل رمضان رشاد اسماعيل9901

110زيد بن حارثة ع مبنهاسعيد صالح دمحم عبدالفتاح دمحم9902

128زيد بن حارثة ع مبنهاسيد وليد عني  مغازي مرسي9903



126زيد بن حارثة ع مبنهاسيف الدين احمد سليمان سليمان الدرع9904

111.5زيد بن حارثة ع مبنهاسيف عصام احمد رمضان9905

90.5زيد بن حارثة ع مبنهاشادى دمحم احمد السيد9906

ن9907 132.5زيد بن حارثة ع مبنهاشهاب ايمن ابراهيم عبدالعظيم شاهي 

ف رضا احمد مجلي9908
109.5زيد بن حارثة ع مبنهاصالح اشر

102زيد بن حارثة ع مبنهاصالح تامر صالح الدين احمد ابراهيم9909

114زيد بن حارثة ع مبنهاصالح وليد صالح سعد عبدالغفار9910

98.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالحميد احمد دمحم احمد عبدالحميد9911

88.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالحميد اسالم عبدالحميد دمحم زيدان9912

120زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرازق عبدالعزيز حسن عبدربه حسن9913

123.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن ابراهيم متوىلي موس هدية9914

113زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن احمد عبدالمحسن سليمان يوسف9915

ي رفاعي دمحم9916
ن
124.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن احمد عون

128زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن اسماعيل عبدالخالق اسماعيل السيد9917

121.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن انور رفاعي انور رفاعي9918

ي9919
ي محمود عبدالغنن

117زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن عادل حنفن

123زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن دمحم جادهللا ابراهيم جادهللا9920

136.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن مصطفن دمحم عبده برهومه9921

133.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالرحمن مني  انور عبدالعزيز عبدربه9922

117.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز لطفن نصار9923

127زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالعظيم عماد عبدالعظيم مدبوىل حماده9924

ف دمحم طه السيد9925 135زيد بن حارثة ع مبنهاعبدهللا اشر

120.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدهللا علي سعيد علي احمد الحادق9926

ي عبدالمقصود دمحم9927
129زيد بن حارثة ع مبنهاعبدهللا دمحم الحسينن

120.5زيد بن حارثة ع مبنهاعبدالمعبود حلىمي عبدالمعبود دمحم حسن9928

67زيد بن حارثة ع مبنهاعل ايهاب صبىح دمحم الطباخ9929

ن احمد منصور9930 ف فتىح امي  126.5زيد بن حارثة ع مبنهاعمر اشر

ن عل حسن9931 124زيد بن حارثة ع مبنهاعمر طه حسي 

126.5زيد بن حارثة ع مبنهاعمر عبدالحميد عطية دمحم عبدالصادق9932

134زيد بن حارثة ع مبنهافؤاد محمود فؤاد سليمان احمد9933

123.5زيد بن حارثة ع مبنهافاروق ياش فاروق دمحم عدوى9934

86زيد بن حارثة ع مبنهافتىح دمحم فتىح دمحم عبدالمعط9935

ن احمد9936 112زيد بن حارثة ع مبنهاكريم رضا حمدي حسي 

105.5زيد بن حارثة ع مبنهاماركو سامح دميان داود دميان9937

88زيد بن حارثة ع مبنهامازن دمحم ابراهيم ابراهيم يونس9938

129.5زيد بن حارثة ع مبنهامازن محمود ابراهيم محمود الجندى9939

89زيد بن حارثة ع مبنهامايكل طلعت عزىمي ابراهيم صليب9940

129.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم ابراهيم بدير ابراهيم عبدالرحمن9941

84.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم احمد السيد ابراهيم دمحم9942

89.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم احمد صابر اسماعيل ابراهيم9943

77زيد بن حارثة ع مبنهادمحم احمد صبىح دمحم السيد9944

134.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم احمد عبدالبارى عبدالفتاح مرزوق9945

ف9946 117.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم احمد دمحم دمحم محمود شر

77.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم اسالم احمد دمحم احمد9947

ن9948 116.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم اسالم دمحم ابراهيم شاهي 

ف محمود خضن الدجدج9949 109زيد بن حارثة ع مبنهادمحم اشر

96زيد بن حارثة ع مبنهادمحم السيد ابراهيم دمحم محمود9950

129زيد بن حارثة ع مبنهادمحم السيد صالح عبدالغنن احمد صالح9951

134.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم السيد دمحم مجاهد عزب9952

133زيد بن حارثة ع مبنهادمحم ايمن يونس حسن عبدالعال9953



133.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم جمال دمحم احمد السيد9954

133زيد بن حارثة ع مبنهادمحم حاتم دمحم رشاد ابراهيم حماد9955

63.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم حسن رجب حسن عثمان9956

85زيد بن حارثة ع مبنهادمحم سعد غريب احمد ابراهيم خليل9957

133زيد بن حارثة ع مبنهادمحم سمي  دمحم عبدالعزيز محمود9958

وك9959 102.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم عبدالهادى مرس عبدالهادى ميى

120زيد بن حارثة ع مبنهادمحم عرفان السيد احمد الباجورى9960

83زيد بن حارثة ع مبنهادمحم عصام عادل عباس رفعت9961

 العرنى9962
ن 133زيد بن حارثة ع مبنهادمحم ناجى جمعه حسي 

112زيد بن حارثة ع مبنهادمحم نور علوان السيد عطية9963

ي عبدالبديع احمد بدوي9964
ن
135زيد بن حارثة ع مبنهادمحم هان

124.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم وائل نبيل عفيفن بدر9965

66.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم وليد سعيد عبدالعظيم دمحم9966

ن عبدالهادي سالم9967 97.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم ياش حسي 

125.5زيد بن حارثة ع مبنهامحمود اسالم محمود دمحم زيدان9968

130زيد بن حارثة ع مبنهامحمود امجد عيد الشحات السيد9969

129زيد بن حارثة ع مبنهامحمود حسن سابق حسن سلطان9970

وك9971 83.5زيد بن حارثة ع مبنهامحمود خالد عبدالمحسن عبدالهادي مرسي ميى

يس9972 90زيد بن حارثة ع مبنهامحمود صالح مسعد محمود عي 

129زيد بن حارثة ع مبنهامحمود مجدي عبدالسميع السيد ابراهيم9973

98.5زيد بن حارثة ع مبنهامروان عماد عبدالسميع عبدالحميد محمود9974

97.5زيد بن حارثة ع مبنهامصطفن ابراهيم حسن هاشم دمحم9975

88.5زيد بن حارثة ع مبنهامصطفن عبدالباسط ابراهيم حسن شعالن9976

ي عبدالعال9977
13.5زيد بن حارثة ع مبنهامصطفن فتىحي عبدالعال دمحم لطفن

71زيد بن حارثة ع مبنهامصطفن فتوح رزق عبدالحميد حريرة9978

89زيد بن حارثة ع مبنهامصطفن وائل مصطفن عبدالعال يونس9979

46.5زيد بن حارثة ع مبنهامهند مصطفن دمحم خليل مصطفن9980

ي عبدالعال9981
67زيد بن حارثة ع مبنهانادر فتىحي عبدالعال دمحم لطفن

86.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف ايمن متوىل منصور9982

ي9983
بينن 111زيد بن حارثة ع مبنهايوسف حمدي علي عبدالوهاب الشر

115.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف سامح زكريا سعيد9984

104زيد بن حارثة ع مبنهايوسف سليمان رزق عبدالحميد حسن9985

ي برهومة9986
 
66.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف عاطف صابر عراق

60زيد بن حارثة ع مبنهايوسف عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد موس9987

ي جادو دمحم9988
 
117.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف دمحم الدسوق

131زيد بن حارثة ع مبنهايوسف دمحم صالح الدين جميل9989

32زيد بن حارثة ع مبنهايوسف دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم9990

137.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف دمحم دمحم رشاد زيدان دمحم9991

ي السيد عبدالعزيز ابراهيم خليل9992
ن
103زيد بن حارثة ع مبنهايوسف هان

45.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااشاء مجدى ابوزيد قنديل ابوزيد9993

121اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااسماء احمد نورالدين سليمان9994

116.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااسماء صابر يوسف يوسف دويدار9995

103.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااالء سمي  دمحم عمر دبور9996

ه دمحم رجب حسن عاشور9997 91.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاامي 

132.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاايمان فارس مدكور حامد9998

136اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاايه احمد محمود كمال مصباح محمود9999

134اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاايه عبدهللا حسن عل متوىل10000

10001
 
132.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاايه محمود ابراهيم دمحم دسوق

110اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاايه ياش ابراهيم دمحم عالم10002

120اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسمله دمحم ابراهيم احمد شعبان10003



132.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسمله دمحم عبدالهادى دمحم موس قمر10004

39اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاجنات رمضان عبدالرحمن عبدالفتاح العيله10005

ن10006 121.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاجواهر عل شكرى فهيم حساني 

110.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحبيبه السيد السيد دمحم احمد10007

135.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحبيبه دمحم عباس سعد دمحم صالح10008

75.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحنان عبدالتواب السيد المضى السيد عل10009

ن عمرو رضوان عبدربه10010 129اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحني 

125.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحياه محمود صالح جوده السيد قمر10011

58.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادنيا رضا دمحم احمد10012

122.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادنيا عل شعبان دمحم السيد10013

يد10014 ن 118اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهارحمه عالء طة ابوالي 

39.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهارحمه مسعود دمحم عبدالرازق عل10015

ي دمحم10016
 
ي عراق

119.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاروان عالء مهنن

130.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاروان مسعد عل ابراهيم10017

126اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاروزانا عاطف ميالد عوض10018

131.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاروى خالد فوزى احمد ابراهيم10019

137.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاروى مصطفن موس بندارى ابراهيم10020

106.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهارويدا دمحم جابر دمحم سليمان10021

132.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاريم احمد محمود خليل عبدالجواد10022

131اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهازينه حسام زين العابدين سالم النجار10023

129.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاساره خالد عبدالفتاح مصطفن10024

138.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاساره سيد دمحمى صميده حسن10025

برى10026 35اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاساره عبدالمجيد عبدالهادى السيد اليى

104اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسعاد دمحم عل الدين احمد مرس10027

91اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسلىم حسام بدران موس مرس10028

اره10029 124.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسما اسامة احمد مطاوع عبدالعال شر

107اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسما صالح سعيد عبدالخالق عل10030

104.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسما ياش سعيد محمود دمحم10031

122اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسماح سليمان دمحم سليمان دمحم الفف 10032

112.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسمر طارق ابراهيم عبدالقوى صالح10033

ن دمحم محمود اسماعيل 10034 ه حساني  99.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- سمي 

122.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسناء ايهاب نارص صالح دمحم الكوىم10035

 يسن خالد10036
 
123.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسهيله دمحم دسوق

109اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسهيله دمحم دمحم دمحم يوسف10037

وق بيوىم فرج بيوىم عبدالفتاح10038 127اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

وق شحتة لطيف سنوس مدكور10039 126اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

وق دمحم عل ابراهيم دمحم10040 132اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

وق دمحم دمحم عبدهللا دمحم النجار10041 126اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

ين يسن دمحم دمحم مهدى الشيخ10042 114اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

126اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشهد اسامة عبدالرحيم ابراهيم شلنى10043

119.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشهد زايد عبدالستار عبدالجواد محمود10044

124.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشهد ساىم يوسف دمحم عبدالرازق10045

112اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- شهد صالح يىحي عبدالرؤف محمود 10046

90اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشهد دمحم عبدالرحيم بيوىم متوىل10047

16اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشهد محمود دمحم دمحم انور10048

131اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاضىح ابراهيم شندى حسن عيد10049

129.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعلياء عادل دمحم بيوىم شحاتة10050

111.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعواطف يوسف عبدهللا يوسف10051

 ابوالفتوح بكرى10052
 
117اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافاطمه دسوق

121.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافاطمه دمحم سالم ابراهيم دمحم10053



131اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافاطمه دمحم سعيد هاشم10054

132اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافرح اسامة ابراهيم محمود عبدالفتاح10055

119.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافرح دمحم مسعد عفيفن حسن حجاب10056

131.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامرفت ايهاب رجب عبدالرحمن حسن عجوه10057

58.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامروه عل طلعت عبدالهادى سليمان10058

ف عبدالمعز دمحم10059 125اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامريم اشر

10060
 
134اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامريم عبدالعزيز سعد دمحم دسوق

111.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- مريم عمرو يىح دمحم يىح 10061

129اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامريم نارص عل ابراهيم دمحم10062

128.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامريم ندا ابوالفتوح عبده دمحم10063

10064
 
132اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك احمد يحن  مغرنى عراق

122اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك امجد االمي  حمدى دمحم مرس10065

122اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك حسن محمود دمحم جعفر10066

ن مضى حمد10067 94.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك خالد حسي 

137اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك محمود دمحم عبدالفتاح دمحم دبور10068

 دمحم محمود اسماعيل النشار10069
ن
77.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاملك هان

ف عبدالحميد السيد عبدالرحمن10070 128.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنار اشر

127.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا اسالم دمحم محمود فرحات10071

ف عبدالحميد السيد عبدالرحمن10072 128اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا اشر

!VALUE#اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا شامل دمحم احمد يوسف10073

117.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا عصام خلف هللا السيد محمود10074

131.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا عمرو عبدالسميع حلىم10075

128.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا فيصل ابوالسعود احمد قناوى10076

113اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنة هللا ياش دمحم عبدالسالم خليفه10077

122.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامنن ابراهيم جعفر ابراهيم10078

123اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامها خالد السيد احمد احمد الباه10079

121اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامودة اسامة السيد ابراهيم رمضان10080

125.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاىم ميىم عواد بيوىم ابوطالب10081

112اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاندا دمحم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم10082

127اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاندى رواش دمحم بيوىم شحاتة10083

48اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاندى عبدهللا حسن عبدالحميد محمود10084

85اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانسمه عادل مصطفن عبدهللا10085

78اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانعيمه شحته رجب حسن عاشور10086

127اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانور عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز10087

111اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانورهان عماد مرس دمحم مرس جاب هللا10088

109اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانيجار عبدالباسط عبدالمجيد محمود موس قمر10089

126.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانيجار فوزى ابراهيم عبدالحميد عامر10090

120اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهايدى عبدالحميد سيد عبدالحميد عبدالغنن10091

104.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهايدى دمحم رجب مروان10092

106اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهبه عبدالستار عبدالغنن شندى السيد10093

106اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهبه عيد حافظ حنفن ابراهيم10094

98.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهناء سعيد عبدالسالم عمارعل10095

130اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهيام دمحم مرزوق عبدالمقصود مرزوق10096

ف مصطفن يوسف عل الشبينن10097 109.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاوفاء اشر

29.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايارا عبدالنارص سعدالدين الحنفن10098

108اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايارا عمرو ابراهيم علي10099

ن تامر جوده احمد السيد10100 120اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاياسمي 

ف عل غنيىم المضى10101 132اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايمنن اشر

72.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاابراهيم ايمن عبدالستار ابراهيم10102

112اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاابراهيم عبدهللا ابراهيم عباس10103



10104
 
124اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم دسوق

91اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد الشحات غريب الشحات10105

136.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد ايمن عبدالجيد حسن متوىل10106

ن10107 ن عبدالحليم شاهي  66.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد حسام شاهي 

ن دمحم محمود اسماعيل 10108 98اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- احمد حساني 

132اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد سامح عبدالحكيم جوده دمحم عبدالجواد10109

110.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد سيد صالح احمد مرزوق10110

111.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد عصام الدين عبدالرحمن عبدالحميد عالم10111

119اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد عماد دخاير حامد مدكور10112

94.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد عيد دمحم عبدالواحد10113

106.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد دمحم سعد دمحم غريب10114

128اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد دمحم عبداللطيف عبدالعال دمحم10115

72اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد دمحم عطا عبدالواحد10116

ن10117 88.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد دمحم دمحم سليمان شاهي 

ن10118 ي عبدالعزيز رفاعي حسي 
71اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد دمحم مصطفن

82اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد مصطفن سعيد هاشم ابوالجود10119

110.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد وليد بيوىم احمد شلنى10120

119اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- احمد ياش احمد عبدالرازق حسن 10121

121اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااحمد يوسف السيد عبدالعزيز عبدالرحمن10122

113.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااسامه عل مصباح عل دمحم عبده10123

96.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- اسماعيل ايهاب اسماعيل دمحم عبدالرحمن 10124

ن مرس10125 ف الشيخ سيد عبدالرازق حسي  67.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهااشر

ن صابر عبدالبصي  دمحم محمود10126 121اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاالحسي 

ف عيد عودة شحاتة10127 81اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاالسيد اشر

131.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاالسيد عمرو احمد السيد امام10128

95.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاانس ابراهيم عيىس ابراهيم عبدالفتاح10129

ن رفاع10130 129.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاتوفيق هيثم توفيق خضن حسي 

94اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- جابر اسالم السيد ابراهيم رمضان 10131

117اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاجالل احمد عبدالوكيل مصطفن دمحم10132

71.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاجوده اسالم جودة يحن  ابراهيم10133

82.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحاتم حازم حنفن عبدالجواد عل10134

137.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاحسن دمحم حسن دمحم خلف هللا10135

38.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاخالد وليد سليمان سالم10136

84.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهارشاد تامر رشاد عباس دمحم10137

111اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهازياد عبدالمحسن احمد احمد السيىس10138

49اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهازياد عمرو سعيد عبدالمومن بيوىم10139

 ابراهيم السيد احمد10140
 
95اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهازياد دمحم ابراهيم الدسوق

109.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهازياد مصطفن محمود شافع ابراهيم10141

67.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسامح السيد احمد السيد10142

85.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاسمي  ابراهيم سمي  مصطفن ابراهيم10143

يف احمد فتىح محمود منصور10144 42اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاشر

32.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاصابر محمود حسن عبدالحميد محمود10145

118اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاصالح دمحم الطاهر دمحمى مصطفن الصعيدي10146

118.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاصالح دمحم صالح الدكرورى دمحم10147

114.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاطارق طارق فتىح السيد شلنى10148

ن مرس10149 29اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعادل الشيخ سيد عبدالرازق حسي 

80اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعادل سعيد عبدالهادى دمحم قمر10150

57اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعاصم خالد غالب عبدالرحمن10151

118.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعاصم دمحم دمحم عبدالرحمن بيوىم10152

ن10153 66اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعامر ياش عواد عبدالهادى حسي 



56اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن شعبان دمحم عبدالعزيز10154

117اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن عبدالستار عبدالغنن شندى السيد10155

81اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن عصام الدين عبدالرحمن عبدالحميد عالم10156

136.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن عماد مرزوق عبدالجواد عبدهللا10157

112اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن ابراهيم10158

136.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالرحمن دمحم متوىل ابراهيم متوىل10159

105اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدالفتاح ياش عبدالفتاح دمحم عامر10160

108اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدهللا السيد دمحم السيد خاطر10161

89اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعبدهللا عاطف حسن السيد احمد10162

125اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعل احمد عبدالرحمن دمحم موس قمر10163

119اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعل ايمن عل غنيىم المضى10164

79.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعل عبدهللا دمحم عبدهللا10165

ن عل حسن10166 110اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعل عمادالدين حسي 

110اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعل دمحم عبدالهادى سعد دمحم10167

73.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر احمد ابراهيم محمود عبدالفتاح10168

125.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر احمد محسن زىك حسن10169

124.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر زايد عبدالستار عبدالجواد محمود10170

118اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر دمحم عباس عل حسن10171

127.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح10172

109.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر دمحم عبدالهادى سعد10173

80اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهافؤاد عمرو فؤاد زىك علي الشيىم10174

79.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاكامل دمحم كامل عبدة دمحم نجم10175

52.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاكريم ابراهيم دمحمى ابراهيم عبدالعظيم10176

130اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاكريم دمحم السيد عبدالعزيز عبدالرحمن10177

129.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامالك دمحم رجب محمود عبدهللا10178

100.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامحسن السيد محسن السيد10179

50.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم احمد دمحم دمحم موس سليمان10180

128.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم احمد موس بندارى ابراهيم10181

107.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم حسام ابراهيم دمحم احمد10182

65.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم سامح ابراهيم عبدالعال صالح10183

56.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم شحته ساىمي صالح سليمان10184

93.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم طارق رزق كامل دمحم10185

126.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم طارق سعيد احمد ابو النض10186

125.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم عاطف زكريا دمحم سليم10187

113.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم عبدالننى غريب عبدالننى دمحم10188

120اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم عصام خلف هللا السيد محمود10189

113اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم عماد حافظ احمد علي حسان10190

71اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم محمود ابراهيم بندارى ابراهيم10191

ن سعودى10192 123.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم هشام حمدى الصياد حسي 

ن رفاع10193 113.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهادمحم وائل خضن حسي 

116.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامحمود اسامة فوزي عبدالرازق عل10194

122اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامحمود عبدالننى احمد احمد السيىس10195

41.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامحمود وائل دمحم عاطف دمحم احمد خلف هللا10196

127اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامحمود وجدي توفيق محمود احمد خلف هللا10197

 ابوالخي 10198
108اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامدثر السيد السيد عفيفن

71.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- مصطفن احمد مصباح قمر 10199

93اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن سعيد مصطفن عبدالخالق مصطفن10200

85.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- مصطفن عادل احمد احمد السيىس 10201

106.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن عبدالقادر عبدالقادر السنوس مدكور10202

105.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن عبدالاله عبدالباسط عبدالاله مصطفن10203



 عبدالمجيد شلنى عبدالمجيد شلنى10204
86اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن

115.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن عبدالمنعم حلىم دمحم مجاهد10205

56اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامصطفن دمحم طه عبدالحميد حسن جمعه10206

97.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامعاذ عصام خلف هللا السيد محمود10207

103اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامعاذ عمادالدين دمحم عبدالفتاح حميده10208

105.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهامهند محمود عبدالجيد دمحم مجاهد10209

92اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهانور هيثم خميس دمحم دمحم10210

 ابراهيم السيد ابراهيم رمضان10211
ن
102.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهان

 بشايرجاد الكريم10212
 
123اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاهدرا لطيف صدق

109.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاياش احمد حسن حسن عيد10213

ى عيىس 10214 92اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- يوسف حليم ناجى تمي 

18.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايوسف حمادة عبدالرحيم ابراهيم دمحم شلنى10215

10216 
 
85اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهابسيطه- يوسف محسن وارث ابراهيم الدسوق

78.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايوسف محمود دمحم سيد احمد نجم10217

ن10218 102اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايوسف مصباح عبدالحميد محمود حساني 

 دمحم احمد عبدالحميد10219
ن
112.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهايوسف هان

123.5مجول االعدادية ت أبنهااحالم ياش اسكندر جودة مينا10220

124مجول االعدادية ت أبنهااشاء اسماعيل يوسف مصطفن10221

109مجول االعدادية ت أبنهااشاء ايمن خليل مصلىح حسن معارك10222

100.5مجول االعدادية ت أبنهااسماء دمحم السيد حسن10223

ن10224  عطا حسي 
134.5مجول االعدادية ت أبنهاايمان طارق الطوجن

127.5مجول االعدادية ت أبنهاايه جابر السيد عبدالعزيز10225

130مجول االعدادية ت أبنهاايه رفعت عطا السيد شعالن10226

 عبدالمنعم10227
 
136.5مجول االعدادية ت أبنهاايه عماد شوق

ن10228 136مجول االعدادية ت أبنهاايه نارص عبدالعظيم حساني 

137مجول االعدادية ت أبنهابسمله جعفر طه السيد الشافع10229

ى حسنن عبده10230 83.5مجول االعدادية ت أبنهابسمله صيى

 محمود عبدالحميد احمد10231
ن
111مجول االعدادية ت أبنهاتف  هان

129مجول االعدادية ت أبنهاجانا حسن سويلم محمود سويلم10232

131مجول االعدادية ت أبنهاحبيبه بدر صالح دمحم10233

10234
ن
125مجول االعدادية ت أبنهاحبيبه عل عبدالننى عل المنوق

ن اسامة دمحم الشحات10235 135مجول االعدادية ت أبنهاحني 

ن سامح عبداللطيف سليمان10236 127.5مجول االعدادية ت أبنهاحني 

133مجول االعدادية ت أبنهاداليا محمود لطفن دمحم10237

118.5مجول االعدادية ت أبنهادنيا طاهر عبدالرحمن عبدالعال10238

114.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- رحاب عل عبدالعظيم دمحم صالح 10239

134.5مجول االعدادية ت أبنهارحمه حمادة السيد طلبه10240

125.5مجول االعدادية ت أبنهارحمه دمحم بشي  السيد10241

119.5مجول االعدادية ت أبنهارحمه دمحم عباس عل10242

126.5مجول االعدادية ت أبنهارحمه نارص صبىح عبدالعظيم10243

133مجول االعدادية ت أبنهاردينة ايمن السيد محمود الحشاش10244

120.5مجول االعدادية ت أبنهارضا دمحم عبدالمنعم دمحم10245

113.5مجول االعدادية ت أبنهارضوى مسعد امام امام سليمان10246

124.5مجول االعدادية ت أبنهاروان حماده دمحم دمحم يوسف عثمان10247

يف احمد10248 ن شر 134.5مجول االعدادية ت أبنهاروى حسي 

125.5مجول االعدادية ت أبنهاريهام رضا انور حسن10249

10250
ن
131.5مجول االعدادية ت أبنهازينب الحسينن دمحم عبدالشاق

ى عبدالخالق عوض هللا10251 115مجول االعدادية ت أبنهاساىل صيى

131مجول االعدادية ت أبنهاسلىم عبدالهادى عبدالظاهر عبدالهادى10252

136.5مجول االعدادية ت أبنهاسلىم عماد دمحم محمود ابراهيم10253



105مجول االعدادية ت أبنهاسلىم محمود عبداللطيف محمود10254

138.5مجول االعدادية ت أبنهاسلىم نبيل السيد محمود سيد احمد10255

41مجول االعدادية ت أبنهاسوزان يشى عبدالعزيز عبدالفتاح10256

ين فتىح محمود ابراهيم حجاج10257 132.5مجول االعدادية ت أبنهاشر

135.5مجول االعدادية ت أبنهاشمس جمال الحسينن فهىم10258

134مجول االعدادية ت أبنهاشهد احمد ابراهيم عل الجيوسر10259

101.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- شهد احمد دمحم عبدالقادر عبدهللا 10260

116.5مجول االعدادية ت أبنهاشهد احمد محمود صادق دمحم10261

129مجول االعدادية ت أبنهاشهد السيد دمحم السعيد عواد عل10262

133.5مجول االعدادية ت أبنهاشهد عادل عبدالغنن احمد10263

128.5مجول االعدادية ت أبنهاشهد عواد عل محمود الحشاش10264

131.5مجول االعدادية ت أبنهافاطمه حماده امام امام سليمان10265

61.5مجول االعدادية ت أبنهافاطمه سالم عابد سعيد10266

103مجول االعدادية ت أبنهافاطمه عبدالعزيز دمحم السيد دمحم10267

77.5مجول االعدادية ت أبنهافوزيه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز10268

116.5مجول االعدادية ت أبنهامديحة احمد حمدى اسماعيل دمحم10269

 السيد10270
 
 عبدالباق

 
99.5مجول االعدادية ت أبنهامريم عبدالباق

132مجول االعدادية ت أبنهاملك سعيد عبدالحافظ زاهر10271

ن المهدى10272 136.5مجول االعدادية ت أبنهاملك سليمان حساني 

135.5مجول االعدادية ت أبنهاملك دمحم حسن دمحم عل موس10273

136.5مجول االعدادية ت أبنهاملك وليد دمحم دمحم عفيفن عكاشة10274

ف الدين10275 112.5مجول االعدادية ت أبنهاملك ياش عل شر

97.5مجول االعدادية ت أبنهامنة هللا رضا عل عبدالعليم احمد10276

ي10277 ي الشافعي اليى 129.5مجول االعدادية ت أبنهامنة هللا زكريا اليى

137مجول االعدادية ت أبنهامنة هللا دمحم ربيع شحاته عبدالفتاح10278

137.5مجول االعدادية ت أبنهامنه ياش دمحم عل10279

 السيد10280
 
85.5مجول االعدادية ت أبنهاندى السيد عبدالباق

102مجول االعدادية ت أبنهانغم صالح فتىح السيد صالح10281

69مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- نورا عبدالرحمن شحاته ابراهيم 10282

57.5مجول االعدادية ت أبنهانورهان شاكر دمحم دمحم احمد صالح10283

100.5مجول االعدادية ت أبنهانيجار حمادة احمد ابراهيم10284

يف احمد10285 128.5مجول االعدادية ت أبنهاهاجر محمود شر

132مجول االعدادية ت أبنهاهنا دمحم محفوظ عطا الشافع10286

132مجول االعدادية ت أبنهاوئام اسامة فوزى دمحم10287

94مجول االعدادية ت أبنهاوئام عالء سليمان دمحم10288

89مجول االعدادية ت أبنهاوسام دمحم ربيع عبدالغفار سيد احمد10289

10290
 
120.5مجول االعدادية ت أبنهاوعد هشام محمود ابراهيم الدسوق

126.5مجول االعدادية ت أبنهاابراهيم اسماعيل ابراهيم حسن دمحم10291

104.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- ابراهيم مجدى السيد ابراهيم عبدالعال 10292

140مجول االعدادية ت أبنهااحمد ايمن طه عل ابراهيم حجاج10293

138.5مجول االعدادية ت أبنهااحمد حلىم عبدالرحمن بيوىم10294

120مجول االعدادية ت أبنهااحمد سعيد عبدالمحىص عبدالفتاح10295

130.5مجول االعدادية ت أبنهااحمد سمي  عطا الطوجن قابيل10296

107مجول االعدادية ت أبنهااحمد سمي  عواد معارج10297

ن10298 127مجول االعدادية ت أبنهااحمد عاطف السيد حساني 

103مجول االعدادية ت أبنهااحمد عثمان يوسف دمحم10299

88.5مجول االعدادية ت أبنهااحمد عماد ابراهيم عبدالحميد10300

48.5مجول االعدادية ت أبنهاادهم جابر السيد عبدالعزيز10301

ى دمحم ابراهيم 10302 95مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- اسالم صيى

118مجول االعدادية ت أبنهااكرم حسام فاروق عزب شعالن10303



102.5مجول االعدادية ت أبنهاحمدى عماد الدين حمدى اسماعيل10304

135مجول االعدادية ت أبنهازياد ايمن خليل عل السيد مسعود10305

121مجول االعدادية ت أبنهازياد عادل امام سيد عبدالحميد10306

يف10307 113مجول االعدادية ت أبنهاسعيد ادهم شحاته احمد شر

107مجول االعدادية ت أبنهاسعيد الطوجن سعد الطوجن الحنفن10308

92.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- سيف االسالم رجب صابر معوض عثمان 10309

137.5مجول االعدادية ت أبنهاسيف الدين دمحم ابراهيم سليمان10310

ي السيد ابراهيم عبدهللا10311
44.5مجول االعدادية ت أبنهاسيف مصطفن

يف عرفه عرفه مروان بدار10312 62مجول االعدادية ت أبنهاشر

123مجول االعدادية ت أبنهاعادل عمرو حسن حسن صالح10313

106مجول االعدادية ت أبنهاعبدالرحمن سعيد السيد حسن10314

96.5مجول االعدادية ت أبنهاعبدالرحمن دمحم بشي  السيد10315

120مجول االعدادية ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالفتاح حسن10316

113.5مجول االعدادية ت أبنهاعبدالرحمن دمحم عبدالهادى السيد درويش10317

137.5مجول االعدادية ت أبنهاعبدالعزيز خالد عبدالعزيز حجاج10318

 عبدالعظيم مرس10319
 
131.5مجول االعدادية ت أبنهاعبدالعظيم شوق

133.5مجول االعدادية ت أبنهاعبدهللا ابراهيم دمحم ابراهيم حميدة10320

137مجول االعدادية ت أبنهاعبدهللا شور دمحم شور10321

ى عبدالهادى 10322 99.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- عبدالهادى دمحم صيى

138مجول االعدادية ت أبنهاعالء الدين دمحم طه عل حجاج10323

ى عبدالعزيز حجاج الحاج10324 135.5مجول االعدادية ت أبنهاعل صيى

103.5مجول االعدادية ت أبنهاعمر السيد عطا محمود احمد10325

ن10326 ن دمحم حساني  119.5مجول االعدادية ت أبنهاعمر حمدى حساني 

123.5مجول االعدادية ت أبنهاعمر رافت عبدالعليم احمد زاهر10327

102.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- عمر عبدالخالق دمحم السيد دمحم صالح 10328

132.5مجول االعدادية ت أبنهاعمرو السعيد عبدالرحمن دمحم حالوة10329

131مجول االعدادية ت أبنهاكريم احمد فتىح السيد صالح10330

137مجول االعدادية ت أبنهاكريم ياش دمحم دمحم العزب10331

لس ايمن يوسف جودة مينا10332 129مجول االعدادية ت أبنهاكي 

ن مزيد10333 135.5مجول االعدادية ت أبنهالؤى هشام عبدالعظيم حساني 

80مجول االعدادية ت أبنهادمحم ابراهيم عواد منصور دمحم10334

129.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم احمد دمحم حسن مصلىح10335

ف عبدالعظيم دمحم شعالن10336 110.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم اشر

ن10337 128مجول االعدادية ت أبنهادمحم السعيد السيد حساني 

131.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم ايمن جمعة دمحم عبدالوهاب10338

101.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم ايمن دمحم عبدالقادر عبدهللا10339

ن دمحم دمحم10340 127مجول االعدادية ت أبنهادمحم حسي 

119مجول االعدادية ت أبنهادمحم حمادة ابراهيم عواد10341

99مجول االعدادية ت أبنهادمحم خالد ابراهيم احمد عكاشة10342

94.5مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- دمحم ربيع محمود احمد طايل 10343

ى عبدالمنعم حجاج ابراهيم10344 131.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم صيى

99مجول االعدادية ت أبنهادمحم طارق السيد دمحم10345

124.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم عاطف صبىح عبدالعظيم10346

130.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم عبدالرحمن السيد عبدالرحمن10347

ن10348 115مجول االعدادية ت أبنهادمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز حسني 

95مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- دمحم عصام حسنن دمحم عل الجباىل 10349

124.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم عيد حافظ حسن10350

134مجول االعدادية ت أبنهادمحم فتىح السيد ابراهيم عبدالعال10351

115.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم محمود حمدى عبدالعال حسن وفا10352

128.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم محمود صبىح دمحم حسن10353



10354
 
99.5مجول االعدادية ت أبنهادمحم نارص ابراهيم الدسوق

128مجول االعدادية ت أبنهادمحم ياش دمحم عل عبداليى10355

131.5مجول االعدادية ت أبنهامحمود ابراهيم عبدالحميد عبدالعال10356

113.5مجول االعدادية ت أبنهامحمود ربيع رشاد دمحم عبدالعال10357

133.5مجول االعدادية ت أبنهامحمود عبدالرحمن سويلم محمود شعالن10358

ن10359 49.5مجول االعدادية ت أبنهامحمود عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز حسني 

ن10360  سمي  عطا زيدان حسي 
123.5مجول االعدادية ت أبنهامصطفن

114.5مجول االعدادية ت أبنهامصطفن عل طه عل10361

ن10362 ن دمحم حساني  121مجول االعدادية ت أبنهامهاب احمد حساني 

ى صبىح عبدالرحمن10363 122.5مجول االعدادية ت أبنهامهند بحي 

125.5مجول االعدادية ت أبنهامينا شكرى فايق حنا رزق10364

104مجول االعدادية ت أبنهابسيطه- يىح سعد عل السيد عل 10365

131.5مجول االعدادية ت أبنهايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم10366

119.5مجول االعدادية ت أبنهايوسف عبدالننى عل دمحم عفيفن10367

128.5مجول االعدادية ت أبنهايوسف دمحم سعد عواد10368

98مجول االعدادية ت أبنهايوسف دمحم عبدالمنعم احمد دمحم10369

136.5مجول االعدادية ت أبنهايوسف محمود حسنن دمحم عل10370

97كفر سندنهور ت أبنهااحالم ايمن عطا دمحم10371

102.5كفر سندنهور ت أبنهااسماء محمود عل دمحم10372

115كفر سندنهور ت أبنهاافكار بالل عبدالخالق زيدان10373

129.5كفر سندنهور ت أبنهااالء ابراهيم السيد ابراهيم10374

71.5كفر سندنهور ت أبنهاامل دمحم دمحم محفوظ10375

124كفر سندنهور ت أبنهاانىحى حمدى رجب محمود10376

117.5كفر سندنهور ت أبنهاانىحى ماجد عني  محمود10377

127.5كفر سندنهور ت أبنهاايمان ابراهيم الشحات عبده10378

97كفر سندنهور ت أبنهاايه عبدالهادى السيد عبدالهادى10379

130.5كفر سندنهور ت أبنهاجنات عوض دمحم المغرنى10380

ف احمد ابراهيم10381 117.5كفر سندنهور ت أبنهاجومانه اشر

126كفر سندنهور ت أبنهاخلود عصام رضا عبدالبارى10382

96كفر سندنهور ت أبنهادعاء ايمن عاشور دمحم10383

100كفر سندنهور ت أبنهارحمه تاج احمد دمحم10384

103كفر سندنهور ت أبنهارحمه محمود دمحم محمود10385

110كفر سندنهور ت أبنهارويدا حسام رجب عبدالقوى10386

99كفر سندنهور ت أبنهازينه فتىح الشحات حافظ10387

120كفر سندنهور ت أبنهاساىل فوزى النجدى سليمان10388

وق فتىح دمحمى متوىل10389 128كفر سندنهور ت أبنهاشر

113.5كفر سندنهور ت أبنهاشهد فارس حسن عبدالمطلب10390

124.5كفر سندنهور ت أبنهاصفيه السيد عبدالحميد الغريب10391

131كفر سندنهور ت أبنهافاطمه وجدى دمحم متوىل10392

113.5كفر سندنهور ت أبنهافرحه كرم عطا محمود10393

79.5كفر سندنهور ت أبنهامحسنه ياش السيد عقل10394

118كفر سندنهور ت أبنهامنة هللا خالد احمد عبدالبارى10395

114كفر سندنهور ت أبنهاناديه رزق يحن  دمحم10396

136كفر سندنهور ت أبنهاندى عبدالصادق عبدالمنعم احمد10397

ن عل10398 ن ممدوح حسني  108كفر سندنهور ت أبنهانيفي 

130كفر سندنهور ت أبنهاهدى سيد دمحم عبدالحكيم دمحم10399

43.5كفر سندنهور ت أبنهاهنية سيد عبدهللا محمود10400

وك يوسف يوسف10401 ن ميى 129.5كفر سندنهور ت أبنهاياسمي 

134.5كفر سندنهور ت أبنهااحمد جاد دمحم حسن10402

124كفر سندنهور ت أبنهااحمد طه سعد حسن10403



123.5كفر سندنهور ت أبنهااحمد عبدلعظيم الطوجن احمد10404

119.5كفر سندنهور ت أبنهااحمد عزب عبدالعاىط عزب10405

101.5كفر سندنهور ت أبنهابسيطه- احمد كرم مهدى احمد 10406

127.5كفر سندنهور ت أبنهااحمد دمحم عاشور دمحم10407

ف ربيع عطية يحن 10408
114.5كفر سندنهور ت أبنهااشر

79.5كفر سندنهور ت أبنهاضياء احمد عبدالعال عبدالسميع10409

48كفر سندنهور ت أبنهاطارق دمحم ابوالفتوح محمود10410

121كفر سندنهور ت أبنهاعبدالرحمن خالد مصطفن عبدالرحمن10411

114كفر سندنهور ت أبنهاعبدالرحمن رافت ابراهيم شعبان10412

123كفر سندنهور ت أبنهاعبدالعزيز عادل عبدالعزيز عبده10413

120كفر سندنهور ت أبنهاعبدهللا بدوى عل بدوى10414

127.5كفر سندنهور ت أبنهاعبدهللا مجدى يحن  عطية10415

98كفر سندنهور ت أبنهابسيطه- عفيفن فارس عفيفن جمعة 10416

120.5كفر سندنهور ت أبنهاكريم نضالدين دمحم فوزى10417

ف دمحم دمحم انور10418 102كفر سندنهور ت أبنهادمحم اشر

78.5كفر سندنهور ت أبنهادمحم ايهاب هندى السيد10419

120.5كفر سندنهور ت أبنهادمحم طلعت عبدالسالم عفيفن10420

119كفر سندنهور ت أبنهادمحم عادل عبدربه محروس10421

133.5كفر سندنهور ت أبنهادمحم عبدهللا دمحم بكر10422

93.5كفر سندنهور ت أبنهادمحم عبدالمنعم حسن عبدالمنعم10423

101.5كفر سندنهور ت أبنهادمحم عل عبدالفتاح عبدالعزيز10424

82كفر سندنهور ت أبنهادمحم مصطفن عبدالعليم السيد10425

127كفر سندنهور ت أبنهادمحم وليد عبدالحميد ناصف10426

65كفر سندنهور ت أبنهامصطفن ساىم عبدالفتاح عبدالغنن10427

118.5كفر سندنهور ت أبنهانارص حسن دمحم عبدالحميد10428

93كفر سندنهور ت أبنهاهندى ايهاب هندى السيد10429

90.5كفر سندنهور ت أبنهايحن  عماد سليمان كمال10430

95كفر سندنهور ت أبنهايوسف عصام عفيفن جمعة10431

66.5كفر سندنهور ت أبنهابسيطه- يوسف دمحم يوسف عبدالقادر 10432

107.5كفر سندنهور ت أبنهايوسف نارص مسعد السيد10433

116كفر سندنهور ت أبنهايوسف ياش عل عبدالقادر10434

 السيد حموده10435
 
 فوزى عراق

 
128.5شبلنجة ع مبنهااشاء عراق

131.5شبلنجة ع مبنهااسماء دمحم دمحمى دمحم عل10436

127شبلنجة ع مبنهاالشيماء حازم دمحم عبدالعظيم متوىل10437

ه السيد الشحات سيد احمد دمحم10438 121.5شبلنجة ع مبنهاامي 

ه خالد ابوالفتوح احمد محمود10439 115شبلنجة ع مبنهاامي 

135شبلنجة ع مبنهاايمان السيد دمحم السيد عيسوى حموده10440

ن عبدهللا10441 132.5شبلنجة ع مبنهاايمان رمضان امي 

87شبلنجة ع مبنهاايمان محمود عمر تهاىم محمود الصباغ10442

126شبلنجة ع مبنهاايمان مصطفن فتىح دمحمى عل الجزار10443

129.5شبلنجة ع مبنهاايه دمحم احمد حسان السيد10444

129.5شبلنجة ع مبنهابثينه فايز عبدالهادى عبدالخالق حجاج10445

117.5شبلنجة ع مبنهابسيطه- بسمله سليمان دمحم سليمان ضيف هللا 10446

106.5شبلنجة ع مبنهابسمله دمحم فتىح متوىل خميس10447

108.5شبلنجة ع مبنهابسمه رضا السيد دمحم مرس10448

122.5شبلنجة ع مبنهابسنت وليد دمحم عبدالخالق حجاج10449

ن10450 112شبلنجة ع مبنهاتسنيم احمد دمحم عبدالهادى دمحم شاهي 

131.5شبلنجة ع مبنهاجنن جمال فتىحي جوده دمحم عطيه10451

104شبلنجة ع مبنهاجنن محمود عماره عطا دمحم رمضان10452

 محمود درويش10453
 
77.5شبلنجة ع مبنهاجومانا عمرو دمحم العراق



108.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه ابراهيم طلعت ابراهيم السيد قابيل10454

 منصور10455
 
107شبلنجة ع مبنهاحبيبه ابراهيم دمحم حسنن عراق

132.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه احمد صبىح ابوالوفا رفاع بدر10456

ن دمحم10457 ن السيد حسي  122.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه حسي 

122.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه عمر السيد دمحم عبده10458

124.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه دمحم ابراهيم السيد سالم تاج10459

118.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه دمحم صبىح دمحم السيد البطاوى10460

92.5شبلنجة ع مبنهاحبيبه دمحم مصطفن السيد جاد10461

71شبلنجة ع مبنهاحبيبه ياش دمحم مهدى ابراهيم نض10462

ن دمحم قابل10463 111شبلنجة ع مبنهاحنان رافت دمحم امي 

ن السيد عيىس ابراهيم عل موس10464 120.5شبلنجة ع مبنهاحني 

ن عواد بيوىم يوسف10465 ن دمحم امي  131شبلنجة ع مبنهاحني 

ن وائل دمحم سعدالدين محمود البدوى10466 130شبلنجة ع مبنهاحني 

121.5شبلنجة ع مبنهادعاء حسن حسن عطيه رهيف10467

10468
ن
102.5شبلنجة ع مبنهادنيا دمحم ابوزيد حسن جيالن

ن قابل10469 ن دمحم امي  113شبلنجة ع مبنهارقيه امي 

ن عبدهللا الجزار10470 132.5شبلنجة ع مبنهارنا اسامه عبدهللا امي 

130شبلنجة ع مبنهارنا ايمن سند عبدالرحمن مصطفن10471

121.5شبلنجة ع مبنهاروان صابر دمحم عبدالعليم غانم10472

118.5شبلنجة ع مبنهاروان عمرو صالح عبدالفتاح درويش10473

103شبلنجة ع مبنهاريتال عمرو صابر فتوح محمود عبدهللا10474

124.5شبلنجة ع مبنهاريم دمحم عبدالعزيز عفيفن ابراهيم10475

99شبلنجة ع مبنهاساره عماد فايز عل سليمان المرصفاوى10476

 احمد دراج10477
 
123شبلنجة ع مبنهاساره وحيد مغاورى دسوق

134.5شبلنجة ع مبنهاسلىم اسامه احمد احمد السيد عل10478

131.5شبلنجة ع مبنهاسلىم اسماعيل ممدوح جوده احمد منصور10479

99.5شبلنجة ع مبنهاسلىم انس دمحم كمال عبدالهادى عالم10480

130شبلنجة ع مبنهاسما ايهاب عيىس جوده عل البنا10481

124.5شبلنجة ع مبنهاسما عبدالفتاح غنيىم السيد شحاته10482

135.5شبلنجة ع مبنهاسما عصام عبدالمنعم السيد كامل10483

111شبلنجة ع مبنهاسما وليد فتىح عبدالعظيم متوىل عطيه10484

107.5شبلنجة ع مبنهاسندس ايمن صالح عبدهللا احمد غنيم10485

وق احمد عبدالمجيد فتوح عبدالمجيد دمحم10486 121شبلنجة ع مبنهاشر

 احمد دراج10487
 
وق بشي  جوده دسوق 125.5شبلنجة ع مبنهاشر

وق فوزى عامر ابراهيم دمحم عيىس10488 88شبلنجة ع مبنهاشر

10489
ن
وق متوىل فؤاد متوىل احمد بسيون 50.5شبلنجة ع مبنهاشر

51.5شبلنجة ع مبنهاشهد جمال ابوزيد عل تهاىم دراج10490

115.5شبلنجة ع مبنهاشهد دمحم جوده يوسف جاد10491

ف السيد عبدالسميع السيد سته10492 84شبلنجة ع مبنهاشيماء اشر

97.5شبلنجة ع مبنهاشيماء سعيد حسن عباس حسن غالب10493

95شبلنجة ع مبنهابسيطه- شيماء سليمان دمحم سليمان ضيف هللا عمار 10494

125.5شبلنجة ع مبنهاصفاء حسن دمحم الحسينن دمحم غالب10495

10496
 
116.5شبلنجة ع مبنهافاطمه ابراهيم فوزى زىك عبدالننى المرزوق

 دراج10497
ن
119شبلنجة ع مبنهافاطمه حسن عبدهللا دمحم كيالن

ن دمحم حسن عزب10498 94شبلنجة ع مبنهافاطمه حسي 

10499
 
ن عبدالعال المرزوق 122شبلنجة ع مبنهافاطمه دمحم عل امي 

110.5شبلنجة ع مبنهافتحيه صابر عبدالبديع دمحم الحمزاوى10500

ى دمحم عبدهللا السيد عزب دراج10501 ن 126.5شبلنجة ع مبنهاكين

101شبلنجة ع مبنهامروه دمحم ابراهيم السيد ابراهيم10502

102.5شبلنجة ع مبنهامريم ايهاب عبدالموجود توفيق دمحم10503



ي10504
123شبلنجة ع مبنهامريم جمال ابوالفتوح احمد محمود القاضن

133.5شبلنجة ع مبنهامريم حاتم عوض هللا دمحم قرشم10505

134شبلنجة ع مبنهامريم حسام نبوى عطيه السيد حجازى10506

124.5شبلنجة ع مبنهامريم خالد السيد دمحم السيد دومه10507

126.5شبلنجة ع مبنهامريم دمحم رشاد سليمان احمد المرصفاوى10508

128.5شبلنجة ع مبنهامريم مصطفن السيد عبدهللا مصطفن10509

128.5شبلنجة ع مبنهاملك احمد عبدالناصف ابراهيم رضوان10510

97شبلنجة ع مبنهاملك حمدى سالم عبدهللا الصعيدى10511

124.5شبلنجة ع مبنهاملك دمحم سعيد دمحم عفيفن دياب10512

137شبلنجة ع مبنهاملك دمحم فاروق رياض احمد يونس10513

131.5شبلنجة ع مبنهاملك دمحم ممدوح جوده احمد منصوره10514

124.5شبلنجة ع مبنهاملك مصطفن هاشم دمحم عل عيىس10515

 عبدالرحمن موس عبدالرحمن10516
ن
127.5شبلنجة ع مبنهاملك هان

10517
ن
128.5شبلنجة ع مبنهامنار دمحم عبدالهادى دمحم السيد بسيون

132شبلنجة ع مبنهامنة هللا احمد دمحم عبدالننى كريم10518

136شبلنجة ع مبنهامنة هللا اسامه دمحم احمد طلعت10519

132.5شبلنجة ع مبنهامنة هللا رمضان السيد عبدهللا السيد10520

131شبلنجة ع مبنهامنة هللا صبىح عبدالعزيز عبدالفتاح10521

يف10522  علي الشر
ن
 عون

ن
129شبلنجة ع مبنهامنة هللا عون

132.5شبلنجة ع مبنهامنة هللا فوزى السيد حامد محمود10523

127شبلنجة ع مبنهامنه احمد ابراهيم سالم دمحم غنيم10524

128.5شبلنجة ع مبنهامنه عليوه سمي  عليوه دمحم غانم10525

122شبلنجة ع مبنهامنه هيثم عبدهللا ابراهيم عل10526

121.5شبلنجة ع مبنهامنه وليد حسن عبدالسميع حسن عطيه10527

132.5شبلنجة ع مبنهامنن جوده عبدهللا دمحم عل عيسوى10528

نا كريم دمحم جوده عبدالحليم10529 135.5شبلنجة ع مبنهامي 

111.5شبلنجة ع مبنهاندى عوض هللا عبدالصادق احمد دمحم10530

77.5شبلنجة ع مبنهاندى دمحم ابراهيم سليمان سالم عوض10531

122.5شبلنجة ع مبنهانور اسالم دمحم خربوش10532

يف ابراهيم عبدالهادى عالم10533 134.5شبلنجة ع مبنهانور شر

131.5شبلنجة ع مبنهانورا رضا احمد عطيه عطيه10534

132.5شبلنجة ع مبنهانورا عبدالحميد لطفن احمد عبدالحميد عض10535

125.5شبلنجة ع مبنهانورهان احمد سعيد عبدالفتاح الشحات الكرارجى10536

ه صبىحي السيد دمحم مصطفن احمد10537 41شبلنجة ع مبنهاني 

10538
ن
133.5شبلنجة ع مبنهاهاجر دمحم باشه جوده دمحم بسيون

130شبلنجة ع مبنهاهاجر محمود سعيد رمضان دمحم السيد هنا10539

133شبلنجة ع مبنهاهاجر مصطفن السيد دمحم الزغنى10540

118.5شبلنجة ع مبنهاوالء وليد دمحم ابراهيم دمحم عبدالعال10541

ن عصام السيد عبدالعال عفيفن10542 131.5شبلنجة ع مبنهاياسمي 

ن دمحم بكر عبدالحميد غنيىم10543 113شبلنجة ع مبنهاياسمي 

131شبلنجة ع مبنهايمنن احمد جوده عبدالعزيز عبداللطيف الشاىم10544

120.5شبلنجة ع مبنهايمنن مجدى فتوح عبدالجواد عل10545

106.5شبلنجة ع مبنهاابراهيم دمحم ابراهيم عل ابراهيم زهره10546

ن دمحم حجازى10547 122شبلنجة ع مبنهااحمد ايمن دمحم امي 

134.5شبلنجة ع مبنهااحمد بالل دمحم احمد موس10548

 سليمان احمد راشد10549
ن
111.5شبلنجة ع مبنهااحمد خالد عبدالشاق

134.5شبلنجة ع مبنهااحمد سامح السيد عمر متوىل احمد العطار10550

132شبلنجة ع مبنهااحمد عمرو احمد فتىح احمد محمود القاضن10551

67.5شبلنجة ع مبنهااحمد مجدى احمد سليم عل فرج10552

61.5شبلنجة ع مبنهااحمد دمحم شعبان شحته بهنىس10553



109شبلنجة ع مبنهااحمد دمحم دمحم نجيب عبدالبصي  فايد10554

122.5شبلنجة ع مبنهااحمد دمحم دمحمى تهاىم الشحات10555

 السيد حموده10556
 
110.5شبلنجة ع مبنهااحمد دمحم محمود دسوق

10557
 
130شبلنجة ع مبنهااحمد منصور احمد زىكي السيد دسوق

101.5شبلنجة ع مبنهااحمد مهدى فتىح مهدى ابراهيم شار10558

ف ابوبكر مغرنى احمد عبده10559
60شبلنجة ع مبنهاادهم اشر

69.5شبلنجة ع مبنهاادهم عباس عبدالعزيز عباس غالب10560

86شبلنجة ع مبنهااسالم عاطف عبدالمحسن محمود زين10561

97شبلنجة ع مبنهاالسيد ابراهيم السيد دمحم السيد البطاوى10562

117.5شبلنجة ع مبنهاالسيد حسان عبدهللا حسن عل10563

116.5شبلنجة ع مبنهاانس مصطفن السيد دمحم دراج10564

117.5شبلنجة ع مبنهابالل دمحم السيد محمود دمحم زين10565

86.5شبلنجة ع مبنهاتامر عبدهللا دمحم عبدالفتاح السيد شحاته10566

127شبلنجة ع مبنهاتوماس سامح يونان جرجس يونان10567

109شبلنجة ع مبنهابسيطه- حسام محمود عبدالعزيز عل امام 10568

30.5شبلنجة ع مبنهاحسن دمحم رزق محروس مصطفن فايد10569

75.5شبلنجة ع مبنهاحمدى عماد حمدى احمد عبدالحميد عض10570

80.5شبلنجة ع مبنهاحمدى دمحم حمدى عبدالصادق يوسف حجاج10571

86.5شبلنجة ع مبنهازياد سعيد دمحم محمود غانم10572

104شبلنجة ع مبنهازياد دمحم دمحم رشاد درويش حسن10573

125شبلنجة ع مبنهاساجد بدر غديرى السيد عفيفن10574

 دياب10575
ن
121شبلنجة ع مبنهاسيف عمرو حسن دمحم سالم يمان

96.5شبلنجة ع مبنهاشعبان عل سعيد عبدالحميد عل نض10576

131شبلنجة ع مبنهاعبدالرحمن احمد صبىح ابوالوفا رفاع بدر10577

86.5شبلنجة ع مبنهابسيطه- عبدالرحمن اسامه دمحم السيد عمر 10578

133شبلنجة ع مبنهاعبدالرحمن دمحم عبدهللا محمود احمد قرشم10579

 محمود درويش حنون10580
 
130شبلنجة ع مبنهاعبدالرحمن محمود دمحم العراق

125شبلنجة ع مبنهاعبدالرحمن نادر عبدالمنعم ابراهيم حسن بدير10581

45شبلنجة ع مبنهاعبدالعزيز بدوى عبدالعزيز عباس حسن غالب10582

77شبلنجة ع مبنهاعبدالفتاح دمحم يونس عبدالحميد دمحم عض10583

88شبلنجة ع مبنهاعبدهللا جمال دمحم عباس غالب10584

133شبلنجة ع مبنهاعبدهللا دمحم صبىح احمد عل عبدالجليل10585

10586
ن
56شبلنجة ع مبنهاعبدهللا دمحم عبدالعليم ابراهيم بسيون

99.5شبلنجة ع مبنهابسيطه- عبدهللا دمحم فاروق عبدهللا الدهشان 10587

60.5شبلنجة ع مبنهاعبدهللا مسعد عبدهللا احمد عبدهللا10588

127شبلنجة ع مبنهاعل جمال رزق عبدالرازق مرس10589

10590
 
ن عبدالعال المرزوق  علي امي 

ن 127.5شبلنجة ع مبنهاعل حسي 

ن عبدالسالم دمحم10591 123.5شبلنجة ع مبنهاعماد جمال امي 

116شبلنجة ع مبنهاعمار ياش شحته دمحم سالم10592

79شبلنجة ع مبنهاعمر شعبان عباس حسن عبدالجواد10593

79شبلنجة ع مبنهاعمر صبىح صالح دمحم موس السيد جراب10594

133.5شبلنجة ع مبنهاعمر دمحم السيد عمر متوىل احمد العطار10595

96.5شبلنجة ع مبنهابسيطه- عمرو احمد دمحم عبدالحليم ابراهيم الجندى 10596

55شبلنجة ع مبنهاعمرو احمد محمود دمحم عبدالعال غنيم10597

64شبلنجة ع مبنهافارس احمد صبىحي حسن بندارى10598

ن10599  حسي 
51.5شبلنجة ع مبنهافتىح محمود فتىح السيد مصطفن

120.5شبلنجة ع مبنهاكريم ابراهيم صالح احمد عطيه10600

!VALUE#شبلنجة ع مبنهاكريم دمحم فتوح عبدالجواد عل10601

118شبلنجة ع مبنهاكريم دمحم فوزى عواد سالم10602

97شبلنجة ع مبنهاكريم محمود يونس عبدالحميد دمحم عض10603



96.5شبلنجة ع مبنهابسيطه- دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم دراج 10604

65شبلنجة ع مبنهادمحم احمد دمحم عبدالحليم ابوزيد10605

103شبلنجة ع مبنهادمحم اسامه جوده عبدهللا الرفاع10606

 السيد حموده10607
 
97.5شبلنجة ع مبنهادمحم السيد فتىح عراق

119.5شبلنجة ع مبنهادمحم تامر سعيد غنيم عبدالننى10608

123شبلنجة ع مبنهادمحم تامر دمحم السيد قاسم10609

107شبلنجة ع مبنهادمحم جوده ابراهيم عامر عفيفن نض10610

129شبلنجة ع مبنهادمحم حسن دمحم حسن السيد حتون10611

108شبلنجة ع مبنهادمحم خالد السيد احمد سالم نجم10612

85.5شبلنجة ع مبنهادمحم رضا دمحم عبدالحكيم ابراهيم رضوان10613

111.5شبلنجة ع مبنهادمحم سعيد صالح عبدالعزيز حسن زهران10614

120.5شبلنجة ع مبنهادمحم سعيد دمحم ابراهيم ابوالدهب10615

116شبلنجة ع مبنهادمحم صابر جمال دمحم مصطفن االطرش10616

129.5شبلنجة ع مبنهادمحم صالح دمحم ضيف هللا غنيم10617

 عبدالقادر سلومه10618
 
132شبلنجة ع مبنهادمحم طه شوق

107شبلنجة ع مبنهادمحم عاطف عبدالناصف ابراهيم رضوان10619

57.5شبلنجة ع مبنهادمحم عبدالحق عبدالرازق مصطفن البدرى10620

123شبلنجة ع مبنهادمحم عبدالفتاح محمود عبده10621

64شبلنجة ع مبنهادمحم عل ابراهيم دمحم10622

51شبلنجة ع مبنهادمحم عل احمد ابراهيم عبده عبدالننى10623

132شبلنجة ع مبنهادمحم دمحم مختار رمضان10624

130شبلنجة ع مبنهادمحم محمود عبدالفتاح دمحم الجندى10625

133.5شبلنجة ع مبنهادمحم مصطفن السيد دمحم السيد البطاوى10626

 السيد حموده10627
 
115شبلنجة ع مبنهادمحم وسام محمود دسوق

75شبلنجة ع مبنهامحمود ابراهيم عباس ابوالمجد غنيىم10628

72.5شبلنجة ع مبنهامحمود احمد السيد دمحم مصطفن10629

134شبلنجة ع مبنهامحمود السيد فتح هللا السيد درويش10630

123.5شبلنجة ع مبنهامحمود جعفر ابراهيم عل ابراهيم زهره10631

92.5شبلنجة ع مبنهامحمود حمدى دمحم موس السيد10632

102شبلنجة ع مبنهامحمود عادل عبدالفتاح عامر عفيفن نض10633

82شبلنجة ع مبنهامحمود ياش دمحم خميس عوض عل10634

135.5شبلنجة ع مبنهامصطفن احمد عبدهللا خميس عوض عل10635

123.5شبلنجة ع مبنهامصطفن السيد فؤاد متوىل احمد10636

136شبلنجة ع مبنهامصطفن سعيد السيد شحاته مصطفن10637

128.5شبلنجة ع مبنهامصطفن عماد دمحم عباس حسن غالب10638

122شبلنجة ع مبنهامصطفن كرم عبدالفتاح طه دراج10639

129.5شبلنجة ع مبنهامصطفن كمال ابوالسعود كمال غديرى10640

107شبلنجة ع مبنهابسيطه- مصطفن ماهر زىك السيد عبدربه 10641

118شبلنجة ع مبنهامصطفن ياش حمدى عبدالخالق بطاح10642

106شبلنجة ع مبنهابسيطه- معاذ رمضان السيد دمحم مصطفن 10643

110شبلنجة ع مبنهابسيطه- معاذ عبدالنارص فاروق عبدهللا الدهشان 10644

133شبلنجة ع مبنهامومن احمد السيد سليمان دمحم الكريدى10645

ي10646
103.5شبلنجة ع مبنهامومن جمال ابوالفتوح احمد محمود القاضن

130شبلنجة ع مبنهانادر عبدالمجيد جوده عبدالمجيد سعيد10647

104.5شبلنجة ع مبنهانجم ابراهيم زكريا احمد عبدالال نجم10648

ف السيد جوده ابراهيم10649  اشر
ن
90شبلنجة ع مبنهاهان

101شبلنجة ع مبنهايوسف احمد دمحمى عل سنه10650

89.5شبلنجة ع مبنهايوسف حسن رضوان عبدالمجيد ابراهيم10651

10652
 
74شبلنجة ع مبنهايوسف خالد دمحم عبدالحليم البشون

ن10653 89شبلنجة ع مبنهايوسف سمي  جمال صالح شاهي 



103.5شبلنجة ع مبنهايوسف صابر صالح احمد نجم10654

110شبلنجة ع مبنهايوسف عامر دمحم عامر دمحم عفيفن10655

88.5شبلنجة ع مبنهايوسف عبدالجليل يونس عبدالحميد دمحم عض10656

77شبلنجة ع مبنهايوسف دمحم سمي  عبدالحميد غنيىم10657

ن10658 120شبلنجة ع مبنهايوسف دمحم محمود ابراهيم علي الحصي 

103.5شبلنجة ع مبنهايونس عبدالجليل يونس عبدالحميد دمحم عض10659

67.5كفر ابو زهرة ت أبنهااسماء ماهر صالح بيوىم بيوىم10660

115.5كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- افنان محمود احمد الشاذىل السيد 10661

98كفر ابو زهرة ت أبنهاامل دمحم جمال كامل عل البلتاجى10662

ن يسن10663 ه حماده سمي  امي  97كفر ابو زهرة ت أبنهاامي 

ن بديوى10664 33.5كفر ابو زهرة ت أبنهاايات حلىم شكرى حسي 

129كفر ابو زهرة ت أبنهاايمان احمد دمحم زىك عبدالجواد10665

124كفر ابو زهرة ت أبنهاايه ايمن صالح عبدالفتاح دمحم10666

37.5كفر ابو زهرة ت أبنهاايه رضا دمحم رشدى عبدالحكيم الغندور10667

ن ابو الوفا10668  حسي 
120.5كفر ابو زهرة ت أبنهابسمله مصطفن

130.5كفر ابو زهرة ت أبنهاجنن دمحم سيد مصلىح احمد قاسم10669

113كفر ابو زهرة ت أبنهاجنن مصطفن دمحم كامل10670

99كفر ابو زهرة ت أبنهاذكرى رضا فوزى عبدالبارى10671

108.5كفر ابو زهرة ت أبنهارحمه دمحم محمود عل ليله10672

92.5كفر ابو زهرة ت أبنهاروان صابر السيد دمحم عبدربة10673

121.5كفر ابو زهرة ت أبنهاروان عبدهللا عبدالعزيز دمحم عبدهللا10674

113.5كفر ابو زهرة ت أبنهاروضه عماد السيد عل احمد10675

111.5كفر ابو زهرة ت أبنهاساره ابراهيم السيد دمحم جاد10676

118كفر ابو زهرة ت أبنهاساره طارق ابراهيم احمد دمحم10677

!VALUE#كفر ابو زهرة ت أبنهاساره دمحم السيد عبدالعزيز10678

50كفر ابو زهرة ت أبنهاسها عصام ابراهيم السيد عل سبتان10679

123كفر ابو زهرة ت أبنهاسهيله غنيىم كامل دمحم احمد10680

83.5كفر ابو زهرة ت أبنهاشاهنده عل جمال السيد عل سبتان10681

129كفر ابو زهرة ت أبنهاشهد جابر عبدالجليل عبدالعليم عبدالغفار10682

ن 10683 100كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- شهد دمحم السيد عبدالخالق حسني 

ف عماد دمحم عبدهللا10684 52كفر ابو زهرة ت أبنهاشيماء اشر

ف احمد ابراهيم ا لسيد10685 118.5كفر ابو زهرة ت أبنهاعواطف اشر

ن عبدالخالق السيد10686 119.5كفر ابو زهرة ت أبنهافاطمه احمد حسي 

15كفر ابو زهرة ت أبنهافاطمه حماده عبدالفتاح فرج عل سبتان10687

13.5كفر ابو زهرة ت أبنهافاطمه غنيىم دمحم غنيىم10688

112.5كفر ابو زهرة ت أبنهامريم ابراهيم دمحم عبدالننى عبدهللا10689

124.5كفر ابو زهرة ت أبنهامريم احمد رضوان دمحم رضوان10690

 دمحم10691
ن
 عبدالشاق

 
118كفر ابو زهرة ت أبنهامريم خالد شوق

 دمحم10692
ن
116كفر ابو زهرة ت أبنهامريم طارق السيد عبدالشاق

128.5كفر ابو زهرة ت أبنهامريم محمود غديرى عبدالفتاح10693

10694
ن
111.5كفر ابو زهرة ت أبنهامريم نادر حامد السيد عبدالشاق

ن عبدالخالق السيد10695  حسي 
ن
129.5كفر ابو زهرة ت أبنهاملك هان

48.5كفر ابو زهرة ت أبنهامنة هللا عبدالغفار احمد عبدالعزيز10696

106.5كفر ابو زهرة ت أبنهامنة هللا عفت خلف هللا السيد عفيفن10697

86كفر ابو زهرة ت أبنهامنة حمادة شحتة عبدالفتاح سالمة10698

92كفر ابو زهرة ت أبنهاميادة نارص احمد ابوالهدى طه10699

106.5كفر ابو زهرة ت أبنهاندا امام غنيىمي امام الغندور10700

112.5كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- ندى احمد ابراهيم احمد احمد بدر 10701

44كفر ابو زهرة ت أبنهاندى رضا ابراهيم ابو الفتوح سالمة10702

36كفر ابو زهرة ت أبنهاندى دمحم فايز دمحم ابراهيم10703



54.5كفر ابو زهرة ت أبنهانرجس محمود حسينن ابوالوفا10704

122كفر ابو زهرة ت أبنهانشين احمد بدر السيد احمد غديرى10705

106.5كفر ابو زهرة ت أبنهانشين السيد سعيد ابراهيم دمحم10706

123كفر ابو زهرة ت أبنهانور دمحم فتىح عبدالخالق السيد10707

 دمحم10708
ن
 عبدالشاق

 
87.5كفر ابو زهرة ت أبنهانورهان عادل شوق

115.5كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- نورهان شعبان ابراهيم دمحم عل الدرس 10709

 عل عل الدرس10710
 
ه سمي  ابراهيم الدسوق 124كفر ابو زهرة ت أبنهاني 

ن شحته عبدالغنن عبدالمنعم عبدالصادق10711 92كفر ابو زهرة ت أبنهانيفي 

102.5كفر ابو زهرة ت أبنهاهاجر دمحم السيد دمحم جاد10712

73.5كفر ابو زهرة ت أبنهاهبه صابر سيد عبدهللا عمر زهرة10713

41.5كفر ابو زهرة ت أبنهاهدير ايمن عادل جودة ابراهيم10714

119.5كفر ابو زهرة ت أبنهاهمس ماهر منصور دمحم بغدادى10715

ن يسن السيد يسن دمحم10716 104كفر ابو زهرة ت أبنهاياسمي 

30كفر ابو زهرة ت أبنهاابراهيم دمحم ابراهيم راشد10717

50كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد بدوى دمحم ابو الفتوح10718

61كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد حسام صابر عبدالغنن10719

75كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد زغلول ابراهيم يسن دمحم بكي 10720

51كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد طه فرج فوزى دمحم عل10721

65كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد عادل احمد عبدالعزيز عطيه10722

57.5كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد لطفن دمحم سعيد بديوى احمد10723

77كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد دمحم شحته دمحم دمحمخليل10724

92كفر ابو زهرة ت أبنهااحمد وليد جودة دمحم مصطفن10725

ى عبدالبارى10726 90كفر ابو زهرة ت أبنهاادهم وليد صالح خضن

16كفر ابو زهرة ت أبنهااسالم رفيق رزق عبدالحكم هاشم10727

73.5كفر ابو زهرة ت أبنهاالسيد مرس السيد عبدالهادى عبدالرحيم10728

120كفر ابو زهرة ت أبنهاباسل احمد دمحم المهدى ناصف السيد10729

33.5كفر ابو زهرة ت أبنهاخالد وليد جمال عبدهللا شحاته10730

64كفر ابو زهرة ت أبنهارجب السيد دمحم فرحات شعبان10731

 شحته عبدالفتاح السيد10732
ن
74.5كفر ابو زهرة ت أبنهارياض هان

97.5كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- سعيد السيد سالمه ابو الفتوح سالمه 10733

75.5كفر ابو زهرة ت أبنهاشادى حماده جالل ابراهيم10734

 عفيفن قاسم10735
 
71.5كفر ابو زهرة ت أبنهاضياء دمحم محروس دسوق

10736
 
53كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدالرحمن احمد رجب احمد عراق

119.5كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدالرحمن دمحم سالم عبيد غانم10737

 احمد10738
 
120.5كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدالرحمن نادر دمحم عراق

98.5كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدالفتاح وليد عبدالفتاح فرج عل سبتان10739

 السيد عمر الخليفه10740
 
104كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدهللا محمود عبدالباق

ن10741 89كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدهللا وليد سعيد ابراهيم دمحم شاهي 

110كفر ابو زهرة ت أبنهاعبدالمنعم السيد عبدالمنعم عبدهللا10742

59كفر ابو زهرة ت أبنهاعل مجدى عل محمود زهرة10743

105كفر ابو زهرة ت أبنهاعمر ياش فرحات عبدالغفار10744

87.5كفر ابو زهرة ت أبنهاكريم السيد احمد عبدالعزيز عطية10745

111كفر ابو زهرة ت أبنهاكريم دمحم حامد ابراهيم دمحم10746

ن10747 118كفر ابو زهرة ت أبنهاكريم نبيل السيد محمود عل حسي 

90.5كفر ابو زهرة ت أبنهامازن امي  فتىح صادق تهاىم10748

42.5كفر ابو زهرة ت أبنهامازن عيد السيد احمد دمحم يوسف10749

136كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم ابراهيم احمد ابراهيم عبدالحكيم10750

63.5كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم ايمن ابو السباع دمحم10751

99كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم حسام رشاد فرج عل سبتان10752

86.5كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم حمادة ابراهيم عبيد غانم10753



80.5كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم خالد ابو زيد جودة قاسم10754

93كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم خالد سعيد دمحم عبدالغفار10755

ن10756 123كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم ربيع دمحم رفاع دمحم حسي 

105كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم رجب دمحم موس عزب10757

97كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- دمحم رمضان عزت دمحم عل 10758

85كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم عبدالبارى عبدالمحسن عبدالبارى10759

99كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم لطفن الشحات جوده سليم10760

108.5كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم محمود رجب شعبان مصيلىح10761

34كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم مدحت عل ابراهيم السيد حسبو10762

133.5كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم نارص دمحم لطفن عبدالحميد10763

ى السيد زويلة10764  جمعه خضن
ن
30كفر ابو زهرة ت أبنهادمحم هان

50كفر ابو زهرة ت أبنهامصطفن حماده عبدالفتاح عبدالحميد طه10765

10766 
ن
109كفر ابو زهرة ت أبنهابسيطه- مصطفن رجب حامد السيد عبدالشاق

ن احمد صابر سالم عيد10767 49.5كفر ابو زهرة ت أبنهامعي 

59.5كفر ابو زهرة ت أبنهامنصور خالد شمس الدين دمحم احمد رامية10768

113.5كفر ابو زهرة ت أبنهانجيب حمد سيد عبدهللا عمر10769

101كفر ابو زهرة ت أبنهانور محمود انور دمحم بيوىم10770

107.5كفر ابو زهرة ت أبنهايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم حسن10771

88كفر ابو زهرة ت أبنهايوسف ابراهيم مصطفن دمحم عبدالعزيز10772

105كفر ابو زهرة ت أبنهايوسف مصطفن عبدالفتاح طه عبدهللا10773

 احمد ابراهيم السيد10774
ن
102.5كفر ابو زهرة ت أبنهايوسف هان

127كفر ابو زهرة ت أبنهايوسف ياش دمحم السيد القسام10775

109عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااسماء منصور حسن منصور حسن10776

95.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاامل ربيع ابراهيم عبدالقادر10777

88عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاامنيه ابراهيم مىح عفيفن ابراهيم10778

ه السيد عبدالحميد الشحات عبدالرحمن10779 112عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاامي 

ن السيد10780 92.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاايثار حامد امي 

 انور وهنى جورجى قديس10781
112.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاايرينن

105.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاايه احمد السيد احمد10782

133عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاايه دمحم احمد دمحم10783

122.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسمله يحن  شندى السيد10784

134عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسنت صابر زناته سالم10785

58عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسنت دمحم احمد دمحم10786

103عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجنه احمد حسن عبدالرحمن10787

112عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجهاد جمال موس اسماعيل10788

127.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجهاد خالد عل عبدالمنعم10789

87عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجهاد رمضان عبدالعظيم عبدالحميد10790

120عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجوىل ماجد نسيم سليمان10791

119.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاحبيبه حامد سيد احمد10792

122.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاحبيبه محمود عبدالعزيز عبدالعزيز بدران10793

114.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاخلود رجب ابو زيد دمحم سليم10794

10795
 
122.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادنيا ابراهيم حماد دسوق

93.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادنيا اسماعيل موس اسماعيل10796

55عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهارنا هيثم سيد احمد عليوه10797

128عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاروان محمود يونس ابراهيم10798

96.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاريتاج اسامه عبدالكريم عبدربه10799

44عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاريهام دمحم احمد عبدالمنعم10800

 عبدالحليم عبدالفضيل10801
ن
116.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهازينب هان

127عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاساىل تامر رضا احمد دمحم10802

132عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاساىل حسنن ابراهيم عبدالحميد10803



133.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسلىم جمال زىك حسن10804

ن10805 107.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسما رجب عطية السيد حسي 

130عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسما عمر محسن عبدالعاىط10806

83.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسماح مسعد السعيد السيد10807

123.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسندس وليد دمحم فوزى10808

97.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسيمون سليمان ميخائيل سليمان10809

108.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشاهنده صابر عبدالعزيز ابراهيم السيد10810

90عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشاهنده عفيفن محىم عفيفن ابراهيم10811

106.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشاهيناز هيثم صابر عبدالمنعم دمحم10812

وق طارق السعيد ابراهيم10813 116عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشر

116.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد ابوزيد جعفر ابراهيم جعفر10814

59.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد حمدان احمد ابراهيم10815

102عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد خالد حسنن طنطاوى احمد10816

114.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد صالح صالح عبدالغنن شحاتة10817

ت عبدالمنعم10818 116عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد عاطف خي 

ي10819
ي جالل عبدالغنن

100.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد عبدالغنن

114.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد عبدالمنصف رضوان عل10820

106عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد عصام عبدالحميد ابراهيم السيد10821

73.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد محفوظ صابر عبدالحميد عيد10822

131.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشهد دمحم السيد عبدالفتاح10823

ى نصيف عبدالملك سليمان10824 113عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشي 

ين شعبان الشحات السيد الشافع10825 63.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشي 

ن10826 80.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشيماء السعيد السيد دمحم حسي 

118عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبي  عيد دمحم سالم دمحم عل10827

69.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعلياء سمي  السيد عفيفن ابراهيم10828

103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعلياء شعبان الشحات السيد الشافع10829

116عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافاطمه عبدالخالق عبدالعزيز عبدالخالق عبدالوهاب10830

84عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافاطمه عبدالغنن عزت عبدالغنن موس10831

132عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافاطمه عطية السيد عطية10832

81.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافاطمه ياش السعيد عبدالرؤف10833

56عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافوزيه دمحم خطاب زىك10834

ف ميخائيل عبدالملك10835 106.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاليل اشر

128.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامريم خالد عزيز سليمان10836

100عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامريم مالك فوزى شحتة10837

 سمي  عزيز10838
ن
109.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامريم هان

132.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك احمد جودة السيد دمحم10839

118عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك احمد سيد سالم10840

115عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك اسامة دمحم جودة دمحم10841

ن السيد10842 118.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك حاتم امي 

109.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك رمضان عبدالرحمن عبدهللا10843

131.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاملك وليد الشحات ابراهيم10844

104.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنار دمحم خالد دمحم عبدالرحمن10845

109عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنة هللا صابر رمضان عبدالعزيز دمحم10846

111.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنة فرج السيد فرج10847

134عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنة دمحم عبدالفتاح طنطاوى10848

125.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنه ايمن يوسف دمحم يوسف10849

48.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنه شعبان الشحات السيد الشافع10850

84عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنه شعبان عطيه غنيىم10851

77عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامنه كريم دمحم ابراهيم سليمان10852

86عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامهرائيل عيد كمال يوسف10853



123.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامهرائيل مسعد شحاتة برسوم10854

82.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاندى عادل عبدالمنعم عبدالمقصود10855

23عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاندى ياش عبدالحميد دمحم10856

114.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانرفانا عني  صبيح ابراهيم سليمان10857

ن رضا شحته جرجس مسيحه10858 97.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانرمي 

ن عياد مجدى حنا جرجس10859 111.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانرمي 

95.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانور رضا سيد احمد عليوه10860

51عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانورهان شاكر السيد عفيفن10861

ف عبدالحميد السيد10862 136عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهاجر اشر

119.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهاجر عاشور غبد الغنن موس10863

33عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهايدى عبدالفتاح حسن طه10864

45.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهايدى عبدالفتاح عبدالعزيز حسن10865

103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- هدى السيد صابر السيد عيد 10866

ن السيد حسن10867 112عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهنا عبدالفتاح حسي 

ن عاشور دمحم الشحات10868 123عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاياسمي 

101عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاابانوب عبدالسيد سمي  بقطر عبدالسيد10869

10870
 
90عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاابراهيم احمد ابراهيم الدسوق

119.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد اسامه الشحات ابراهيم10871

84.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد جمال جالل ابراهيم مصطفن10872

103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد حسام عبدالكريم عبدالحميد10873

96.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- احمد خالد عبدالوكيل جوده 10874

يف صالح السيد10875 87.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد شر

123عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عبدالباسط عبدالقادر السيد10876

129عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عبدالواحد ابوزيد عبدالواحد عمر10877

124عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عصام احمد عبدالرؤف10878

85عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عصام عبدالننى عبدالغنن10879

124.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عمرو الهادى احمد10880

126عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عيد عبدهللا عامر10881

105.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد عيد دمحم عبدالعال يوسف10882

 دمحم10883
 
115.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد دمحم عبدالباق

 شعبان عفيفن10884
ن
126عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهااحمد هان

123عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاادهم عماد الدين عبدالمعبود عبدالفتاح10885

90عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاادهم دمحم حسن دمحم10886

70.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاالسيد رشدى فتىح يوسف10887

131.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاالسيد ياش السيد دمحم10888

 دمحم عبدالهادى10889
ن
57.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاايهاب هان

49.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاباسم سعيد زىك عل شحاتة10890

130عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابافل القس مقار صادق عوض بولس10891

39عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابطل السعيد عيد محسب10892

103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابوال ايمن غطاس سليمان10893

يال10894 103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابوال رضا فهىم وهبه غيى

39.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجالل ابراهيم جالل ابراهيم10895

50.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجمال احمد جمال محروس عبدالرحمن10896

يال10897 76.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجورج ناجى شفيق وهبة غيى

 عياد بقطر عبدالسيد10898
ن
14.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاجورج هان

43.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاحسام احمد عبدالفتاح مرس10899

ن عيد موس10900 134عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاحسام حسن حسي 

62عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاخالد اسامه عبدالفتاح مرس10901

79عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاخالد عبدهللا عبدالفتاح السيد عبدالهادى10902

92عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاريمون رضا صالح داود صالح10903



108عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهازياد رجب عل عبدالمنعم10904

22.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهازياد عبدالعال عبدالعال يوسف10905

102عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهازياد هشام عبدالفتاح السيد10906

71عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسعد رمضان سعد السيد10907

47.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاسيف نض الدين عبدالحميد نض الدين10908

107.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاشنوده نادر محفوظ ونيس10909

95.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالحميد محسن عبدالحميد ابراهيم10910

106عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم 10911

31.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالرحمن اسامة رفعت طه10912

87عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالرحمن دمحم فاروق عبدالعزيز10913

63.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالرحمن محمود دمحم عبدالحليم10914

87عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالرحمن محمود دمحم عبدالفتاح10915

71عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالرحمن يىح الشحات مرس10916

 عبدالغفار السيد احمد10917
ن
50عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالغفار هان

77عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- عبدالفتاح ابراهيم دمحم خليل 10918

85.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدالفتاح عبدالسالم عبدالفتاح عبدالسالم10919

117عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدهللا اسامة عبدالفتاح عبدهللا10920

115.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدهللا انور دمحم دمحم10921

115.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعبدهللا محمود عبدالفتاح السيد10922

98.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعالء دمحم جمعه عطيه10923

87عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعماد ابراهيم السيد ابراهيم السيد عوض10924

ى10925 18عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعمر مجدى دمحم خضن

22عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعمرو خالد حسنن طنطاوى احمد10926

33عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاعمرو عيد عبدالهادى دمحم10927

95.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافارس عبدالنارص عيد عبدالحميد10928

99.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافارس دمحم احمد السيد10929

88.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافارس دمحم عبدالعظيم دمحم10930

94عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهافوزى رمضان السيد يوسف10931

103.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاكريم دمحم فتىح حسن10932

لس عماد ميخائيل سليمان10933 80.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاكي 

91عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاماركو ماجد محفوظ ونيس10934

95.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاماريو ماجد وديع عزيز10935

124عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم ابراهيم عبدالصادق جيى دمحم10936

97.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم احمد رمضان السيد10937

119عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم اسامه دمحم السيد10938

ف السيد حسن10939 86عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم اشر

120.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم اكراىم الشحات زىك10940

85عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم امي  عبدالباسط طنطاوى10941

ت عبدالمنعم10942 104عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم ايمن خي 

94عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم بدوى دمحم بدوى حسبوا10943

85.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم حامد جابر سعد10944

ن السعيد عبدالرؤف10945 70عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم حسي 

96.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم رضا دمحم محسب عطية10946

105عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم رمضان السيد الشحات10947

110.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم رمضان دمحم هاشم10948

84.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم سمي  دمحم رمضان10949

77عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم صابر السيد الشحات10950

120عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم عابدين السيد عبدالرحمن عبدالقادر10951

110.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم عبدالحكم عبداللطيف دمحم عبدالفتاح10952

94عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم عبدالعزيز دمحم عمر10953



121.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم عمرو حمدى ابراهيم محمود10954

70.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- دمحم عيد دمحم عبدالعال يوسف 10955

10956
 
123.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهادمحم مصطفن عبدالغنن عراق

ف عل خطاب10957 51.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود اشر

ف محمود عبدالحميد محمود10958 58عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود اشر

121عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود السيد صبيح ابراهيم10959

48عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود امي  عبدالباسط طنطاوى10960

88.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود رضا حافظ توفيق10961

110.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود عصام احمد ابراهيم10962

128عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود عماد عل محمود10963

94عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- محمود دمحم جودة السيد 10964

46عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود دمحم حسن ابراهيم10965

110.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامحمود مصطفن دمحم فرج10966

82.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن السعيد عبدالعزيز عبدالحميد موس10967

35عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن سالم زناته سالم10968

129.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن عادل عل دمحم10969

121.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن عبدالفتاح اسماعيل معوض10970

 عبدالننى عبدالمنعم شعبان10971
38عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن

24.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن عل دمحم عل دمحم10972

132.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامصطفن ممدوح عبدالمعبود عبدالفتاح10973

62عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهامعاذ ابراهيم صالح ابراهيم10974

 عياد بقطر 10975
ن
77عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- مالك هان

125عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهانبيل عماد وهيب فانوس10976

116.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاياش عرفات رفعت عبدالمعط10977

52.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف السعيد دمحم عبدهللا10978

112عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف ابراهيم صابر ابراهيم10979

118عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف احمد عليوه دمحم10980

112عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف اسالم السيد ابراهيم جعفر10981

44.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف السيد محمود دمحم10982

109.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف حمدى صابر عبدالحميد10983

120عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف خالد زينهم عبدالخالق10984

69عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف خالد نصي  عبدالعزيز دمحم10985

100عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف سليمان صابر سليمان10986

99عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف عصام ثروت عبدالغفار دمحم10987

67.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف دمحم السيد احمد10988

79.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف محمود عبدالهادى السيد10989

80عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهايوسف ميخائيل خليل اسحق خليل10990

88.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهابسيطه- يوسف وائل مسعد عبدالحليم الشوبرى 10991

67.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااشاء عاطف دمحم عبدالوهاب10992

98منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابسيطه- اشاء دمحم سليمان عبدهللا 10993

106.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااشاء نارص عبدالفتاح سعد10994

130منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااالء اسالم عيىسي عبدالغفار10995

131منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااالء سامح دمحم صالح جابر10996

ي شبل زىكي دمحم10997
ن
120.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاامان

112منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاايتون هشام دمحم صالح10998

ي10999
 
131منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاايه ابراهيم الشحات الدسوق

133منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاايه ابراهيم عبدالحليم ابراهيم11000

126منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاايه السيد عبدالعظيم السيد11001

132منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابسمله فتىحي دمحم ابراهيم11002

137منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابسمله دمحم عبدالمعبود احمد11003



113منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاتسنيم حاتم غنيم شحاته11004

134منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاجنا ابراهيم حجازى سليمان11005

127منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاجنن السيد مىح الدين ابوزيد11006

123.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاجهاد السيد جمال جودة11007

124.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاجهاد عماد حمدي سعد11008

ي11009 114منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحبيبه ابراهيم دمحم العرنى

88.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحبيبه حسن عبدالرحمن حسن النقيط11010

ي عبدالعزيز11011 131منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحبيبه محمود عبدالننى

ن دمحم عبدالبديع عبدالفتاح11012 138منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحني 

90.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهارحمه نجاح رشاد مصيلىحي11013

ي ابو شيع11014
90.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهارضوى سيد مصطفن

ي11015
 
94.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاروان محمود دمحم عراق

ي11016
ن
54.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاروضه دمحم رضوان كيالن

ن11017 ي حسي 
 
102منشأة بنها الفاروقية ت أبنهازينه عابد عراق

ن11018 128.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاساره دمحم صالح امي 

69منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابسيطه- سلىم اسالم دمحمي معوض 11019

106.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاسما محمود كريم عبدالعاىطي11020

111منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاسماء وليد سيف الدين جودة11021

50منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاشهد خالد حامد ابراهيم حسن11022

66.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاشهد محسن سالمة دمحم11023

82.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاشهد دمحم السيد عبدالغفار11024

40منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاشيماء ابراهيم فوزي حسن11025

46.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاعلياء مسعود دمحم عبدالوهاب11026

53منشأة بنها الفاروقية ت أبنهافرح جمال ابراهيم امام11027

ن11028 ي حسي 
 
وز ابراهيم عراق 65.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهافي 

ف شعبان عثمان11029 65.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامريم اشر

25.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامريم رضا عبدالبارى عبدالوهاب عل11030

80منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامريم يوسف عيىس اسماعيل11031

75منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاملك ابراهيم رجب دمحم11032

110.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاملك حسام سعيد احمد11033

37.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاملك رضا صالح جمعة11034

73.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاملك دمحم جمال دمحم11035

105منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامنن محمود ابراهيم دمحم11036

72.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاندى نبيل ابراهيم سند11037

132منشأة بنها الفاروقية ت أبنهانوال حازم عبدالبديع عبدالفتاح11038

132.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهانورهان حازم عبدالبديع عبدالفتاح11039

92.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهانورهان شعبان صبىحي السيد11040

100منشأة بنها الفاروقية ت أبنهانورهان مجدي جمال الدين عبدالخالق11041

ن11042 ه محمود ابراهيم امي  94.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاني 

ف احمد عبدالعزيز11043 135منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد اشر

91.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد ايمن عبدالحليم ابراهيم11044

ي11045
ي جودة حسنن

51منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد حسنن

ي11046
 
69منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد حمدي احمد سليمان دسوق

69منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد سامح دمحم عبدهللا11047

105.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد ساىمي عبدهللا شحاتة11048

83.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد عطوان علي عطيه11049

57.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد عيد ابراهيم دمحم11050

54.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد مؤمن عبدالننى عبدهللا عفيفن11051

93.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد نارص يوسف حسن11052

72.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابركات احمد عبدالفتاح بركات11053



133منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحسن دمحم ابو الهدى حسن11054

77.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحمدى عصام فوزي حسن11055

94منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحمدى دمحم حمدي ابراهيم11056

134.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاحمدى دمحم حمدي سعداوي11057

106.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهارجب عيد عثمان ابراهيم11058

86.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهازياد ابراهيم دمحم غنيىمي11059

133.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهازياد ايمن السيد دمحم11060

97منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاسعيد طارق سعيد ابراهيم11061

ي فتوح 11062 99.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهابسيطه- سيف احمد عرنى

98.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاطارق شحته دمحم السيد11063

ي ذىكي11064
95منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاعبدالرحمن دمحم مصطفن

ي دمحم11065
ي عبدالغنن

ي مصطفن
69منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاعبدالغنن

74.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاعمار رفيق عبدهللا سيف11066

41منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاعمر ماهر فاروق عبدالخالق11067

83.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاغنيم حاتم غنيم شحاته11068

107منشأة بنها الفاروقية ت أبنهافارس ياش عبدالمنعم دمحم11069

69.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهاكرم ساىمي عباس عبدربه11070

ي هيكل11071
ي عبدالعزيز عفيفن

ن
136.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامازن هان

62منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامحسن سامح مرسي ابراهيم11072

113منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم ابراهيم بدوى دمحم11073

98منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم احمد السيد دمحم11074

ف صالح عبدالعزيز11075 55منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم اشر

64منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم ايهاب نجاح عبدالفتاح11076

73.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم خالد دمحمى معوض11077

68.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم سعيد مرسي ابراهيم11078

114.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم سيد دمحم اسماعيل11079

106.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم عبدالعزيز عبدالعزيز دمحم11080

76منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم عبداللطيف احمد فهىمي11081

73منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم عبدالمومن عبدالمعطي عبدالمومن11082

129منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم عالء السيد دمحمي11083

130.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم علي العليىمي دمحم11084

132منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم مجدى سعيد سند11085

121منشأة بنها الفاروقية ت أبنهادمحم وليد عبدالونيس عبدالمنعم11086

66منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامحمود جمال فوزي ابراهيم11087

123.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامصطفن حسن محمود حسن11088

101.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامصطفن عبدالرحمن عبدالرؤف عبدالرحمن11089

123.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامصطفن نعمان دمحم نعمان11090

81منشأة بنها الفاروقية ت أبنهانارص احمد دمحم ابوالهدي11091

120منشأة بنها الفاروقية ت أبنهايوسف دمحم سالمة دمحم11092

ي احمد11093 126.5سعد بن انى وقاص ت أبنهااشاء ابراهيم دمحم عبدالننى

126.5سعد بن انى وقاص ت أبنهااسماء سعيد عبدالحفيظ دمحم امام11094

ى راحيل خليفة11095 119سعد بن انى وقاص ت أبنهاايمان محمود بحي 

135.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاايه احمد عبدالمجيد محمود11096

131.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاايه احمد دمحمى السيد شحاتة11097

ن11098 ن صالح دمحم حسي  119سعد بن انى وقاص ت أبنهابسمله حسي 

129سعد بن انى وقاص ت أبنهاتف  صالح حلىم محروس11099

64.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاجيهان دمحم عبدالعزيز عباس11100

102.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاحبيبه احمد عبدالحفيظ عبدالرحمن11101

91سعد بن انى وقاص ت أبنهاحبيبه سعد عبدالفتاح يوسف دمحم11102

ن عبدالرازق11103 114سعد بن انى وقاص ت أبنهاحبيبه عمر يسي 



ن11104 ف احمد ابراهيم حسي  132سعد بن انى وقاص ت أبنهاداليا اشر

132.5سعد بن انى وقاص ت أبنهارحمه محسن جودة عبدالصادق11105

110.5سعد بن انى وقاص ت أبنهارقيه طارق السيد محمود التهاىم11106

134.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاسلىم دمحم جودة عبدالحميدمتوىل11107

124سعد بن انى وقاص ت أبنهاشهد ابراهيم عيىس ابراهيم موس11108

128سعد بن انى وقاص ت أبنهاشهد احمد دمحم مكروم11109

112.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاشهد عل عل عبدالفتاح المالح11110

93.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاشيماء جمال يوسف دمحم ابراهيم11111

11112
ن
106سعد بن انى وقاص ت أبنهافاطمه عبدالعاىط ابراهيم عل الطرهون

وز دمحم مروان ابراهيم11113 100سعد بن انى وقاص ت أبنهافي 

ى عل حسن11114 99.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاكوثر عل خي 

130سعد بن انى وقاص ت أبنهالمياء اسالم عبدالعزيز عل عبدالال11115

26.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامريم دمحم عصام دمحم ابراهيم11116

80.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامريم دمحمى سالم عبدالمغنن11117

64سعد بن انى وقاص ت أبنهامريم محمود دمحم غنيم عبدالعزيز11118

119.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامريم مروان رشدى مروان شحاتة11119

 احمد11120
ن
121.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامريم وليد هان

100.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاندى اسامة حسن عل11121

110سعد بن انى وقاص ت أبنهاندى رافت سعيد دمحم11122

125سعد بن انى وقاص ت أبنهانعمه نبيل احمد محمود رضوان11123

104.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهاجر ابراهيم احمد حافظ11124

94.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهاجر السيد دمحم السيد11125

31.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهايدى عبدالحليم دمحم عبدالحليم دمحم11126

125.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهبه هللا السيد الشحات عبدالعال رمضان11127

124.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهنا هشام عبدالعاىط محمود سعيد11128

124سعد بن انى وقاص ت أبنهاابراهيم عالء ابراهيم محمود11129

123.5سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد خالد حامد احمد11130

123سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد رضا رمضان دمحم11131

111سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد رمضان احمد متوىل سعيد11132

89.5سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد عادل ماهر سعد11133

100سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد عبدالجليل دمحم عبدالحليم11134

126.5سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد ماهر خليفه رحيم11135

60سعد بن انى وقاص ت أبنهااحمد دمحم السيد دمحم غبار11136

98سعد بن انى وقاص ت أبنهابسيطه- احمد يحن  فوزى عبدالصادق 11137

70سعد بن انى وقاص ت أبنهاادهم دمحم احمد دمحم الصادق11138

84.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاادهم دمحم محب دمحم عل11139

126سعد بن انى وقاص ت أبنهاجمال عل عبدالفتاح سليم الغزاوى11140

101.5سعد بن انى وقاص ت أبنهازياد ابراهيم متوىل سليم سليمان11141

92.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاصالح ايهاب صالح دمحم11142

98سعد بن انى وقاص ت أبنهاصهيب سامح عبدالبصي  ابراهيم11143

95.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدالرحمن فوزى عل فوزى حسن11144

106سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدالرحمن دمحم كامل عبدالخالق11145

74.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدالستار مجدى عبدالستار عل عل11146

133سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدالفتاح خالد عبدالحميد بدوى عطية11147

32سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدهللا احمد دمحم عطا مصلىح11148

115.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاعبدهللا رافت عبدهللا غنيم11149

120.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاعماد ايهاب دمحمالمغاورى عوض11150

102سعد بن انى وقاص ت أبنهاعمر احمد مصطفن عبدالعزيز11151

81.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاكريم دمحم لطفن عبدالعزيز حسن11152

130.5سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم احمد سمي  عبدالعزيز محمود11153



130.5سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم احمد عبدالمجيد محمود عبدالحميد11154

127سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم خالد ابراهيم صالح السيد11155

 عامر11156
 
120.5سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم شحتة دسوق

104سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم عبدالننى دمحم عبدالعزيزعل11157

104.5سعد بن انى وقاص ت أبنهادمحم مؤمن وجدي عبدالعزيز11158

87.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامحمود عبدالننى دمحم ابراهيم11159

90سعد بن انى وقاص ت أبنهامحمود فريد دمحم منصور11160

96سعد بن انى وقاص ت أبنهامحمود مجدى دمحم جودة دمحم11161

87.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامحمود دمحم عبدالعزيز ابراهيم الشيىم11162

68.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامحمود دمحم فتىحي دمحم11163

71.5سعد بن انى وقاص ت أبنهامصطفن طارق عبدهللا غنيم11164

96سعد بن انى وقاص ت أبنهامعاذ احمد ابراهيم عل11165

 دمحم11166
 
 عبدالستار عبدالغنن عراق

ن
93.5سعد بن انى وقاص ت أبنهاهان

70سعد بن انى وقاص ت أبنهاياش احمد عادل عبدالعزيز11167

90سعد بن انى وقاص ت أبنهايوسف السيد دمحم سليمان11168

91.5سعد بن انى وقاص ت أبنهايوسف عبدالخالق خليفة رحيم11169

106سعد بن انى وقاص ت أبنهايوسف دمحم فتىح السيد11170

106سعد بن انى وقاص ت أبنهايوسف دمحم مرتىصن حامد فرج11171

ف عبدالغفور متوىل11172 ف عبدالعزيز / شبنهااشاء اشر 133(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااشاء رشدى دمحم عبدالحميد11173 133(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااشاء صابر عيد دمحم11174 117(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااشاء طنطاوي السيد طنطاوي خليفه11175 108(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااسماء دمحم عبدالفتاح محمود مسعد11176 27(كفر مويس)اشر

ي احمد دياب عبدالرحمن سلطان11177
ن
ف عبدالعزيز / شبنهاامان 135(كفر مويس)اشر

ي عوض11178
ف عبدالعزيز / شبنهاامل سعد دمحم عفيفن 112.5(كفر مويس)اشر

ه دمحم عبدالمعبود عطيه العدل11179 ف عبدالعزيز / شبنهاامي  49.5(كفر مويس)اشر

ي سالم غزاله11180
ي مصطفن

ي مصطفن
ن
ه هان ف عبدالعزيز / شبنهاامي  120(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاايمان حماده سمي  السيد11181 115.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاايه ابراهيم عبدالحليم عبدالصادق11182 125(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاايه رضا عبدالمغنن سالم محسن11183 105.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاايه محمود ابو السعود كمال11184 109.5(كفر مويس)اشر

11185
 
ف عبدالعزيز / شبنهابسمله دمحم نجاح عراق 106(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاجنه اسامة حسن عبدالخالق سالمة11186 133(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاجنن اسامة عبدهللا يس11187 114.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاجنن دمحم عبدالفتاح عبدالفتاح11188 127.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاجواهر سعيد ابراهيم غنيم دمحم11189 128.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاحسناء صفوت عبدالرحمن سالم بيوىمي محسن11190 129(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاحسنه حامد سالمه عبدالخالق سالمه11191 117(كفر مويس)اشر

ن 11192 ن عامر شاهي  ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- حياه السيد حسي  81(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادنيا فريد دياب عبدالرحمن11193 58.5(كفر مويس)اشر

ف السيد متوىلي السيد11194
ف عبدالعزيز / شبنهارحمه اشر 137.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهارحمه جودة مسعد جوده عبدالصادق مبارك11195 131(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- رحمه نبيل مرسي عبدالمعز مرسي 11196 79(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاروان طارق سعيد يس عيد قنديل11197 133.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاريهام دمحم صالح الدين حجازي صالح11198 118(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاساره احمد عبدالحليم عبدالصادق علي11199 131(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاساره سمي  محمود حسن11200 58(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاساره عبدالغفار عبدالسالم عبدالرحمن منصور11201 125.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاساره يونس عبدالفتاح يونس11202 123(كفر مويس)اشر

وق احمد ابو السعود كمال غديري11203 ف عبدالعزيز / شبنهاشر 78(كفر مويس)اشر



وق ايمن عل السيد11204 ف عبدالعزيز / شبنهاشر 118.5(كفر مويس)اشر

وق عفيفن عبدالقادر دمحم ابراهيم11205 ف عبدالعزيز / شبنهاشر 116(كفر مويس)اشر

وق دمحم عبدربه ابراهيم11206 ف عبدالعزيز / شبنهاشر 14.5(كفر مويس)اشر

وق دمحم مصلىحي ابراهيم جاد11207 ف عبدالعزيز / شبنهاشر 121.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاشهد احمد جالل عبدالحميد11208 133.5(كفر مويس)اشر

ى يونس ابو الفتوح11209 ف عبدالعزيز / شبنهاشهد صيى 73(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاشهد عابدين عبدالمعطي غنيم عبدالمعطي11210 124(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاشهد عيد ابراهيم عيد عطاهللا11211 18(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاشهد دمحم توفيق موس عبدربه11212 23.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاصابرين بهاء القطب داود احمد11213 125.5(كفر مويس)اشر

ي11214
ف عبدالعزيز / شبنهاصباح سيد احمد صالح سيد احمد مصطفن 128(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاصفاء دمحم علي معوض احمد11215 20.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعاليه صابر عبدالفتاح ابراهيم حسن11216 135(كفر مويس)اشر

ن11217 ف عبدالعزيز / شبنهافاطمه الزهراء سعد عبدهللا دمحم حسني  137.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهافاطمه حسن احمد عبدهللا11218 135(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهافاطمه عبدهللا محمود عبدهللا الفران11219 119(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهافاطمه دمحم حسن دمحم11220 127.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاكوثر سالمة السيد سالمة11221 53(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامريم رفاع مغاورى برع11222 134.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامريم سعيد سليم موس11223 47.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامريم عصام ابراهيم عبدالحميد11224 137(كفر مويس)اشر

ن خليفة11225 ف عبدالعزيز / شبنهامريم عصام عبدالسميع حسني  105(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامريم دمحم سالم السيد متوىلي11226 82(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاملك السيد دمحم عبدالفتاح علي11227 137(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاملك رفاعي مغاوري برعي11228 124(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاملك سعيد سليمان سليمان عفيفن11229 123(كفر مويس)اشر

ي سالم11230
ي مصطفن

ف عبدالعزيز / شبنهاملك عفت مصطفن 123(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاميارخالد عبدالغفار دمحم11231 135.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامنه احمد السيد عبدالعزيز11232 102.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامنه جودة عبدالرحمن ابوزيد11233 100.5(كفر مويس)اشر

ي السيد مصلىحي غديري11234
ن
ف عبدالعزيز / شبنهامنه هان 127(كفر مويس)اشر

ي رجب ابراهيم رمضان11235
ن
ف عبدالعزيز / شبنهامنه هان 123(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامها صبىحي دمحم علي عويس11236 48.5(كفر مويس)اشر

نا دمحم رضا سعيد11237 ف عبدالعزيز / شبنهامي  109(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاناديه دمحم رمضان عبدالفتاح علي11238 94.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهانبيله جمعة دمحم متوىل11239 122.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهانجوي ابراهيم ابراهيم دمحم عبدالمنعم11240 113.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاندى حماده شحات عيد غالب11241 132.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاندى عبدالرحمن دياب عبدالرحمن سلطان11242 53(كفر مويس)اشر

ن رضا صبىحي ابراهيم بدوي11243 ف عبدالعزيز / شبنهانرمي  119.5(كفر مويس)اشر

ن11244 ف عبدالعزيز / شبنهانور موسي السيد موسي حسي  114.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهانورا ايمن عبدالعزيز مبارك11245 96.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهانورهان دمحم مني  توفيق11246 100.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاهاجر حسن السيد حسن سليمان11247 139(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاهاجر سعد عبدالعزيز عمر متوىلي11248 116(كفر مويس)اشر

ي دمحم عبدالعزيز عبدالقادر11249
ن
ف عبدالعزيز / شبنهاهدى هان 31.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاهدير حسن السيد حسن سليمان11250 133.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاهند توقيق دمحم عزازي منصور11251 2(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاوئام مجدى سعيد حسن11252 129.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايارا منصور علي منصور عطايا11253 102(كفر مويس)اشر



ي11254
ن دمحم مني  السيد ماضن ف عبدالعزيز / شبنهاياسمي  84.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عبدالمنعم11255 32(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- احمد سالم احمد سالم احمد 11256 91.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااحمد ساىم دمحم عبدالحميد11257 63.5(كفر مويس)اشر

ي عبدالحميد11258
ف عبدالعزيز / شبنهااحمد صابر عبدالغنن 88.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااحمد عبدهللا دمحم ابراهيم رمضان11259 89(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااحمد عل فتوح عل11260 86.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهااحمد نارص سالمة عبدالصادق11261 79(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- السيد ابراهيم السيد عبدالفتاح 11262 94.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاالسيد دمحم السيد عبدالغفار حسن11263 102.5(كفر مويس)اشر

ي11264 ف عبدالعزيز / شبنهاالسيد دمحم صابر مغاوري منىحى 92.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاامي  سالمة السيد سالمة11265 51.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاجمال سامح جمال جودة السيد11266 115.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهارجب دمحم الشحات رجب11267 67(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- رشدي احمد جودة مصيلىحي دمحم 11268 90.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهازياد ابراهيم عبدالمعبود عل11269 73.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهازياد احمد دمحم الفرماوي دمحم11270 117(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاصالح حازم فضل غنيم دمحم11271 119.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاصالح عبدالرحمن صالح عبدالرحمن عبدالمعطي11272 89(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاطارق عامر عبدالصادق السيد11273 47.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاطارق محمود عبدالباسط محمود السيد الجمل11274 63.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالباسط عبدالباسط حمدى السيد11275 122(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالباسط عل عبدالعزيز عل عوض11276 124.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالحليم هيثم عبدالحليم عبدهللا11277 58.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالرحمن سعد غنيم دمحم فضل11278 126.5(كفر مويس)اشر

يف فرج سيد احمد11279 ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالرحمن شر 130(كفر مويس)اشر

ي عابدين عواد قنصوه11280
ن
ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالرحمن هان 124(كفر مويس)اشر

ي دمحم11281
 
ف عبدالعزيز / شبنهاعبدالعزيز دمحم عبدالفتاح عراق 130.5(كفر مويس)اشر

ن11282 ف عبدالعزيز / شبنهاعبدهللا السيد عبدهللا علي حسي  96.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدهللا سعد محفوظ عبدالحليم مبارك11283 119(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدهللا صالح علي ابراهيم عطوة11284 20(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعبدهللا عادل عبدالرازق عبدهللا11285 112(كفر مويس)اشر

ف عبدربه يونس عبدربه11286 ف عبدالعزيز / شبنهاعبدربه اشر 91.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعل احمد علي محمود علي11287 114.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعل السيد دمحم عبدالرحمن11288 123(كفر مويس)اشر

 دمحم غزالة11289
ن
ف عبدالعزيز / شبنهاعمار اسالم دمحم عبدالشاق 117.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعمر حسن شحات عبدالمعبود11290 123.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعمر صابر فتح دمحم11291 109(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعمر طارق غنيم غنيم11292 130(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاعمر دمحم عبدالقادر دمحم11293 128(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهافارس ياش حمدي علي مرسي11294 125(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاكريم احمد نايل احمد فياض11295 122.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامازن اكراىم نجاح دمحم11296 126.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم السيد دياب عبدالرحمن سلطان11297 120(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم السيد دمحم عبدالمقصود بيوىم11298 116.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم انور دمحم غريب11299 120(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم ايمن دمحم ابراهيم عوكل11300 114(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم ايمن نض عبدالوهاب11301 90.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم رضا عبدالغفار مهدي سيد احمد11302 121(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم سالم عبدالباسط العبد11303 109.5(كفر مويس)اشر



ن11304 ف عبدالعزيز / شبنهادمحم سعد عبدهللا دمحم حسني  133.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم صابر دمحم السيد11305 100.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم صفوت عبدالرازق عبدهللا مبارك11306 103(كفر مويس)اشر

ي11307
 
ف عبدالعزيز / شبنهادمحم طارق عبدالفتاح غنيم دسوق 101(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم عامر عبدالمنعم اسماعيل عامر11308 124(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم عبدهللا عبدالهادي عبدهللا فياض11309 114.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم علي محمود عبدهللا الفران11310 103(كفر مويس)اشر

ي ابو الفتوح علي الطباخ11311
ف عبدالعزيز / شبنهادمحم مصطفن 96.5(كفر مويس)اشر

 سعيد السيد11312
ن
ف عبدالعزيز / شبنهادمحم هان 131(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم هشام عبدالعزيز ابراهيم11313 73(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهادمحم وليد طلعت حماد عبدالعال11314 132(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود ابوبكر غنيم فرج11315 103.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود السيد حسب السيد محسب11316 96.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود شحتة دمحم موس11317 27.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود شكرى ذىك سلطان11318 114.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود عماد الدين عبدالحميد عيد11319 60.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود مصطفن بدوى مصطفن11320 26(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامحمود نبيل محمود احمد11321 105.5(كفر مويس)اشر

ي11322 ف عبدالعزيز / شبنهامحمود نجاح صابر مغاوري منىحى 74.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامصطفن تامر رشدي عبدالجواد موس11323 114.5(كفر مويس)اشر

ن خليفه11324  حسني 
ف عبدالعزيز / شبنهامصطفن جوده مصطفن 85.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامصطفن حسن دمحم علي خليفه11325 72(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامصطفن عابدين عابدين عواد سالم11326 93(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهامصطفن عل فتوح عل11327 93(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهاممدوح ناجى عبدهللا عبدالخالق11328 109.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهانادر صابر السيد فياض11329 94(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف اسالم عبدالغنن عبدالموىل11330 122.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالىحي عبدالهادي السيد11331 ف عبدالعزيز / شبنهايوسف اشر 103(كفر مويس)اشر

ن11332 ن دمحم حسني  ف عبدالعزيز / شبنهايوسف السيد حسني  118(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف زكريا داود احمد11333 126(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف ساىمي ابراهيم عيد عطا هللا11334 104(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف طلعت فتوح علي عبدالجواد11335 75.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف عادل ابراهيم عل مبارك11336 126.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف دمحم عبدالرحمن السيد معروف11337 130.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف دمحم محمود علي عبدربه11338 73.5(كفر مويس)اشر

ي عبدالسميع عبدالرحمن منصور11339
ف عبدالعزيز / شبنهايوسف مصطفن 51(كفر مويس)اشر

 السيد موس السيد 11340
ن
ف عبدالعزيز / شبنهابسيطه- يوسف هان 78.5(كفر مويس)اشر

ف عبدالعزيز / شبنهايوسف وليد يوسف مهدي سيد احمد11341 106(كفر مويس)اشر

11342
ن
121كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاامنيه ايمن عبدالمنعم حمد كيالن

ن11343 ه احمد عل محمود حسي  108.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاامي 

ه صبىح سليمان ابراهيم عبدربه11344 103.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاامي 

ه عبدالحافظ دمحم عل عمر11345 119كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاامي 

ن دمحم11346 92كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاايمان ابراهيم حساني 

121كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاايمان جوده عبدالغنن نور الدين11347

80كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاايمان دمحم السعيد عثمان11348

75.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابدور طارق ابو بكر دمحم حسن بركات11349

55كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسنت عبدالعظيم عبدالمجيد عل عل11350

ى سمي  دمحم هاشم11351 71.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاتسنيم صيى

11352
 
51كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاتف  اسامه عبدالفتاح عبدالغفار دسوق

109.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاتف  دمحم مسعد جودة11353



110.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحبيبه جوده دمحم عرفه دمحم11354

126.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحبيبه حمدى عل عبدالفتاح احمد11355

130.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاداليا عبدالمنصف عبدربه عل عبدربه11356

ف سعد عبدالفتاح احمد 11357 79كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- دنيا اشر

31كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهارحمه صبىح فتىح دمحم السنين 11358

27.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهارحمه عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم الحضى11359

56كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهارحمه دمحم عبدالفتاح دمحم عل عثمان11360

122كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهارضوى ربيع راضن عبدالقادر سيد11361

132كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهارغد سالم عبدالفتاح عبدربه سالم11362

111كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- روان رجب الصليح السعيد 11363

ن11364 ن حسي  وك حسي  136.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاروان ميى

97.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاساره احمد انور احمد عبدالسيد11365

132.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاساميه دمحم عايد اسماعيل عبدالفتاح11366

وق ياش السعيد السيد عامر11367 105.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشر

89.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشمس حمدى السيد اسماعيل عبدالفتاح11368

110.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد اسالم السعيد ابراهيم دمحم11369

111كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد جميل معروف عبدهللا حسن11370

100.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد حازم عبدالعزيز محروس11371

98.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد رضا السيد دمحم عبدالمجيد11372

64كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد صبىح دمحم عل عثمان11373

ف11374 98كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد عاطف دمحم حسينن السيد شر

89.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاشهد وائل حسن احمد بدر11375

95كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاضىح وائل حسن احمد بدر11376

ن ابراهيم عل عبدالواحد11377 80.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعال حسي 

107كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهافاطمه الزهراء حمدى عبدالفتاح دمحم السيد11378

68.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهافاطمه السيد صالح السيد11379

135.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهافرح جهاد عل عل حسن السيد11380

86.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهافرح حجازى عبدالفتاح حسن احمد11381

54.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاكريمان رضا دمحم منصور حمزه11382

57كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامرفت عصام فتىح ابراهيم دمحم11383

135كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم ايمن السيد عبدالعال السيد11384

96كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم بهاء السيد دمحم عل الصياد11385

11386
 
132كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم صبىح حامد عبدالغنن دمحم دسوق

ن11387 93.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم صالح دمحم حسي 

90كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم عبدالحافظ السيد حافظ قاسم11388

97.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم عبدالفتاح جودة عبدالعال11389

110كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم مجدى دمحم السيد دمحم11390

90.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم دمحم حمدى دمحم ابراهيم محفوظ11391

ن11392 90.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم دمحم حمدى دمحم ابو العني 

89كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم دمحم عبدالفتاح دمحم عل عثمان11393

89كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم ممدوح دمحم عبدالعظيم الحضى11394

115.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم نارص ابراهيم منصور احمد السنين 11395

106كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامريم وائل عيد حسن ابراهيم11396

66.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاملك حمدان امام ابراهيم وفا11397

110.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاملك دمحم فتىح دمحم11398

98كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاملك دمحم مسعد عبدالفتاح احمد11399

131.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامنار عبدالغنن فتىح دمحم عبداليى11400

78كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامنة هللا السيد جودة ابو السعود امام11401

100كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامنة هللا عبدالحميد عبدالرازق جوده11402

134.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامنة هللا مجدى رمضان السيد11403



ن11404 ن دمحم حساني  48كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامنه صالح الدين حساني 

11405
ن
132.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاىم دمحم فتىح حمد كيالن

55.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاىم محمود السيد عل11406

82كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاناديه دمحم عبداليى عبدالفتاح عفيفن11407

84كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهانجوى هيثم فكرى عزيز نوار11408

111.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- ندى رضا عبدالحميد محروس ابراهيم 11409

74كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاندى سالم معروف صبيح معروف11410

66كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاندى عبدالمنصف السيد عبدالغنن احمد11411

105كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاندى محمود دمحم الشحات حسن11412

133.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهانورهان جمال جالل دمحم حسن11413

ه كامل دمحم احمد سليمان11414 113.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاني 

124.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاهاجر عبدالمنصف فؤاد دمحم دمحم عفيفن11415

111كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاهاجر دمحم الصليح السعيد الصليح11416

107.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاهاجر وليد رمضان عبدالفتاح سليمان11417

117.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاهبه عبدالرازق رمضان عبدالرازق ابراهيم11418

95.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاهمسه السيد فارس الهادى ابراهيم محفوظ11419

93.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاوسام سمي  عبدالهادى عفيفن االعض11420

122كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايارا رمضان عبدالمنعم عبدالفتاح عفيفن11421

129كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايارا عالء دمحم كامل11422

ن اسامة ابراهيم دمحم دمحم11423 79.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاياسمي 

ن بدوى السيد دمحم عل11424 116كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاياسمي 

ن رمضان عبدالمنعم عبدالفتاح عفيفن11425 131.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاياسمي 

ن دمحم سمي  دمحم مقلد11426 105كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاياسمي 

ن محمود دمحم ابو العال حسن11427 96كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاياسمي 

106كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاابراهيم جميل دمحم ابراهيم محفوظ11428

121.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاابراهيم كرم كمال عل عل عثمان11429

102كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاابراهيم مصطفن احمد ابراهيم مصطفن11430

85.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد ابراهيم الشحات ابو زيد الشحات11431

59كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد احمد جمال احمد11432

110كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد ايهاب دمحم عبدالعال السيد11433

ن11434  حسني 
127كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد تيسي  احمد فؤاد عفيفن

125كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد سعيد رزق عبدالرازق11435

47.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد عبدالمنصف دمحم عبداللطيف عبدالرحمن11436

54كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد دمحم ابراهيم السيد ابراهيم11437

11438
 
 دمحم عراق

 
87.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد دمحم عراق

99كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد وائل ابراهيم محمود عامر11439

114كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد وائل فتىح خطاب لبيب11440

96.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااحمد يشي احمد دمحم11441

23.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاادم ايمن النادى الشحات ابراهيم11442

123.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاادم مرع صابر عبدالمطلب سيد احمد11443

ف11444 101.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاادهم وليد السعيد مصطفن شر

62.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهااسالم دمحم نزيه السيد عل متوىل11445

127.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاالسيد صالح السيد دمحم سليمان العتيق11446

 السيد جوده سليمان11447
ن
73.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاالسيد هان

124كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاامجد احمد سالم عبدالهادى سالم موس11448

105.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاانس السيد السعيد السيد عامر11449

78.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- بالل السعيد ابراهيم عل السيد عبدالواحد 11450

77.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابهاء ايمن فوزى جوده دمحم11451

23.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحازم وائل حمدان دمحم احمد11452

51كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحسن عبدالرازق عبدالفتاح عفيفن حسن11453



ن11454 ن محمود جودة محمود حسي  117كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحسي 

111.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحماده ايمن دمحم عل احمد11455

97.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاحماده دمحم كمال عل عل11456

109.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاخالد صبىح احمد عبدالفتاح دمحم11457

132كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاخالد عني  صالح عبداللطيف عبدالرحمن11458

69كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهازياد صبىح دمحم حسنن عل الصياد11459

91.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهازياد دمحم عبدالفتاح ابراهيم سليمان11460

35كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاسالمه احمد سالمه جودة سليمان11461

 سالمه دمحم عبدالوهاب11462
ن
74كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاسالمه هان

11463
ن
108كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاسيف السيد عبدالمنعم حمد كيالن

51.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاطارق دمحم ابوبكر دمحم حسن11464

104.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدالرحمن مجدى خضن عبدالفتاح مصطفن11465

44.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدالرحمن دمحم السيد عل عبدالهادى11466

 السيد محمود عامر11467
ن
87.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدالرحمن هان

11468
 
 عبدالغفار عبدالفتاح دسوق

ن
75كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدالغفار هان

ن11469 92كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدهللا احمد دمحم يوسف شاهي 

111كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدهللا اسامه مامون عبدالحليم مصطفن11470

73كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدهللا دمحم السعيد ابراهيم عل نصار11471

121كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدهللا وائل السيد عبدالفتاح11472

ن11473 100كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعبدهللا يوسف دمحم يوسف احمد شاهي 

87.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعمر احمد عبدهللا احمد عبدالعال11474

ن11475 82.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهاعمر يوسف دمحم يوسف احمد شاهي 

83كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم حازم حسنن عفيفن عسكر11476

104كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم رضا مصطفن السيد مصطفن11477

120.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم رمضان عبدالفتاح عماره مصطفن11478

92.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم عادل احمد صبيح معروف11479

123كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم عبدالعال دمحم عبدالعال السيد11480

122كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم عبدالمنصف عبدالعزيز محروس ابراهيم11481

91.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم عبدالمنصف دمحم عبداللطيف عبدالرحمن11482

ن11483 62كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم فارس عرفه رضوان حسي 

108كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- دمحم محروس الصليح السعيد العدىل 11484

41.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم مختار السعيد عثمان ابراهيم11485

89كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم مختار خطاب لبيب عزت11486

 حنفن عبدالفتاح يوسف11487
ن
79كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم هان

11488
 
 عبدالغفار عبدالفتاح دسوق

ن
69كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم هان

132كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهادمحم وجدى دمحم مرتىصن فتىح علي الصياد11489

121كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامحمود سيد حنفن سالم عبدالوهاب11490

120.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامحمود فارس عبدالعال السيد عبدالعال عز الدين11491

41كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهابسيطه- محمود محروس الصليح السعيد 11492

76.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامحمود دمحم عبداللطيف سالم دمحم11493

117كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامحمود نارص يوسف احمد عل11494

 جمال السعيد الصليح11495
ن
107كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامحمود هان

40كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامعاذ احمد رضوان دمحم سيد احمد11496

130.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهامعاذ ممدوح سالم الهادى سالم11497

 حسن عبداليى11498
84.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف احمد عبدالفتاح عفيفن

ف دمحم عل الصياد11499 103.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف اشر

77كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف حماده حمدى دمحم طلبه11500

72كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف عبدالفتاح مسعد عبدالفتاح احمد11501

122كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف دمحم خطاب مجاهد عفيفن11502

69كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف محمود السعيد عبدالفتاح11503



75.5كفر الشيخ ابراهيم ت أبنهايوسف ياش صابر الشحات حسن11504

94عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء احمد اسماعيل عبدالرحمن متوىل عمار11505

ن حماد11506 99عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء احمد عبدالحميد احمد حسي 

56عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء بيوىم السيد بيوىم عبده11507

122عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء حماده صبىح شعبان عبدالسالم11508

138.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء سالمه زياده عبدالسالم دوابه11509

65عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء عبدهللا سعد حسن سالم11510

35عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااشاء دمحم جودة ابراهيم حسام الدين11511

110.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااسماء دمحم عيىس عرفة عمر11512

46.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااسماء معنن عبدالفتاح جودة ابراهيم11513

100.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهااالء عبدالعال سعد حسن بيوىم11514

71عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامال رضا عبدالحميد ابراهيم احمد11515

ف عبدالوهاب عفيفن وهدان11516  اشر
ن
131.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامان

41.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامل خالد السيد عامر خطاب11517

68عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامل عزت دمحم ابراهيم الشلف11518

137عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامنيه طارق السيد محمود ابراهيم11519

131عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامنيه عبدالحميد عيىس دمحم عل11520

ن11521 95.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامنيه عبدالننى الشحات دمحم موس حساني 

116.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامنيه دمحم رضا دمحمى الشحات رمضان11522

133.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامنيه مسعد محمود السيد خليفه11523

ه شعبان احمد محمود حسن11524 84.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاامي 

ه محمود ابراهيم محمود حسام الدين 11525 !VALUE#عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنقطع- امي 

88عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايات زىك جمال زىك طنطاوي البنهاوي11526

 سليمان دمحم سليمان الشلف11527
ن
83عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايات هان

126عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايمان فتىح السيد دمحم محمود عوض11528

ي11529
52عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايمان دمحم دمحمى دمحم مصطفن

89عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايمان ياش عبدالحميد علي صوانى11530

ي11531
 السيد دمحم عبدالفتاح حنفن

ن
124عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاايه هان

120.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهابسمله حمدى سعد صباح دمحم11532

43.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهابسمه عز الدين امام عفيفن فرج هللا11533

48عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهابسنت رضا السيد ابراهيم حسن11534

79عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهابسنت صفوت سالمه دمحم سالمه زاهر11535

112.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاجنا محمود دمحم محمود ابراهيم سيد احمد11536

132.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاجنن حسن شعبان محمود احمد الغرباوى11537

119عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاجهاد دمحم حجازى عبدالفتاح بيوىم خليفه11538

114.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاجيهان دمحم عادل طه احمد طبل11539

111عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاحبيبه عامر رمضان عبدالرازق ابراهيم11540

95.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاحبيبه عبدالصادق السيد عبدالصادق دمحم عبدالمنعم11541

ى دمحم مرس11542 134.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاحبيبه دمحم عبدالمنعم بحي 

130.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاخلود مسعد عطا سيد احمد11543

5.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاداليا احمد حمدان عطوة11544

68عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاداليا سمي  عبدالواحد احمد الحداد11545

111عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهادعاء السيد ابراهيم الشحات متوىل11546

81عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهادنيا ساىم دمحم كمال السيد11547

106عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهادنيا دمحم حسن دمحم مرسي صوان11548

93.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهادنيا هشام جمال عبدالفتاح عبده السيد11549

126عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارحمه احمد عبدالمنعم متوىل احمد11550

130.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارحمه دمحم عبدالرحمن دمحم عل سليمان11551

120عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارحمه نارص عبدالفتاح دمحم عوض11552

100عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارضوى حمدى دمحم عبدالوهاب دمحم11553



123عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارضوى طلعت عوده صبيح معروف11554

111.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارغده احمد عل سليمان عل الزقزوق11555

137عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارغده ياش دمحم عبدالسالم دمحم صيام11556

132عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارنا رمضان عبدالفتاح محمود سليمان11557

 السيد اسماعيل عبدالعزيز11558
ن
26.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارنا هان

83عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهارنا وليد صابر يونس ابراهيم11559

135عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاروتاج طارق صابر احمد عبدالرحمن11560

103عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاريهام دمحم سليمان دمحم سليمان الشلف11561

ن منصور11562 96عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهازمزم عرفة دمحم حسي 

120.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاساره انور عبدالرحمن منصور11563

34عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاساره ايمن صالح عبدالسالم حسن11564

119.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاساره دمحم الشحات دمحم حسن عوض11565

117عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاساره محمود صابر محمود متوىل حماد11566

يف دمحمى سليمان11567 85عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاساميه عاطف شر

!VALUE#عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاسحر اسماعيل دمحم يوسف عيد11568

123عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاسلىم تامر دمحم السيد عل غانم11569

130.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاسلىم دمحم سعيد دمحم دمحم عبدهللا11570

107عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاسمر ماهر احمد عبدالفتاح ابراهيم الشلف11571

66عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاسندس يىح السيد طلبه سليمان سليم11572

133عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشاهنده صابر احمد حسينن امام11573

ن يوسف11574 95عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشذا دمحم عل الشي 

وق صبىح طنطاوى عبدالرحمن طنطاوى خميس11575 103.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشر

وق عبدالمقصود عل عبدالمقصود عل11576 82.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشر

وق دمحم صالح دمحم عل11577 57عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشر

وق وائل عادل عبدالفتاح متوىل 11578 !VALUE#عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنقطع- شر

98عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشمس رمضان عبدالقادر عبدهللا حسن11579

يف دمحم حسن اسماعيل11580 101.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشمس شر

99عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد السيد رضا ابو العال جمعه11581

85عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد شحتة شكرى عبدهللا دمحم سليمان11582

122عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد صابر احمد حسينن امام11583

ن حماد11584 82عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد صالح عبدالحميد احمد حسي 

73.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد دمحم عبدالفتاح حسن ابراهيم11585

113عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد نادر عبدالرؤف محمود سعيد11586

112.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد نارص حنفن محمود عبدالرازق11587

118.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد وليد مجدى دمحم يسن عياد11588

108عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشهد يشى احمد عيىس دمحم11589

62عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاشيماء صالح السيد عطيه خميس11590

ن قطار11591 130.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاضىح وجيه حماد عوده حسي 

120عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاعواطف ماهر عبدالحميد مصطفن11592

يف رزق السيد السيد النجار11593 66.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاتن شر

106.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاتن مجدي عبدالمنعم ابراهيم11594

71.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه اسامة فتىح جمعة غنيم الكوبك11595

ف دمحم احمد عل احمد11596 44.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه اشر

100.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه الشحات مصطفن عامر دوابه11597

98عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه حامد عطا حامد حامد الغرباوي11598

50عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه سعيد عبدالفتاح عيىس منصور11599

96عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافاطمه مسعد فتىح مصلىحي ابراهيم11600

78.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافرح ياش محمود عبدالفتاح عامر11601

79.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافرحه السيد محمود عواد الشحات11602

ى عبدالملك شحاته11603  صيى
ن
65.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهافيوال هان



ن11604 ن سليمان حسي  105.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم ابراهيم حسي 

قاوى11605 137.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم اسماعيل فتىح احمد عل الشر

79.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم السيد اسماعيل دمحم مصطفن11606

98عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم ايمن دمحم خليل دمحم11607

131عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم زهران عبدالمنعم زهران الحضى11608

114عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم عاطف دمحم محمود عطية هللا11609

91عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم عبدالعزيز احمد عبدالعزيز السيد سالم11610

134.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم عبدهللا عبدالستار دمحم مصطفن متوىل11611

94.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم عزوز خليل بيوىم خليل11612

88.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم دمحم احمد مصطفن نعيم اسكندر11613

86عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم محمود السيد السعيد عوض هللا11614

127.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم محمود عبدالسميع عطوان بقر11615

132عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم محمود دمحم دمحم ابراهيم الشلف11616

112.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم نجيب وديع نجيب يوسف11617

!VALUE#عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم وائل جمال احمد السمباوى11618

119عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامريم ياش احمد عبدالعزيز سالم11619

117.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاملك ساىم السعيد محمود متوىل حماد11620

19.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاملك عبدالفتاح مجاهد دمحم هيكل11621

101.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاملك عمرو عل السيد حسن الحضى11622

111عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاملك مجدى ابراهيم عتمان دمحم11623

112.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاملك محمود رضا حسان دمحم11624

43.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنار طارق ابراهيم محمود حسام الدين11625

124.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا ابراهيم سعد دمحم احمد11626

ف دمحم عبدالعال السيد11627 108.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا اشر

87عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا عبدالحميد دمحم عبدالمنعم سيد11628

110عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا مجدى فوزى فؤاد عبدالرحمن11629

77.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا دمحم دمحم عبدالمقصود ابراهيم11630

114.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنة هللا محمود منصور عيد عرفات المنياوى11631

129.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنه خالد دمحم فهىم يوسف خليفه11632

124.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنه صابر ابراهيم حنفن محمود11633

119عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنه عالء الهام عبدالفتاح فرج11634

107.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامنن محمود سعد السيد عامر11635

120.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهامهرائيل ساىم فهيم اسكندر سليمان11636

126عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاىم وليد فتىح يونس دمحم النهموس11637

11638
 
ف عل دمحم زنان 59عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاناديه اشر

111عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاندى السعيد عبدالعليم عبدالفتاح رباحه11639

114عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاندى السيد ابراهيم دمحم حسن عل11640

108.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاندى ساىم دمحم حسن عثمان خميس11641

116.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاندى دمحم احمد حسن ابراهيم11642

130.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاندى ياش صابر احمد عبدالرحمن11643

118.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانور رمضان عل دمحم صيام11644

64.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانورا عمر مصطفن عمر مصطفن النجار11645

47عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانورهان سامح سليمان عبدالرحمن سليمان سليم11646

129عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانورهان عصام ابراهيم جوده ابراهيم عبدالال11647

ي قدرى عل محمود11648
ن
109.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانورهان هان

ف صابر احمد عبدالرحمن11649 127.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانيجار اشر

112عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانيجار هيثم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز الجزار11650

ه انور دمحم جوده مهدى11651 122.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاني 

ن ممدوح حسن السيد حسن11652 110.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهانيفي 

135عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر احمد حسن يوسف دمحم حمزه11653



6عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر ايمن دمحم عبدالمقصود شعبان11654

111عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر عاطف فتىحي دمحم بدار11655

122.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر عالء دمحم فكرى عبدالمجيد سالم11656

112عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر دمحم دمحمي متوىلي احمد11657

119عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهاجر مصطفن عبده جالل عبده ابراهيم11658

102.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهبه رضا دمحمى عماره مصطفن11659

106عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهدى احمد سعد السيد عامر خليل11660

139عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهدير جمال زياده عبدالسالم شعبان11661

92.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهنا رمضان متوىل عبدالرحمن متوىل عمار11662

115.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاهنا عبدالغنن السيد مرس عبده11663

ن ربيع دمحم عيىس احمد عبدالواحد11664 120.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاياسمي 

ن عبدالحميد السيد عبدالحميد عبدالمقصود11665 117عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاياسمي 

ن عبدالفتاح حسن حسن عافيه11666 82عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاياسمي 

ن عل احمد عل عيد11667 118.5عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن ع م/شبنهاياسمي 

60.5زاهر صابر ع/شبنهاابراهيم طارق ابراهيم عطوة ابراهيم11668

117.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد السيد احمد عبدالوهاب دمحم11669

95زاهر صابر ع/شبنهااحمد السيد دمحم بندارى سعيد بنداري11670

117زاهر صابر ع/شبنهااحمد ايمن عيد السيد عيد الشلف11671

119زاهر صابر ع/شبنهااحمد جمعه السيد محمود علي الزقزوق11672

103زاهر صابر ع/شبنهااحمد حمدى دمحم عبده عطيه خليفه11673

82.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد صابر احمد عبدالرحمن دمحم علي11674

78زاهر صابر ع/شبنهااحمد صبىح فتىح احمد دمحم11675

44.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد عاطف عبدالعظيم عبدالحميد عبدالفتاح11676

109.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد عبدالرؤف السيد دمحم عبدالرؤف دمحم عزبان11677

133زاهر صابر ع/شبنهااحمد عبدالننى امام حسن بدو11678

106.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد عالء الشحات السيد بيوىمي خليل11679

74.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد عل عبدالننى زىك حجازي11680

130.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد فراج عبدالعزيز عبدالحميد دمحم رباحه11681

118.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد دمحم احمد دمحم عبدالغنن11682

113زاهر صابر ع/شبنهااحمد دمحم اسماعيل عبدالفتاح السيد11683

41زاهر صابر ع/شبنهااحمد دمحم صالح دمحم علي11684

ي11685
ن
60زاهر صابر ع/شبنهااحمد دمحم عبدالمنعم احمد علي الحلوان

91.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد دمحم فهىم عبدالرحمن خليل11686

105.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد محمود علوان موس السيد سليم11687

91.5زاهر صابر ع/شبنهااحمد مسعد حسن علي حسن االشقر11688

99زاهر صابر ع/شبنهااحمد وليد احمد عبدالسميع احمد عبدالال11689

ي11690
 
107زاهر صابر ع/شبنهاادهم ابراهيم دمحمى عبدالحميد عراق

ي النجار11691
90.5زاهر صابر ع/شبنهاادهم ضياء اسماعيل دمحم مصطفن

79.5زاهر صابر ع/شبنهاادهم دمحم دمحمى دمحم السيد حجازي11692

75زاهر صابر ع/شبنهاادهم هشام عبدالعليم حافظ حسن عمر11693

119زاهر صابر ع/شبنهاادهم هشام دمحم دمحم سليمان الشلف11694

107.5زاهر صابر ع/شبنهاادهم وائل عمر عبدالحميد عمر النجار11695

 عبدالفتاح محمود ابراهيم11696
ن
87.5زاهر صابر ع/شبنهااسالم هان

ي11697
69.5زاهر صابر ع/شبنهااسالم يوسف عبدالرحمن يوسف عفيفن

103زاهر صابر ع/شبنهااسماعيل عاطف اسماعيل صالح محمود11698

125.5زاهر صابر ع/شبنهاالسيد شعبان السيد عبدالحميد دمحم بطاح11699

90.5زاهر صابر ع/شبنهاالسيد عني  السيد دمحم عبدالباري11700

ن حماد11701 95زاهر صابر ع/شبنهاالسيد دمحم عبدالحميد احمد حسي 

ف 11702 90زاهر صابر ع/شبنهابسيطه- ايهاب عادل السيد محمود شر

130زاهر صابر ع/شبنهاايهاب دمحم السيد دمحم دمحم النهموس11703



102.5زاهر صابر ع/شبنهابالل عيد عبدالحكم يوسف دمحم حمزة11704

79.5زاهر صابر ع/شبنهابالل مسعد دمحم حسن عثمان خميس11705

يل عبدالفتاح السيد دمحم عبدالفتاح11706 116.5زاهر صابر ع/شبنهاجيى

138.5زاهر صابر ع/شبنهاجالل دمحم جالل ابراهيم عبدالرحمن11707

61زاهر صابر ع/شبنهاجون ميالد سليمان نجيب يوسف11708

82زاهر صابر ع/شبنهاحسن رضا السيد محمود زيدان11709

ن خليفة11710 ن الشافع عبدالعليم حسي  126زاهر صابر ع/شبنهاحسي 

ن فتىح11711 117.5زاهر صابر ع/شبنهارحيم عماد حسي 

133.5زاهر صابر ع/شبنهازياد احمد السيد دمحم احمد ابراهيم11712

ى يوسف وهدان11713 124زاهر صابر ع/شبنهازياد احمد خي 

ف11714 88.5زاهر صابر ع/شبنهازياد رمضان صالح مصطفن شر

132.5زاهر صابر ع/شبنهازياد عطاهللا السيد دمحم دمحم11715

120زاهر صابر ع/شبنهازياد دمحم مصطفن عامر دوابه11716

قاوي11717 107.5زاهر صابر ع/شبنهاسالم نارص سالم عبدالفتاح الشر

128زاهر صابر ع/شبنهاسيف وائل غريب حسن11718

11719
 
126زاهر صابر ع/شبنهاشادى دمحم عبدالرؤوف عبدالسالم عراق

119زاهر صابر ع/شبنهاشعيب دمحم دمحم السيد سيد احمد البس11720

73زاهر صابر ع/شبنهاشكرى شحته شكرى عبدهللا دمحم سليمان11721

123.5زاهر صابر ع/شبنهاضياء رضا دمحمى عمارة مصطفن11722

125زاهر صابر ع/شبنهاطارق عاطف احمد متوىل صيام11723

ي صيام11724
123.5زاهر صابر ع/شبنهاعادل دمحم سعيد عفيفن عفيفن

121.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالحميد دمحم عبدالحميد محمود عبدالحميد بحبح11725

80زاهر صابر ع/شبنهاعبدالحميد محمود عبدالحميد ابراهيم احمد11726

99.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن احمد عبدالمنعم متوىل احمد11727

56زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن احمد لطفن احمد حسن البنهاوي11728

26.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن احمد وهبة عيد دمحم علي11729

ف السيد عبدالفتاح11730 76.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن اشر

85.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن الشحات محمود السيد شهاب11731

127.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالرحمن حسام سالم احمد الشلف11732

86.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالسميع ساىم عبدالسميع ابراهيم سالم11733

77.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالغفار خالد عبدالغفار احمد عبدالغفار11734

132.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدالفتاح ايمن عبدالفتاح طه احمد طبل11735

85زاهر صابر ع/شبنهاعبدالفتاح طالل عبدالفتاح احمد التهاىمي11736

79زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا احمد ابراهيم رزق طنطاوي خميس11737

108.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا جودة سعيد جودة عبدالحميد بقر11738

ن عبدالفتاح ابراهيم دمحم صيام11739 129.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا حسي 

83.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا صابر جوده عفيفن السيد11740

ي11741 15زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا عالء دمحم عبدالرحمن موسي شلنى

ي صيام11742
129.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا عل سعد دمحم اللينى

47زاهر صابر ع/شبنهاعطا عبدالمقصود عطا دمحم عبدالمقصود11743

45زاهر صابر ع/شبنهاعل الدين اسامه عبدالمنعم مبارك عبدالمجيد11744

89.5زاهر صابر ع/شبنهاعل عرنى عل عل11745

125زاهر صابر ع/شبنهاعل ماهر احمد حسن ابراهيم11746

125.5زاهر صابر ع/شبنهاعمر ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم دمحم صيام11747

119زاهر صابر ع/شبنهاعمر ايمن الشحات السيد الشحات11748

132زاهر صابر ع/شبنهاعمر ايمن عبدالباسط عبدالسميع السعيد11749

123زاهر صابر ع/شبنهاعمر ايمن دمحم الشحات عبدالحميد11750

ي فايد11751
80.5زاهر صابر ع/شبنهاعمر صالح فايد دمحم عفيفن

127.5زاهر صابر ع/شبنهاعمر عبدالننى الشحات عبدالعزيز ابراهيم11752

116زاهر صابر ع/شبنهاعمر عرنى عل عل11753



121.5زاهر صابر ع/شبنهاعمر مجدى فتىح دمحم محمود11754

128.5زاهر صابر ع/شبنهاعمر دمحم السيد دمحم السيد وهدان11755

ي صالح السيد عطيه خميس11756
128زاهر صابر ع/شبنهاعمر مصطفن

36.5زاهر صابر ع/شبنهاعيىس علي يوسف عبدالمقصود يوسف11757

19.5زاهر صابر ع/شبنهافارس رضا مهدى طنطاوى النجار11758

25.5زاهر صابر ع/شبنهافارس دمحم عبدالعليم عل ابوالحاج11759

 السيد احمد حمزة11760
 
130زاهر صابر ع/شبنهافايد خالد احمد شوق

100.5زاهر صابر ع/شبنهافتىح دمحم عبدالسميع الشحات مبارك11761

 فتىح عواد الشحات11762
ن
!VALUE#زاهر صابر ع/شبنهافتىح هان

85.5زاهر صابر ع/شبنهافهد ربيع عبدالمنعم مبارك عبدالمجيد وهدان11763

126زاهر صابر ع/شبنهاكريم حمدى دمحم عل السيد عمار11764

31زاهر صابر ع/شبنهاكريم خالد دمحم سعد دمحم عيىسي احمد11765

ي11766
 
30.5زاهر صابر ع/شبنهاكريم عبدالباسط عبدالمنعم عبدالفتاح عراق

124.5زاهر صابر ع/شبنهامازن وليد دمحم عل ابراهيم11767

ن كساب11768 132.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم احمد حسن بيوىم حسي 

136.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم احمد عبدالباسط دمحم سليمان11769

117.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم احمد عبدالرحمن عبدالفتاح جمعة11770

!VALUE#زاهر صابر ع/شبنهادمحم احمد عبدالفتاح احمد عيد السيد11771

120.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم اسماعيل حسن اسماعيل سالم11772

ف دمحم عل عمار11773 109.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم اشر

107.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم السيد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم11774

ن صيام11775 70.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم السيد عطا السيد حسي 

79زاهر صابر ع/شبنهادمحم انور جالل غنيم بيوىمي11776

111.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم تامر صابر احمد عبدالرحمن ابوالحاج11777

115زاهر صابر ع/شبنهادمحم جمال سعد دمحم عفيفن11778

ي11779 46.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم جمال عبدالصادق عبدالمجيد عبدالننى

125.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم حازم عبدالظاهر عبدالرحمن سليمان11780

90.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم خالد سيد فايد صالح11781

109زاهر صابر ع/شبنهادمحم رفعت عبدالعظيم مصطفن سيد احمد11782

ي11783
115زاهر صابر ع/شبنهادمحم شحتة السيد عل مصطفن

85زاهر صابر ع/شبنهادمحم ضياء عبدالمنعم متوىل احمد11784

124.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم طارق ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم11785

131.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم طارق السيد عبدالوهاب احمد بدران11786

68.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم عاطف احمد محمود احمد الغرباوي11787

92.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم عاطف عبدالحميد عبداللطيف حسن11788

92زاهر صابر ع/شبنهادمحم عاطف عبدالفتاح دمحم منصور11789

71.5زاهر صابر ع/شبنهابسيطه- دمحم عاطف دمحم دمحم سليمان الشلف 11790

115زاهر صابر ع/شبنهادمحم عمرو احمد عمر عامر11791

ي فرج هللا11792
86زاهر صابر ع/شبنهادمحم عيد السيد عبدالعال عفيفن

108زاهر صابر ع/شبنهادمحم غريب رزق السيد غريب11793

121.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم فارس دمحم عبدالعزيز دمحم الشلف11794

105.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم فراج ناجح عبدالفتاح متوىلي حماد11795

106.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم ماهر السيد دمحم عبدالباري11796

 السيد احمد حمزة11797
 
117زاهر صابر ع/شبنهادمحم وائل احمد شوق

81زاهر صابر ع/شبنهادمحم ياش ذكريا احمد محمود11798

ف دمحم محمود عوض هللا عزبان11799 92.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود اشر

ي11800
8زاهر صابر ع/شبنهامحمود السيد مصطفن السيد مصطفن

56زاهر صابر ع/شبنهامحمود جمال دمحم جودة مهدي11801

127.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود حسن محمود احمد السيد بحبح11802

109زاهر صابر ع/شبنهامحمود ربيع احمد محمود حسن11803



85.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود صبىح دمحم سعد دمحم عيىسي احمد11804

ي صيام11805
76زاهر صابر ع/شبنهامحمود دمحم سعيد عفيفن عفيفن

133.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود دمحم عبدالحميد مهدي دمحم حسون11806

97زاهر صابر ع/شبنهامحمود دمحم عبدالمقصود عبدالحميد عبدالمقصود11807

70زاهر صابر ع/شبنهامحمود نارص محمود عفيفن عبدالحميد11808

135.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود وليد السيد عفيفن عبدالقادر11809

قاوى11810 ف فتىح احمد علي الشر 52.5زاهر صابر ع/شبنهامروان اشر

113زاهر صابر ع/شبنهامروان وليد دمحم عل ابراهيم11811

ف دمحم جوده حسن11812 123زاهر صابر ع/شبنهامصطفن اشر

104زاهر صابر ع/شبنهامصطفن دمحم عبدالسميع دمحم احمد11813

 وليم جرجس داود11814
ن
125.5زاهر صابر ع/شبنهامكاريوس رومان

ن عبدالملك11815 ن عبدالملك بنيامي  125زاهر صابر ع/شبنهامالك بنيامي 

 ابراهيم زىك جرجس ايوب11816
ن
112زاهر صابر ع/شبنهاهان

ي11817  سمي  دمحم عبدالرحمن موسي شلنى
ن
74.5زاهر صابر ع/شبنهاهان

87.5زاهر صابر ع/شبنهاهشام ياش السيد دمحم ابراهيم سيد احمد11818

114زاهر صابر ع/شبنهايوسف احمد عالم عالم عالم السيد االشقر11819

108.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف اسالم دمحم محمود السيد11820

84.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف السيد عبدالننى السيد عطية11821

123.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف انور محمود السيد خليفة11822

112زاهر صابر ع/شبنهايوسف حجاج يوسف دمحم مرسي حجاج11823

108زاهر صابر ع/شبنهايوسف حمدى عبدالحميد عل ابراهيم11824

91زاهر صابر ع/شبنهايوسف خالد جمال الدين رزق رضوان11825

 عبدالفتاح متبوىلي 11826
101زاهر صابر ع/شبنهابسيطه- يوسف رجب مصطفن

91.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف ساىم السيد محمود متوىلي حماد11827

 السعيد عبدالحميد السيد11828
ن
126زاهر صابر ع/شبنهايوسف عبدالشاق

130زاهر صابر ع/شبنهايوسف عبدالفتاح صبىح عبدالفتاح حشيش11829

117زاهر صابر ع/شبنهايوسف عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب سالمة11830

115.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف عزوز خليل بيوىم خليل11831

101زاهر صابر ع/شبنهايوسف عفيفن دمحم عبدالحميد دمحم رباحة11832

93زاهر صابر ع/شبنهايوسف دمحم فتىح دمحم موسي سليم11833

80زاهر صابر ع/شبنهايوسف دمحم متوىل عل متوىلي11834

134.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف محمود عبدالفتاح محمود ابراهيم11835

113زاهر صابر ع/شبنهايوسف وليد دمحم يوسف احمد11836

 الشافعي صيام11837
ن 88زاهر صابر ع/شبنهايوسف ياش سعد حسني 

47.5زاهر صابر ع/شبنهايوسف ياش فتىح احمد دمحم11838

135سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاابتسام محمود صالح حامد11839

119سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااشاء عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرؤف11840

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسماء دمحم سعيد عواد11841

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسماء دمحم سعيد عل حسن11842

134سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااالء السيد دمحم دمحم11843

ي11844 132.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااالء خالد دمحم الخضن

128.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاالفت عبدالعزيز حسن محمود11845

 عاطف منصور جاد11846
ن
94سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامان

ي عطا السعيد دمحم11847
ن
94.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامان

129سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامل السيد دمحم عطوه11848

ي صاوي11849
 
135.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامل جميل صدق

125.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامنيه حمدي ابراهيم ابو العال11850

134سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامنيه شحتة سعد فريد11851

ه ايمن السيد دمحم11852 93.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامي 

ه عبدالعظيم محمود طه11853 127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاامي 



ي عبدهلل اسماعيل اسماعيل11854 119سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاانىحى

107سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايمان صابر عبده دمحم11855

131.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه ايمن احمد نارص11856

118.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه جمعه سالمه محمود11857

ي ابراهيم عبدالعال11858
130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه حسنن

80.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز11859

11860
 
123سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه عماد عبدالحميد عراق

131سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه عماد محمود طه11861

125سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه دمحم عبدالحميد مرع11862

84سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاايه ياش حسن دمحم11863

113سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهابسمله طارق رزق عبدالفتاح11864

133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهابسمله نور دمحم احمد11865

98سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهابسمه حمدي رجب متوىلي11866

134سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهابسنت رافت عبدالمرضن السيد11867

ن11868 ي حسن حسي 
ن
71.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاتمام هان

137سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجنا نبيل عبدالرحمن توفيق11869

118.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجنه انور دمحم عل11870

135.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجنن ابرهيم طه ابراهيم11871

 عمرو حسن علي11872
134.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجنن

137.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجومانه مهدى دمحم عل11873

ن احمد11874 124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحبيبه احمد حسي 

135.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحبيبه الهاىم عبدالجليل احمد11875

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحبيبه سعيد دمحم بدوى11876

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحبيبه عبداللطيف موس دمحم11877

120.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحبيبه وليد الشافعي دمحم11878

111.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادعاء حسن رجب علي11879

127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادعاء حمدى دمحم عبدالمقصود دمحم11880

115سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادنيا ربيع عوده منصور11881

128سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادنيا صابر عبدالرؤوف صابر11882

122سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادنيا عيد السيد حمد11883

124سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحاب طه سليمان محسن11884

127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحمه تامر حمدى عيد11885

112.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحمه حسن عبدالعزيز حسن11886

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحمه عبدالمحسن ابراهيم دمحم11887

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحمه عل عيد سالم11888

108.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارحمه عماد حمدان حسن11889

133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارنا عطيه صالح عطيه11890

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاروان عالء دمحم السعيد11891

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاريم جمال حماد علي11892

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاريم عالء مىح دمحم11893

يف عبدالحكم دمحم11894 138.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاريماس شر

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاريهام هادي دمحم محمود11895

ن رضا عبدالفتاح11896 99.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازينب حسني 

126.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاساره رفعت دمحم السيد دمحم11897

13سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاساره ساىم عبدالغفار عبدالعزيز11898

111.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسلىم عيد سالمه حسن11899

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسلىم وجدى عبدالحميد معروف11900

122.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسما عبدالعاىطي جمعه عواد11901

ي دمحم عبدالفتاح11902
ن
133سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسما هان

94.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسماح ساىم حسن احمد11903



ه محمود حسن محمود11904 52.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسمي 

98سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسندس خالد سالمة صالح11905

81.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسهيله ساىم عبدالغفار عبدالعزيز11906

124سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسهيله سعيد طه ابراهيم11907

109.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسهيله عماد صالح دمحمى11908

134.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشاهنده عمرو صالح حامد11909

بات نور حمدين عل11910 83.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشر

وق عطا الشحات عبدالعال11911 95سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشر

وق حسام صالح دمحمي11912 112سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشر

وق عصام عبدالعليم عبدالفتاح11913 118سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشر

ف سمي  احمد11914 ين اشر 129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشر

132.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشمس خالد اسماعيل دمحم11915

92سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشمس سمي  ابراهيم نارص11916

ف جمعه عبدالمقصود11917 117.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد اشر

ف طه دمحم11918 112سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد اشر

133سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد حمدان سالمه مهدي11919

136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد خالد حسن ابراهيم11920

126سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد رضا السيد محمود11921

132.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد عزت حامد منصور11922

106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد عيد عل ابراهيم11923

85سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد كريم حمدي السيد11924

109سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشهد محمود الشحات دمحم11925

85.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشيماء عبدالسميع احمد سالم11926

100سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشيماء منصور جودة عبدالعال11927

118سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعفاف دمحم فتىحي محمود11928

90سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطمه احمد دمحم احمد11929

47.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطمه جمعة عبدالفتاح حسن11930

121سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطمه حسن دمحم مسلم11931

101.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطمه طارق عايش دمحم11932

133سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطمه دمحم صالح سالمان11933

134.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافاطيمة عيد عبدالعليم سالم11934

132سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافرحه سالمه عبدالعال منصور11935

119سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاليل احمد دمحم السيد11936

136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامايا اكراىم رشاد منصور ابراهيم11937

66سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامديحة مجدى زكرية زىك11938

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامروه حماده ابراهيم ابو العال11939

108.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم ابراهيم السيد ابراهيم11940

131.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم السيد ابراهيم السيد11941

108.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم تامر السيد دمحم11942

136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم حسن سليمان ابراهيم11943

128سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم حمدي سليمان حماد11944

133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم سعيد السيد عل11945

111.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم دمحم جمعة دمحم11946

135سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم محمود دمحم صالح الدين11947

132سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم هشام دمحم علي11948

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامريم ياش حميد حسن11949

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاملك عويضه حامد عايش11950

125.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامنة هللا عصام حماد حمد11951

132.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامنه شحته عبدالفتاح يونس11952

 عبدالفتاح دمحم11953
ن
126.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامنه هان



136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاىم انور سالمه عبدالمقصود11954

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاىم رضا دمحم عبدالحميد11955

127سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاىم دمحم عبدالحميد عل11956

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاىم نارص فايز دمحم11957

131سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاميسون هاشم حمزه عواد11958

ن11959 123سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاندا دمحم سيد حسي 

26.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاندى ابراهيم عبدالحميد عيد11960

47سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاندى احمد عيد دياب11961

75.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاندى دمحم علي سالمه11962

132سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاندى نبيل عبدالمعطي عواد11963

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانشين منصور حامد منصور11964

127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانهال هليل عبدالحميد نارص11965

101سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانورا عبدالمنعم حسن اسماعيل11966

121.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانورا عالء السيد حمد11967

134سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانورا وجيه الشحات ابراهيم11968

123.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانوره احمد دمحم السيد11969

109.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانوره ساىمي سعيد ابراهيم11970

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانورهان عمرو رفعت فتىح11971

87سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانورهان عيد سعد عبدالفتاح11972

ه انور دمحم رزق11973 137.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاني 

ه وجدى دمحم عبدالمقصود11974 133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاني 

97.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهاجر رضا دمحم مصطفن11975

137سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهاجر دمحم سعيد عواد11976

72سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهانم عبدالنارص محمود دمحم11977

ي11978 111سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهايدى علي عبدالفتاح ابو الننى

ن محمود11979 127سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهناء فوزي حسي 

94سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاهويدا حسن ابراهيم عبدالرحمن11980

106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاوالء ايمن مصطفن عل11981

139سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايارا نبوى رمضان محمود11982

ن ابراهيم سعد ابراهيم11983 54.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاياسمي 

ن السيد لطفن مىك11984 129سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاياسمي 

 سعيد عبدالحميد علي11985
ن 104سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاياسمي 

ن عمرو سعد ابراهيم11986 118سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاياسمي 

ن دمحم السيد احمدحسن11987 98سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاياسمي 

123.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاابراهيم حمدان ابراهيم محمود11988

65سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاابراهيم عبدالعاىطي ابراهيم عبدالرحمن11989

76.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاابراهيم علي دمحم علي11990

87سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد ابراهيم خليل السيد11991

ف عبدالرحمن نض عبدالرحمن11992 122سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد اشر

99سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد السيد فوزي السيد11993

51.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد حسان احمد محمود11994

ي علي حسن دمحم11995
106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد حسنن

121سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد خالد السيد دمحم11996

115.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد خالد عيد سعد11997

119سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد رزق احمد ابراهيم11998

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد رضا محمود توفيق11999

79.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد رمضان محمود عفيفن12000

ن12001 78.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد سعد محن  عبدالجواد حسي 

121سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد سالمة عبدالحميد نارص12002

112.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد شحته فايز دمحم12003



85.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد شعبان الشحات رمضان12004

102.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد صالح احمد سليمان12005

39.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد طارق دمحم عل12006

61.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد عبدالرحمن سعيد عواد12007

118.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد عبدالرحمن دمحم عبدالهادي12008

131سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد عبدالعزيز حامد البصال12009

127سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد عبدالقادر صالح الدين سعد12010

68سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد عبدالمعطي محد عبدالمعطي12011

123.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد غريب حسن غنيم12012

133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد كمال دمحم عيد عبد افتاح12013

103.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد دمحم احمد عوده12014

92.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد دمحم السيد حمود12015

75.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد دمحم حميد السيد12016

85سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد محمود سعيد فاضل12017

ي12018
ي السيد مصطفن

115.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد مصطفن

ن سليمان حماد12019 128.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد معي 

128.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااحمد ياش السيد دمحم12020

ن رضا عبدالفتاح12021 70.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاادهم حسني 

21.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاادهم صالح نارص مصطفن12022

123.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاادهم عمرو ابراهيم دمحم12023

126سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاادهم كريم فوزى عطية12024

119سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم اسامه عامر عبدالحميد12025

129سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم اسامه دمحم عبداالحميد12026

83.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم السيد الشحات السيد12027

100سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم عاطف السيد عبدالقادر12028

78سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم عاطف عواد دمحم12029

65سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااسالم عصام علي سعد12030

ف السيد عبدالجيد12031 129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاالسيد اشر

127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاالسيد سعد سليمان دمحم سليمان12032

ن جمعه12033 125سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاباسم رجب حسي 

96سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاباسم سيد عباس دمحم هاشم12034

133.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسام ايمن عطا سليمان12035

75سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسام حسن حماد مهدى12036

93.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسام فتىح رشاد عبدالحليم12037

ن حسان سالم12038 97.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسان حسني 

ن دمحم عفيفن12039 ن دمحم حساني  103.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحساني 

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسن فريد حسن نارص12040

ي عبدالحميد دمحم12041
ن
116.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحسن هان

91.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحماد عزيز دمحم رشيد12042

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحمدى عيد جمعه عبدالمقصود12043

ى12044  سالمة سعدبحي 
132سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاحمزه لطفن

47سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاخالد عمر عبدالحميد صقر12045

67سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاخالد دمحم السيد عبدالجواد12046

92سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارافت سالمة عبدالحميد سالمة12047

118سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازياد السيد عبدالفتاح حسن12048

128سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازياد تامر مسعد دمحم12049

101سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازياد حماده دمحم علي12050

66.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازياد سامح صبىحي عبدالحميد12051

يف خلف عبدالفتاح12052 96سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهازياد شر

ن12053 93.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسالم حسن مسعد حسي 



106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسالم زايد سالم عثمان12054

64.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسعيد عطوه دمحم عزب12055

ن سالمان سالم12056 98سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسالمه حسي 

91.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسند وائل سند ابراهيم12057

131.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاسيد ياش عبدالفتاح يونس12058

103سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاشحته وليد عيد حماد12059

ن حسان دمحم12060 122سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاصابر حسي 

127سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاصالح محمود صالح حامد12061

ي دمحم12062 ى دمحم صيى 135سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاصيى

79.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاضياء عمرو عل يوسف12063

ي12064
112سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعاصم ساىمي رياض دمحم عبدالغنن

93.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالحميد محمود عبدالحميد دمحم12065

134سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالرحمن حسام يوسف ظاهر12066

95.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالرحمن محمود مصطفن سليمان12067

120سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالرحمن نارص عبدالرحمن توفيق12068

113سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالرحمن وهدان دمحم مهدى12069

79سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالقادر سمي  عبدالقادر عبدالحميد12070

110سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا ابراهيم دمحم رزق مهدى12071

129.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا احمد الشحات احمد12072

105سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا احمد زيدان مصلىح12073

108سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا بيوىم عبدهللا بيوىم12074

119.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا رضا عايد عبدالهادي12075

74سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا عل الشحات عل12076

76سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا فيصل سالمان سليمان12077

116.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا دمحم احمد دمحم12078

ي عبدالحليم عبدالسميع12079 125سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدهللا ناجى

123.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمر السيد عل حسن12080

94سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمر صالح سالم ابراهيم12081

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمر طالل عبدالمعط محمود12082

137.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمر فتىحي عبدالحميد حماد12083

86.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمر وليد عبدالعال دمحم12084

120.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمرو حمدى دمحم السيد12085

86.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعمرو هشام فاضل جمعه12086

136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعيد حماده عيد ابراهيم12087

137سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعيىس سمي  عيىس عبدالرحمن12088

 دمحم12089
 
100.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهافارس دمحم شوق

ي12090
112.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاكريم فتىحي دمحم عفيفن

126سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامازن مدحت سليمان عبدالسالم12091

95.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم ابراهيم دمحم الهجرسي12092

112سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم السيد دمحم جمعة12093

117.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم ايمن عبدالحميد علي12094

137.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم جمال عبدالسميع عبدالفتاح12095

136.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم حسن ابراهيم عبدالرحمن12096

ن سليمان ابراهيم12097 125.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم حسي 

ن12098 ن عطوه حسي  112.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم حسي 

120.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم رضا دمحم جمعه12099

111سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم رضا دمحم عبدالعزبز السيد12100

101سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم ساىم فتىح محمود12101

ي عبدالسميع12102
106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم سمي  عبدالغنن

81.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم شحات عبدالرحمن محمود12103



136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم شحته حامد حماد12104

106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم صبىح سالمان حسن12105

24سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم طارق دمحم عل عواد12106

89سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عايد دمحم حماد12107

134.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عبدالحميد حسن دمحم عفيفن12108

137سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عبدالرحمن سعيد سالمه12109

118سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عرفة ابراهيم حمد12110

68سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم علي رمضان ابو الهدى12111

105.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عمرو دمحم عبدالروؤف12112

94.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عيد الشحات السيد12113

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عيد عكاشه احمد12114

59.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم عيد دمحم ابو الهدى12115

51.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم فرج فتىح عبدالرحمن12116

87.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم محمود عبدالغنن السيد ابراهيم12117

131سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم هشام ابراهيم دمحم12118

125سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم يىح عيد احمد دمحم12119

117سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم يشى السيد السيد12120

103.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحمى السيد دمحمى غنيم12121

ن حسن12122 89سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود ابراهيم حسي 

83.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود احمد محمود علي12123

89.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود حماده عبدالحميد عطا12124

106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود رضا محمود توفيق12125

82.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود سعيد ابراهيم سعد12126

ي12127
 
137.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود عاطف عبدالحميد عراق

131سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود عبدهللا محمود السيد12128

136سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود دمحم عبدالعليم سالم12129

ي دمحم12130 121سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود وليد عبدالننى

ن12131  ابراهيم عبدالجاوي حسي 
128سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن

ن احمد12132  رجب حسي 
120سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن

113.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن عصام الشحات سالم12133

 علي حسن علي12134
121.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن

135سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن دمحم سالمة ابراهيم12135

54.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن هيثم حنفن صباح12136

100سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامنصور سعد ابراهيم سعد12137

99سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهانوح هاشم دمحم مصطفن12138

79.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم12139

133سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف احمد عبدالمعط مطر حسان12140

ن12141 56سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف احمد يحن  حسي 

93.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف جمعه عبدالحليم احمد12142

127سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف حامد سالمه عواد12143

ن12144 132سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف حسان سالمان حسي 

ن دمحم ابراهيم12145 53.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف حسي 

124.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف رضا دمحم رشيد12146

76.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف صالح محمود عبدالعال12147

116.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف صبىحي عطايا السيد12148

130سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف عادل دمحم حسن12149

ن دمحم12150 126سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف كمال حسي 

125سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف محسن دمحم عبدالحميد12151

108.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف دمحم جمعه عبدالواحد12152

86سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايوسف محمود مصطفن محمود عبدالعال12153



ن بدوى12154 114سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهايونس خالد يونس حسي 

127.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااشاء سمي  عبدالعظيم شبل12155

127.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااشاء عبدالرحمن رمضان منصور12156

ي12157 106.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاامنيه دمحم غريب حسب الننى

118.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاايمان دمحمى عبدالسالم دمحمى12158

ي عبدالباسط فرج12159
ن
126نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاايمان هان

99نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاايناس دمحمى عبدالسالم دمحمى12160

129.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسمله السيد علي فرج12161

127نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسمله عبدالباسط دمحم فرج12162

132.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاجنن عبدالغفار دمحم حسن12163

ي شكر12164
112.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاحسناء شكر حسينن

ن احمد دمحم السيد12165 108نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاحني 

ي12166
ن حسام كمال اللينى 111نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاحني 

119نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاخلود دمحم حسن دمحم السيد12167

ي عبدالستار احمد12168
127.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهارحمه مصطفن

123نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهارضوى رفيق نعمان منصور12169

112.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهارقيه عبدهللا سليمان عبدهللا12170

105نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسيطه- رقيه دمحم سيد دمحم 12171

60.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهارنا ابوزيد نارص بدوى12172

70نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهارنا دمحم سمي  نصار12173

74نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاروان صالح المهدى دمحم12174

ن عبدالمحسن دمحم12175 103نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاروى امي 

116نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاريهام خالد السيد عل12176

96.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاريهام شحاتة ابراهيم مختار12177

127نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاساره جمال ابراهيم كامل12178

50نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاسعاد ابراهيم حسن ابراهيم12179

99.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسيطه- سلوى شعبان عبدالرازق عبدالدايم 12180

111نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسيطه- شاهنده شفيق دمحم دمحمى 12181

وق علي دمحم السيد12182
125نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاشر

130.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاشهد حمدان ذىك احمد12183

87.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاعفاف عثمان دمحم قطب12184

126نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهافاطمه ياش عبدالهادي شندي12185

128.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهافرح محمود متوىل متوىل12186

127نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامرام رضا سالم سالم12187

135نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامرام علي ابراهيم سليمان12188

110.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامروه وجيه سويلم عبدالىح12189

125.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامريم شحتة عبدالستار عبدالرحمن12190

136نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامريم علي ابراهيم سليمان12191

81.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامريم نارص ابراهيم عبدالغفار12192

121نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامريم وجيه ابراهيم السيد12193

125نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاميار دمحم عوض دمحم12194

ن12195 ن دمحم امي  12نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامنة هللا امي 

78نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامنه دمحم سعيد الليىسي12196

101.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامنه هشام احمد دمحم عل خاطر12197

51.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامنه وائل فتىح عبدالمحسن12198

ن مسلم12199 100.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاناديه محمود امي 

109نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسيطه- نور ابراهيم دمحم دمحم 12200

111نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهانور حمادة السيد دمحم12201

101.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاهبه ابراهيم صالح ابراهيم12202

96.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاهند جمال نارص بدوى12203



ي منصور12204 134.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاوسام شحته عبدالننى

ن احمد دمحم حسن12205 136نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاياسمي 

ي ابراهيم12206
ن جمال حسينن 120نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاياسمي 

ن سويلم بدوي12207 51.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاابراهيم حسي 

97نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاابراهيم عبدالرحمن رمضان منصور12208

74نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاابراهيم ممدوح علي ابراهيم12209

101.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااحمد ابراهيم يوسف عبدالمقصود12210

98.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااحمد تامر عصام عبدالمعبود12211

128.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااحمد دمحم ذىكي علي12212

76.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااحمد دمحم سعيد عبدالجواد12213

101نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهااسالم مجدي ابراهيم دمحم12214

96.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاالسيد سليمان السيد ابراهيم12215

ي عبدالفتاح محمود12216
83.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاالسيد مصطفن

96.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاامي  محمود غنيىمي صابر12217

58.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابدر دمحم حميده مسلم حجازى12218

ي حسن سليمان12219
 
96.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاحسن شوق

114.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاحمدى رفاعي حمدي حسن12220

118نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهازياد رمضان ابراهيم حجازي رمضان12221

ي12222
ن
92نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاسعيد محمود عبدهللا عبدالشاق

96نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاسيف الدين نزيه حمدي علي12223

 دمحمى12224
 
 دمحم شوق

 
122.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاشوق

108.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاصالح احمد صالح ابراهيم12225

ى وليد خضن السيد12226 111.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاصيى

111.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاطارق السيد عبدالعظيم شحاتة12227

ى صابر 12228  صيى
ن
103.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهابسيطه- عبدالرحمن هان

90نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاعصىم عاطف عصىم سليمان12229

90نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاعالء سويلم عبدالقوي فرج12230

118نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاعمر حسن سالم عبدالعظيم12231

109نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاعمر ماهر سويلم عبدالىحي12232

يف جودة عل12233 89.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهافارس شر

111نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهافهيم السيد فهيم السيد12234

132.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاكريم تامر فتىحي غنيىمي12235

120.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامازن خالد زىكي عبدالجواد12236

119.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهادمحم حسن ابراهيم جالل12237

108نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهادمحم خالد السيد دمحم12238

107نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهادمحم سعد زغلول حسن12239

80.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامحمود احمد سالم دمحم12240

108.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامحمود حسن ابراهيم جالل12241

59.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامصطفن ابراهيم عبدالقوي فرج12242

98نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامصطفن احمد خاطر خاطر12243

46نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامصطفن عبدالرحمن حسن محمود12244

125.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامصطفن محمود دمحم سالمة12245

121.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهامصطفن وجيه ابراهيم كامل12246

126نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاناجى حازم ابراهيم بيوىم12247

122نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاياش السيد عبدالعزيز شندي12248

98.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهايوسف سمي  سعيد ابراهيم12249

84نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهايوسف شحاتة صابر شحاتة12250

110نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهايوسف عماد خاطر دمحم12251

121نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهايوسف دمحم ابراهيم سالم12252

125.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهايوسف محمود عل احمد12253



131عبدالستار خضن ع بناتبنهااشاء السيد حامد جاد الحق شندى12254

114.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااشاء حسنن الشحات ابراهيم احمد12255

125.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااشاء عصام الدين حسن دمحم خضن12256

ي12257
128.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااسماء دمحم فتح الباب عفيفن

107.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااصاله ابراهيم عبدالننى دمحمى عبدالننى12258

121.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااالء عصام فاروق دمحم زىك12259

ه مجدى دمحم سليمان الصيفن12260 110.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاامي 

124.5عبدالستار خضن ع بناتبنهااهداء صالح عبدالباسط احمد الجراب12261

16.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاايات ايمن جاد الموىل عبدالرشيد12262

119.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاايمان السيد سيد احمد بدوي الجراب12263

112عبدالستار خضن ع بناتبنهاايمان خالد عبدالكريم محمود حسن12264

124عبدالستار خضن ع بناتبنهاايمان سعيد دمحم حسن عماره12265

71.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاايمان طارق احمد دمحم احمد12266

ي دمحم السيد12267 98عبدالستار خضن ع بناتبنهاايمان مغرنى

39عبدالستار خضن ع بناتبنهاايه ابراهيم سعيد حافظ السيد خلف هللا12268

120عبدالستار خضن ع بناتبنهاايه جميل زين الهادى السيد12269

129عبدالستار خضن ع بناتبنهاايه رمضان شمس الدين الشهانى12270

83عبدالستار خضن ع بناتبنهاايه ساىم ابراهيم عبدالظاهر بيوىم12271

124عبدالستار خضن ع بناتبنهاايه هاشم دمحم السيد عل12272

120عبدالستار خضن ع بناتبنهابسمله مجدى عبدالجواد موس12273

ي سالم احمد بدوي12274
ن
114.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسمله هان

44.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسمه دمحم احمد ابراهيم12275

109.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاتبارك احمد عبدالرحمن ابوالعال12276

109عبدالستار خضن ع بناتبنهاجاسمن وليد السيد السيد هالل12277

109عبدالستار خضن ع بناتبنهاجنه علي عبدالجواد السيد ابراهيم12278

ي عبدالستار دمحم ابراهيم12279
ن
130.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاجومانا هان

107عبدالستار خضن ع بناتبنهاجويريه احمد دمحم ابراهيم12280

130عبدالستار خضن ع بناتبنهاجيهان انور سالم عبدالسالم حسن12281

يف فتىح السيد12282 113عبدالستار خضن ع بناتبنهاجيهان شر

128.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاحبيبه احمد بدر فتىح12283

122عبدالستار خضن ع بناتبنهاحبيبه السيد مختار السيد12284

123عبدالستار خضن ع بناتبنهاحبيبه عالء عفيفن متوىل عفيفن12285

122عبدالستار خضن ع بناتبنهاحبيبه عل عل عبدهللا12286

ي دمحم صالح12287
 
44.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاحبيبه محمود دمحم الدسوق

ن وائل جمال دمحم سعد12288 68عبدالستار خضن ع بناتبنهاحني 

ي12289
ي عفيفن

ن
ن ميمون 125.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاداليا شكري حسي 

108عبدالستار خضن ع بناتبنهادنيا رفاع احمد متوىل12290

112عبدالستار خضن ع بناتبنهارباب رضا علي دمحم سالم12291

ن12292 70.5عبدالستار خضن ع بناتبنهارحمه ابراهيم علي عبدالحليم حسي 

113.5عبدالستار خضن ع بناتبنهارحمه حافظ منصور حافظ السيد12293

ي السيد احمد المشتوىلي12294
 
56عبدالستار خضن ع بناتبنهارحمه شوق

60عبدالستار خضن ع بناتبنهارحمه محمود كامل ابراهيم عابد12295

128عبدالستار خضن ع بناتبنهارحمه نادر السيد دمحم حسن12296

ن الشافع12297 126.5عبدالستار خضن ع بناتبنهارقيه دمحم عبدهللا صالح امي 

ي12298
 
123عبدالستار خضن ع بناتبنهارنا ابراهيم دمحمي ابراهيم عراق

129.5عبدالستار خضن ع بناتبنهارنا عادل ابراهيم دمحم عل12299

119عبدالستار خضن ع بناتبنهاروان دمحم عل دمحم كمشيش12300

123.5عبدالستار خضن ع بناتبنهارودينا جمال عبدالرحمن صابر دمحم12301

121.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاروضه اسامه عبدالرحيم فهيم السيد12302

106.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاروميساء دمحم جابر مغاورى12303



128عبدالستار خضن ع بناتبنهازيزى دمحم محمود موس دمحم12304

122.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاساره اسالم دمحم السيد12305

124عبدالستار خضن ع بناتبنهاساره عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن حجازي12306

128.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاساره ياش عبدالرازق عبدالجواد12307

113.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاسحر السيد السيد ابراهيم عمر12308

123.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاسلىم احمد الشحات زعي 12309

128عبدالستار خضن ع بناتبنهاسلىم اسالم احمد سالم12310

125.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاسلىم السيد بيوىمي بيوىمي فوده12311

119عبدالستار خضن ع بناتبنهاسلىم انور سالم ابراهيم عابد12312

131عبدالستار خضن ع بناتبنهاسلىم حسن سمي  عبدالعزيز فرج12313

124.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاسما ابراهيم عبدالراضن ابراهيم بدوى12314

123عبدالستار خضن ع بناتبنهاسمر ابراهيم عبدالراضن ابراهيم بدوى12315

108.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاسمر دمحم سيد احمد دمحم12316

يف وجيه عزت 12317 ه شر 98.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- سمي 

92عبدالستار خضن ع بناتبنهاسهيله اسالم كامل عبدالفتاح ابراهيم12318

48عبدالستار خضن ع بناتبنهاسهيله ساىم دمحم دمحم عشماوى12319

وق ايمن دمحم ابراهيم 12320 105.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- شر

وق ياش سند عامر دمحم12321 117عبدالستار خضن ع بناتبنهاشر

116عبدالستار خضن ع بناتبنهاشمس مجدى عبدالرازق عل السيد12322

119.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد رؤف دمحم احمد دمحم12323

102عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد سعيد السيد حسن سالم12324

108.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد سعيد السيد عبدالمجيد فتح هللا12325

73عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد دمحم خطاب السيد12326

113عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد دمحم سعيد عبدالدايم دمحم12327

112عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- شهد دمحم عل ابراهيم 12328

86.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد مصطفن سند عامر نعاشه12329

ي حسن السيد سليمان12330
ن
82.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد هان

ن موسي12331 77.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاشهد وليد دمحم حسي 

45عبدالستار خضن ع بناتبنهاصابرين وليد فهيم دمحم احمد العدوي12332

ي دياب مسعود12333
109.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاضىح دمحم مصطفن

58عبدالستار خضن ع بناتبنهاعبله دمحم نبيل فؤاد عبدالسيد12334

48.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاعبي  نبيل عالم مصلىح12335

111عبدالستار خضن ع بناتبنهاعال عماد عبدالعليم ابراهيم عل العي 12336

108عبدالستار خضن ع بناتبنهافاطمه الشحات كامل عبدالفتاح ابراهيم12337

108.5عبدالستار خضن ع بناتبنهافاطمه جمال دمحم عبدالرحمن حجازي12338

61عبدالستار خضن ع بناتبنهافاطمه دمحمى عيىس دمحم عيىس12339

ي دمحم عيىسي 12340
93عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- فتحيه شعبان عفيفن

77.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاليل اكراىمي دمحم ابوزيد احمد12341

133.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاليل بدران فاروق عبدالمنعم ابراهيم12342

47عبدالستار خضن ع بناتبنهاليل عماد مرزوق ابراهيم دمحم12343

50.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاليل مرسي احمد ابراهيم احمد12344

68.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- مريم ابراهيم شفيق احمد اسماعيل 12345

112عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم احمد ابراهيم دمحم12346

132.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم احمد حسن الدمرداش حسن12347

107.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم السيد دمحم السيد12348

112عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم تامر عاطف حامد السيد12349

91.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم حسن دمحم حسن محمود12350

117.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم عبدالستار حسن محمود مرسي12351

48عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم عبدالهادى قطوش محمود ابراهيم12352

88عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم عصام موسي دمحم حجازي12353



112.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم متوىلي موسي احمد موسي12354

ى دمحم سالم12355 77عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم دمحم صيى

90.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم محمود السيد دمحم ابراهيم12356

82عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم وائل احمد مسعد ابراهيم دمحم12357

124.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم وليد فرج حسان فرج عل12358

128عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم ياش عبدالبديع عبدهللا ساىمي12359

124عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم ياش عبدالحكيم احمد موسي12360

38.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامريم يحن  دمحمى موس12361

117عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك ابراهيم عبدالرحمن السيد ابراهيم12362

116عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك ايهاب احمد دمحم برع12363

104.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك حسن عبدالرؤوف حسن عل12364

118.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك سامح عبدالحميد ابوالفتوح علي احمد12365

117.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك غريب سميح غريب حسن12366

72عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك فارس عبدالعظيم عابد فارس12367

34عبدالستار خضن ع بناتبنهاملك دمحم السعيد دمحم حسن12368

120عبدالستار خضن ع بناتبنهامنة هللا احمد حسن احمد موس12369

ي12370
ي دمحم عفيفن

122.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامنة هللا سليمان عفيفن

وك12371 73عبدالستار خضن ع بناتبنهامنة هللا فوزى عبدالرؤوف ميى

103.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامنه عبدالمحسن متوىلي السيد دمحم12372

103عبدالستار خضن ع بناتبنهامنه فتىح جابر يسن ابراهيم12373

ى12374  المسي 
 
نا خالد عطيه الدسوق 32.5عبدالستار خضن ع بناتبنهامي 

ي12375
 
103عبدالستار خضن ع بناتبنهاناديه ابراهيم دمحمي ابراهيم عراق

120.5عبدالستار خضن ع بناتبنهانجالء ابراهيم عيد عيد علي12376

123.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاندى حمادة عبدالعليم ابراهيم12377

123.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاندى صبىح عزيز الدين12378

39عبدالستار خضن ع بناتبنهاندى عبدالحميد زين العابدين عبدالحميد عزب12379

106.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاندى دمحم احمد خميس حسن12380

99.5عبدالستار خضن ع بناتبنهابسيطه- ندى ياش دمحم حسن دمحم 12381

122عبدالستار خضن ع بناتبنهانسمه نارص حسن حسن طعيمه12382

ي دمحم حسن12383
 
117.5عبدالستار خضن ع بناتبنهانغم حسن شوق

92.5عبدالستار خضن ع بناتبنهانه امي  سعد السيد سالم12384

98.5عبدالستار خضن ع بناتبنهانور دمحم احمد طلبه احمد12385

119عبدالستار خضن ع بناتبنهانورهان ايمن دمحم غنيىم مصلىح12386

ي راشد دمحم12387
ه احمد مصطفن 113عبدالستار خضن ع بناتبنهاني 

124.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهاجر عبدالعليم عزيزالدين عبدالرازق احمد12388

106عبدالستار خضن ع بناتبنهاهاجر دمحم دمحم ابراهيم عبده12389

127.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهايدى احمد دمحم نارص12390

125عبدالستار خضن ع بناتبنهاهدير طارق بيوىم دمحم12391

120.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهنا السيد عبدالصادق دمحم احمد12392

 بهجات شندي12393
 
125.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهنا باهر شوق

95عبدالستار خضن ع بناتبنهاهنا خالد دمحم دياب12394

107.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهنا يشي عبدالرؤف حسن علي12395

 عماره12396
 
!VALUE#عبدالستار خضن ع بناتبنهاهناء السيد عبدالباق

67.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاهناء عبدالمنعم شعبان عبدالمنعم حسن12397

112عبدالستار خضن ع بناتبنهاوئام دمحم عبدالباسط احمد السيد12398

ى عبدالعزيز فرج12399 116عبدالستار خضن ع بناتبنهاوسام حسام صيى

110.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاوالء يشي احمد قنديل السيد12400

ن صالح ابراهيم عل محمود12401 87.5عبدالستار خضن ع بناتبنهاياسمي 

ن دمحم ابراهيم فهىم عبدالوهاب12402 104عبدالستار خضن ع بناتبنهاياسمي 

ن/شبنهاابراهيم احمد عبدالحميد عبدالحميد دمحم12403 18سمي  منيب دمحم ع بني 



ن/شبنهاابراهيم شاكر عبدالخالق دمحم حسن12404 82سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاابراهيم عبدالحليم ابراهيم دمحم12405 118.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاابراهيم محمود ابراهيم دمحم موس12406 119.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- احمد حمدي عبدالستار بندارى متوىل 12407 83.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ى احمد احمد دمحم مسعد12408 ن/شبنهااحمد خي  121سمي  منيب دمحم ع بني 

ي السيد اسماعيل ابراهيم12409 ن/شبنهااحمد صيى 67سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهااحمد عصام الدين دمحم قنديل السيد12410 130سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهااحمد محمود جوده السيد خضن12411 119سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- احمد وحيد علي دمحم دمحم جندى 12412 78.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاادهم ابراهيم مرزوق ابراهيم دمحم12413 71سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاادهم تامر محمود عبدالعزيز ابراهيم عطوه12414 65.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاادهم رضا نارص سالم ابراهيم12415 96سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاادهم ياش البدوى صابر ابوزيد12416 87سمي  منيب دمحم ع بني 

ن مسلم12417 ف عاطف دمحم حسي  ن/شبنهااشر 111.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاالسيد احمد فتىح عبدالقوى احمد12418 115.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاالسيد صابر السيد حسن12419 79.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ى دمحمى الدمرداش حسن12420 ن/شبنهاايمن صيى 90سمي  منيب دمحم ع بني 

بينن12421 ن/شبنهاجمال وجدى جميل وجدى حسن الشر 104سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاحسام صابر بيوىمي عبدالقادر دمحم12422 117سمي  منيب دمحم ع بني 

ن السيد حسينن السيد غنيىم12423 ن/شبنهاحسي  82.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاخالد اسالم سمي  خضن ابراهيم طعيمه12424 127.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهارضا رضا عبدالرحيم فهيم السيد متوىلي12425 100سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسالم وليد سالم السيد ابراهيم12426 73سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسعد ابراهيم سعد احمد رزق12427 99سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسعيد ايهاب السيد عبدالسالم حسن12428 93.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسلطان احمد ابراهيم احمد عل12429 50.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسمي  ياش عني  السيد12430 37.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسيد عيد مختار عبدالرحمن عيد12431 81سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاسيف احمد عبدالحليم احمد عثمان12432 79.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاشحته دمحم شحته دمحم السيد ترىكي12433 53.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاشفيق ابراهيم شفيق مختار خضن12434 40.5سمي  منيب دمحم ع بني 

 مصطفن عل12435
 
 سعيد شوق

 
ن/شبنهاشوق 36سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد طلبه12436 85سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد دمحم12437 99سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن ايمن شحته محفوظ عزب12438 97.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم12439 97.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن دمحم طه ابرهيم12440 124.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- عبدالرحمن دمحم نجيب دمحم عبدالعال عثمان 12441 100سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدالرحمن ممدوح عبدالباسط دمحم دمحم12442 51سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- عبدالعليم السيد عبدالعليم عل عبدهللا 12443 80.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعبدهللا محمود دمحم صديق12444 118.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعصام عاطف عل حسن الرصد12445 114سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- عل ابراهيم عل ابراهيم ابراهيم زين الدين 12446 78.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعل سعيد عل حسن الرصد12447 101سمي  منيب دمحم ع بني 

ن12448 ن دمحم حسي  ن/شبنهاعماد دمحم حسي  120سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعمر اسالم مغاورى ابراهيم نور الدين12449 124.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن12450 ن/شبنهاعمر حسن دمحم دمحم حسني  91سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعمر رشدى مختار محسب12451 95.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- عمر رضا ابراهيم ابراهيم عمر 12452 75.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعمر سعيد فوزي عبدهللا عمر12453 41سمي  منيب دمحم ع بني 



ن/شبنهاعمر عاطف ابوالسعود موس عقل12454 97سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعمر عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالقادردمحم12455 108سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعمرو دمحم عبدالحميد خضن12456 15.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاعيد علي عيد عيد علي12457 107.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- غريب ايهاب احمد غريب دمحم 12458 83سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاكمال كمال ابراهيم دمحم الشوربىحى12459 22سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم احمد الجيوسر امام امام12460 48.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- دمحم احمد راسم محمود دمحم 12461 70سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم اسامه دمحم عامر12462 115سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم اسالم دمحم احمد12463 88سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم اسالم نارص سالم ابراهيم12464 96سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد دمحم احمد بيوىم12465 117.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم السيد دمحم محمود12466 102سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم ايمن دمحم عزيز الدين دمحم العي 12467 101.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم حمدي دمحم الصغي  دمحم علي12468 117.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ي ابراهيم دمحم ابراهيم خضن12469
ن/شبنهادمحم رضا عبدالغنن 125.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم رضا كمال حسينن12470 101سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم رضا دمحم دمحم حسن الزيات12471 110.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم شحته دمحم حسن محمود مرسي12472 108.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم عاطف عبدالسالم شديد جندى12473 100.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن مسلم12474 ن/شبنهادمحم عاطف دمحم حسي  114سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدهللا دمحم احمد احمد12475 106سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم عبدالنارص دمحم دمحم السيد ارصد12476 119سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم عصام دياب عبدالرحمن السيد12477 82.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم عل زايد بيوىم12478 41سمي  منيب دمحم ع بني 

ن همام دمحم12479 ن/شبنهادمحم عماد حسي  98سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم كارم ناجح ابوالمكارم12480 95.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ي دمحمي شنب12481
 
ن/شبنهادمحم دمحمي عبدالباق 74سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود ابراهيم دمحم موس12482 128.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم محمود بدوي ابراهيم بدوي12483 69سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم مدحت سمي  خضن ابراهيم12484 120.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم مصطفن طه عبدالحميد متوىل12485 116سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم مصطفن عبدالنعيم دمحم12486 108.5سمي  منيب دمحم ع بني 

 دمحم دمحم حسن ابراهيم12487
ن
ن/شبنهادمحم هان 41.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ي12488
ي عبدالسالم دمحم مصطفن

ن
ن/شبنهادمحم هان 113.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم واصف دمحم دمحم ابوشنب12489 27.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم وجيه عبدالعزيز ابراهيم12490 105سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم ياش عبدالمعز عساف حسن حجازي12491 100سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهادمحم ياش دمحم النادي نورالدين12492 87.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامحمود رشدى السيد امام دمحم12493 105.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامحمود سمي  محمود عبدالسميع ابراهيم12494 46سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامحمود عل السيد ابراهيم سعد12495 84سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامصطفن ابراهيم مصبح عبدالمحسن دمحم مرسي12496 85سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامصطفن السيد حامد السيد نارص12497 115سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامصطفن عل عبدالحميد عل ابراهيم12498 123سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهامصطفن نزيه دمحمي عبدالغفارحسن اسماعيل12499 134سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهاموس شعبان عبدالستار شعبان عمر12500 119.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ي عبدالجيد دمحم12501
ن
ن/شبنهامومن هان 101سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهانادر ابراهيم دمحم احمد ابراهيم12502 124سمي  منيب دمحم ع بني 

ى 12503 يف نزيه مصطفن العشر ن/شبنهابسيطه- نزيه شر 99.5سمي  منيب دمحم ع بني 



ي12504
 
ن/شبنهاوليد دمحم ابراهيم ابوالفتوح موسي عراق 53.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهابسيطه- يوسف احمد جوده عثمان حجازى 12505 95سمي  منيب دمحم ع بني 

ف سعيد السيد مرسي12506 ن/شبنهايوسف اشر 86.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهايوسف امجد مجدى دمحم12507 82سمي  منيب دمحم ع بني 

ي عزت12508
ن/شبنهايوسف رضا عاطف حسنن 116سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهايوسف صالح السيد عل ابراهيم12509 83.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن12510 ن/شبنهايوسف عاطف عبدالستار دمحم حسني  85سمي  منيب دمحم ع بني 

ي12511
ن/شبنهايوسف دمحم صابر عبدهللا عبده عفيفن 16.5سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهايوسف دمحم مسعد دمحم دمحم12512 114سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهايوسف مصطفن ابراهيم عل12513 53سمي  منيب دمحم ع بني 

ن/شبنهايوسف نبيل ابوالفتوح صابر دمحم12514 73سمي  منيب دمحم ع بني 

ن12515 139.5شور القاضن ع مبنهااشاء دمحم حسن عطاهللا حساني 

134شور القاضن ع مبنهاافنان دمحم شور يونس شور12516

136.5شور القاضن ع مبنهااالء حميدة احمد سالم علي12517

95.5شور القاضن ع مبنهاامنيه خليفة ابراهيم خليفة عالم12518

ي12519 ي حسان منىحى 136شور القاضن ع مبنهاامينه رباح منىحى

89.5شور القاضن ع مبنهاايه عبدالنارص ابراهيم عيىسي بيوىمي12520

118.5شور القاضن ع مبنهاايه عمر احمد عبدالغفار نض12521

ن 12522 ي دمحم عبدالكريم حسي 
ن
108شور القاضن ع مبنهابسيطه- بسمله هان

ي12523
74شور القاضن ع مبنهابسنت صقر دمحم صقر مصطفن

 ذىكي سعيد ذىكي عبداللطيف12524
79شور القاضن ع مبنهاجنن

127.5شور القاضن ع مبنهاخديجه مختار عبدالرحمن مختار عبدالرحمن12525

ي12526
136شور القاضن ع مبنهادولت محمود امجد احمد دمحم القاضن

ي12527
135شور القاضن ع مبنهارحمه محمود دمحم محمود دمحم االلفن

131.5شور القاضن ع مبنهارقيه عصام عبدالرازق عبدالغفار خالف12528

ي عبدهللا محمود دمحم12529
133شور القاضن ع مبنهارقيه مصطفن

ي12530
 
130.5شور القاضن ع مبنهارنا السيد محمود عبدالمعتمد عراق

135.5شور القاضن ع مبنهاروميساء سامح دمحم دمحم منصور12531

125.5شور القاضن ع مبنهاريهام عاطف محمود الصاوي اسماعيل12532

ي12533
 
88.5شور القاضن ع مبنهاريوان السيد عبدالعليم عبدالباق

137شور القاضن ع مبنهازينب رفاعي دمحم حسن عبداللطيف12534

137شور القاضن ع مبنهازينب دمحم ابراهيم ابراهيم نور الدين12535

ي محمود علي12536
 
133شور القاضن ع مبنهاساره شوق

136شور القاضن ع مبنهاساره دمحم قدري هالل غنيم12537

123.5شور القاضن ع مبنهاساره منتض السيد سيداحمد منتض12538

138شور القاضن ع مبنهاسما حسن عبدالمقصود حسن عبدالمقصود12539

ي12540
135شور القاضن ع مبنهاشاهنده احمد عبدالغفار منصور االلفن

وق عبدالرشيد علي دمحم بخيت12541
132شور القاضن ع مبنهاشر

ي12542
123شور القاضن ع مبنهاشهد صقر دمحم صقر مصطفن

112شور القاضن ع مبنهاشهد عمرو السيد عبدالمعبود حسن12543

ي عبدالعليم عبداللطيف 12544
81.5شور القاضن ع مبنهابسيطه- شهد دمحم حسنن

132.5شور القاضن ع مبنهاعبي  ايمن علي يوسف علي12545

116شور القاضن ع مبنهافاطمه خالد عبدالعليم احمد السيد12546

131شور القاضن ع مبنهافاطمه سامح عبدالمنعم محمود12547

121شور القاضن ع مبنهافاطمه عبدالعظيم الشحات عبدالعظيم جاب هللا12548

130.5شور القاضن ع مبنهافاطمه فتىحي حمد فتح دمحم12549

131.5شور القاضن ع مبنهافاطمه دمحم امام قطب دمحم12550

ي12551
130.5شور القاضن ع مبنهافاطمه دمحم عطية بيوىمي عفيفن

135شور القاضن ع مبنهاليل سويلم عثمان سويلم خليل12552

100شور القاضن ع مبنهامرفت دمحم غريب اسماعيل12553



130شور القاضن ع مبنهامريم صابر زكريا علي حسن12554

ن12555 122شور القاضن ع مبنهاملك امي  دمحم عطا هللا حسني 

ي دمحم12556
ي دمحم راضن

131.5شور القاضن ع مبنهاملك راضن

ي12557
123.5شور القاضن ع مبنهانبيله دمحم لملوم شعبان عفيفن

ن12558 131شور القاضن ع مبنهاندا عبدالحميد محمود ابراهيم ابوالعني 

ن12559 122شور القاضن ع مبنهاندى حاتم عبدالفتاح محمود حساني 

121.5شور القاضن ع مبنهاندى دمحم سمي  فريد عبدالعليم12560

132شور القاضن ع مبنهانورهان السيد احمد فهيم12561

ي عبدالستار عبدالحق ابراهيم12562
ن
135شور القاضن ع مبنهاهايدى هان

97.5شور القاضن ع مبنهاورد دمحم دمحم الشحات عبدالعال خضي 12563

ي دمحم12564 ن دمحم عبدالحق عبدالننى 109شور القاضن ع مبنهاياسمي 

ن ابراهيم12565 ن دمحم محمود حسي  109شور القاضن ع مبنهاياسمي 

127.5شور القاضن ع مبنهاابراهيم ابو بكر الصديق عامر علي عزب12566

96شور القاضن ع مبنهاابراهيم دمحم عبدالستار اسماعيل علي12567

111.5شور القاضن ع مبنهااحمد اسالم سعد راتب نور الدين12568

120.5شور القاضن ع مبنهااحمد دمحم صديق عبدالحليم موسي12569

57.5شور القاضن ع مبنهااحمد دمحم عبدالغفار منصور منصور12570

ي12571
ي دمحمي عفيفن

132.5شور القاضن ع مبنهااحمد دمحم عفيفن

62.5شور القاضن ع مبنهااحمد دمحم ناصف دمحمي خالف12572

ي السيد البدوي عبدالسميع عبدالحليم12573
ن
125شور القاضن ع مبنهااحمد هان

ي جاد همام ابوالخي 12574
ن
126.5شور القاضن ع مبنهااحمد هان

121.5شور القاضن ع مبنهاادهم احمد عطية عبدالفتاح السيد12575

ي12576
114شور القاضن ع مبنهاادهم اسامه فؤاد احمد القاضن

ي فتح دمحم هالل12577 122.5شور القاضن ع مبنهااسالم صيى

80.5شور القاضن ع مبنهااسالم دمحم عطية منصور عطية12578

119شور القاضن ع مبنهااسالم محمود دمحم دمحم محمود12579

130شور القاضن ع مبنهااسالم هيثم دمحم فرج احمد12580

132.5شور القاضن ع مبنهاباهر احمد حلىمي عبدالسميع موسي12581

53.5شور القاضن ع مبنهاجالل دمحم جالل الصاوي اسماعيل12582

109.5شور القاضن ع مبنهابسيطه- حسام حسن سالم حسن 12583

64شور القاضن ع مبنهاحسن فيصل دمحم عبدالفياح السيد12584

ي رمضان عبدالسالم علي محفوظ12585
117.5شور القاضن ع مبنهاحسنن

130شور القاضن ع مبنهاخالد حسن دمحم خضن12586

138.5شور القاضن ع مبنهاخالد عماد الدين دمحم فهىمي سيداحمد12587

ي ابراهيم شعبان12588
 
135.5شور القاضن ع مبنهازياد ابراهيم الدسوق

104.5شور القاضن ع مبنهابسيطه- زياد احمد سالم حسن حسن عيىسي 12589

ن12590 108شور القاضن ع مبنهاسعيد عمر سعيد عبدالعزيز حسي 

133.5شور القاضن ع مبنهاشامل وليد عبدربه دمحم عبدربه12591

ن 12592 121شور القاضن ع مبنهابسيطه- صالح دمحم صالح بكري احمد شاهي 

139.5شور القاضن ع مبنهاعاطف دمحم عاطف دمحم غنيم12593

90.5شور القاضن ع مبنهاعبدالحفيظ دمحم عبدالحفيظ علي سالم12594

103شور القاضن ع مبنهاعبدالرازق دمحم عبدالرازق ابراهيم بيوىم12595

ن ابراهيم12596 97.5شور القاضن ع مبنهاعبدالرحمن جمال عبدالسالم حسي 

119.5شور القاضن ع مبنهاعبدالرحمن دمحم محمود دمحم خالف12597

ي كمال ابراهيم موسي12598
88.5شور القاضن ع مبنهاعبدالرحمن مصطفن

109شور القاضن ع مبنهاعبدهللا ابراهيم حسن سيداحمد خليفة12599

93.5شور القاضن ع مبنهاعبدهللا دمحم الشحات عبدالعظيم12600

122.5شور القاضن ع مبنهاعبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب دمحم عيد12601

82.5شور القاضن ع مبنهاعمار ياش احمد فرج احمد12602

114شور القاضن ع مبنهاعمرو اسالم كمال مغاوري عبدالعال12603



72.5شور القاضن ع مبنهاعمرو دمحم عطيه منصور عطيه12604

101.5شور القاضن ع مبنهابسيطه- فهد السيد متوىلي دمحم متوىلي 12605

110شور القاضن ع مبنهامازن حمدى فرماوى احمد12606

129شور القاضن ع مبنهادمحم احمد ابو العز احمد دمحم12607

116شور القاضن ع مبنهادمحم احمد دمحم احمد دمحم12608

ف ظريف عبدالسميع محمود12609 127.5شور القاضن ع مبنهادمحم اشر

134.5شور القاضن ع مبنهادمحم بيوىمي دمحم بيوىمي قطب12610

136شور القاضن ع مبنهادمحم سيد فايز عبدالفتاح اسماعيل12611

124شور القاضن ع مبنهادمحم صالح الدين دمحم الشحات جيى عيىسي12612

130.5شور القاضن ع مبنهادمحم عامر دمحم عامر السيد12613

100.5شور القاضن ع مبنهابسيطه- دمحم عبدالعليم صالح عبدالعليم عبداللطيف 12614

126.5شور القاضن ع مبنهادمحم مصطفن احمد عبدالكريم مصطفن12615

ي اسماعيل عبدالصمد علي12616
115.5شور القاضن ع مبنهادمحم مصطفن

ي 12617
104شور القاضن ع مبنهابسيطه- دمحم نارص عبدالمعبود عبدالعال اللينى

128.5شور القاضن ع مبنهامحمود تامر محمود منىحى احمد نايل12618

133.5شور القاضن ع مبنهامصطفن رابح ابراهيم نور الدين بخيت12619

ي جاد همام ابوالخي 12620
ن
135شور القاضن ع مبنهاهشام هان

ن سالمة12621 121شور القاضن ع مبنهايشي صفوت السيد حسي 

131.5شور القاضن ع مبنهايوسف احمد هشام الدين دمحم فهىمي سيد احمد12622

121.5شور القاضن ع مبنهايوسف السيد دمحم الشحات جيى12623

ي ابراهيم مروان ابراهيم12624
ن
128شور القاضن ع مبنهايوسف هان

98كفر الحمام ع مبنهااريج احمد دمحم السعيد دمحم عبدالفتاح12625

132كفر الحمام ع مبنهااسماء مجاهد عيد مجاهد12626

123كفر الحمام ع مبنهاالشيماء صالح حافظ شحاتة12627

ن12628 132كفر الحمام ع مبنهاامل رزق حلىمي ياسي 

 بهنساوى12629
 
132كفر الحمام ع مبنهاامنيه بهنساوى شوق

ه عماد سعيد دمحم محمود12630 94كفر الحمام ع مبنهاامي 

ه فيصل سالم حمدان12631 87.5كفر الحمام ع مبنهاامي 

81كفر الحمام ع مبنهااهلة احمد دمحم السعيد دمحم عبدالفتاح12632

ف عبدالهادى ابراهيم12633 136كفر الحمام ع مبنهاايمان اشر

131.5كفر الحمام ع مبنهاايمان ياش دمحم عبدالحميد12634

120.5كفر الحمام ع مبنهاايه فارس دمحم عبدالحميد12635

122.5كفر الحمام ع مبنهاايه دمحم احمد عبدالوهاب احمد12636

ف دمحم عبدالفتاح12637 104كفر الحمام ع مبنهابسمله اشر

131كفر الحمام ع مبنهابسمله عاطف عطية ابراهيم12638

129.5كفر الحمام ع مبنهابسنت حسام حسنن محمود دمحم12639

125كفر الحمام ع مبنهاتسنيم صالح دمحم احمد سالم12640

135كفر الحمام ع مبنهاتف  السيد دمحم احمد علي عبداليى12641

132.5كفر الحمام ع مبنهاجنن حمدى بهيج السعيد12642

133.5كفر الحمام ع مبنهاجنن هشام مرزوق عبدالرحمن12643

129.5كفر الحمام ع مبنهاحبيبه خالد السيد خضن السيد12644

يف فتىح عبدالخالق12645 127كفر الحمام ع مبنهاحبيبه شر

ن احمد فرج ابراهيم فرج12646 110كفر الحمام ع مبنهاحني 

ن عبدالمنعم سالم عبدالمنعم12647 102كفر الحمام ع مبنهاحني 

108كفر الحمام ع مبنهاداليا وائل صابر السعيد12648

131.5كفر الحمام ع مبنهادنيا السيد جمال السيد عبدالعزيز12649

114.5كفر الحمام ع مبنهادنيا طه دمحم طه12650

123.5كفر الحمام ع مبنهادنيا دمحم سمي  السيد خليل12651

131.5كفر الحمام ع مبنهادينا خالد سالم حمدان12652

135.5كفر الحمام ع مبنهادينا عبدهللا دمحم منجد12653



122.5كفر الحمام ع مبنهارحاب جودة عبدالعزيز حسن عبدالعال12654

139كفر الحمام ع مبنهارحمه عبدالرحمن السيد عبدالرحمن محمود12655

135.5كفر الحمام ع مبنهاريتاج حسن حامد حامد دمحم12656

123.5كفر الحمام ع مبنهاساره صابر رمضان احمد صالح12657

124كفر الحمام ع مبنهاسجا احمد حمدى دمحم مصطفن12658

88.5كفر الحمام ع مبنهاسما ايمن بيوىم عفيفن12659

22.5كفر الحمام ع مبنهاسندس محمود عيد ابراهيم12660

ن12661 125.5كفر الحمام ع مبنهاسهيله السيد عبدالحافظ حسي 

123.5كفر الحمام ع مبنهاشاهنده جمال السيد عل12662

وق اسامة دمحم عبدالعزيز دمحم12663 121.5كفر الحمام ع مبنهاشر

ف رمضان طه ابراهيم12664 وق اشر 119كفر الحمام ع مبنهاشر

وق تامر رمضان احمد12665 134كفر الحمام ع مبنهاشر

يف ابراهيم احمد12666 وق شر 130.5كفر الحمام ع مبنهاشر

وق دمحم فؤاد دمحم12667 114كفر الحمام ع مبنهاشر

71.5كفر الحمام ع مبنهاشهد سامح ابوزيد عزب12668

108.5كفر الحمام ع مبنهاشهد عاطف عل ابوشيع12669

91.5كفر الحمام ع مبنهاشهد فوزى السيد عبدالرحمن12670

ي12671
119.5كفر الحمام ع مبنهاشهد نشات عواد دمحم راضن

115كفر الحمام ع مبنهافوزيه دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم12672

106كفر الحمام ع مبنهامروه عادل خضن دمحم عل12673

129.5كفر الحمام ع مبنهامريم احمد دمحم رمضان احمد12674

124.5كفر الحمام ع مبنهامريم عبدالمنعم فتىح عبدالمنعم12675

91كفر الحمام ع مبنهامريم عصام عبدالمعط دمحم12676

135.5كفر الحمام ع مبنهامريم دمحم رضا دمحم الشحات12677

118.5كفر الحمام ع مبنهاملك جميل دمحم الشحات احمد12678

130كفر الحمام ع مبنهاملك دمحم فهيم السعيد12679

114كفر الحمام ع مبنهاملك محمود عبدالرحمن دمحم دمحم12680

 عبدالعال حسن12681
ن
132كفر الحمام ع مبنهاملك هان

90.5كفر الحمام ع مبنهابسيطه- ملك هيثم دمحمى احمد ابراهيم 12682

123كفر الحمام ع مبنهاملك وائل حسن احمد دمحم12683

137كفر الحمام ع مبنهاملك وائل سعد عرنى عجىم12684

116.5كفر الحمام ع مبنهاملك وليد عبدالبديع دمحم عل12685

131كفر الحمام ع مبنهامنة صبىح حسنن دمحم حسن12686

107كفر الحمام ع مبنهامنة دمحم السيد حافظ12687

ي12688
 
102.5كفر الحمام ع مبنهامنه دمحم مرسي عراق

115.5كفر الحمام ع مبنهامنن السيد عبدالجواد عبدالجواد الوكيل12689

125.5كفر الحمام ع مبنهامنن دمحم عبدالعليم غنيم12690

132كفر الحمام ع مبنهامودة السيد عبدالفتاح عبدالرحمن12691

129.5كفر الحمام ع مبنهاىم بيوىم فاروق بيوىم12692

120.5كفر الحمام ع مبنهاىم صابر ابوضيف دمحمين12693

33كفر الحمام ع مبنهاناديه عاطف عزت محمود عوض12694

81كفر الحمام ع مبنهاندى احمد عبدالرحمن دمحم احمد12695

133.5كفر الحمام ع مبنهانزيهة دمحم عبدالحافظ محمود عبدالرحمن12696

123.5كفر الحمام ع مبنهانه سامح السيد تاج الدين12697

ي ابراهيم12698
123كفر الحمام ع مبنهانوال السيد حسينن

127كفر الحمام ع مبنهانوران احمد عبدهللا مصطفن عبدالمجيد12699

109.5كفر الحمام ع مبنهانورهان عني  عيد نارص12700

113.5كفر الحمام ع مبنهانيجار احمد فوزى محمود السيد12701

ه وليد عبدالعزيز دمحم دمحم12702 108كفر الحمام ع مبنهاني 

116.5كفر الحمام ع مبنهاهاجر حمدي ابراهيم غنيىمي12703



110كفر الحمام ع مبنهاهايدى وائل شحات السيد12704

87.5كفر الحمام ع مبنهاهايدى وليد عزت ابراهيم12705

121كفر الحمام ع مبنهاهدير عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالعزيز12706

126.5كفر الحمام ع مبنهاهويدا احمد عزت ابراهيم12707

129كفر الحمام ع مبنهاورود هيثم شحتة سالم12708

128.5كفر الحمام ع مبنهاوالء عبدالعزيز غنيم عبدالعزيز دمحم12709

ن اسالم عادل هاشم عبدالعزيز12710 124كفر الحمام ع مبنهاياسمي 

ن مصباح دمحم عبدالرحمن12711 67.5كفر الحمام ع مبنهاياسمي 

ن سالمة12712 103كفر الحمام ع مبنهايمنن هشام حسي 

104.5كفر الحمام ع مبنهاابراهيم دمحم ابراهيم مصطفن ابراهيم12713

111كفر الحمام ع مبنهااحمد اسالم السيد مرزوق12714

80كفر الحمام ع مبنهااحمد الشحات دمحم بيوىمي12715

76كفر الحمام ع مبنهااحمد عادل متوىل دمحم عل رضوان12716

56.5كفر الحمام ع مبنهااحمد عبدالرحمن دمحم رجب عامر12717

130.5كفر الحمام ع مبنهااحمد عماد عبدالمجيد محمود دمحم12718

123كفر الحمام ع مبنهااحمد عمرو نض عبدالفتاح دمحم12719

132.5كفر الحمام ع مبنهااحمد غنيىم احمد غنيىم12720

88كفر الحمام ع مبنهااحمد مجدى غنيىم احمد حنفن12721

91كفر الحمام ع مبنهااحمد محسن السيد غريب خميس12722

134كفر الحمام ع مبنهااحمد دمحم السيد الشحات دمحم12723

114.5كفر الحمام ع مبنهااحمد دمحم عبدالخالق سالم شحان12724

135كفر الحمام ع مبنهااحمد دمحم عبدهللا عبدالرحمن ابوزيد12725

135.5كفر الحمام ع مبنهااحمد مدحت دمحم السيد دمحم12726

113.5كفر الحمام ع مبنهااحمد مراد السيد السيد سليمان12727

101.5كفر الحمام ع مبنهاادهم طارق عبدالحفيظ عبدالفتاح عطية12728

124كفر الحمام ع مبنهاادهم عمرو مرزوق عبدالرحمن12729

120.5كفر الحمام ع مبنهااسالم جودة دمحم جودة محمود12730

99كفر الحمام ع مبنهااسالم سامح عبدالعظيم احمد احمد12731

83كفر الحمام ع مبنهااسالم طارق عزازى طه عبدالفتاح12732

98.5كفر الحمام ع مبنهااسالم هشام دمحم النادى صقر12733

123كفر الحمام ع مبنهاامي  فتىحي دمحم ابراهيم12734

122كفر الحمام ع مبنهابهيج عبدالرحمن بهيج عبدالرحمن12735

120.5كفر الحمام ع مبنهابهيج ياش بهيج عبدالرحمن12736

ن حازم السيد عفيفن عل12737 121.5كفر الحمام ع مبنهاحسي 

124.5كفر الحمام ع مبنهاحلىمي الشحات حلىمي يسن12738

123.5كفر الحمام ع مبنهارجب رمضان رجب ابراهيم12739

102كفر الحمام ع مبنهارجب سعيد عبدالحق ابوالفتوح12740

105.5كفر الحمام ع مبنهازياد سالم عطا عبدالرحمن12741

120كفر الحمام ع مبنهازياد دمحم عبدالعاىط سالم12742

83.5كفر الحمام ع مبنهاسالمه السيد سالمة السيد12743

91.5كفر الحمام ع مبنهاسيف شعبان فتىح ابراهيم عبدالمعط12744

ن12745 ن سامح احمد دمحم شاهي  123كفر الحمام ع مبنهاشاهي 

ف عبدالمنعم محمود ابراهيم12746 يف اشر 114كفر الحمام ع مبنهاشر

يف عادل عبدالقادر علي12747
77.5كفر الحمام ع مبنهاشر

 عادل عفيفن12748
ن
124.5كفر الحمام ع مبنهاعادل هان

129كفر الحمام ع مبنهاعبدالرحمن محمود السيد العرنى السيد12749

س12750 126.5كفر الحمام ع مبنهاعبدهللا احمد شحاتة بييى

136كفر الحمام ع مبنهاعبدالوهاب مجدي عبدالوهاب محمود12751

119كفر الحمام ع مبنهاعل بيوىم محمود احمد الشحات12752

133.5كفر الحمام ع مبنهاعمر احمد محمود عبدالعزيز دمحم12753



123.5كفر الحمام ع مبنهاعمر نادر عبدالحكيم احمد احمد12754

ف طه عبدالصادق12755 121كفر الحمام ع مبنهاكريم اشر

130كفر الحمام ع مبنهاكريم ايهاب عبدالكريم عبدالرحمن12756

128كفر الحمام ع مبنهاكريم دمحم حمدى عفيفن12757

130.5كفر الحمام ع مبنهادمحم احمد صالح عبدالعزيز12758

121كفر الحمام ع مبنهادمحم احمد دمحم السيد12759

ف عبدالفتاح عايش12760 114.5كفر الحمام ع مبنهادمحم اشر

ف فوزى محمود السيد12761 134كفر الحمام ع مبنهادمحم اشر

124.5كفر الحمام ع مبنهادمحم خضن عبدالفتاح خضن السيد12762

124كفر الحمام ع مبنهادمحم سالم ابراهيم سالم12763

125.5كفر الحمام ع مبنهادمحم شحته دمحم يوسف12764

124كفر الحمام ع مبنهادمحم شعبان ابراهيم سليمان12765

124.5كفر الحمام ع مبنهادمحم شعبان دمحم كامل ايوب القناوى12766

120.5كفر الحمام ع مبنهادمحم عماد عبدالمجيد محمود12767

83.5كفر الحمام ع مبنهادمحم لطفن عبدالمجيد غنيم سليمان12768

98كفر الحمام ع مبنهادمحم مىحي فرماوي رزق12769

124كفر الحمام ع مبنهادمحم وليد عزت غنيىمي12770

99كفر الحمام ع مبنهادمحم وليد دمحم سعد السيد12771

102.5كفر الحمام ع مبنهامحمود ابراهيم محمود ابراهيم موس12772

ي نصار12773 131.5كفر الحمام ع مبنهامحمود احمد عبدالعزيز عرنى

ى دمحم سمي  احمد فج النور12774 134.5كفر الحمام ع مبنهامحمود صيى

93.5كفر الحمام ع مبنهامحمود عبدالمعط احمد دمحم سالم12775

94كفر الحمام ع مبنهامؤمن دمحم محمود عبدالحافظ12776

109كفر الحمام ع مبنهانادر دمحم حامد احمد عل12777

110.5كفر الحمام ع مبنهايحن  عبدالنارص احمد دمحم عل12778

يف ابراهيم غنيىمي12779 120كفر الحمام ع مبنهايوسف شر

114كفر الحمام ع مبنهايوسف صالح السيد ابراهيم حمدان12780

122كفر الحمام ع مبنهايوسف عني  السيد عفيفن12781

ن يوسف12782 ن رضا امي  128ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخابتسام امي 

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاروى دمحم جمعه عيد دمحم12783

101ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاشاء احمد السيد عز دمحم12784

113.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاشاء السيد صميده محمود شحاته12785

138ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاشاء حسن سعد رمضان السيد يسن12786

92.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاشاء حسن عبدالاله عبداللطيف12787

ف معوض عامر السيد12788 92.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاسماء اشر

116.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاسماء تامر مصطفن عبود دمحم12789

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- اسماء صبىح احمد عيد احمد 12790

119.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاسماء عبدالعزيز يحن  مصطفن دمحم حسن12791

121ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاسماء دمحم صالح عبدالرازق12792

66.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاسماء مسعد عبدالغفار سليمان احمد12793

127ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخافنان دمحم محمود عبده فرج12794

130.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاالء احمد سليمان احمد ابراهيم البطاوى12795

131.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاالء جمال عطيه عمر مصطفن12796

109.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاالء عبدالننى داود دمحم موس12797

126ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخاالء محمود سيد محمود عزازى12798

ف السيد حمدى دمحم12799 130ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخالشيماء اشر

80.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخالهام متوىل جوده عفيفن12800

 ايمن عبدالستار عبدالهادى12801
ن
65.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامان

 خضن12802
ن
62.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامل نارص دمحم عبدالشاق

94.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامنيه مجدى سعيد عبدالغنن قطط12803



ه دمحم احمد فؤاد احمد12804 97ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامي 

ه دمحم عبدهللا سيد عبدهللا12805 114.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامي 

ه دمحم عطيه حسن حامد12806 120ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامي 

ه مسعد ابراهيم احمد ابراهيم12807 115ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامي 

108.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامينه عبدالمؤمن ابراهيم عبدالمؤمن عبدالمطلب12808

ن12809 ن حسي  61.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخامينه هادى هادى حساني 

83ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- انىحى رجب عبدالعظيم دمحم عامر 12810

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- انىحى طارق امام شحاتة 12811

102.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخايمان اسعد صالح زايد12812

113.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخايمان عل دمحم الطوجن عل سليمان12813

134ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبثينه رزق حسنن ابراهيم دمحم12814

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- بدر دمحم السيد فهيم 12815

134ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسمله خالد عطيه ابراهيم ابوالعال12816

12817
ن
131.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسمله دمحم ابراهيم دمحم بسيون

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- بسمله دمحم حفيظ امام عواد 12818

125ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسمله دمحم عبدالخالق متولن عبدالغنن12819

125.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسمله محمود دمحم محمود دمحم12820

125.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسمله محمود مصطفن محمود12821

ف السيد ابو شيع12822 121ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسنت اشر

ف حمدان عطا السيد شهاب12823 128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسنت اشر

ن حسن12824 92ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسنت محمود امي 

97ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسنت مرس عبدهللا عزب عبدهللا12825

100ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبوس مسعد كمال عبدالحميد12826

136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوختسنيم السيد ابراهيم السيد12827

114ياش عض ع بنات بطوخ/شطوختسنيم زياد خالد قرقورا12828

133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوختف  السيد حامد عبدالعال12829

131ياش عض ع بنات بطوخ/شطوختف  عماد حمدى عباس12830

128ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنه الحسينن دمحم يونس عل12831

131.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنه دمحم سميح عبدالباسط12832

136.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم12833

133ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن احمد عل دمحم12834

67ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن عالء معوض ابراهيم12835

136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن دمحم سليمان السيد يوسف12836

136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن دمحم عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالمجيد12837

129.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن دمحم فتىح عبدالودود12838

135ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجنن محمود دمحم مختار عبدالمعط12839

135ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخجهاد احمد جوده حسب الننى عل12840

114ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه احمد دمحم رضا عبدالمجيد نصي 12841

ف حبيب ضيف هللا دمحم12842 72.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه اشر

112ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه انور رجب بيوىم نور الدين12843

112.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه تامر احمد دمحم احمد12844

92ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه جمال يوسف دمحم محمود12845

108ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه جمعه الطوجن احمد12846

111.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه حسن حامد دمحم12847

124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه حسن دمحم حسن12848

118ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه حسن مطاوع السيد مصطفن حبيب12849

94ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه حماده عبدهللا ابوشيع12850

105.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه رافت زىك دمحم12851

95.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- حبيبه رمضان عبدالرحمن عل 12852

76ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه ساىم عفيفن عبدالعال12853



ن عبدالواحد12854 99.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه سعيد حسي 

97.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه عبدالجواد فهىم عبدالجواد عبدالفتاح12855

126ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه دمحم سمي  رمضان جيى12856

109ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه دمحم شعبان حسن12857

131ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه دمحم عبدالمنعم عل دمحم عطيه12858

17.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه دمحم عطا دمحم عفيفن12859

124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه دمحم لطفن دمحم دمحم سالمه12860

131.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه محمود عيد محمود جوهر12861

109.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه محمود مصطفن محمود12862

ن12863 ن ذىك حسي  98.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه مسعد حسي 

66ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحبيبه وليد جمال دمحم رمضان توفيق12864

105.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحسناء دمحم عبدالعزيز دمحم12865

137ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحفصه احمد سليمان سعد12866

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحال احمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم12867

129.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحنان احمد دمحم السيد موس12868

ن احمد عبدالموىل محمود عبدالفتاح12869 100.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحني 

يف سمي  دمحم12870 ن شر 114ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحني 

ن عرب12871 ن دمحم حسي  24.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخحني 

ن حريز 12872 ن عبدالقادر حسني  ن ياش حسني  64ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- حني 

60ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخخلود حماده رجب ابراهيم فتوح12873

ن عبدالرازق12874 124.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخخلود خالد حسي 

98ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخخلود سليمان عبدالسالم عبدهللا12875

131ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرانيا السيد احمد ابراهيم منصور12876

110.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرحاب احمد سعيد عبدالباسط مصطفن12877

133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرحمه ابرهيم محمود ابرهيم سليمان12878

121.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرحمه احمد عزت السيد عامر12879

135ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرحمه خالد عبدالحليم صادق سليمان12880

89ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرحمه عبداللطيف عطيه شحاته12881

54.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرضوى ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن12882

12883
ن
128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرضوى عطيه عفيفن عيد الطنان

62.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرضوى مىح عفيفن دمحم عطيه12884

129ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرقيه شعبان دمحم بيوىم12885

127ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرقيه دمحم صبىح احمد دمحم12886

122ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرقيه يسن دمحم انور12887

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرنا صبىح جوده دمحم دمحم صالح12888

96.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرنا عاطف عل ابراهيم عل12889

128ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرنا عصمت عبدالننى عليوه دمحم12890

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروان بهاء دمحم دمحم عيد قايد12891

 دمحم عيد صيام12892
ن
123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروان تامر عبدالشاق

ى ابراهيم دمحم12893 125ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروان وائل دمحم صيى

115.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخرودينا عطيه كامل عواد12894

128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروضه بهاء عبدالحكم سالم12895

133ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروضه عبدالرازق عبدرب النن  عبدالرازق12896

135.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروضه دمحم جالل ابراهيم ابراهيم12897

119.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخروى دمحم دمحم دمحم السيد12898

ن12899 يف جالل شفيق حسي  88ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخريم شر

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخريهام يشى احمد محمود عبدالباسط12900

75ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزهره دمحم صالح دمحم12901

133ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب ابراهيم دمحم ابراهيم عل12902

ف السيد رمضان خليل12903 96.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب اشر



94ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب باسم دمحم محفوظ12904

ن ابوالفضل12905 ن دمحم حسني  95ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب حسني 

75ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب عبدالحليم عبدالقادر عبدالحليم يسن12906

118ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب محمود السيد عبدالفتاح فرج12907

 رضا فتىح12908
ن
97.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخزينب هان

49.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخساره احمد فتىح السيد الجوهرى12909

 علي12910
68.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخساره احمد مصطفن

ف دمحم عبدالصمد دمحم12911 133ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخساره اشر

137.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخساره رضا محمود السيد12912

93.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخستهم وليد ماهر دمحم12913

66.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسعاد فهىم دمحم فهىم دمحم12914

124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم ابوالخي  ابوالفضل ابراهيم12915

130.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم احمد حسنن احمد دمحم بندق12916

110ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم اسامه عبدهللا كامل12917

58.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم حماده بندارى دمحم دمحم12918

يف حسن ابراهيم سليمان12919 92ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم شر

70ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم عصام دمحم فتىح الجمل12920

109ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم دمحم سالم عاشور12921

134.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم دمحم سعيد دمحم12922

120ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم دمحم شحاته نض12923

135.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم مسعد دمحم عفيفن12924

128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسلىم ياش عرفات كامل دمحم12925

98ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسما رمضان عبدالفتاح رمضان12926

128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسما منصور الطوجن سيد احمد سليمان12927

130ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخسناء احمد دمحم محجوب12928

9.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشاهنده طاهر خلف عل حسن12929

ن12930 وق احمد دمحم عل حساني  128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

وق احمد محمود فرج12931 81.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

وق رضا عبدالبار دمحم عبدالفتاح12932 89.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

وق رمضان يونس قاعود12933 124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

وق عطيه دمحم معوض12934 132ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

وق دمحم رمضان محمود عبدالعزيز12935 135.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

ويت وائل دمحم احمد عبدالقادر12936 63ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشر

120ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشمس ساىم عبدالعزيز سليمان دمحم12937

ن12938 128ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد احمد دمحم عل حساني 

ف عبدالحميد محمود دمحم قايد12939 123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد اشر

87.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد رشاد عبدالننى حسن12940

97.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد رمضان رجب عل دمحم12941

104ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد رمضان محمود رمضان قطط12942

ى عبيد دمحم ابراهيم12943 123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد صيى

37.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد عبدالعزيز حفنن دمحم عل مسلم12944

ي12945
45.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد عني  دمحم سمي  السيد عفيفن

88ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد كرم الطوجن عل12946

98ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد محمود دمحم شحاته12947

ي12948
 
 سعيد ابوالخي  عبدالباق

85.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد مصطفن

ي12949
 
ن دسوق 109ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشهد ممدوح سيد حسي 

109ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخشيماء ابوالخي  ابوالفضل ابراهيم12950

16.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخصباح احمد فؤاد زىك الشاىم12951

136.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخضىح دمحم فتىح خطاب دمحم12952

48.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخضىح مسعد دمحم البيوىم عواد عل البنا12953



134.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعزه دمحم فهىم احمد ابراهيم12954

123.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعفاف حمدان دمحم ابو زيد عبدالرحمن12955

48.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعفاف سعد صابر سعد صابر12956

34ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعفاف دمحم شوكت فرج12957

115ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعفاف دمحم صابر دمحم منتض12958

35.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعهد فريج عبدالقادر حماد قدوس12959

95.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخعواطف دمحم عبدالبارى عواد محجوب12960

44ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخغاده دمحم عبدالرحيم محمود12961

38.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاديه احمد سعيد بهنىس السيد12962

54.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه احمد عبدالفتاح عيد عبدربه12963

89ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه الزهراء طاهر ابوزيد عيد النمر12964

128ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه الزهراء دمحم السيد محمود السيد قدوس12965

114.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه الزهراء محمود سمي  رمضان جيى12966

117ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه حسام دمحمى محمود ابراهيم عبدالحافظ12967

103ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه شفيق دمحم سعيد دمحم البنا12968

55ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه عبدالحميد فتىح عبدالحميد قاعود12969

95.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- فاطمه عطيه احمد البدوى عبدالفتاح اسماعيل 12970

41ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه عيد جوده عبدالرحمن12971

130.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه كامل اسماعيل السيد12972

118ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه دمحم فتىح مصطفن12973

 دمحم يوسف12974
ن
75.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه دمحم مواق

51ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه محمود عل دمحمى اسماعيل12975

134.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخ فاطمه مىح الدين مصطفن دمحم مصطفن12976

97ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطمه ممدوح رفاع محمود عوض12977

93.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفاطيمه دمحم احمد عبدالحليم12978

100ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفايزه دمحم السيد عبدالروؤف12979

ن12980 132.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفرح ايهاب صبيح دمحم حساني 

130.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفرح صبىح حسن احمد عثمان12981

126.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخكوثر عصام عرفه بيوىم12982

ن حموده12983 43.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخلياىل عبدالننى هادى حساني 

 بدير12984
 
120.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخليل عطا صالح عطا دسوق

125ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخليل نارص رمضان عيد ابورحمه12985

131ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمارينا نادر مني  سعد بدوى12986

126ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخماهتياب شعبان دمحم محجوب عل12987

84ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمرفت دمحم ابراهيم دمحم12988

45ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمروه جابر عبدالحميد عبدهللا12989

ن12990 44ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمروه حسن احمد حسي 

133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمروه رضا دمحم البيوىم دمحم12991

124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمروه عطيه دمحم محجوب12992

104ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمروه محمود السيد بيوىم12993

ي12994
133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم احمد رمضان احمد عفيفن

127.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم احمد محمود دمحم الصادق12995

ف عبدالحميد حموده 12996 81ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- مريم اشر

136.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم جمال محمود عل12997

51ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم حسنن دمحم حسن12998

123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم حلىم دمحم عيد12999

121.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم رشاد فرغل صاوى خليل13000

ف الدين مرس13001 83ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم رمضان دمحم شر

136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم عماد سالمه مسلم شهاب13002

138ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم عماد عبدالننى احمد13003



75.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم دمحم السيد حامد حسن13004

94ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم دمحم سمي  شفيق13005

49ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم دمحم صالح حسن13006

82ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم دمحم عثمان دمحم شعبان13007

 جيى مصطفن13008
110.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم دمحم مصطفن

109.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم محمود عبدالهادى دمحم عامر13009

96ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم مختار احمد محجوب عل الميهي13010

96.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم مسعود بشاره مسعود رزق13011

 السيد احمد عبدالننى 13012
42ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- مريم مصطفن

129ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم مصطفن السيد مصطفن13013

121.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم مصطفن دمحم مصطفن دمحم13014

121ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم نارص دمحم دمحم مصطفن النمر13015

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- مريم نبيل عبدالمريد بهيج عاض 13016

قاوى13017 124.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمريم هشام السيد عل السيد الشر

139ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك احمد السيد عزت حواش13018

94.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك احمد دمحم عطيه13019

109.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخ ملك اسامه طه عل عواد13020

113.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك حسام السيد رمضان13021

ن سيد عواد عل البنا13022 127ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك حسي 

89ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك خالد حسن سيد عيد13023

129ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك صابر احمد دمحم13024

!VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنقطع- ملك عاصم رمضان ضيف هللا هارون 13025

134ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك عاطف عبدالحميد احمد السيد13026

47.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك عبدالستار دمحم عل عبدربه13027

65ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك عبدالعزيز عبدالعزيز دمحم عفيفن13028

60.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك عل يوسف عل حنفن13029

85ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك عماد سعد ابوهاشم13030

21.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك محسن سعيد السيد13031

124ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك دمحم ابراهيم ذىك امام13032

39.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك دمحم ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم13033

23ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك دمحم شحاته حسن13034

13035
 
85.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك محمود السيد دمحم عبدالباق

45.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك محمود خلف محمود13036

72.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك مدحت منصور مصلح13037

100.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك مصطفن احمد ابراهيم13038

ن عبدهللا13039  رمضان حسي 
ن
104ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك هان

104.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك وليد سند عبدالغنن13040

ن13041 42ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخميار ابراهيم سمي  احمد حسي 

48.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنار احمد حنفن دمحم عل13042

80ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخميار طاهر دمحم دمحم13043

66ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنار محمود دمحم الهادى13044

138ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنار مغاورى السيد مغاورى ابراهيم13045

69ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنار وائل سالمه احمد عبدالكريم13046

ن13047 134.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا حسام عبدالسميع امي 

يف صالح فوده سليمان13048 38.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا شر

100.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا عبدالرحمن رجب عبود دمحم13049

123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا عبدالسميع جمال هالل يوسف13050

71.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا عل عبدالرحمن عل حكشة13051

71ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- منة هللا دمحم احمد عل مصطفن 13052

96.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- منة هللا دمحم السيد عفيفن 13053



90.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه احمد كامل دمحم السيد ابراهيم13054

114ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه دمحم منصور حافظ13055

80.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه محمود السيد بيوىم13056

112ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه محمود السيد عزت13057

ى االعرج13058 ى دمحم بحي  125.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه محمود بحي 

112ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه مصطفن دمحم مصطفن13059

106.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنه وجدى حسنن حسن سويلم13060

119ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنن احمد لطفن دمحم13061

69ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخىم احمد حلىم زىك خليل13062

129ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخىم احمد دمحم الحسينن السيد13063

125.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- ىم رضا دمحم البيوىم 13064

 جمعه13065
ن
117ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمىاده عاطف محفوظ عبدالشاق

78ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمىاده عل دمحم الطوجن13066

106.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمىاده دمحم ابراهيم دمحم13067

123.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخناديه ابراهيم محمود دمحم البنا13068

70.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنجوى دمحم محمود السيد شهاب13069

110ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى احمد جالل دمحم منتض13070

ن13071 122.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى احمد عبدهللا احمد دمحم حسي 

ف دمحم عبدالوهاب13072 118.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى اشر

132.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى جمال سيد احمد دمحم13073

125ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز13074

132.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى دمحم ابوالسعود دمحم دمحم13075

107ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخندى مصطفن مختار عبدالقادر حسن13076

ن13077 105.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنواره عبدالفتاح السيد حسي 

ف فتوح سليمان عل13078 123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنور اشر

123ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنور السيد حلىم عبدالمطلب عبدالحميد13079

128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنور خالد دمحم عواد ابراهيم البنا13080

133ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنورا اسالم عبدالجواد صابر عبدالجواد13081

136.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنوران اكراىم رمضان عفيفن13082

135ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنورهان عبدالكريم احمد عبدالوهاب13083

46ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنورهان محمود نض عبدالغنن13084

ي13085
133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنورهان ياش دمحم دمحم ابوشيع عفيفن

135ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنورين وائل عل ابراهيم ابراهيم حسن13086

ن13087 111ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنيجار دمحم السيد جالل حساني 

ن خليل13088 ه دمحم صالح حسي  130ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخني 

ن13089 ن حسني  ه محمود دمحم امي  128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخني 

126ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهاجر اسالم عطا سعد تهاىم البنا13090

58ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهاجر دمحم الدكرورى ابوشيع دمحم بدر13091

111ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهاجر مصطفن دمحم السيد امام13092

25.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهاله احمد فؤاد زىك الشاىم13093

ف ابراهيم دمحم خطاب13094 !VALUE#ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهاله اشر

113.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- هبه هللا احمد السعيد عل 13095

128.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهبه محمود دمحم الطوجن دمحم13096

107ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهدى احمد دمحم رفعت عبدالرازق خطاب13097

ف عاشور كمال13098 55ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهدى اشر

120ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهدى طارق محمود عبدالفتاح يونس13099

124.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهدى دمحم رضا صبىح دمحم الصباغ13100

91ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهمسه عبدالننى فتىح احمد13101

ن13102 134ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخهناء ايهاب صبيح دمحم حساني 

99ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- هند صبىح ابراهيم دمحم عبدالقادر 13103



132.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخوسام نصار نارص نصار13104

133.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخيارا دمحم سعد داود دمحم13105

136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخيارا ياش زغلول عطيه عواد13106

ن احمد ابراهيم دمحم13107 99ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخياسمي 

ن اسامه عبدهللا سيد احمد شحاته13108 127ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخياسمي 

ن طاهر السيد خليفه13109 67.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخياسمي 

ن وائل فهىم عبدالعاىط عبدالفتاح 13110 89.5ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخبسيطه- ياسمي 

ن يوسف السيد يوسف13111 136ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخياسمي 

ن/شطوخابراهيم حسن ابراهيم حسن غنام13112 129احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخابراهيم ريحان ابراهيم عل عل13113 126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

يف ابراهيم حجازي العزب سعد13114 ن/شطوخابراهيم شر 99احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- ابراهيم صالح عبدالفتاح اسماعيل 13115 92.5احمد اللبان طوخ ع بني 

يف13116 ن/شطوخابراهيم دمحم ابراهيم عبدالمطلب شر 21احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد ادهم عبدالوهاب شحاته قطب13117 131.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي عطا دمحم يوسف13118
ف دمحم الطوجن ن/شطوخاحمد اشر 131احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد الطوجن احمد عبدالحليم عفيفن البنا13119 73.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد ايمن صبىحي محمود العسال13120 129.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13121 ن/شطوخاحمد ايهاب فتىح حسي  95.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن عني  احمد13122 ن/شطوخاحمد بكري حسي  17.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد حمد فتوح حمد قدوس13123 126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- احمد خالد احمد ابوالعال ابراهيم 13124 84احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد خالد عبدالعزيز دمحم عفيفن13125 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد راىم جالل عواد مرسي13126 90.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد ربيع دمحم مهران يوسف13127 78.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي عبدالفتاح13128
 
ن/شطوخاحمد رزق ابراهيم عبدالباق 56.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد سعيد رشاد داود عدالن13129 86.5احمد اللبان طوخ ع بني 

يف احمد عبدالننى13130
ن/شطوخاحمد شر 74.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد طارق دمحم عزت13131 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد عبدالننى دمحم دمحم13132 118.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد عز محمود عز البديوي13133 77.5احمد اللبان طوخ ع بني 

 عل البنا13134
ن
ن/شطوخاحمد عصام عبدالشاق 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- احمد عل دمحم الطوجن عل سليمان 13135 110.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد عمر طه يسن السيد13136 108.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد فتىح عل الطوجن13137 112.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد دمحم احمد حسن محمود قنديل13138 103.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد دمحم الحسينن بكر13139 108احمد اللبان طوخ ع بني 

13140 
 
ن/شطوخبسيطه- احمد دمحم سالم ابراهيم عبدالباق 122احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد دمحم فتىح السيد13141 116.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد دمحم دمحم السيد13142 131احمد اللبان طوخ ع بني 

ي البنا13143
ن/شطوخاحمد دمحم محمود عبدالغنن 91احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد دمحم نض السيد13144 98احمد اللبان طوخ ع بني 

ن 13145 ن/شطوخبسيطه- احمد محمود جودة حسي  109.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد محمود ماهر مصطفن13146 113.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد ناج عبدالعزيز عل13147 109احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13148 ن/شطوخاحمد نارص دمحم السيد امي  121احمد اللبان طوخ ع بني 

 جالل عبدالعزيز حسن13149
ن
ن/شطوخاحمد هان 113.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد هشام حامد دمحم مرسي حسن13150 102.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاحمد وائل عطيه دمحم دمحم قدوس13151 124.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن حامد عبدربه13152 ن/شطوخاحمد يشى حسي  109احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخادهم السيد عبدالمقصود فتىح عبدالمقصود13153 107.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ي13154
ن
ن/شطوخادهم ايمن عزت السيد عمر الحلوان 71احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخادهم صبىح سليمان عل13155 18احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخادهم دمحم صبىحي نبهان عبدالحميد13156 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخادهم دمحم صالح حامد يوسف13157 82.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخادهم دمحم صالح عل زايد13158 108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاسماعيل عادل سيد عبداللطيف يوسف13159 82.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخالسيد احمد السيد دمحم عبدالحليم13160 2احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- السيد حمادة السيد عطية رمضان 13161 53احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخالسيد مدحت عفيفن دمحم13162 63احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخالطوجن وليد الطوجن دمحم13163 35احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخامي  ابراهيم عبدالفتاح احمد سلطان13164 70.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخاياد دمحم سعدى محمود13165 114احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخايمن صابر ابراهيم عبدالعزيز13166 93.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبدر احمد بدر خالد سعيد صبيح13167 108.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبدر خالد بدر خالد سعيد صبيح13168 127احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبالل ابرهيم احمد عبدالغنن13169 101احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبالل احمد دمحم محمود13170 93احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبالل رضا كامل دمحم13171 67احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبالل دمحم رفاع ابراهيم عدالن13172 63.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبالل دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا13173 58.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوختوفيق دمحم توفيق احمد خليل13174 102.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- جوده ساىم جودة عباس 13175 47احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخحازم رشاد سعيد محمود عبدالفتاح13176 126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخحازم مىح حسن حامد عبدالحليم13177 14احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخحامد دمحم صبىحي حامد عل الحاج عل13178 110احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13179 ن/شطوخحسن احمد دمحمي بيوىمي بحي  88.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ف سابق احمد 13180 ن/شطوخبسيطه- حسن اشر 92.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ف سابق احمد 13181 ن اشر ن/شطوخبسيطه- حسي  83.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن حمدى جابر مصطفن13182 ن/شطوخحسي  104.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن ابوزيد13183 ن صالح الدين حسي  ن/شطوخحسي  113احمد اللبان طوخ ع بني 

ن دمحم قرطام13184 ن محمود حساني  ن/شطوخحسي  76احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخحمادة سمي  رمضان سليمان احمد البحار13185 93احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخحمزه دمحم عبدالرازق عبدالحليم عبدالتواب صقر13186 116.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخرائد جمال عبدالمقصود ابراهيم عفيفن شديد13187 84.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخرجب يوسف رجب احمد13188 72.5احمد اللبان طوخ ع بني 

يف جمعه الشحات13189 ن/شطوخرمضان شر 88.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخزياد ابراهيم رشاد محمود عبدالفتاح13190 27احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- زياد ايهاب دمحم سليمان ابراهيم 13191 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن سيد حسن13192 ن/شطوخزياد حمدى حسانيي  122احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخزياد شعبان عاشور عباس سليمان دمحم13193 118احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخزياد دمحم احمد دمحمفؤد عمر13194 90احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخزياد دمحم طوسون الطيب الشيوى13195 105احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخزياد دمحم فتىح جابر سليمان13196 23احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسالم دمحم سالم عاشور13197 105احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسالم وليد سالم دمحم13198 129احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخساىم احمد ساىمي عبدالعاىطي عبدالعال13199 62احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسعد الطوجن سعد عبدالعال13200 12.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسعيد حسن عطيه13201 22احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسليمان عيد سليمان عيد عواد13202 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسمي  احمد سمي  السيد13203 87.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ن/شطوخسيد احمد رجب محمود دمحم13204 99.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسيد عباس سيد دمحم13205 90احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسيد ياش سيد محمود13206 42.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسيف احمد مختار عبدالقادر حسن13207 63.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13208 ن/شطوخسيف الدين دمحم مصطفن كامل دمحم حسي  118احمد اللبان طوخ ع بني 

ن دمحم13209 ن/شطوخسيف هللا احمد حساني  82.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسيف حاتم السيد رمضان13210 113احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسيف ساىم خالد يوسف13211 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخشعبان حلىم شعبان شحاته13212 91.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخشهاب محمود عبدالوهاب دمحم13213 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخصابر احمد صابر احمد13214 109احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخصابر دمحم صابر دمحم13215 108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخصبىح رمضان عل عل13216 109احمد اللبان طوخ ع بني 

ى محجوب احمد محجوب عل الميهي13217 ن/شطوخصيى 66.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13218 ن/شطوخصالح علي ابراهيم حس حساني  62.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13219 ن/شطوخطارق احمد عل بحي  66.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخطه عادل محمود ابوالفتح عبدالمقصود دمحم حواش13220 77احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعادل ايمن عادل عبدالصادق13221 122.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالحميد شعبان محمود السيد عيىس13222 33احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن ابراهيم صبىحي ابراهيم13223 77.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13224 ن/شطوخعبدالرحمن احمد صبىح دمحم ابوالعني  108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن احمد عبدربه احمد عبدربه13225 107.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن احمد فتىح محمود13226 134احمد اللبان طوخ ع بني 

ف دمحم عبدة13227 ن/شطوخعبدالرحمن اشر 110.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عبدالرحمن خالد عبدالرحمن عبدالسالم 13228 63.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن رضا حلىم عبدالمطلب13229 118احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن رضا سيد احمد دمحم13230 108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن طه حسن البنا13231 109.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن عل دمحم احمد دمحم13232 131.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن عمرو انور عزت عبدهللا13233 74.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن فارس سيد احمد نبهان13234 109.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن مجدي السيد محجوب الميهي13235 95احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم عبدالقادر13236 78احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم السيد امام عل البيوىم13237 87احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم13238 60احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عبدالرحمن دمحم عبدالعال سليمان ابراهيم 13239 96احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالعظيم سيد احمد13240 107احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالهادى حامد13241 116احمد اللبان طوخ ع بني 

ي البطح13242
ن/شطوخعبدالرحمن دمحم عرفه حنفن 115احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن دمحم نبيل سعيد13243 87.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن محمود هاشم ابو السعود13244 116احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالرحمن مسعد احمد عطا13245 14احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالعزبز طارق دمحم العرنى عبدالعزيز شلنى13246 90احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالعظيم مجدى عبدالعظيم حافظ بيوىم الشوربىحى13247 99احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدالفتاح رمضان عبدالفتاح الديب13248 96.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدهللا ابراهيم دمحم ابراهيم ابوعيشة13249 116.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدهللا اسالم دمحم السيد دمحم الحرازي13250 65احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعبدهللا رضا دمحم عواد13251 58.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي السيد السيد عبدالرؤف13252 ن/شطوخعبدهللا عبدالننى 128احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عبدهللا محمود دمحم محمود احمد 13253 57.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ن/شطوخعزت السيد عزت السيد عمر13254 86.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعالء ابراهيم شحتة ابراهيم حسن13255 98.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل رضا عل سليمان13256 21احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل رضا عل عل عبداللطيف13257 96احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل رمضان عل مصباح13258 41.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل عبدالواحد فاروق عبدالواحد13259 128.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل عمرو دمحم عطية13260 90احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل دمحم عل دمحم13261 132احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعل دمحم عل دمحم احمد البحار13262 125.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمار ايمن سمي  عبدالسالم13263 131احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمار سمي  محمود احمد السيد13264 134احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمار ياش دمحم عواد ابراهيم البنا13265 123احمد اللبان طوخ ع بني 

ن ابراهيم13266 ن/شطوخعمر ابراهيم حسي  125احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر ابراهيم عل دمحم13267 111.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ف دمحم دمحم مصطفن13268 ن/شطوخعمر اشر 121.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر السيد حمدى السيد حامد13269 126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عمر السيد عبدالحليم صادق سليمان جيى 13270 119احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر السيد عفيفن عبدهللا محمود13271 136.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر السيد دمحم يونس13272 78.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن سليمان دمحم13273 ن/شطوخعمر خالد امي  123احمد اللبان طوخ ع بني 

ى سيد احمد13274 يف صيى ن/شطوخعمر شر 117.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر طارق محمود دمحم13275 61احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد13276 98احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر عبدالرحمن ابوالخي  دمحم عبدالرحمن13277 107.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر عثمان ابراهيم دمحم13278 104احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عمر عصام الدين صالح مطر 13279 84احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر عالء السيد عبدالمقصود السيد13280 44احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم احمد معوض فرج13281 89.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم جمعه عبالرحمن مرسي النمر13282 97احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم صالح دمحم طه13283 101احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم عبداليى دمحم13284 62.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم عبدالمنعم فرج13285 107.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم عطا عبدالمطلب عبدالحميد الدونى13286 44احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر دمحم كرم معوض13287 66.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ف الدين13288 ن/شطوخعمر محمود عبدالعزيز عبدالفتاح شر 58احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر وليد طه ابرهيم احمد13289 83احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمر وليد عل ابراهيم ابراهيم حسن13290 108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمرو احمد رمضان فهيم13291 83.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمرو رافت طاهر دمحم عبدالسالم13292 120احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخعمرو رياض فاروق رياض سليمان13293 130.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عمرو عالء دمحم ابراهيم ابراهيم 13294 77.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخفارس السيد فارس عبدالعزيز بيوىم13295 20احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخفاروق فتىح ابراهيم حامد عطيه13296 130.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخفتىح سيد عيد سيد13297 123احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخفهد ايمن عوض دمحم السيد13298 69.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخكريم احمد السيد عبدالغنن احمد13299 131احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخكريم احمد صبىح عبدالفضيل13300 53.5احمد اللبان طوخ ع بني 

 ابراهيم13301
 
ن/شطوخكريم احمد دمحم عزالدين دسوق 90.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخكريم حسام الدين مصطفن13302 104.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ف الدين13303 ن/شطوخكريم عبدالغنن عبدالفتاح عبدالعزيز شر 60.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ن/شطوخكريم دمحم حسن احمد13304 113احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخكريم محمود علوى احمد13305 114.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخماجد دمحم ابراهيم العسال13306 116احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمازن عصام شندى فرج13307 123احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمازن ماجد عابد الصادق السيد13308 112.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمازن ماهر عوض هللا عبدالخالق13309 130.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمازن دمحم صبىح فهيم خليل13310 127.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمازن دمحم مجدى دمحم13311 20احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمجدى خليل مجدى خليل13312 123.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم ابراهيم يوسف دمحم الغزوىل13313 73.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم ابوالخي  ابوالفضل ابراهيم13314 115احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم احمد ابراهيم السيد13315 118احمد اللبان طوخ ع بني 

ى عواد عل13316 ن/شطوخدمحم احمد خي  112.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي احمد ابراهيم13317 ن/شطوخدمحم احمد خي  126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم احمد عل احمد13318 134احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم احمد كمال مختار13319 110.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم احمد مجدى عبدالحافظ احمد13320 122.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم احمد دمحم داود13321 125.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم اسالم عبدهللا سيداحمد13322 133.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم السيد دمحم عواد ابراهيم13323 47.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم ايمن محمود دمحم13324 77.5احمد اللبان طوخ ع بني 

13325
ن
ن/شطوخدمحم ايهاب دمحم عبدالشاق 97احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم بهاء الدين احمد دمحم فؤاد13326 101احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم بهجت عبدالحميد محمود يوسف13327 89.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13328
ن/شطوخدمحم تامر احمد لبيب احمد حنفن 130.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13329 ن رمضان حسي  ن/شطوخدمحم حسي  128.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم حمدي هاشم عبدالفتاح13330 126احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم خالد فتىحي دمحم عزب13331 82.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي جمعه13332
ن
ن/شطوخدمحم خالد محفوظ عبدالشاق 91.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم خالد جمال احمد دمحم13333 100.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13334
ن/شطوخدمحم ربيع دمحم بيوىمي مصطفن 59احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم رضا موس دمحم موس13335 121احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم رمضان دمحم عبدالرؤوف13336 67احمد اللبان طوخ ع بني 

ن13337  امي 
 
ن/شطوخدمحم سعيد شوق 109.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم سليمان عبدالحميد سليمان13338 105احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم سليمان دمحم السيد سليمان13339 93احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم صابر سعيد عرندس13340 68.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم صالح دمحم صالح13341 82احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13342
ن/شطوخدمحم صبىحي عزت ابراهيم عفيفن 106.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم طارق صالح مصطفن13343 92احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عبدالعزيز حسن حسن ابو حماد13344 125.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عبدالمحسن ابراهيم بيوىم مصطفن13345 127احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عبدالوهاب السيد دمحم13346 131احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عفيفن مصطفن عفيفن سليمان13347 102احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عماد رمضان عل يوسف13348 68احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عماد عبدالحميد صديق السيد13349 96.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عماد دمحم دمحم13350 100.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم عمرو دمحم عل يسن13351 114.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم متوىل عفيفن متوىل13352 30احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم دمحم دمحم عبدالعزيز منتض13353 86.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ن/شطوخدمحم محمود رضا مصطفن النمر13354 132.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم محمود فتىح فرج13355 124احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم محن  احمد محجوب عل الميه13356 26احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم مسعد عبدالغنن سيد احمد بيوىم13357 108احمد اللبان طوخ ع بني 

 سعيد غريب13358
ن
ن/شطوخدمحم هان 113.5احمد اللبان طوخ ع بني 

13359
ن
 مسعود عبدالحليم االطرون

ن
ن/شطوخدمحم هان 130احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم وائل دمحم دمحم دمحم ابوالعال13360 127.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود احمد عبدالحليم عبدالرازق13361 133احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود السيد دمحم حامد عل13362 133.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود جالل توفيق دمحم حسن13363 121.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود جمال فؤاد عبدالصمد13364 132احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود جمال محمود الصادق13365 123احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود حنفن دمحمى دمحم13366 109.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود رمضان ابراهيم سليمان13367 93.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود رمضان شعبان السيد دمحم13368 71احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود ساىم دمحم محمود13369 108احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عاطف ابراهيم محمود رزق13370 82.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عبدالحميد محمود عبدالحميد13371 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عبدالننى مختار حسن نض13372 118احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عبدالوهاب محمود عبدالوهاب محمود13373 91.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عصام صالح عبدالرازق13374 114احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود عالء فتىحي زكريا13375 116.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود دمحم جمعه هويمل الزراع13376 82احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود دمحم حسن دمحم بيوىمي13377 73احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود دمحم عطيه دمحم عواد13378 78احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود معاذ عبدالفتاح سعد13379 126.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود نارص سيد عبدالوهاب13380 81احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحمود نارص صالح عبدالمنعم سيد احمد13381 100احمد اللبان طوخ ع بني 

 دمحم عواد13382
ن
ن/شطوخمحمود هان 74.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمىح رضا مىح مصطفن سالم13383 65احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمحن  الدين فراس محن  الدين نتوف13384 112.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمرسي عالء مرسي جابر مصطفن13385 103احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمروان احمد عزت احمد يىح13386 135.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمروان اسامه دمحم هاشم13387 92احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمروان محمود السيد عبدالحليم دمحم13388 117احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمروان محمود سيد محمود13389 111.5احمد اللبان طوخ ع بني 

 ابراهيم سالمه العزاىمي دمحم دمحم ابو النيل13390
ن/شطوخمصطفن 95احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن احمد دمحم عل عبداللطيف13391 114احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن احمد مصطفن عبدالرازق13392 78.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي13393  المغرنى
ن  كمال حسي 

ن/شطوخمصطفن احمد مصطفن 52.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن اسالم مصطفن ابراهيم13394 132احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن الفيصل مصطفن احمد محمود13395 136احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن عزب مرسي عزب عبدهللا13396 133.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- مصطفن عصام السيد عثمان 13397 75.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخ.مصطفن دمحم شعبان 13398 116احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن دمحم عبدالفتاح عل13399 138.5احمد اللبان طوخ ع بني 

13400
 
ن/شطوخمعاذ محمود عبدالسالم سالمه دسوق 117.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمنصور مدحت منصور السيد دمحم13401 119احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمهاب مصطفن نجيب احمد13402 110.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمهدى دمحم مسعد دمحم مهدى13403 59.5احمد اللبان طوخ ع بني 



ن/شطوخمهند سامح احمد عبدالىح13404 60احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخنارص السيد فتىح السيد شحاته13405 38.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- نجيب فارس دمحم السيد شهاب قاسم 13406 71احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- نور احمد عواد امام 13407 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخنور دمحم احمد عيد عواد الفار13408 56احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخهشام دمحم السيد دمحم عليىمي13409 !VALUE#احمد اللبان طوخ ع بني 

ن عزازى13410 ن/شطوخوائل محمود جالل شفيق حسني  74احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخوليد دمحم صبىح السيد ابراهيم13411 113احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخياش وليد عبدالغتاح عبدالعال حجاج13412 113.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ي بيوىم ابوالعزم13413  عادل عبدالننى
ن ن/شطوخياسي  128احمد اللبان طوخ ع بني 

ف الدين13414 ن ياش صبىحي السيد شر ن/شطوخياسي  126احمد اللبان طوخ ع بني 

ن عبدالحليم13415 ن/شطوخيوسف ابراهيم حساني  114.5احمد اللبان طوخ ع بني 

قاوى13416 ف حسن دمحم بيوىم الشر ن/شطوخيوسف اشر 20احمد اللبان طوخ ع بني 

ن شعبان13417 ن محمود امي  ن/شطوخيوسف امي  122احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف بكر السيد هالل13418 111احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف جمال عبدالكريم عبدالعزيز13419 122احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف حلىمي دمحم عيد13420 109احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف خالد عبدالننى عفيفن13421 117احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف رضا عل العرانى13422 123.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف عبدالرحمن اسماعيل عبدة عبدالجليل13423 31احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف عل فتىح عبدهللا قدوس13424 107احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف عمرو السيد دمحم13425 114.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف دمحم احمد السيد13426 104.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف دمحم حسين  محمود يوسف13427 121احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف دمحم سعيد عبدالعزيز سعيد13428 64.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف دمحم سيد دمحم محمود13429 120.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف دمحم محمود دمحم البيوىمي عامر13430 117احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف محمود السيد محمود العسال13431 129احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف محمود عبدالعزيز محمود13432 48احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف مصطفن عطيه مصطفن13433 125احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف مصطفن مختار حسن نض13434 132احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف وائل عيد عبدالاله13435 132.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف وليد جمال عبدالحميد غريب13436 133.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخيوسف ياش فرغل صاوى خليل13437 133.5احمد اللبان طوخ ع بني 

135دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاشاء فتىح جاد دمحم عبدالجواد13438

56.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاسماء مدحت ابراهيم ابراهيم رفاع13439

126.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخبسمله احمد دمحم عبدالفتاح داود13440

110دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوختف  عصام عني  مراد قدوس13441

110دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخحبيبه ابراهيم سعيد حسن عبدالواحد13442

118.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخحبيبه ياش حسن شحاته حسن13443

ن وائل محمود اسماعيل ابراهيم13444 115دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخحني 

125.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخخلود دمحم ابراهيم صالح منتض13445

82دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخرحمه مسعد حسن محمود دمحم13446

ى دمحم عبدالرازق13447 111دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخرغد دمحم صيى

134.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخروان مصطفن رشوان خليل دمحم13448

135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخساره عصمت عزت مقروفه بولس13449

135دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخسلفانا ريمون ساىم رياض عطية13450

130.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخسما فتىح احمد احمد الحسينن13451

136.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخسما دمحم زكريا مصطفن دمحم13452

79دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخسما وائل صبىح عل عواد البنا13453



138دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخسهيله صفوت عبدهللا احمد عبدربه13454

 دمحم دمحم13455
 
127.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخشهد سمي  دسوق

ن13456 131دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخشهد دمحم عبدالمقصود عبدالحميد دمحم حساني 

115.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعائشه احمد يوسف الحسينن13457

135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخغاده رضا قاسم احمد ربيع13458

128.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخفاطمه عصام عبدالسالم عطيه السيد13459

122دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخفرح عالء عني  مراد دمحم13460

133.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخفريده حسن علي رشوان تمام13461

113.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخكريمه ابراهيم شفيق ابراهيم سعودى13462

125.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخليل صابر دمحم عبدالعزيز عبداللطيف الشاىم13463

130دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخليل عالء سعيد سند عبدهللا13464

124.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمريم طارق السيد دمحم يوسف صالح13465

130.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمريم دمحم جوده دمحم حبيب13466

13467
ن
132دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك احمد عبدالننى عل المدن

135دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك اسالم حازم حافظ حسن يسن13468

ن13469 133دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك السيد جوده السيد حسي 

132دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك تامر عبدالعظيم دمحمى امام محمود13470

134.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك خالد سيد خالد عل13471

135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك دمحم بدر عبدالصمد دمحم سالم13472

132.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك دمحم سالمة العزاىمي دمحم دمحم13473

129.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخملك وائل ابراهيم رفاع مندور13474

127.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمنة هللا نارص فتىح السيد شحاته13475

136.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمنه عفيفن حامد عفيفن عيىس سعودى13476

135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمنه محمود ابراهيم عيد سليمان13477

124.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمها ابراهيم دمحم السيد عل13478

122.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخناديه وائل عني  عبدهللا سالم13479

ن ابراهيم امام يوسف13480 134.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنهلة امي 

135دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنهله دمحم حسن احمد قاسم13481

119دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنور االسالم خالد محمود احمد السيد13482

 ابراهيم13483
ن
134.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنور لطفن عبده بسيون

 الهباء13484
 
129.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنوراى جهاد دمحم دمحم دسوق

ن مصطفن13485  محمود امي 
 
104دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخيارا ابراهيم الدسوق

ي عبدالخالق13486
ن محمود عبدالخالق عفيفن 133دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخياسمي 

85دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخيمنن ابراهيم حسن ابراهيم دمحم13487

131.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخابراهيم احمد ابراهيم عبدالمحسن الحسينن13488

129دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاحمد ايهاب طلعت حشاد13489

114.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاحمد دمحم عبدالرحمن رشدى عبدالرحمن13490

118.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاحمد دمحم عواض دمحم دمحم النمر13491

13492
ن
 دمحم دمحم دمحم االطرون

ن
80.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاحمد هان

124دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخادم اسامه عواد فهىم عزب13493

135دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخادهم عصام سيد احمد13494

92دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخانس نارص صبىح صادق سليمان13495

129.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخانطونيوس وديع فهىم عيىس يوسف13496

130دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخاياد ابراهيم سمي  عبدالفتاح مرسي13497

89دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخحسام الدين مصطفن السيد دمحم سيد احمد13498

116.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخحسن السيد حسن السيد قوره13499

109دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخرامز دمحم فؤاد حسن حلىم السادة13500

121دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخرجب محمود رجب ابراهيم محمود13501

131.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخرحيم الدين احمد عبده احمد السيىس13502

93دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخبسيطه- زياد احمد قبارى دمحم مصطفن 13503



134دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعبدالرحمن وائل دمحم رافت دمحم ابوالعال13504

106.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعبدالرحمن ياش دمحم سيد احمد13505

ن13506 ن عبدالصمد حسي  130.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعبدهللا محمود حسي 

95.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعبدهللا ياش عبدهللا دمحم عوده13507

131دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعل خالد عل ابراهيم ابراهيم13508

ن حميد13509 128.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعل مجدى فهيم امي 

122دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعل محمود عبدالرحمن اسماعيل سالم13510

 السيد عبدالعزيز دمحم13511
ن
119.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعل هان

116.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعمر خالد مىح الدين دمحم احمد راضن13512

127.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعمر ربيع السيد دمحم السيد13513

122.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعمر محمود عبدالحميد دياب سالم الشيوى13514

ي حسن نايل13515 98دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخعمرو وائل عبدالننى

124دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخكريم احمد عمر عليوه زيدان13516

13517
 
135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمؤيد نبيل صالح دسوق

124دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم ابراهيم دمحم فوزى ابراهيم صبيح13518

ف رمضان ابراهيم منتض13519 126دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم اشر

ف عل دمحم بدير13520 127دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم اشر

115دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم خالد مصطفن دمحم حامد زهران13521

100دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم سامح دمحم احمد سيد الزيات13522

136دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم ساىم عبدهللا ابراهيم عبدهللا13523

ي دمحم دمحم13524
 
128دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم سمي  دسوق

118دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم صالح عبدالعظيم احمد عل13525

132.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم عبدالننى عطا دمحم السيد سعد13526

90دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخدمحم وليد عطيه عل دمحم13527

110.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمحمود احمد دمحم عبدالحق االكشر13528

138دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمحمود سعيد دمحم مرس اللينى13529

 دمحم دمحم13530
 
122دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمحمود سمي  دسوق

135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمحمود طاهر دمحم سعيد عبده نض قدح13531

118.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمروان عيد احمد عيد احمد دياب13532

126دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمروان محمود عزالدين غريب دمحم13533

 عصام علي عبدالعزيز دمحم حبيب13534
135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخمصطفن

ف الدين13535 129دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخنورالدين شحات ابراهيم شحاته شر

ن13536 135.5دمحمعبدالحميد حسن الرسمية /شطوخيوسف محمود دمحم محمود احمد حسي 

127سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخابتسام دمحم حامد السيد13537

ن دمحم خليل دمحم13538 133سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخابتهال حسي 

ن13539 89سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخازهار عبدالعزيز عبدالفتاح حفنن شاهي 

ي13540
34سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء السيد احمد مصطفن

132سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء بيوىم دياب بيوىم13541

45سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء توفيق سعد توفيق السيد13542

77سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء شاكر عطية حسن13543

ي13544
ن
125.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء صابر ابو المعاىطي االطرون

38.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء عالء حسن السيد دمحم غنيم13545

ى13546 91سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء دمحم جمعه عشر

13547 
ن
27.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنقطع- اشاء دمحم عليوه محمود االطرون

80سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء محمود عواد دمحم عل الكارف13548

24سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشاء موس عل سليمان الوكيل13549

109.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء احمد عثمان ابراهيم عبدالرازق13550

64.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء حسام عبدالننى السيد عبده13551

50.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء حسن عبدالفتاح دمحم طه13552

ي عبدالعظيم حسن13553
 
69سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء شوق



65سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء صباح عبدالعال عبدالعال دراج13554

84سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء عليوة دمحم عليوة13555

79.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء دمحم عبدالعزيز علي13556

57.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء دمحم عل عبدالغنن13557

31سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاسماء مختار يوسف عبدالهادى الوكيل13558

قت ابراهيم عطية السيد13559 104.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشر

قت عمر وجيه عليوة عل حمودة13560 34.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاشر

ي13561 63سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاالء السيد رمضان عبدالننى

41سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاالء شعبان دمحم عل13562

ى عزام دمحم13563 126.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخاالء صيى

ي13564
103سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخالشيماء احمد ربحان دمحم الطوجن

 صديق عبدالعزيز صديق13565
ن
129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامان

 طارق عبدالخالق حمودة13566
ن
89.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامان

 طه دمحم دمحم ابو عيد13567
ن
109.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامان

 عيد رمضان عيد احمد غنيم بدر13568
ن
134.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامان

46.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامل حسب هللا سيد حسب هللا13569

77سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامنه وائل عني  السيد ابراهيم منىسي13570

34سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامنيه ايمن محمود عبدالمنعم13571

24سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامنيه عزت ابراهيم عطيه احمد خليل13572

103سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامنيه دمحم عبدالمعز عبدالرحمن بدر13573

ي13574
ن
ي ابراهيم الطنان 104.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامنيه دمحم عبدالننى

ه سامح شعبان بيوىم مرس13575 128.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامي 

ه عليوه سعد عليوه اسماعيل13576 100سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخامي 

ي بدوي يوسف بدوي13577 62سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخانىحى

81سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايات اسامة احمد قاسم13578

82.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايات السعيد دمحم عواد13579

42سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايات فاضل الكحال عليوة13580

106سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان السيد دمحم السيد13581

87سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان بالل يىحي عبدالرازق13582

130.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان رمضان ابراهيم دمحم فراج13583

88سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان عبدالفتاح دمحم صالح13584

67سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان عماد السيد عبدالحميد13585

78.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان نارص كامل جاد13586

126.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايمان وائل دمحم السيد13587

54.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايه السعيد عبدالفتاح عبدالمجيد حمودة13588

69.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايه السيد فهىم دمحم حمودة13589

ى الخياط13590 63.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايه حماده خضن

46سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايه حمدان حامد عبدالحميد13591

71.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخايه عطيه طاهر عبداللطيف عبدالمعط13592

122.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسمله صابر احمد عبدالعزيز السيد13593

87سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسمله ممدوح سعيد دمحم عفيفن13594

ى13595  عطية الزهي 
 
49.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسمه سليمان شوق

25.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسمه عبدالخالق احمد دمحم13596

65سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسمه دمحم السيد دمحم عبدالعال مسلم13597

13598
ن
86.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوختسنيم سيد دمحم عوض هللا هان

129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوختيسي  سعيد قاسم عبدالمجيد عبدالمطلب13599

62سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخجمالت هالل سويلم عبدالحميد13600

57سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخجميله حسن السيد عبدالفتاح السقا13601

121.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخجنات ايهاب مهدي رمضان ابراهيم13602

ى13603 ن الزهي  104.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخجنن تامر صبىحي دمحم حسني 



19سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخجنن عادل عليوة عثمان13604

127.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه ابراهيم فتىحي ابراهيم13605

129.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه احمد حامد السيد عمارة13606

123.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه احمد عادل كامل احمد االكشر13607

125سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه اسامة ابراهيم صالح13608

ف عبدالباسط عبدالفتاح13609 109سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه اشر

118سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه امجد فاروق عبدالهادي صيام13610

79سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه رجب دمحمي عبدالمعطي13611

82سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن13612

109.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه عالء عادل عبدالمنعم مصطفن13613

126.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه ندا دمحم جمعه الخياط13614

136سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه هاشم فرج حسن فرج13615

ي احمد سالمة13616
ن
133.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحبيبه هان

10.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحكمت عمر ابراهيم حسن ابراهيم13617

28سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحال هيثم دمحم الطوجن13618

ى13619 54سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحنان ابو مسلم السيد يوسف الزهي 

ف عل السيد عليوة الدجوى13620 ن اشر 72.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحني 

ن السيد سعيد عبدالفتاح13621 63.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحني 

ى جوهر13622 ى بحي  ن رفعت عشر 130.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخحني 

ي دمحم13623
138.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخخلود ساىمي عفيفن

13624
ن
123سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخدعاء عل صالح عل الطنان

ن 13625 93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- دعاء عليوه كامل عليوه حسني 

37سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخدنيا صبىح عبدالرحمن عطيه13626

66سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخدنيا عماد عبدالحميد دمحم عفيفن13627

 دمحم رفاع13628
 
17سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخدينا الطوجن شوق

23سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرانيا خالد السيد مصطفن جعفر13629

71سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه السيد عبدالباسط السيد حمودة13630

ي13631
ن
80.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه زايد سعد عليوة االطرون

129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح13632

78.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه فايد احمد عفيفن بهلول13633

112.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه وليد قاسم احمد ابراهيم البدوى13634

121سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحمه ياش حلىم عبدالهادى13635

96.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرحيق عبدالحليم مصطفن شفيق13636

ن13637 105سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرقيه احمد حسنن امي 

104سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرقيه رضا شعبان احمد دمحم قتله13638

112.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرقيه عبدهللا حلىم عبدهللا عفيفن13639

111سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرقيه عمر السيد عبدالحميد صالح13640

104.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخروان احمد عليوه احمد عبدالرحمن13641

ف عبدالننى يوسف عبدالحافظ13642
103.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخروان اشر

106سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخروان ندا عبدالرحمن ندا سابق13643

 دمحم عبدالسميع الشيوي13644
ن
110سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخروضه هان

115سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخروميساء احمد دمحم الدجوي13645

64.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخرويدا هشام احمد عواد13646

ف نزيه احمد13647 93سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخريهام اشر

ي حسن13648
63.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخزينب رافت عبدالغنن

115.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخزينب رضا فوزى دمحم يوسف حميد13649

ن دمحم هاشم البدوى13650 43.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخزينب زغلول حسي 

ن13651 86.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخزينب سمي  السعيد حسي 

119سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخزينب مفرح دمحم دمحم الشعراوي13652

93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخساره امام دمحم خليل دمحم13653



77.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخساره جمال عبدالعليم عبدالواحد13654

ن13655 87سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخساره عادل فتىح حسي 

135سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخساره دمحم عطية عبدالشكور سابق13656

87.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخساره ياش محمود عبدالمعطي13657

106سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسجده جمال محمود دمحم13658

131سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسجود شعبان عبدالهادي ابراهيم محيسن13659

66.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسعديه عبدهللا مصطفن عواد عوكل13660

128سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم احمد عبدالباسط محمود االكشر13661

ف ابراهيم دمحم فراج13662 121.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم اشر

86.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسمع- سلىم السيد رمضان عبدالننى 13663

130سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم السيد عبدالفتاح عبدالرحمن13664

120سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم حماده مرضن ابراهيم13665

130.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم عاطف صابر صديق13666

129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم دمحم سيد حسب هللا13667

126.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم دمحم عبدهللا عفيفن13668

ن13669 124.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلىم دمحم كمال حسي 

106سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسلوى محمود سالمة عبدالرحيم13670

126سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسما احمد عبدالحميد مصطفن شافع13671

قاوى13672 129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسما رضا محمود الشر

133سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسما سالم السيد سالم الدمخ13673

134سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسميحه نعمان احمد عبدالرافع حمادة13674

127.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسناء وليد سمي  فاروق عبدالرحمن13675

130سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسندس عبدالغنن سعيد عبدالغنن13676

ي عبدالفتاح13677
122.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسهيله اسامة عبدالفتاح اللينى

125سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخسهيله عبدهللا سويلم عبدهللا عض13678

وق سامح عبدالمعبود دمحم البطاوى13679 111سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشر

ف السيد عواد القرنفيلي13680
وق شر 119.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشر

وق هاشم حمدي سليمان شديد13681 120.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشر

ي رمضان13682
130.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشمس احمد حسنن

132.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشمس السيد ابراهيم احمد البدوي13683

93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشمس نادى عطيه عبدهللا13684

107سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد ابو بكر السيد عبدالحميد صالح13685

129.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد احمد احمد دمحم13686

105.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد احمد دمحم علوى13687

103.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- شهد السعيد مصطفن عليوة 13688

 يونس13689
ن
99سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد الكحال عبدالشاق

89.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد جمعة صالح جمعة13690

86سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد حسن احمد عبدالعال13691

99سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد حمدان عبدالمنعم عبدالرسول13692

89.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد رافت حسن الطوجن عل زيدان13693

ن عل13694 107.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد شاكر حسي 

93سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد عبدالعظيم حسن عبدالعظيم حموده13695

ن13696 129.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد محسن السيد حسي 

125سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد محمود عبدالهادى عطيه13697

69سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد نارص شعبان عبدالسميع13698

93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشهد ياش صالح حلىم جميل عبدهللا13699

97.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشيماء احمد احمد عبدالمجيد13700

78.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشيماء الكحال حسن السيد دمحم غنيم13701

ى عبدالىح دمحم13702 90سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشيماء صيى

70.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشيماء دمحم صبىح عبدالرافع عبدالقادر13703



119سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخشيماء هشام عبدربه ابراهيم13704

ي13705 108سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخصفاء رزق دمحم ابراهيم الزغنى

105.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخضايه عطية جمعة عبدالمجيد حالوة13706

113سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخضىح عماد الهادى عبدالخالق سلطان13707

100.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعائشه نارص احمد مسعود13708

103سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعايده دمحم سعيد ابوالسعود13709

ي سيداحمد13710
ن
62سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعزه عطية عبدالشاق

91سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعزيزه شحتة حسن حسن حمودة13711

54.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعطيات سليم احمد سليم شبانه13712

!VALUE#سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنقطع- عفاف ناجى شعبان دمحم احمد محيسن 13713

113.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخعواطف صباح مصطفن دمحم الشيوى13714

103سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخغنن عبدالسالم نبيل دمحم عبدالغنن13715

102سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه احمد دمحم دمحم احمد النجار13716

91سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه اسماعيل علوان فهيم عل13717

13718
 
123.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه اكرم دمحم عبدالباق

114.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه الزهراء السيد جالل دمحم13719

107سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه حسن عبدالعزيز حسن13720

ف عل13721 99سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه حمادة اشر

78سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه سالم جمعة احمد13722

58سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه سمي  عزت دمحم عباس13723

94سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه عيد جمال عبدالحميد القرنفيلي13724

56سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه فتىح ابراهيم السيد13725

66سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- فاطمه ماهر عل احمد احمد 13726

39سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه دمحم الشحات جمعة13727

81.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه دمحم عل عل13728

131سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه محمود حمدان عبدالفتاح االكشر13729

82سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه نادى عبدالعزيز عبدالرحمن13730

88سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه وليد عبدالسيد عبدالباسط ابوجرة13731

89.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفاطمه يوسف الطاهر طه13732

95.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفرحه جازى حمدان حمد الفضل13733

ف مصطفن سالم االكشر13734 133سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخفريده اشر

132سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخكاميليا احمد امام امام13735

90.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخكريمان حسن كمال حسن علوى13736

113سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخكريمه عصام دمحم مرزوق منصور13737

82.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخلياىلي عبدالعال احمد عبدالعال13738

129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم ابراهيم عطية عبدالمنعم دمحم13739

95سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم احمد محمود احمد13740

ف كمال السيد13741 115سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم اشر

114.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم السيد عطية السيد13742

 عليوة امام ابو عجل13743
 
118سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم تامر شوق

123سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم حسن عطيه دمحم13744

127سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم حماده مصطفن عبدالرحمن13745

127.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم سعيد حلىم الزغنى13746

118.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم شفيق عبدالحميد شفيق شنانه13747

119سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم طارق عبدالحميد عبدالفتاح صيام13748

ي محمود13749
129.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم طارق مصطفن

95سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم عبدالفتاح صابر سيد احمد ابراهيم13750

55سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم عصام فؤاد عبدالوهاب دمحم13751

66.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم عصام دمحم احمد13752

112.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم عماد حلىم دمحم13753



120.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم عماد دمحم السيد الميه13754

101.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم فارس احمد السيد13755

ي13756
ن
16.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم فارس عبدهللا ابراهيم الزنكلون

113.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم محمود خليفة عيىس صقر13757

61.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم محمود عبدالحميد مصطفن13758

126سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم مسعد بيوىم الطوجن13759

103.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم مصطفن دمحم عبدالدايم لويزه13760

ي عيد احمد13761
 
123.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمريم هيثم ابراهيم الدسوق

119.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخملك عبدالستار حسن عبدالعظيم13762

ي الداىلي13763
124سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخملك ماهر مجدي عبدالغنن

137سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخملك ياش دمحم رشاد13764

127سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنار سمي  دمحمي عبداللطيف دمحم13765

82.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنار عبدهللا عل عل دمحم13766

ي13767 ي مسلم الزهي 
ي امام عفيفن

100.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنار عفيفن

106.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنال حمادة عباس دمحم حسن الديب13768

101سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا احمد عبدالفتاح احمد13769

108سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا السيد دمحم الصادق عوض13770

95.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا جمعة السيد عبدالمجيد شحات13771

ن13772 ن السيد حسي  104سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا حسي 

38سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا خالد عبدالعال سليمان13773

136سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا رضا عبدهللا عواد13774

135.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا سالم علي سالم عل الجارجي13775

83.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا عالء حسن السيد13776

93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا دمحم جمال دمحم عبدهللا جميل13777

128سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنة هللا محمود السيد اللينى13778

68سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- منه السيد رجب حسن احمد حسن جاد 13779

67.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- منه سعيد عبدالمعط السعيد حموده 13780

100سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنه عبدالىحي دمحم عبدالىحي دمحم13781

98.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنه فاضل صالح عفيفن الشيوى13782

96.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنه ممدوح احمد السعيد13783

83.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنه ياش عبدالمنعم محمود دمحم بعية13784

87سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنن احمد محمود سالم حسن احمد13785

121سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنن عادل عبدالفتاح محمود13786

130سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمنن دمحم امام امام خليل13787

96سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم السعيد محمود احمد13788

71.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم انور عل محمود13789

ي دمحم عبدالخالق دمحم13790 87.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم عبدالننى

118.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم عماد رمضان مهدى13791

104سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم دمحم سالمه عبدالرحيم13792

79سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم مسعود رمضان مصطفن حرب13793

124.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخىم ممدوح عبدالخالق عبدالفتاح االكشر13794

نا محمود دمحم حسن دمحم عيطة13795 121سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمي 

ن13796 يام محمود جمعة امي  124سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخمي 

88.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخناديه حسن عبدالحميد محمود عل13797

122.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخناديه عماد عبدالعاىط حسن13798

 عايد السيد13799
ن
93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخناديه هان

123سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخناهد فارس سعيد السيد13800

103سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنجاح رزق ابراهيم عطيه احمد خليل13801

80.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنجوى دمحم عيىس دمحم13802

79.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- ندا عبدالعال عبدهللا السيد الحسينن 13803



74.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى السيد عبدالحليم السيد بدر13804

119.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى الطوجن ابراهيم الطوجن13805

125.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى خالد عبدالفتاح دمحم13806

100سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى رشوان اسماعيل دمحم عل رخا13807

110سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى سلمان عطيه دمحم13808

يف ابراهيم احمد احمد البقلول13809 121سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى شر

129سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى عبدالحليم عبدالمعط عبدالحليم13810

109.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى دمحم عمر عبدالمقصود13811

ن دمحمى ابراهيم13812 89.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى وليد حسي 

ي فرج13813
117.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى ياش الطوجن

126.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخندى ياش مىح محمود دمحم فراج13814

131.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنشين نارص دمحم عبدالوهاب13815

37.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنغم حافظ يوسف ابو زيد13816

135.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنه مجدي ابراهيم دمحم13817

91سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورا علي جمعة القالوي13818

121.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورا دمحم السيد الطيب عبدالننى الوكيل13819

99سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورا دمحم عبدالعظيم حسن13820

87سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورهان السيد رمضان عبدالمعط13821

97سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورهان عبدهللا الشحات عبدهللا13822

84.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنورهان مصطفن مصطفن عليوه13823

ن فايز عودة حالوة13824 106.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخنيفي 

117سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهاجر سعيد عبدالمنعم اسماعيل13825

47سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهاجر شكرى عبدالفتاح رمضان13826

114.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهاجر عبدالعاىطي سعيد عبدالعاىطي13827

133.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهاجر عيد عبدالدايم عواد عبدالدايم13828

ن13829 ن سالم حساني  101سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهاجر محمود حساني 

94.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهانم محسن الكحال عليوة احمد13830

106سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- هايدى حماد ذىك مصطفن قرطام 13831

85سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهبه هللا دمحم نبيل دمحم عبدالغنن13832

98سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخبسيطه- هدى جميل عبدهللا جميل 13833

133سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهنا محمود دمحم يونس13834

ن13835 ن شحات حسي  131سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهناء حسي 

118.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهند عالم دمحم الطوجن عل الوكيل13836

31.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخهيام ابراهيم سليم علي13837

18سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخوفاء ايهاب ربيع عواد قرطام13838

123.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخوالء عطية محمود احمد محمود13839

115سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخيارا احمد الكحال عبدالعظيم احمد13840

13841
 
59سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخيارا السيد عبدالخالق احمد حسن البهون

ى جوهر13842 ى سالم بحي  93.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخيارا سالم بحي 

ي13843
ن احمد السيد مصطفن 20.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخياسمي 

ي13844
ن ربيع جمعة يونس الصيفن 78.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخياسمي 

ف13845 ن سعيد دمحم شر 81.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخياسمي 

ن كامل رجب عبدالمنعم البدوى13846 116.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخياسمي 

13847
ن
 مرضن عبدالشاق

ن
136.5سعيد عبدالوهاب ع بنات طوخيمنن عبدالشاق

نطوخابراهيم اسامه مصطفن عبدالرحمن السيد13848 126.5مشتهر ع بني 

نطوخابراهيم السيد ابراهيم عبدهللا ابراهيم تعلب13849 123مشتهر ع بني 

نطوخابراهيم رمضان ابراهيم السيد13850 123.5مشتهر ع بني 

نطوخابراهيم سعيد ابراهيم عبدالعزيز الهباق13851 132.5مشتهر ع بني 

نطوخابراهيم سعيد فرج ابراهيم السيد13852 122مشتهر ع بني 

نطوخابراهيم صالح عمر متوىل جزر13853 38.5مشتهر ع بني 



نطوخابراهيم عبدالغنن دمحم رشاد13854 110مشتهر ع بني 

ي13855
 
نطوخابراهيم مدحت ابراهيم البهون 77مشتهر ع بني 

نطوخاحمد ابراهيم اسماعيل احمد اسماعيل13856 94مشتهر ع بني 

نطوخاحمد اسامه دمحم زىك13857 106.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد اسالم عطيه السيد13858 125.5مشتهر ع بني 

ف سعد عبدالمعبود احمد13859 نطوخاحمد اشر 98مشتهر ع بني 

ى عواد13860 نطوخاحمد السيد خضن 103.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد السيد عل احمد دمحم13861 131.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد تامر نجيب رفاع دمحم فراج13862 99مشتهر ع بني 

نطوخاحمد جالل عواد عبدالخالق13863 113مشتهر ع بني 

نطوخاحمد رابح عايد راضن محمود الخياط13864 11مشتهر ع بني 

نطوخاحمد رجب فتح الباب حسن مصطفن مهدى13865 23مشتهر ع بني 

نطوخاحمد رضا احمد عبدالسميع مصطفن13866 118.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد سعيد احمد دمحم13867 117مشتهر ع بني 

نطوخاحمد سليم رمضان سليم13868 117مشتهر ع بني 

نطوخاحمد طارق دمحم عبدهللا عفيفن جوهر13869 96مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عادل درويش حسن13870 129.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عادل رجب عبدالواحد13871 98.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عادل سيد احمد يوسف دراج13872 129مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عادل دمحم عبدالخالق الداىل13873 42مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عبدالخالق عبدالخالق يوسف13874 57مشتهر ع بني 

ن13875 ي ابو العني 
ن
ي جمعة عبدالشاق

ن
نطوخاحمد عبدالشاق 75.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد عبدالعظيم دمحم عبدالفتاح عيد شنانة13876 136.5مشتهر ع بني 

نطوخبسيطه- احمد عطية دمحم دمحم دمحم حمادة 13877 93مشتهر ع بني 

ن هاشم13878 نطوخاحمد عل حساني  88.5مشتهر ع بني 

 احمد13879
ن
نطوخاحمد عيد عبدالشاق 123.5مشتهر ع بني 

ن13880 نطوخاحمد دمحم ابراهيم سيد حسي  77مشتهر ع بني 

نطوخاحمد دمحم شعبان شحات دمحم الطيب الخياط13881 55.5مشتهر ع بني 

ي13882
نطوخاحمد دمحم علي الطوجن 131.5مشتهر ع بني 

نطوخاحمد محمود حامد السيد13883 123مشتهر ع بني 

نطوخاحمد وائل مفرح محمود حماد13884 73مشتهر ع بني 

نطوخاحمد وليد رمضان سليمان عبدالقادر13885 59مشتهر ع بني 

نطوخاحمد ياش رمضان مصطفن13886 59.5مشتهر ع بني 

قاوي13887 ي دمحم الشر
نطوخادهم اكرم عفيفن 51مشتهر ع بني 

نطوخادهم السيد محمود السيد13888 103مشتهر ع بني 

13889
 
نطوخادهم شاكر توفيق عبدالباق 78مشتهر ع بني 

13890
ن
نطوخادهم عبدالمجيد السيد عبدالشاق 113.5مشتهر ع بني 

نطوخادهم عطيه اسماعيل عطيه13891 100مشتهر ع بني 

نطوخادهم دمحم عبدالقادر احمد عبدالقادر صيام13892 95مشتهر ع بني 

نطوخاسامه ربيع قاسم عبدالمجيد13893 83.5مشتهر ع بني 

نطوخاسالم حمدى السيد عبدالجيد دمحم13894 97مشتهر ع بني 

نطوخاسالم عبدهللا دمحم عبدهللا حسن13895 54.5مشتهر ع بني 

نطوخاسالم عماد عبدالهادى عليوه ابو نعمه13896 90.5مشتهر ع بني 

نطوخاسالم دمحم مجدى عبدالغنن عبدالمعط فراج13897 56مشتهر ع بني 

نطوخاسماعيل ربيع اسماعيل عبدالحق حماد13898 85.5مشتهر ع بني 

نطوخاسماعيل محمود اسماعيل يوسف امام حالوه13899 95مشتهر ع بني 

ن13900 نطوخاكرم عماد دمحم ابراهيم حسي  62مشتهر ع بني 

نطوخبسيطه- السيد جمال السيد مسلم مسلم 13901 112.5مشتهر ع بني 

نطوخالسيد دمحم السيد عبدالحميد عبدالفتاح حشيش13902 69مشتهر ع بني 

نطوخالسيد دمحم السيد دمحم13903 106مشتهر ع بني 



نطوخالسيد دمحم السيد دمحم دمحم حمودة13904 97.5مشتهر ع بني 

13905
ن
نطوخالسيد ياش السيد عبدالشاق 123.5مشتهر ع بني 

نطوخانس اكرم دمحم عبدالجواد13906 126.5مشتهر ع بني 

نطوخانس سمي  دمحم عبدالفتاح13907 117مشتهر ع بني 

نطوخايمن امام كامل امام الهباق13908 112.5مشتهر ع بني 

نطوخباسم ايهاب عبدهللا السيد محجوب13909 96.5مشتهر ع بني 

قاوى13910 نطوخباسم جالل السيد جالل دمحم الشر 69مشتهر ع بني 

نطوخبشار السيد عبدالخالق عبدالحميد13911 22مشتهر ع بني 

نطوخجالل سند فتىح علوان دمحم13912 104مشتهر ع بني 

نطوخجمال ابراهيم عيد احمد13913 70.5مشتهر ع بني 

نطوخحامد حسن حامد السيد عمارة13914 51.5مشتهر ع بني 

نطوخحسن حاتم حسن احمد13915 86.5مشتهر ع بني 

نطوخحسن سيد حسن سيد13916 123.5مشتهر ع بني 

ن احمد13917 ن رضا حسي  نطوخحسي  124.5مشتهر ع بني 

ن رضا حسينن عجىم13918 نطوخحسي  33مشتهر ع بني 

ن نارص عيسوى عبدالهادى13919 نطوخحسي  53.5مشتهر ع بني 

نطوخحمادة مرع سليمان مرع13920 75.5مشتهر ع بني 

نطوخحماده دمحم راغب دمحم13921 92.5مشتهر ع بني 

ن 13922 نطوخبسيطه- حمدى رزق جالل حسي  99.5مشتهر ع بني 

 عبدالباسط13923
 
نطوخخالد خالد عبدالباق 115مشتهر ع بني 

نطوخراضن دمحم راضن دمحم13924 127مشتهر ع بني 

نطوخرافت ساىم حسن دمحم13925 103.5مشتهر ع بني 

نطوخرامز دمحم عايد السيد ابراهيم13926 37.5مشتهر ع بني 

نطوخرشوان دمحم رشوان السيد شحاته13927 27.5مشتهر ع بني 

نطوخرفعت احمد رفعت احمد13928 113مشتهر ع بني 

قاوى13929 نطوخرمضان السيد رمضان سعد الشر 114.5مشتهر ع بني 

ن13930 نطوخزياد احمد سالم حسي  136مشتهر ع بني 

ف عطية دمحم حمادة13931 نطوخزياد اشر 95.5مشتهر ع بني 

نطوخزياد سامح ابو العال عل كحيل13932 87.5مشتهر ع بني 

نطوخزياد سليم فتىحي حسن البدوي13933 122.5مشتهر ع بني 

نطوخزياد طارق السيد عبدالباسط13934 136مشتهر ع بني 

نطوخزياد دمحم دمحم ابراهيم13935 98مشتهر ع بني 

نطوخزياد محمود ابراهيم محمود الميه13936 137.5مشتهر ع بني 

نطوخزياد ياش صابر مصطفن شحاته13937 107.5مشتهر ع بني 

نطوخسالم احمد عل سالم عل13938 130.5مشتهر ع بني 

نطوخسالم حمادة سعيد توفيق13939 99مشتهر ع بني 

ف سعد عل13940 نطوخسعد اشر 47مشتهر ع بني 

نطوخسعد نارص السعيد يونس13941 112مشتهر ع بني 

نطوخسعيد احمد سعيد احمد دمحم فراج13942 84.5مشتهر ع بني 

نطوخسعيد دمحم السعيد دمحم13943 136.5مشتهر ع بني 

نطوخسعيد دمحم سعيد دمحم13944 93.5مشتهر ع بني 

نطوخسليم عبدالباسط سليم دمحم13945 120مشتهر ع بني 

نطوخسيف الدين ايهاب اسماعيل محمود خليل13946 128.5مشتهر ع بني 

نطوخمنقطع- سيف الدين مصطفن فايد مصطفن 13947 !VALUE#مشتهر ع بني 

نطوخسيف الدين وليد صالح محمود حمودة13948 79مشتهر ع بني 

نطوخسيف الدين يوسف حامد احمد عيسوى13949 100مشتهر ع بني 

نطوخشهاب كمال صالح عبدالحميد13950 123.5مشتهر ع بني 

 عبدالتواب دمحم13951
 
 اسالم شوق

 
نطوخشوق 100.5مشتهر ع بني 

نطوخصابر طارق صابر عبدالعزيز13952 97مشتهر ع بني 

قاوي13953 نطوخصابر عيد صابر عبدالمجيد الشر 113.5مشتهر ع بني 



نطوخصبىح عبدالرافع صبىحي عبدالرافع خلوي13954 47مشتهر ع بني 

نطوخصالح شاكر صالح دمحم الوكيل13955 32.5مشتهر ع بني 

نطوخصالح دمحم عبدالمنعم دمحم بعية13956 132مشتهر ع بني 

نطوخطارق احمد سعيد عل13957 130.5مشتهر ع بني 

نطوخطارق رمضان اسماعيل يوسف حالوه13958 85.5مشتهر ع بني 

نطوخعاصم جمال جمعه دمحم امام حموده13959 109مشتهر ع بني 

نطوخعامر فيصل السيد ابراهيم عجىمي منىسي13960 95.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالتواب ابراهيم دمحم عبدالمطلب عايش13961 72.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالحميد اكرم عبدالحميد احمد13962 81.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالحميد السيد عبدالحميد عبدالغنن دراج13963 87.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالحميد خليل عبدالحميد عبدالخالق عبدالقادر13964 76مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن اسامه عيد احمد13965 115.5مشتهر ع بني 

ف جمعه عبدالعال13966 نطوخعبدالرحمن اشر 122.5مشتهر ع بني 

ف دمحم مرزوق سلمان13967 نطوخعبدالرحمن اشر 102.5مشتهر ع بني 

ي السيد النجار13968 نطوخعبدالرحمن اكراىمي عبدالننى 84مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن حسن حامد احمد13969 75مشتهر ع بني 

ن13970 نطوخعبدالرحمن رزق السيد حسي  115مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن سالم جمعه احمد13971 106مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عاطف عطية سالم13972 99مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عبداللطيف دمحمى دمحم13973 87.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عطية فاروق عطية السيد خليل13974 24.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عماد الدين عبدالىح عبدهللا13975 115.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عواد عواد عبدالفتاح13976 109مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن عيد السيد عبدالقادر13977 104مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن فيصل عياد عبده13978 52مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن محسن صبىحي ابراهيم سالم13979 32مشتهر ع بني 

نطوخبسيطه- عبدالرحمن دمحم حسن فراج 13980 68.5مشتهر ع بني 

 السيد13981
 
نطوخعبدالرحمن دمحم شوق 66مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا جوهر13982 123مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن دمحم محمود عل13983 127.5مشتهر ع بني 

 شافعي13984
نطوخعبدالرحمن مصطفن عبدالحميد مصطفن 123مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن نارص ابراهيم دمحم13985 53مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن ياش دمحم خليل13986 126مشتهر ع بني 

نطوخعبدالرحمن يوسف دمحم عبدالدايم دمحم13987 126.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدالعزيز عيىس محمود احمد محيسن13988 36.5مشتهر ع بني 

ف عبدالفتاح عبدالمومن 13989 نطوخبسيطه- عبدالفتاح اشر 85مشتهر ع بني 

نطوخعبدالفتاح الشعراوى عطيه عبدالفتاح الشعراوى13990 23مشتهر ع بني 

 الشيوى13991
 
 عبدالفتاح عبدالباق

 
نطوخعبدالفتاح عبدالباق 109مشتهر ع بني 

ن13992 نطوخعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حسي  96.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا اسعد سويلم عبدهللا13993 134مشتهر ع بني 

ي سيد احمد الشافعي13994 ف عبدالننى
نطوخعبدهللا اشر 124مشتهر ع بني 

قاوي13995 نطوخعبدهللا خالد سيد احمد الشر 107.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا رافت فتىح عليوه عبدالفتاح شنانه13996 71.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا رمضان عبدهللا السيد13997 109.5مشتهر ع بني 

يف الطوجن دمحم13998 نطوخعبدهللا شر 102مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا صبىح رمضان احمد13999 50.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا عبدالمنعم عطية عبدالمنعم دمحم14000 39.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا عمدة عبدالسالم عبدهللا14001 107مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا عمرو عبدهللا مصطفن14002 107.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا دمحم عبدالننى امام14003 63.5مشتهر ع بني 



نطوخعبدهللا محمود ابوشيع دمحم14004 63.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا محمود عبدالرسول عواد14005 88.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا محمود عبدالقادر احمد14006 83.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا مداح معوض موس14007 97مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا ممدوح عياد دمحم14008 62مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا نارص نجيب دمحم االكشر14009 137.5مشتهر ع بني 

14010
ن
نطوخعبدهللا نارص هالل عل امام الطنان 19مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا وائل عبدهللا عبدالخالق احمد البدوى14011 80.5مشتهر ع بني 

نطوخعبدهللا وحيد دمحم مرس14012 108مشتهر ع بني 

نطوخعبدالمنعم سعد عبدالمنعم السيد14013 109مشتهر ع بني 

نطوخعدىل عالء الدين سعد عبدالمعبود14014 104.5مشتهر ع بني 

ي عليوة علي حمودة 14015
 
نطوخبسيطه- عصام دمحم شوق 89مشتهر ع بني 

ف عطيه عبدالفتاح14016 نطوخعطيه اشر 112.5مشتهر ع بني 

نطوخعل السيد عل عل14017 26مشتهر ع بني 

نطوخعل حماده دمحم السيد14018 106.5مشتهر ع بني 

نطوخعل رزق عل الطوجن14019 32مشتهر ع بني 

نطوخعل كريم عل عباس14020 108مشتهر ع بني 

نطوخعل دمحم سعيد عل يىح النجار14021 130مشتهر ع بني 

نطوخعمار احمد عبدالمعط عبدالحليم14022 103.5مشتهر ع بني 

نطوخعمار دمحم حسن دمحم محمود14023 73مشتهر ع بني 

14024
ن
ف صالح عبدالشاق نطوخعمر اشر 83.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر السيد محمود عبدالحميد عمارة14025 100.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر جاد احمد جاد14026 130مشتهر ع بني 

ن بدر14027 نطوخعمر زغلول دمحم غنيم حسي  130.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر عادل حلىمي دمحم14028 101مشتهر ع بني 

نطوخعمر فرج جوده سند عبدالعال14029 24.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر دمحم سطوج دمحم عبدالحميد14030 77.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر محمود دمحم مصطفن دمحم البدوى14031 85.5مشتهر ع بني 

نطوخعمر مصطفن ابراهيم مصطفن درويش14032 102مشتهر ع بني 

نطوخعمر وليد نجيب عبدالهادى خلوى14033 100مشتهر ع بني 

نطوخعمرو جمال مصطفن عليوة14034 66.5مشتهر ع بني 

نطوخعمرو خالد ابراهيم عبدهللا عبدهللا جميل14035 100مشتهر ع بني 

نطوخعمرو عماد رمضان دمحم14036 86.5مشتهر ع بني 

ن14037 نطوخعمرو ماهر سعد حسي  110مشتهر ع بني 

نطوخعمرو وليد جودة السيد14038 92مشتهر ع بني 

ن عواد14039 نطوخعواد تامر عواد حسي  41مشتهر ع بني 

نطوخفادى حسن عل عبدالحميد النجار14040 36مشتهر ع بني 

نطوخفارس صبىحي عمر متوىلي14041 47.5مشتهر ع بني 

نطوخفارس عبدالمومن عبدالحليم عبدالخالق عبدالمومن14042 8مشتهر ع بني 

نطوخفهد وحيد عبدالسالم احمد محيسن14043 27مشتهر ع بني 

نطوخكرم سعيد سيد احمد14044 81مشتهر ع بني 

نطوخكريم سامح ابراهيم شحاته14045 63.5مشتهر ع بني 

نطوخكريم دمحم فتىح فضل14046 95مشتهر ع بني 

ى رمضان حسن سعودى14047 نطوخمازن صيى 130مشتهر ع بني 

نطوخماهر مسعود دمحم عبده دمحم14048 18مشتهر ع بني 

نطوخمجدى دمحم مجدى ابراهيم عرب14049 31مشتهر ع بني 

نطوخدمحم ابراهيم عواد غريب رفاعي14050 112.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم احمد جمعه دمحم عبدالننى الوكيل14051 117مشتهر ع بني 

نطوخدمحم احمد كمال جميل14052 110.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم احمد دمحم سيد احمد14053 108.5مشتهر ع بني 



نطوخدمحم اسامه عبدالهادى دمحم14054 89.5مشتهر ع بني 

ف سعيد عبدالعزيز سالم14055 نطوخدمحم اشر 63.5مشتهر ع بني 

ف دمحم عطية14056 نطوخدمحم اشر 79.5مشتهر ع بني 

ي14057
ي دمحم الطوجن

نطوخدمحم الطوجن 131مشتهر ع بني 

14058
ن
نطوخدمحم ايهاب مرضن عبدالشاق 132.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم بدوى دمحم عل14059 80مشتهر ع بني 

نطوخدمحم تامر عباس دمحم حسن الديب14060 113مشتهر ع بني 

نطوخدمحم جمال رمضان سليمان14061 124مشتهر ع بني 

نطوخدمحم جمال عبدالمنعم الوكيل14062 120.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم حسن رمضان حسن دمحم سعودى14063 67.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم حماده احمد مصطفن حمادة14064 37مشتهر ع بني 

 دمحمى14065
 
نطوخدمحم حماده دسوق 129.5مشتهر ع بني 

ن14066 نطوخدمحم خالد دمحم امي  121.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم ربيع اسماعيل احمد طعيمه14067 35مشتهر ع بني 

قاوى14068 نطوخدمحم رضا محمود الشر 136مشتهر ع بني 

نطوخدمحم رمضان دمحم السيد14069 62.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم زايد دمحم دمحم ابراهيم حموده14070 75مشتهر ع بني 

نطوخدمحم ساىم مختار عبدالمنعم14071 105.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم سعيد سعد ابراهيم سعدون14072 70.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم شاكر عل ابراهيم عل شطا14073 90.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم شعبان دمحم عبدهللا14074 75مشتهر ع بني 

 الهباق 14075
 
نطوخبسيطه- دمحم طارق احمد دمحم دسوق 104مشتهر ع بني 

نطوخدمحم طارق دمحم دمحم سويلم14076 118مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عادل ابو المعاىطي عواد دمحم الخياط14077 90.5مشتهر ع بني 

ن14078 نطوخدمحم عادل فتىح حسي  55مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عادل دمحم عبدالحق االكشر14079 32.5مشتهر ع بني 

ي14080 نطوخدمحم عادل دمحم عبدالفتاح الحضن 118.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عاطف ابراهيم احمد البدوى14081 44.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عاطف جمعه خليل14082 59مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدالخالق مصطفن شفيق االكشر14083 104مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدالرؤوف دمحم طه شعبان14084 124.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدالعظيم دمحم السيد عاشور14085 115مشتهر ع بني 

ي عبدهللا عبدالهادي دمحم14086
نطوخدمحم عبدالغنن 110مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدالفتاح الطوجن عبدالفتاح الخياط14087 115.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا سابق14088 82.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود عض14089 40.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عزام ناجى عزام14090 18.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عصام حسن امام عفيفن ابو ليله14091 92.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عالء رمضان عيد بدر14092 109مشتهر ع بني 

برى14093 نطوخدمحم عالء عبدالخالق عل احمد اليى 109.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عماد رجب عواد حجازى14094 64.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم عمرو السعيد السيد14095 101.5مشتهر ع بني 

وك حماد عبدالعليم حماد14096 نطوخدمحم ميى 103.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم محسن سيد احمد14097 94.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم محسن عطيه عبدالشكور14098 79.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم محسن دمحم السعيد14099 79.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم دمحم محمود عبدالعزيز عبداللطيف14100 86مشتهر ع بني 

ي دمحم حسن14101
نطوخدمحم محمود حسنن 74.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم محمود عل عبدالحميد14102 117مشتهر ع بني 

نطوخدمحم مدحت دمحم سيد احمد حمودة14103 79مشتهر ع بني 



نطوخدمحم مسعود دمحم السيد14104 85مشتهر ع بني 

نطوخدمحم ممدوح حمدان السيد شنانه14105 109.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم هالل دمحم غنيم بدر14106 52.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم وحيد عبدالمنعم مصطفن درويش14107 63.5مشتهر ع بني 

نطوخدمحم ياش عبدالرحمن عبدالتواب السيىس14108 55مشتهر ع بني 

نطوخمحمود احمد محمود دمحم14109 108مشتهر ع بني 

ن حافظ الديب14110 ف حسي  نطوخمحمود اشر 56مشتهر ع بني 

نطوخمحمود السيد سالم ابراهيم فراج14111 111.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود ايمن عبدالعزيز دمحم االكشر14112 122.5مشتهر ع بني 

ي14113
ن
نطوخمحمود جمال السيد الطنان 46.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود خالد رمضان فاضل سعيد14114 64.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود سالم محمود ابراهيم سالم14115 127مشتهر ع بني 

نطوخبسيطه- محمود سعيد عيداروس احمد خليل 14116 99مشتهر ع بني 

ن حمودة14117 نطوخمحمود شعبان حلىم عبدالحميد حسي  120.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود صالح حسن حسينن14118 121مشتهر ع بني 

نطوخمحمود طارق دمحم السيد عبدالكريم الصباغ14119 110.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود عبدالحميد دمحم عبدالعظيم البدوي14120 107مشتهر ع بني 

نطوخمحمود عبدهللا عبدالفتاح عبدالعزيز14121 109مشتهر ع بني 

نطوخمحمود دمحم سيد عزب سليمان14122 134.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود مسعد عبدالخالق عبدالواحد14123 124.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود مصطفن حامد السيد عمارة14124 130.5مشتهر ع بني 

نطوخمحمود ممدوح السيد عفيفن دمحم غليوه14125 66مشتهر ع بني 

نطوخمروان السيد سعيد السيد14126 132مشتهر ع بني 

نطوخمروان دمحم ابو العطا دمحم ابراهيم سلطان14127 114.5مشتهر ع بني 

 احمد عبدالننى السيد14128
نطوخمصطفن 77مشتهر ع بني 

نطوخمنقطع - مصطفن السباع صبىح ابراهيم سالم 14129 !VALUE#مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن حمدان السيد جمعه الخياط14130 65.5مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن راضن مصطفن راضن14131 27.5مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن سالمة السيد عبدالخالق14132 127مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن سليم عبدالمنعم السيد14133 120مشتهر ع بني 

ة ابو السعود14134 ي صيى
نطوخمصطفن صابر دمحم الطوجن 63.5مشتهر ع بني 

ي14135 ي دمحم زىكي السيد شلنى  عبدالننى
نطوخمصطفن 67.5مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن محسن دمحم عبدالمنعم14136 134.5مشتهر ع بني 

نطوخمصطفن وحيد عبدالمنعم مصطفن درويش14137 82مشتهر ع بني 

 عبدالباسط ابو جره14138
 
نطوخمعاذ احمد عبدالباق 101.5مشتهر ع بني 

ى14139 نطوخمعاذ اسامه ابراهيم دمحم الطيب الزهي  130مشتهر ع بني 

نطوخمعاذ حسام سعد السيد دمحم غنيم14140 85مشتهر ع بني 

نطوخمعاذ سمي  دمحم عبدالفتاح14141 129.5مشتهر ع بني 

نطوخهالل دمحم صابر عبدهللا14142 116.5مشتهر ع بني 

نطوخياش ايمن محمود الصباغ14143 25مشتهر ع بني 

نطوخياش راشد السعيد دمحم حمودة14144 35.5مشتهر ع بني 

نطوخيسن اكرم يسن دمحم عبدالواحد يونس14145 68.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف احمد راشد عبدالمنعم الغنام14146 72مشتهر ع بني 

نطوخيوسف احمد يوسف ابراهيم حافظ االكشر14147 73.5مشتهر ع بني 

ف السيد مصطفن جعفر14148 نطوخيوسف اشر 67مشتهر ع بني 

ف عبدالباسط عبدالفتاح عبدالباسط14149 نطوخيوسف اشر 117.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف اكرم رمضان السيد14150 111.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف السيد جمعه عل سالم صيام14151 68مشتهر ع بني 

نطوخيوسف السيد هالل السيد14152 96.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف بكر احمد عبدالعزيز السيد14153 97.5مشتهر ع بني 



نطوخيوسف تامر السيد سعيد عبدالمعطي14154 125.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف خالد دمحم السيد14155 118مشتهر ع بني 

نطوخيوسف رجب عبدالرازق دمحم الدرس14156 91.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف رمضان السيد عبدالحميد حماد14157 114مشتهر ع بني 

ن بدر14158 نطوخيوسف زغول دمحم غنيم حسي  99.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف سامح عبدالمرتىصن عبدالهادى14159 119.5مشتهر ع بني 

ي14160
ن
نطوخيوسف صالح دمحمي السيد عبدالقادر الكيالن 125مشتهر ع بني 

نطوخيوسف عبدالفتاح عطيه دمحم14161 132.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف عبدالمنعم السعيد عبدالمنعم14162 115.5مشتهر ع بني 

ي مصطفن سعودي14163
نطوخيوسف عبدالمنعم حسنن 36مشتهر ع بني 

نطوخيوسف عصام دمحم السيد الميهي14164 127.5مشتهر ع بني 

14165
ن
نطوخيوسف عليوه عبدالفتاح عليوه اسماعيل االطرون 107.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف عمار عبدهللا عبدالهادى دمحم14166 96مشتهر ع بني 

نطوخيوسف فارس اسماعيل محمود14167 128مشتهر ع بني 

نطوخيوسف كمال عبدالننى سيد النجار14168 30.5مشتهر ع بني 

ي14169 نطوخيوسف محسن دمحم دمحم ابراهيم الزهي  48.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف دمحم احمد عزب14170 90مشتهر ع بني 

نطوخيوسف دمحم السيد عبدالعليم14171 102مشتهر ع بني 

نطوخيوسف دمحم شحات مهدى14172 86مشتهر ع بني 

نطوخيوسف دمحم عبدالعاىط السيد14173 93مشتهر ع بني 

نطوخيوسف دمحم عبدالعظيم عبدالخالق14174 114.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف مرشد ابراهيم حالوه14175 85مشتهر ع بني 

نطوخيوسف وليد سليم درويش نض14176 56.5مشتهر ع بني 

نطوخيوسف ياش الشحات عبدالغنن14177 81.5مشتهر ع بني 

نطوخيونس حميده يونس مصطفن14178 99مشتهر ع بني 

ن السيد 14179 105.5منشية مشتهر ت أ طوخبسيطه- اشاء حسن عبدهللا حسي 

135.5منشية مشتهر ت أ طوخامل دمحم عبدالعزيز عبداللطيف باطه14180

ه فارس عبدالخالق عبدالعزيز الميه14181 134.5منشية مشتهر ت أ طوخامي 

123.5منشية مشتهر ت أ طوخايه عماد عيد رمضان دمحم14182

71.5منشية مشتهر ت أ طوخايه كامل صالح عبيد مصطفن14183

76.5منشية مشتهر ت أ طوخبسمه نادى عبدالننى محمود اسماعيل14184

128منشية مشتهر ت أ طوخدنيا عرفه صابر عامر احمد14185

135منشية مشتهر ت أ طوخدنيا هشام احمد احمد14186

126منشية مشتهر ت أ طوخدنيا هالل السعيد احمد السيد14187

127منشية مشتهر ت أ طوخرانا رشدى نارص سلمان عبدالجليل14188

92منشية مشتهر ت أ طوخرانيا دمحم عبدهللا عبدالمعبود محيسن14189

60.5منشية مشتهر ت أ طوخرحمه سالم دمحم غنيم14190

137.5منشية مشتهر ت أ طوخرقيه عبدالرازق صادق يونس14191

ف حلىم صالح ابراهيم14192 130.5منشية مشتهر ت أ طوخرؤى اشر

121.5منشية مشتهر ت أ طوخشهد عبدالرحمن عبدالهادى عبدالحميد14193

101.5منشية مشتهر ت أ طوخشهد عبدالعزيز عبدالخالق عبدالعزيز الميه14194

124.5منشية مشتهر ت أ طوخمريم ممدوح عل سويلم عفيفن14195

يف ابراهيم سالم حشيش14196 134.5منشية مشتهر ت أ طوخمنة هللا شر

101.5منشية مشتهر ت أ طوخمنة هللا عبدهللا دمحم عل رمضان14197

136منشية مشتهر ت أ طوخمنه عماد يونس دمحم يونس14198

136.5منشية مشتهر ت أ طوخمها مسعد محمود الكحال دمحم14199

129منشية مشتهر ت أ طوخندى مصطفن رمضان الطوجن14200

136منشية مشتهر ت أ طوخنورا رضا رمضان عبدالسالم14201

127منشية مشتهر ت أ طوخنورهان هالل دمحم غنيم14202

117منشية مشتهر ت أ طوخهاله عبدالستار راضن كامل بريك14203



 الظايط منصور ابراهيم14204
ن
67.5منشية مشتهر ت أ طوخهنا هان

132منشية مشتهر ت أ طوخيارا عرفات عبيد عيىس طنطاوى14205

ن عيد رمضان عبدالسالم مرس14206 133منشية مشتهر ت أ طوخياسمي 

136.5منشية مشتهر ت أ طوخاحمد رجب عبدالفتاح دمحم عفيفن14207

64منشية مشتهر ت أ طوخاحمد رزق عبدالننى محمود اسماعيل14208

ن احمد14209 121منشية مشتهر ت أ طوخاحمد مصلىح احمد حساني 

77.5منشية مشتهر ت أ طوخادم اسعد عل سويلم عفبفن14210

120.5منشية مشتهر ت أ طوخالسعيد نض السعيد احمد السيد14211

24.5منشية مشتهر ت أ طوخامجد يىحي عبدهللا احمد عبدالوهاب14212

 معوض دمحم14213
ن
65.5منشية مشتهر ت أ طوخحازم هان

123منشية مشتهر ت أ طوخحسام حسن احمد حسن دمحم14214

104.5منشية مشتهر ت أ طوخحسام نارص حسن دمحم حسن14215

121.5منشية مشتهر ت أ طوخحسن شعبان السيد ابراهيم بدر14216

95.5منشية مشتهر ت أ طوخزايد عبدالهادى زايد عبدالهادى خضن14217

116منشية مشتهر ت أ طوخزياد دمحم احمد حسن دمحم14218

82منشية مشتهر ت أ طوخسمي  وائل سمي  عبدالواحد سالم14219

86منشية مشتهر ت أ طوخصابر عالم صابر عامر احمد14220

33منشية مشتهر ت أ طوخعبدالرحمن صالح احمد عبدالتواب ابراهيم14221

26منشية مشتهر ت أ طوخعبدهللا السيد ابراهيم دمحم سليم14222

124.5منشية مشتهر ت أ طوخعبدهللا عياد عويس دمحم السيد14223

87.5منشية مشتهر ت أ طوخعبدهللا وائل عبدالعاىط دمحم14224

يف سعد حسن دمحم14225 109منشية مشتهر ت أ طوخعمر شر

50.5منشية مشتهر ت أ طوخعمرو صبىح عبدهللا عبدالمعبود محيسن14226

62منشية مشتهر ت أ طوخفرحات محمود فرحات دمحم كامل14227

54منشية مشتهر ت أ طوخدمحم احمد عبدالعظيم دمحم14228

135.5منشية مشتهر ت أ طوخدمحم السيد رمضان دمحم بدوى14229

ن سليم دمحم14230 116منشية مشتهر ت أ طوخدمحم حسن حسي 

32.5منشية مشتهر ت أ طوخدمحم رزق عيىس طنطاوى14231

55منشية مشتهر ت أ طوخدمحم صبىح عبدالعاىط عطية14232

90منشية مشتهر ت أ طوخدمحم عباده راضن كامل بريك14233

110منشية مشتهر ت أ طوخدمحم عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم سليم14234

124.5منشية مشتهر ت أ طوخدمحم محمود دمحم محمود ابو عيطه14235

97منشية مشتهر ت أ طوخمحمود حمدى عبدالمنعم قاسم السيد14236

59منشية مشتهر ت أ طوخمحمود دمحم يونس دمحم14237

ي14238
ن
ن عبدالرحمن ابوهان ي حسي 

 دمحم حسنن
ن
74منشية مشتهر ت أ طوخهان

90منشية مشتهر ت أ طوخيوسف هالل عبدالرحيم عل14239

ن بميت كنانة/شطوخابراهيم رمضان الشحات عبدالحليم دمحم14240 133دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخابراهيم طاهر دمحم يىح عبدالفتاح قاسم14241 133دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخابراهيم عل عل حسن سالمان14242 16.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ي نعمت هللا حسن14243
ن بميت كنانة/شطوخابراهيم دمحم حسنن 132دمحم السباع حجازى ع بني 

14244
 
ن بميت كنانة/شطوخابراهيم هشام ابراهيم عبدالمجيد دسوق 75دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد اسماعيل السيد سالم وردة14245 111.5دمحم السباع حجازى ع بني 

14246
ن
ف دمحم دمحم الطنان ن بميت كنانة/شطوخاحمد اشر 121.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ى النهر14247 ن بميت كنانة/شطوخاحمد السيد احمد خضن 129دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد السيد احمد دمحم رمضان14248 134.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد السيد عبدربه يوسف عل14249 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ايمن رضا دمحم14250 131.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ايمن دمحم السيد دمحم مانع14251 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ايهاب علي دمحم عبده14252 128دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد جمال دمحم عبدالعاىط بالل14253 84.5دمحم السباع حجازى ع بني 



ن بميت كنانة/شطوخاحمد حماده نض هللا سليمان موجع14254 104دمحم السباع حجازى ع بني 

14255
ن
ن بميت كنانة/شطوخاحمد خالد عبدالننى عبدالعزيز الطنان 65دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد راضن ابراهيم عبدالهادى يوسف14256 118.5دمحم السباع حجازى ع بني 

14257
ن
ن بميت كنانة/شطوخاحمد راضن عبدهللا حسن الطنان 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد رجب دمحم غريب منصور ابوالوفا14258 66دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد رمضان احمد دمحم ابوزيد14259 102دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد سامح ابراهيم سالمان14260 96.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد سعد الشحات عبدالحليم دمحم14261 138دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد سعيد الشحات مبارك14262 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد سعيد عبدالحميد منصور االسود14263 133.5دمحم السباع حجازى ع بني 

 عبدالوهاب دمحم االسود14264
 
ن بميت كنانة/شطوخاحمد شوق 134.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ى السيد الشحات وفا14265 ن بميت كنانة/شطوخاحمد صيى 133.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد طارق دمحم السيىس14266 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد طه توفيق السيد دمحم14267 107.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عادل سيد عبدالمقصود صبيح14268 18دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عبدالعزيز محمود دمحم بدوى14269 125.5دمحم السباع حجازى ع بني 

يف دمحم احمد الحكيم14270 ن بميت كنانة/شطوخاحمد عبدالمحسن الشر 63دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عرفه دمحم يوسف عرفه دياب14271 100.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عصام احمد عبدالحميد االسود14272 72.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عصام دمحم عبدالغنن حسن مصطفن14273 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عل سالمه حسن عل14274 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عمرو دمحم عبدالمحسن منتض14275 90.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد عيد دمحم عبدهللا حسن14276 9.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد فايق احمد محمود احمد ابراهيم14277 136.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ماهر بدر العزب السيد14278 88.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ماهر كمال احمد14279 76.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد دمحم حامد عبدالغنن عيسوى14280 135.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد دمحم رمضان دمحم ابراهيم14281 133دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد دمحم صابر السيد احمد عل نخله14282 132دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد دمحم عطا دمحم دياب14283 51.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد محمود عبدالعزيز محمود عل االسود14284 120.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد محمود دمحم عبدالفتاح النحاس14285 121.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد مصطفن احمد عبدالفتاح دمحم14286 102دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد مهدى السيد عبدالحافظ هاشم14287 59.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمنقطع- احمد نبيل عليوة عابدين 14288 73.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ي14289
ن بميت كنانة/شطوخاحمد وائل ابراهيم صادق احمد عفيفن 126.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد وائل احمد عطا14290 105.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاحمد ياش خليفه رضوان علي14291 126.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخادهم دمحم رضا شحا ته رمضان14292 32دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخادهم دمحم عبدالرازق مصطفن خضن14293 47دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخادهم منصور دمحم عبدالرحمن سالمة االسود14294 128دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاسالم عبدالجواد فهىم عبدالهادى دمحم14295 127.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاسالم عل سعد عل14296 75دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاسالم عل دمحم شعبان الهلباوى14297 94.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخالسيد رافت سالمان السيد سالمان14298 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخالسيد عبداللطيف سيد سيد احمد خي  الدين14299 16.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخالسيد محمود السيد دمحم الشعراوى14300 139دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخالعرنى فارس العرنى يونس ابراهيم14301 118.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخالمصطفن سالم دمحم عبدالسالم دمحم عل سالم14302 129.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخانس دمحم عبدالقادر درويش14303 136دمحم السباع حجازى ع بني 



ن بميت كنانة/شطوخاياد احمد سعد دمحم14304 127.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخايمن دمحم عل عليوة زغلول14305 133.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخباسم ابراهيم احمد ابراهيم محمود14306 101دمحم السباع حجازى ع بني 

ن14307 ن بميت كنانة/شطوخباسم دمحم عبدالفتاح حفنن دمحم شاهي  90دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخبشار شعبان السيد حسن الخواجه14308 68دمحم السباع حجازى ع بني 

ي دمحم دمحم سالمه االسود14309 ن بميت كنانة/شطوخبالل عبدالننى 138.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخبالل دمحم السيد عبداللطيف سالمه14310 97دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخبوال ميالد مني  كامل خليل هندى14311 72دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخبوال يشى صبىح حنا تادرس يوسف14312 82.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخجاش نارص احمد دمحم حسن عفيفن14313 56دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحازم عبدالفتاح عبدهللا دمحم عبدهللا14314 131.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحازم دمحم سعد احمد جميل14315 36دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحامد ساىم عبدالحميد محمود االسود14316 127.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحسن دمحم حسن محمود ابراهيم14317 131.5دمحم السباع حجازى ع بني 

بينن14318 ن بميت كنانة/شطوخحسن مهدى حسن احمد عل الشر 58.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ى دمحم عطاهللا14319 ي خضن ن راضن خضن ن بميت كنانة/شطوخحسي  136.5دمحم السباع حجازى ع بني 

يف14320 ن راضن عيد عبدالرحمن عل شر ن بميت كنانة/شطوخحسي  135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن دمحم دمحم عطيه السيىسي14321 ن بميت كنانة/شطوخحسي  129دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحلىم صابر حلىم صابر دمحم العطرب14322 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخحمدى بربرى حمدى دمحم غنيم البنا14323 61.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخخالد حمدى السيد ابراهيم خليل14324 88دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخرجب محمود رجب محمود عبداللطيف14325 126دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخرجب مهدي رجب احمد عفيفن14326 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخرجب هشام رجب سباع احمد عوض14327 54.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخرضا دمحم الشحات عبدالفتاح14328 63.5دمحم السباع حجازى ع بني 

 عبدالمجيد ابراهيم14329
 
ن بميت كنانة/شطوخرضا ياش دسوق 109دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد احمد كمال دمحم عبدالوهاب14330 89دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد اسامه مراد توفيق دمحم صادومه14331 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد ايمن عبدالسالم الشحات ورده14332 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد ايمن عبدالمنعم عبدالجليل سعد جمعه14333 135.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد تامر بيوىم دمحمى فرو14334 105.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد خالد غريب دمحم عبدالهادى14335 95.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد ماهر عل صابر عل احمد14336 98.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخزياد دمحم السيد متوىل السيد مصطفن14337 61.5دمحم السباع حجازى ع بني 

قاوى14338 ن بميت كنانة/شطوخسامح دمحم دمحم عطا الشر 91.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ى14339 ن بميت كنانة/شطوخشاج الدين وحيد احمد احمد خي  76.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسليمان دمحم مسعود عبدالرحيم14340 116دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسليمان مصطفن سليمان احمد سليمان عطاهللا 14341 104دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيد عل السيد عل ابراهيم سالمه14342 60.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيف احمد مصطفن احمد البديوى14343 122.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيف الدين نزيه عبدالننى دمحم دمحم عل سالم14344 105دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيف رمضان محروس عيد عجىم14345 81.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيف نارص دمحم عل سويلم فرحات14346 62.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخشاهر رضا ابراهيم العليىم14347 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخصابر دمحم معوض دمحم معوض ورده14348 90دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخصبىح حماده صبىح عبدالحميد عبدالحميد14349 133دمحم السباع حجازى ع بني 

يف احمد دمحم عل مصطفن14350 ن بميت كنانة/شطوخطارق شر 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعاطف السيد الشحات محمود احمد رمضان14351 138.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبداالعل تامر سمي  دمحم14352 131دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالحفيظ سيد درويش عبدالحفيظ عبدالعزيز14353 111دمحم السباع حجازى ع بني 



ن بميت كنانة/شطوخعبدالحميد هشام عبدالحميد عبدالباسط خوانده14354 88.5دمحم السباع حجازى ع بني 

يف14355 ن بميت كنانة/شطوخعبدالحميد ياش عبدالحميد عبدالسالم شر 110دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن السيد سعد دمحم السيد14356 124.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن جمال عل احمد االسود14357 90دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن خالد عبدالحميد حسن ورده14358 116.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن رجب دمحم سعفان14359 126.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن سيد عبدالقادر عبدالوهاب خي  الدين14360 113.5دمحم السباع حجازى ع بني 

 عبدالحميد عبدالقادر هوازل14361
 
ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن شوق 113.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن صالح ابراهيم عبداللطيف دمحم14362 131دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن ضياء دمحم دمحم النحاس14363 133دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن طه حبيب دمحم حبيب14364 50دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن عبدالقادر عبدهللا عبدالعزيز مهدى14365 96.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن عزت السيد احمد عيسوى14366 108.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن مجدى دمحم عبدالمومن مرس14367 107دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن دمحم احمد عبدالحميد احمد سالمان14368 103.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن دمحم شعبان دمحم سالمان14369 92دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالنارص الديك14370 112.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن دمحم دمحم يونس14371 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن ياش حسن عبدالفتاح محمود غنيم14372 123.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالرحمن يىح السيد محمود عبدالغفار14373 115.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالسالم نارص عبدالسالم عبدالغنن سالمه14374 108دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالعزيز عامر عبدالعزيز محمود فؤاد علي14375 114دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا احمد عبدهللا عبدالفتاح الدخاخنن14376 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا اسالم اسامه خليل بالل14377 113دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا جمال عبدالعاىط محمود شنب14378 81.5دمحم السباع حجازى ع بني 

14379
 
ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا حماده السيد عبدالعاىط محمود دسوق 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا حماده عبدهللا احمد14380 124.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا حمدى امام عطاهللا14381 102.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا رضا دمحم عبدالىح عبدالفتاح14382 85دمحم السباع حجازى ع بني 

14383
 
ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا شعبان دمحم فهىم دسوق 45دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا دمحم صالح عبدالفتاح ابراهيم14384 71.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا هشام سعد دمحم14385 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالوهاب اسامه عبدالفتاح زغيب14386 127دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالوهاب عل عبدالوهاب محمود السيىس14387 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب عبدالوكيل الحكيم14388 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل السيد علي احمد العكل14389 123دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل ايمن عل ابوالعال عل14390 136.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل ايمن عل فتىح عزب14391 62دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل جمعه عبدالعزيز احمد عبدالرحيم14392 73.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل خالد عل فتىح الشعراوى14393 120.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل صابر عل صابر عل احمد14394 55دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل ضياء عل عل زغلول14395 123دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعل عالء عبدالننى دمحم دمحم14396 109دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعماد عل دمحم عل عبدالكريم14397 76دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعماد دمحم مصطفن دمحم سالمان14398 101دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر اسامه حسن دمحم عبدالرازق ابراهيم14399 126دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر حماد عبدالوكيل محمود حسن يوسف14400 124.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ي عبدهللا سيف النض14401
 
ن بميت كنانة/شطوخعمر دسوق 84.5دمحم السباع حجازى ع بني 

قاوى14402 ن بميت كنانة/شطوخعمر راضن دمحم سعيد السيد الشر 103.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر سمي  سالمه سالم عفيفن ورده14403 104دمحم السباع حجازى ع بني 



يف مهدى دمحم14404 ن بميت كنانة/شطوخعمر شر 91.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر دمحم حسنن عبدالجواد14405 126.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر دمحم محمود حسن العليىم14406 127دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر محمود حبيب دمحم حرب14407 75دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمر مراد سعد دمحم مصطفن14408 137دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمرو خالد عبدهللا معوض14409 55.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخعمرو ماهر عبداللطيف الشعراوى14410 121.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخفتىح صابر فتىح دمحم عبدالفتاح قزعه14411 79.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخفهد فراج عواد سالمه مسلم14412 108.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخكريم اسامة دمحم عبدالكريم عبدهللا14413 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخكريم راىم السيد جمال ابراهيم نوار14414 124دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخكريم عاطف شعبان دمحم شعيب14415 114دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمازن خالد عبدالفتاح عبدالجليل سعد14416 129دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمازن رضا سمي  عل ابراهيم رمضان14417 128دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمازن عبده رمضان عبدالقادر علي14418 129.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمازن ماهر مهدى كامل عبدالهادى فرحات14419 128.5دمحم السباع حجازى ع بني 

14420
ن
ن بميت كنانة/شطوخدمحم احمد ابراهيم العنان 124.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم احمد دمحم العرنى عكاشه حسن14421 130.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم احمد دمحم عفيفن عبدالرحيم14422 103.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن14423 ف راشد بخيت حسي  ن بميت كنانة/شطوخدمحم اشر 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ف عبدالحكم جعفر14424 ن بميت كنانة/شطوخدمحم اشر 29دمحم السباع حجازى ع بني 

ف عبدالعظيم السيد حجازى14425 ن بميت كنانة/شطوخدمحم اشر 28دمحم السباع حجازى ع بني 

ف عبدالوكيل دمحم احمد14426 ن بميت كنانة/شطوخدمحم اشر 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ف دمحم لطفن ورده14427 ن بميت كنانة/شطوخدمحم اشر 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم السيد بدر السيد الغنام14428 136دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم السيد صابر غنيه14429 131.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم الهادى بدوى عبدالحميد بدوى14430 103دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بخيت14431 ن بميت كنانة/شطوخدمحم بخيت عبدالعزيز بخيت حسي  118دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم جابر عل متوىل14432 83دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حسام دمحم السيد بريك14433 127دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حسن عل حسن حماد14434 92دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حسن دمحم الكربيىحى14435 127.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حماده ابراهيم سالمان14436 102دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حماده رشوان رفااع14437 88دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حمدان احمدالعرنى عل بربرى14438 68دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم حمدى دمحم محمود منتض14439 95.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم خالد محمود عبدالقادر هوازل14440 76.5دمحم السباع حجازى ع بني 

قاوى14441 ن بميت كنانة/شطوخدمحم رجب عطا دمحم الشر 120دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم رضا سالم عل دمحم14442 121.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم رضا سالمه دمحم احمد ابوزيد14443 119.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم رمضان دمحم دمحم الغنام14444 90.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم سامح عبدالوهاب درويش14445 133دمحم السباع حجازى ع بني 

يف14446 يف امام السيد شر ن بميت كنانة/شطوخدمحم شر 131.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم شعبان دمحم سالمان14447 112.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم شعبان دمحم دمحم منتض14448 138دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم صابر ابراهيم صابر14449 132دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم صالح شحات حسينن حشيش14450 91دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم صالح دمحم شعبان عبدالمحسن14451 119دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم طارق عبدالجواد محمود يىح14452 126دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عاطف عبدالعاىط عبدالغنن سالمه14453 131دمحم السباع حجازى ع بني 



ن بميت كنانة/شطوخدمحم عباده دمحم محمود منتض14454 86دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز ابراهيم14455 106.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عبدالننى ابراهيم غريب ابوالوفا14456 89.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن14457 ن بميت كنانة/شطوخدمحم عبدالننى رفعت عبدالمحسن ابو العني  130دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عرفات دمحم عبدالعزيز عطاهللا14458 125.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عصام رجب جابر ابراهيم14459 76دمحم السباع حجازى ع بني 

قاوى14460 ن بميت كنانة/شطوخدمحم عطا عبدهللا عطا دمحم الشر 112دمحم السباع حجازى ع بني 

ن14461 ن بميت كنانة/شطوخدمحم عل دمحم دمحم شاهي  121دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عماد السيد عبدربه مرع14462 123.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عماد عبدالحميد جميل14463 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ى دمحم عبدالوهاب14464 ن بميت كنانة/شطوخدمحم عمرو حسن صيى 133دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم عيد دمحم عبدالننى دمحم ابراهيم14465 115دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم فكرى حسن نعمت هللا حسن14466 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم ماهر دمحم عبدهللا14467 70.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم محرم فهىم السيد نعمه هللا14468 83.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم محسن دمحم خواندة14469 120دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم دمحم عبدالىح محمود14470 63دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم دمحم محمود بدوي14471 118.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم محمود دمحم دمحم الشحات سالمان14472 117دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم محمود دمحم محمود العليىم14473 77.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم محمود دمحم منصور عطاهللا14474 74دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم مختار فج النور عبدالموجود النحاس14475 78دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم مسعد طه ابراهيم الخشاوى14476 108.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم نبيل فؤاد عبداللطيف دياب14477 111.5دمحم السباع حجازى ع بني 

 السيد بدوى حجازى 14478
ن
ن بميت كنانة/شطوخبسيطه- دمحم هان 102دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم هشام ابراهيم سليمان حجازى14479 84.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم هشام ابراهيم عبدالرحيم14480 131دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم وائل دمحم دمحم احمد14481 97.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم ياش السيد عبدهللا عل سيد احمد14482 75.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخدمحم ياش عبدالعظيم عبدهللا حيدر14483 120دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود احمد محمود عبدالباسط دمحم14484 83دمحم السباع حجازى ع بني 

ف محمود عز 14485 ن بميت كنانة/شطوخمنقطع- محمود اشر !VALUE#دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود السيد عبدالمحسن احمد ابراهيم النحاس14486 123دمحم السباع حجازى ع بني 

ي14487
ن بميت كنانة/شطوخمحمود السيد محمود السيد الغباسر 123دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود امجد عبدالمعز سالمة دمحم14488 99دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود جمال غريب دمحم عبدالهادى14489 135دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود حسام السيد محمود يىح14490 99دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود رضا عبدالرازق نضهللا شحاتة14491 56.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود ساىم محمود دمحم احمد جندى14492 135دمحم السباع حجازى ع بني 

يف صابر نض14493 ن بميت كنانة/شطوخمحمود شر 135.5دمحم السباع حجازى ع بني 

يف كمال احمد دمحم14494 ن بميت كنانة/شطوخمحمود شر 104دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود طارق محمود دمحم جندى14495 103دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود عبدالننى دمحم عبدالحميد حسن14496 69دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود ماهر عبدالعاىط دمحم السيىس14497 132.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود دمحم عبدالمحسن دمحم ابراهيم الخوىل14498 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود دمحم محمود ابراهيم زغلول14499 46دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمحمود دمحم محمود بدوي14500 94دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمروان ماهر عبدالعزيز العليىم14501 138.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن ايمن عبدالعزيز النهر14502 135.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن تامر دمحم عبدالهادى دمحم عبدالهادى14503 110.5دمحم السباع حجازى ع بني 



ن بميت كنانة/شطوخمصطفن خالد دمحم رجب دمحم العرنى خوانده14504 125.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن رمضان عبدالسالم صادق دمحم14505 113.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ى السيد14506 ن بميت كنانة/شطوخمصطفن رمضان دمحم زكريا خضن 111دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن سيد ابراهيم دمحم فؤاد عل14507 110دمحم السباع حجازى ع بني 

يف صابر نض14508 ن بميت كنانة/شطوخمصطفن شر 131دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن صابر عبدالعزيز حطبة14509 61دمحم السباع حجازى ع بني 

ي مرسي14510
 
ن بميت كنانة/شطوخمصطفن دمحم عبدالمحسن دسوق 136.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن محمود جاد الشحات الغنام14511 128دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن مختار قاسم فرج هللا14512 130.5دمحم السباع حجازى ع بني 

14513
ن
ن بميت كنانة/شطوخمصطفن نض عبدالسالم نض البسيون 128.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن هشام عبدالعزيز احمد سند14514 130.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمؤمن ايمن السيد احمد عيسوى14515 119دمحم السباع حجازى ع بني 

ى14516 ى دمحم خضن ن بميت كنانة/شطوخمؤمن خالد خضن 134دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمؤمن دمحم اسماعيل دمحم الخواجه14517 131دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخنور الدين السيد احمد دمحم زغيب عل14518 128دمحم السباع حجازى ع بني 

ن سليمان14519 ن بميت كنانة/شطوخنور دمحم عبدالفتاح حساني  123دمحم السباع حجازى ع بني 

ف عبالفتاح السيىس14520 ن بميت كنانة/شطوخهشام اشر 104.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخياش دمحم عبدالموجود عبدالحميد يىح14521 106.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن ماهر حسن شاكر حسن شاكر14522 ن بميت كنانة/شطوخياسي  74.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيىح محمود احمد محمود يىح14523 62دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيحن  رمضان سعد غنيم دمحم14524 136دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف احمد عبدالحكم دمحم رمضان14525 135.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ف حامد عرفه14526 ن بميت كنانة/شطوخيوسف اشر 129.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ف عطا ادريس14527 ن بميت كنانة/شطوخيوسف اشر 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف السيد عبدالننى مهدى يىحي14528 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف جميل عبدالسالم عبدالغفار14529 128.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف حماده سعد مرس فرو14530 103دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف رجب ابراهيم ابراهيم صابر14531 140دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف رجب صابر محمود غنيه14532 114دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف رمضان عبدالجواد عبدالرازق عبدالهادى14533 129.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف ساىم احمد ابراهيم عيسوى14534 113.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف شعبان دمحم عبدالمطلب عل14535 133.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف عبدهللا رمضان الشافعي عبدالرحيم14536 96دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف عبدالننى يوسف احمد يوسف14537 137.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف دمحم رضا عبدالسالم حبيب14538 124.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف دمحم سليمان عطاهللا14539 137دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخيوسف دمحم مرتىصن احمد دمحم الحكيم14540 68دمحم السباع حجازى ع بني 

117.5عمر بن الخطاب ت أطوخاسماء مجدى عبدالعزيز عبدالهادى عفيفن14541

126عمر بن الخطاب ت أطوخاصاله سمي  ابراهيم فؤاد14542

108.5عمر بن الخطاب ت أطوخاالء رضا عبدالفتاح حسن علي14543

 عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم عبدالرحمن14544
ن
105عمر بن الخطاب ت أطوخامان

112عمر بن الخطاب ت أطوخامل ابراهيم حسن عزب حسن14545

93عمر بن الخطاب ت أطوخامل حماده محمود محمود عل حسن14546

ف عل محمود عفيفن14547 ه اشر 134عمر بن الخطاب ت أطوخامي 

51.5عمر بن الخطاب ت أطوخايمان سمي  دمحم محمود14548

86عمر بن الخطاب ت أطوخايناس عرفه عبدالمنعم نعمه هللا حسن14549

27عمر بن الخطاب ت أطوخايه السيد عبدالفتاح عبدالجليل سعد14550

93عمر بن الخطاب ت أطوخبسمله طارق السيد عبدالجواد دمحم14551

129عمر بن الخطاب ت أطوخبسمله ماهر السيد عبدالحميد14552

111.5عمر بن الخطاب ت أطوختف  عيد دمحم عبدالننى دمحم ابراهيم14553



136.5عمر بن الخطاب ت أطوخثريا دمحم عل عل عبدالرحيم14554

 رمضان عاى حموده14555
ن
133عمر بن الخطاب ت أطوخجنن هان

120.5عمر بن الخطاب ت أطوخحبيبه ابراهيم السيد ابراهيم هوازل14556

21.5عمر بن الخطاب ت أطوخحبيبه سمي  دمحم احمد14557

84عمر بن الخطاب ت أطوخحبيبه عالء فرج احمد فرج14558

105.5عمر بن الخطاب ت أطوخحبيبه دمحم سمي  عيسوي14559

138عمر بن الخطاب ت أطوخحبيبه وائل دمحملطفن وردة14560

39.5عمر بن الخطاب ت أطوخخلود ابراهيم محمود حسن نعمه هللا14561

114.5عمر بن الخطاب ت أطوخرقيه رجب محمود عبدالعزيز علي14562

87.5عمر بن الخطاب ت أطوخرقيه رضا عبدالرحمن متوىل حسن14563

104عمر بن الخطاب ت أطوخرقيه سمي  احمد فرج احمد14564

111عمر بن الخطاب ت أطوخرقيه شحتة علي عبدالفتاح14565

112.5عمر بن الخطاب ت أطوخروان احمد صالح محمود السيد عيىس14566

84عمر بن الخطاب ت أطوخساره دمحم سعدون دمحم عل14567

ي شكوي14568
63.5عمر بن الخطاب ت أطوخساميه عيد حلىمي دمحم عفيفن

65عمر بن الخطاب ت أطوخساميه دمحم سعد دمحم غريب14569

116.5عمر بن الخطاب ت أطوخشمس ياش عبدالمعط ابراهيم البنا14570

125عمر بن الخطاب ت أطوخشهد ايمن احمد موسي14571

100.5عمر بن الخطاب ت أطوخشهد حسام الدين عبدالفتاح دمحم شمس الدين14572

124.5عمر بن الخطاب ت أطوخشهد سعيد السيد عثمان اسماعيل14573

33.5عمر بن الخطاب ت أطوخشهد طاهر عبدالعزيز عبدالحميد وردة14574

يف عايد يوسف عرمان14575 133.5عمر بن الخطاب ت أطوخشيماء شر

ى غريب14576 55.5عمر بن الخطاب ت أطوخفاطمه الزهراء رمضان ابراهيم بحي 

15.5عمر بن الخطاب ت أطوخفاطمه ربيع بدر دمحم بدوي14577

83عمر بن الخطاب ت أطوخفاطمه شعبان فتىح عل غفيفن14578

97.5عمر بن الخطاب ت أطوخفرح وائل السيد عبدهللا عل سيد احمد14579

103عمر بن الخطاب ت أطوخفرحه عزت احمد عبدالعزيز عدوى14580

47عمر بن الخطاب ت أطوخماجده رضا رمضان عثمان السيد14581

78عمر بن الخطاب ت أطوخمريم جابر دمحم السيد ابراهيم14582

77.5عمر بن الخطاب ت أطوخمريم رجب موس ابراهيم موس14583

118عمر بن الخطاب ت أطوخمريم رضا عبدالفتاح عبدالجليل سعد14584

91عمر بن الخطاب ت أطوخمريم طه فتىح دمحم حسن14585

94.5عمر بن الخطاب ت أطوخمريم ماهر سعد ابراهيم رزق14586

117عمر بن الخطاب ت أطوخمريم محفوظ عبدالعزيز احمد14587

72.5عمر بن الخطاب ت أطوخمريم وائل عيد دمحم شديد14588

137.5عمر بن الخطاب ت أطوخملك بسام السيد عبدالهادى زين الدين14589

118عمر بن الخطاب ت أطوخملك سعيد عاشور برغوث14590

122عمر بن الخطاب ت أطوخمنة هللا خالد جوده علي عبدهللا14591

68.5عمر بن الخطاب ت أطوخمنة هللا عبدالجواد عبدهللا سيف النض14592

119.5عمر بن الخطاب ت أطوخمنة هللا عبدالننى عبدالمحسن موس لبده14593

49.5عمر بن الخطاب ت أطوخمنة هللا محمود فؤاد مهدى محمود14594

93.5عمر بن الخطاب ت أطوخمنن مسلم احمد ابراهيم14595

127عمر بن الخطاب ت أطوخندى ابراهيم دمحم مغرنى ابراهيم حسو14596

103عمر بن الخطاب ت أطوخنور ابو القاسم نارص سليمان شكري14597

95عمر بن الخطاب ت أطوخنورا جمال دمحم شمس الدين ابراهيم14598

ن هدهد بكري السيد14599 مي  124.5عمر بن الخطاب ت أطوخني 

52عمر بن الخطاب ت أطوخهدير شعبان دمحم احمد مرس14600

124عمر بن الخطاب ت أطوخهمس سعد فتىح عل عفيفن14601

ن طارق عبدالمعط ابراهيم البنا14602 129.5عمر بن الخطاب ت أطوخياسمي 

38.5عرب الخلوة ت أطوخاشاء محارب عوده سالم14603



ن14604 65عرب الخلوة ت أطوخاعتماد السيد سيد امي 

114عرب الخلوة ت أطوخايات خالد حسن حافظ14605

99عرب الخلوة ت أطوخخلود رضا سالم دمحم14606

49.5عرب الخلوة ت أطوخرحمه السعيد كامل دمحم14607

108.5عرب الخلوة ت أطوخسلىم ابو ليلة دمحم عبدالعال عبيد14608

109.5عرب الخلوة ت أطوخشهد السعيد عاشور ابراهيم حجازى14609

121عرب الخلوة ت أطوخشهد سالمان صبىح سالمان14610

69عرب الخلوة ت أطوخشهد وائل عبدالسميع السيد14611

101عرب الخلوة ت أطوخعايده احمد عامر نصارجمعه14612

139عرب الخلوة ت أطوخمريم احمد مصطفن عبدالمطلب14613

123.5عرب الخلوة ت أطوخمريم زكريا سعد عدي14614

117.5عرب الخلوة ت أطوخمنة وجيه عبدالعاىط عبدالوهاب14615

14616
 
115عرب الخلوة ت أطوخمنه سعد دمحم عبدالباق

99.5عرب الخلوة ت أطوخىم دمحم عبدالعاىط عبدالوهاب14617

يف فوزى ابراهيم14618 112.5عرب الخلوة ت أطوخابراهيم شر

55عرب الخلوة ت أطوخاحمد دمحم ابراهيم دمحم14619

ى مسعد شحات حسن14620 133.5عرب الخلوة ت أطوخادهم صيى

48.5عرب الخلوة ت أطوخادهم دمحمى عبدالفتاح دمحمى14621

132عرب الخلوة ت أطوخعمر دمحم دمحم عبدالمقصود14622

ه14623 ن 90عرب الخلوة ت أطوخفيصل ابراهيم سليمان جي 

ن بيوىم14624 !VALUE#عرب الخلوة ت أطوخكريم عبدهللا حسي 

89عرب الخلوة ت أطوخيوسف سعيد ابراهيم السيد14625

129.5ميت كنانة ع بناتطوخاشاء عادل احمد السيد ابراهيم14626

43ميت كنانة ع بناتطوخاشاء دمحم صالح الدين دمحم لبيب دمحم14627

 منصور حسن منصور14628
ن
25.5ميت كنانة ع بناتطوخاشاء هان

105ميت كنانة ع بناتطوخاسماء احمد عبدالعزيز عبدالقادر فليفل14629

131ميت كنانة ع بناتطوخاسماء رمضان عبداللطيف الشعراوى14630

127ميت كنانة ع بناتطوخاسماء سامح سمي  غريب عبداللطيف14631

14632
ن
48ميت كنانة ع بناتطوخاسماء سعد عبدالحميد حامد نض البسيون

113.5ميت كنانة ع بناتطوخاسماء سليمان عبدالمرضن دمحم عطا هللا14633

26ميت كنانة ع بناتطوخاسماء صابر سعد يونس عيسوى14634

116ميت كنانة ع بناتطوخاسماء فارس رمضان دمحم السيد عزازى14635

قت ضياء سند عبدالعزيز احمد سند14636 131.5ميت كنانة ع بناتطوخاشر

71.5ميت كنانة ع بناتطوخاالء عماد الدين السيد عطا دمحم14637

ف دمحم السيد مانع14638 107.5ميت كنانة ع بناتطوخامال اشر

ف عبدالعظيم ابراهيم دمحم عز14639  اشر
ن
127.5ميت كنانة ع بناتطوخامان

 ايمن فتىح صادق احمد عفيفن14640
ن
134.5ميت كنانة ع بناتطوخامان

128ميت كنانة ع بناتطوخامنيه حمدى صابر دمحم يوسف خونده14641

ه حمدان دمحم يونس14642 127.5ميت كنانة ع بناتطوخامي 

14643
ن
85.5ميت كنانة ع بناتطوخامينه عرفه امام السيد دمحم عنان

114ميت كنانة ع بناتطوخانصاف عماد ابراهيم وهبة14644

39ميت كنانة ع بناتطوخايات ايمن عطا عبدالعاىط عل حموده14645

ماوى14646 133.5ميت كنانة ع بناتطوخايمان عاطف عبده خضن اليى

119ميت كنانة ع بناتطوخايمان وليد دمحم عيد غريب14647

119ميت كنانة ع بناتطوخايه احمد دمحم رمضان عبدالحميد14648

134ميت كنانة ع بناتطوخايه جمال غريب عبداللطيف سليمان14649

133ميت كنانة ع بناتطوخايه سعد عبدالوكيل دمحم حسن14650

137.5ميت كنانة ع بناتطوخايه عصام رمضان دمحم العليىم14651

122.5ميت كنانة ع بناتطوخبسمله تامر محمود عل محمود ابو بلد14652

121.5ميت كنانة ع بناتطوخبسمله ماجد عبدالمجيد سيد احمد سالمه14653



127.5ميت كنانة ع بناتطوختبارك وليد عزت لبيب ابراهيم14654

30.5ميت كنانة ع بناتطوخثريا عامر سليم سابق ندا14655

28.5ميت كنانة ع بناتطوخجنه دمحم رضا احمد14656

48.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه احمد عيد سعد ابراهيم14657

132.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه ايمن فؤاد طه النجار14658

38ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه ثروت دمحم ابراهيم عيسوى14659

72.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه جمال عاشور عبدالعال سالم14660

57ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه رضا عيد عبده عل زغيب14661

66.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه رضا محمود دمحم النجار14662

 ركيح14663
ن
105.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه صابر عبدالمرضن عبدالشاق

128.5ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه مجدي عبدالسالم محمود فرج14664

ن14665 98ميت كنانة ع بناتطوخحبيبه دمحم رضا دمحم ابوالعني 

128.5ميت كنانة ع بناتطوخحسناء عادل سعد مصطفن عل14666

136.5ميت كنانة ع بناتطوخحال محمود احمد محمود ابراهيم14667

!VALUE#ميت كنانة ع بناتطوخمنقطع- حميده عصام محروس عيد دمحم عجىم 14668

70ميت كنانة ع بناتطوخدنيا ايمن فتىح عبدالعزيز عبدالرحمن14669

127.5ميت كنانة ع بناتطوخدنيا سعد دمحم احمد سالمه الهلباوى14670

ن ورده14671 125.5ميت كنانة ع بناتطوخدينا طارق السيد امي 

93.5ميت كنانة ع بناتطوخدينا عبدهللا دمحم السيد مانع14672

!VALUE#ميت كنانة ع بناتطوخمنقطع- راويه دمحم ابراهيم دمحم سالمان 14673

14674
ن
82.5ميت كنانة ع بناتطوخرحاب فرج هللا عيد فرج هللا السودان

0ميت كنانة ع بناتطوخرحمه رجب دمحم غنيم البنا14675

121ميت كنانة ع بناتطوخرحمه رفعت دمحم دمحم سعفان14676

97.5ميت كنانة ع بناتطوخرحمه صبىح سعد احمد وهدان14677

77ميت كنانة ع بناتطوخرقيه احمد عبدالعليم الدغيدى14678

117ميت كنانة ع بناتطوخرقيه السيد عبدالننى سيد ابراهيم القط14679

105.5ميت كنانة ع بناتطوخرقيه دمحم عبدالحميد يوسف بدوى14680

131ميت كنانة ع بناتطوخروان عفيفن عبدالموجود دمحم عفيفن14681

135ميت كنانة ع بناتطوخرويدا جمال دمحم عبدالرحمن سالمه االسود14682

51.5ميت كنانة ع بناتطوخريحانه خالد رضا احمد عبداللطيف حسن14683

51ميت كنانة ع بناتطوخريماس عبدالمرضن عبدالخالق ابراهيم طالب14684

74.5ميت كنانة ع بناتطوخريهام جمال عبدهللا دمحم عبدهللا14685

77ميت كنانة ع بناتطوخريهام دمحم حمدان عواد بخيت14686

106ميت كنانة ع بناتطوخريهام وائل مرس منشاوى العكل14687

86ميت كنانة ع بناتطوخريهام ياش جميل عبدالفتاح الدخاخنن14688

110.5ميت كنانة ع بناتطوخزهره طارق السيد شعبان عبده14689

107ميت كنانة ع بناتطوخساره سعد احمد خطاب درويش14690

83ميت كنانة ع بناتطوخساره دمحم الشحات احمد منصور14691

ن حسن ورده14692 113.5ميت كنانة ع بناتطوخساره وليد السيد امي 

قاوى14693 85.5ميت كنانة ع بناتطوخساميه عبدالحكم السيد عبدالحكم الشر

74.5ميت كنانة ع بناتطوخسلىم احمد ابراهيم بيوىم محمود14694

47.5ميت كنانة ع بناتطوخسما عبدالحميد عبدالرازق عبدالحميد مصطفن14695

106.5ميت كنانة ع بناتطوخسهيله حاتم عبدالعزيز محمود عل االسود14696

وق جمال سنجر ابراهيم السيد العكل14697 102.5ميت كنانة ع بناتطوخشر

وق رضا مراحيل عواد مراحيل14698 110.5ميت كنانة ع بناتطوخشر

وق دمحم عبدالجواد محمود يىح14699 138ميت كنانة ع بناتطوخشر

ن14700 135.5ميت كنانة ع بناتطوخشمس عبدالعال دمحم عبدالعال حسني 

103.5ميت كنانة ع بناتطوخشهد ايمن عبدالفتاح عبدالعاىط عبدالتواب14701

55ميت كنانة ع بناتطوخشهد راضن فتىح عبدالعزيز عبدالرحمن14702

88.5ميت كنانة ع بناتطوخشهد شعبان بيوىم الشحات بيوىم14703



 عبدالفتاح زغلول14704
 
126ميت كنانة ع بناتطوخشهد شوق

14705
ن
98.5ميت كنانة ع بناتطوخشهد عبدالننى عبدالمحسن دمحم عبدالرحمن الطنان

ن عبدالمقصود14706 88.5ميت كنانة ع بناتطوخشهد فارس ابراهيم حسني 

94.5ميت كنانة ع بناتطوخشهد دمحم كمال دمحم عبدالوهاب14707

130ميت كنانة ع بناتطوخشهد وائل دمحم دمحم سيد احمد14708

14709
ن
25ميت كنانة ع بناتطوخشهد وليد امام السيد دمحم عنان

52.5ميت كنانة ع بناتطوخشيماء ايمن رمضان دمحم دمحم عجىم14710

114ميت كنانة ع بناتطوخشيماء عل رمضان عل فرو14711

ي14712
ن
93.5ميت كنانة ع بناتطوخصابرين سعد عبدالهادي متوىلي الشلقان

يف دمحم محمود العليىم14713 43ميت كنانة ع بناتطوخعفاف شر

45ميت كنانة ع بناتطوخعواطف رافت سعد السيد14714

96ميت كنانة ع بناتطوخفاطمه الزهراء عصام فتىح حسن السيد سعيد14715

108ميت كنانة ع بناتطوخفاطمه شعبان دمحم عبدالرحمن سالمه14716

76.5ميت كنانة ع بناتطوخفاطمه دمحم عبدربه يوسف14717

91ميت كنانة ع بناتطوخفاطمه محمود جميل عبدالفتاح الدخاخنن14718

14719
ن
84ميت كنانة ع بناتطوخفاطمه نارص عيد فرج هللا عبدهللا السودان

133ميت كنانة ع بناتطوخفرح عمرو احمد محمود احمد14720

126.5ميت كنانة ع بناتطوخفرح دمحم عزت لبيب ابراهيم14721

111.5ميت كنانة ع بناتطوخفرحه ايمن دمحم دمحم يىح14722

101.5ميت كنانة ع بناتطوخفرحه ضياء السيد عبدالعزيز الخوىل14723

125.5ميت كنانة ع بناتطوخفريده خالد السيد عبدالعزيز العدوى14724

27.5ميت كنانة ع بناتطوخالنىس ايمن ابراهيم عباس14725

106.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم ايمن رمضان دمحم دمحم عجىم14726

ماوى14727 125.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم جمال عبدالمحسن عل اليى

يف ابو النور دمحم حسن14728 125.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم شر

74.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم صالح احمد يوسف خوانده14729

128.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم دمحم عبدالهادي عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز14730

108.5ميت كنانة ع بناتطوخمريم دمحم مروان السيد عبدالهادى14731

121ميت كنانة ع بناتطوخمريم نارص دمحم السيد احمد الدعيدى14732

124.5ميت كنانة ع بناتطوخملك رجب فج النور محمود يىح14733

116ميت كنانة ع بناتطوخملك ضياء ابراهيم احمد السيد عبدالرحيم14734

118ميت كنانة ع بناتطوخملك طاهر دمحم عبدالغنن سالمه عل14735

116ميت كنانة ع بناتطوخملك عبدالهادى دمحم دمحم حسن مصطفن14736

31.5ميت كنانة ع بناتطوخملك عمرو فؤاد عبدالهادى دمحم فرحات14737

 عبدالعزيز السيد دمحم14738
ن
113ميت كنانة ع بناتطوخملك هان

 دمحم ابراهيم الصعيدى14739
ن
103.5ميت كنانة ع بناتطوخملك هان

114.5ميت كنانة ع بناتطوخمنار عبدالحميد دمحم عبدالحميد النحاس14740

81.5ميت كنانة ع بناتطوخمنار عيد سنجر ابراهيم السيد14741

114ميت كنانة ع بناتطوخمنار مصطفن سعد غنيم14742

124ميت كنانة ع بناتطوخمنار نض عبالفتاح نض14743

120ميت كنانة ع بناتطوخمنة هللا ياش عادل عبدالقصود دمحم دياب14744

39.5ميت كنانة ع بناتطوخمنه تامر سعد يونس ابراهيم عيسوى14745

124ميت كنانة ع بناتطوخمنه خالد دمحم خليل دمحم خليل14746

ن14747 119ميت كنانة ع بناتطوخمنه عبداللطيف رجب محمود حسي 

23ميت كنانة ع بناتطوخمنه دمحم احمد دمحم حسن عفيفن14748

105ميت كنانة ع بناتطوخمنه نض عبدالفتاح نض14749

124ميت كنانة ع بناتطوخىم حسن السيد البدوى حسن دمحم عبدالهادى14750

14751
ن
114.5ميت كنانة ع بناتطوخىم نارص دمحم احمد دمحم الطنان

نا وليد دمحم عبدالجواد ابراهيم14752 117.5ميت كنانة ع بناتطوخمي 

123.5ميت كنانة ع بناتطوخناديه احمد ابراهيم احمد اسماعيل14753



23ميت كنانة ع بناتطوخندى جمعه دمحم منصور عبدالمنعم14754

98ميت كنانة ع بناتطوخندى راضن احمد عبداللطيف احمد14755

107.5ميت كنانة ع بناتطوخندى راضن رمضان ابراهيم عبدالرحيم14756

41ميت كنانة ع بناتطوخندى عيد عبدالغنن عبدهللا العليىم14757

83.5ميت كنانة ع بناتطوخنغم دمحم عبدالعزيز محمود يىح14758

131ميت كنانة ع بناتطوخنور سعد سالمه حماده الجزار14759

130ميت كنانة ع بناتطوخنورا رجب دمحم غنيم البنا14760

يف14761 136.5ميت كنانة ع بناتطوخنورا عبدالقادر عبدالحميد عبدالسالم شر

139ميت كنانة ع بناتطوخنورا مسعد رضوان الطوجن حسن14762

 عبدالقادر دمحم حسن14763
ن
69ميت كنانة ع بناتطوخنورا هان

ف مصطفن ابراهيم عل حسن14764 129ميت كنانة ع بناتطوخنورهان اشر

ف عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن14765 75ميت كنانة ع بناتطوخهاجر اشر

ن عبدالمقصود14766 119.5ميت كنانة ع بناتطوخهاجر السيد ابراهيم حسي 

100ميت كنانة ع بناتطوخهاجر عصام السيد عل سالمان14767

ن ورده14768 42.5ميت كنانة ع بناتطوخهاجر عصام دمحم امي 

125ميت كنانة ع بناتطوخهاجر دمحم حامد محمود يىح14769

 رمضان مصطفن 14770
ن
!VALUE#ميت كنانة ع بناتطوخمنقطع- هدى هان

ن تامر عبدالمحسن دمحم عفيفن فرو14771 109.5ميت كنانة ع بناتطوخياسمي 

ن تامر دمحم عطا عيد فرو14772 111.5ميت كنانة ع بناتطوخياسمي 

ف دمحم عبدالعاىط منتض 14773 !VALUE#ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنقطع- احالم اشر

112.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخاسماء شاكر السيد متوىل الديك14774

101ميت كنانة ع الريفية بناتطوخاسماء طلعت عل دمحم عل14775

118ميت كنانة ع الريفية بناتطوخاسماء عمرو دمحم حافظ ابراهيم االسود14776

93ميت كنانة ع الريفية بناتطوخاشجان مصطفن عبدالغنن مصطفن14777

122ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامال راضن صابر دمحم محمود14778

 راضن دمحم عبدالحميدالديك14779
ن
103ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامان

55ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامنيه احمد عبدالفتاح حامد عيسوى14780

ه رضا الشحات عبدالحليم الشاىم14781 109.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامي 

ه شعبان توفيق السيد دمحم14782 54ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامي 

قاوى14783 ه دمحم عبداللطيف دمحم الشر 114.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامي 

ه هنداوى عبدالننى صالح14784 77ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامي 

110.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخامينه رضوان احمد دمحم حسن14785

114ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايات وائل عزىم عفيفن صبيح دمحم14786

92ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايرينن مجدى سليمان عبدالسيد14787

77ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايمان احمد عبدالمرضن سعد هدهود14788

قاوى14789 115.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايمان سالمان دمحم الشر

96.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايناس مىك عبدالعاىط عطيه عزام14790

137.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخايه دمحم السيد محمود طعيمه14791

123.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخبسمه دمحم عل عبدالعزيز حسن14792

126ميت كنانة ع الريفية بناتطوختف  ماهر عبدالمحسن عبدالعاىط14793

131.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخجنه وليد عبدالوهاب عباس عبدالقادر14794

ف عل ابو العال عل14795 126.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخجنن اشر

131.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخجنن دمحم عبدالعزيز احمد يوسف14796

120.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخجيهان عماد احمد عبدالفتاح حموده14797

122ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه السيد رجب السيد عطيه14798

130.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه حسن ابراهيم حسن دمحم14799

14800
ن
129ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه عبدالحميد سالمه عبدالحميد العنان

120ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه دمحم عبدالعزيز عبدالفتاح14801

ى14802 132.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه دمحم محمود دمحم امام بحي 

136ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحبيبه مسعود فايق احمد عبدالننى14803



ن عماد مىح الدين عليان حسن موجع14804 107ميت كنانة ع الريفية بناتطوخحني 

120.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخداليا رضا دمحم عل حسن ابوزيد14805

46.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخدنيا ايمن سمي  احمد عبدالجليل عيسوي14806

129ميت كنانة ع الريفية بناتطوخراده احمد عبدالمنعم الدخاخنن14807

120ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحاب تامر مسعد عبدالهادى حبيب14808

56ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه احمد فؤاد عرفه دياب14809

50.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه خالد حمدى سعيد رواش14810

40.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه رجب عبدالفتاح يوسف14811

68.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه عادل دمحم محمود دمحم14812

80ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه ماهر دمحم الشحات سلمان14813

91.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرحمه محمود سيد مهدى دياب14814

119ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرقيه دمحم عوض دمحم فرحات14815

137.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخرهف سامح حسن عل14816

130.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخروان السيد عبدالفتاح حسن الكربيىحى14817

124ميت كنانة ع الريفية بناتطوخروان وليد عيد عبدالسميع محمود قاسم14818

85ميت كنانة ع الريفية بناتطوخروميساء عادل دمحم عبدالتواب وهدان14819

126ميت كنانة ع الريفية بناتطوخروى ايمن عل ابو العال عل14820

131.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخريم خالد ابراهيم عبدالقادر14821

132.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخريم عبدالننى صالح سيد جمعه14822

91.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخريم وليد عرنى عيد دمحم سليمان14823

يف محمود عل االسود14824 80.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخزينب شر

70.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخزينه دمحم عبدالننى عبدالسميع محمود قاسم14825

14826
ن
125.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخساره دمحم ابراهيم العنان

 ورد وهبه ابراهيم14827
ن
122.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخساره هان

115ميت كنانة ع الريفية بناتطوخساره وليد فوزي السيد احمد14828

70ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسلسبيل رمضان ابراهيم سعد شحاته14829

ف رمضان مهدى سيد14830 129.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسلىم اشر

128.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسلىم دمحم صابر احمد دمحم14831

136.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسلىم محمود احمد عرفه البديوى14832

125ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسلىم يىح عبدالسالم عبدالغنن عطيه عبدالهادى14833

116ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسما اسامه عبدالحكم االسود14834

133ميت كنانة ع الريفية بناتطوخسما رجب عبدالعاىط عطيه خضن عزام14835

وق حامد دمحم محمود الخوىل14836 90.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشر

وق دمحم احمد عبدالحميد عبدالتواب االسود14837 124.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشر

 سمي  دمحم احمد مزروع14838
ن
وق هان 128ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشر

126.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشمس عماد ابراهيم عبدالحميد الديك14839

132.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشمس عماد عبدهللا دمحم فليفل14840

110ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشهد كمال دمحم محمود عبدالفتاح14841

134.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشهرزاد اسماعيل عليوة دمحم14842

45.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخشيماء صابر الطوجن احمد شعبان14843

50.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه احمد عبدالمرضن سعد هدهود14844

129ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه الزهراء محمود الشحات ابراهيم دمحم خونده14845

130ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه دمحم احمد حسن دمحم مصطفن14846

!VALUE#ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنقطع- فاطمه دمحم سعد دمحم السيد 14847

129ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه دمحم عبده مهدى سيد احمد شومان14848

106ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه ناجى اسماعيل موجع14849

137ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفاطمه وائل السيد عبدالجليل14850

67.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفرحه يوسف دمحم ابراهيم برغوث14851

127.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخفريال فيصل دمحم محمود يىح14852

127.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخلياىل وحيد كامل فرج البطل14853



113.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمايا خالد نبيل لطفن دمحم احمد14854

ف دمحم عبدالمحسن عبدالفتاح14855 134ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم اشر

90.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم ايهاب رمضان عبدالمنعم دمحم14856

127ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم خالد دمحم عبدالعزيز وردة14857

125.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم رضا بدر السيد الغنام14858

76ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم رضا سعد دمحم شنب14859

131.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم صابر عبدالننى عبدالعزيز السيىس14860

101ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم عالء صبىح عبداليى عبدربه14861

قاوى14862 133ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم كمال عبداللطيف دمحم الشر

87.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم دمحم بيوىم السيد بيوىم14863

!VALUE#ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنقطع- مريم دمحم سليمان عبدالوهاب سليمان 14864

98ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم دمحم عبدالننى زىك عواد عز14865

107.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم دمحم دمحم احمد محمود الجمال14866

14867
 
112ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم دمحم محمود دسوق

115ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمريم مهدى رمضان مهدى شومان14868

117ميت كنانة ع الريفية بناتطوخملك اسامه دمحم صادق احمد عفيفن14869

118.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخملك فرحات السيد سويلم فرحات14870

126ميت كنانة ع الريفية بناتطوخملك محمود عبدالرحمن برغوث14871

129.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخملك وائل سالم محمود سالمان14872

104.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنار سالم سالمة وردة14873

80.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنة هللا ايمن عبدالحكم دمحم رمضان14874

116.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنة هللا رضا احمد عل عل عبده14875

112.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنة هللا دمحم عبدالكريم طلبه سالمه14876

119ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنة هللا مصطفن ابو النجا احمد عبدالفتاح14877

61.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنة جمال حسن سالمان14878

ى رشوان رفاع الطواب14879 18.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنه صيى

130.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنه دمحم رجب عبدهللا قزعه14880

129.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنه وائل رضا عبدالعاىط دمحم االعىم14881

133ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمنن دمحم السيد عبده مرس السيىس14882

ا عماد منصور سعد14883 106ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمي 

نا وليد عادل احمد عفيفن الشعراوى14884 82ميت كنانة ع الريفية بناتطوخمي 

 عل فرو14885
 
117.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخناديه تامر شوق

79.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخندا ناجى محمود السيد بدوي سماح14886

 عطيه ابراهيم عطيه14887
 
124.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخندى شوق

122.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخندى دمحم رضا عبدالسالم عبدالننى14888

125ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنهال محمود شحات عبدالسالم عل14889

133.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنور هللا ايهاب دمحم عبدالمجيد االسود14890

118.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنور ايهاب صابر دمحم سالمه14891

77.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنور شعبان السيد احمد عبدالفتاح ادريس14892

137ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنور مجدى عبدالعاىط عزام14893

34ميت كنانة ع الريفية بناتطوخنورا نارص احمد دمحم عفيفن14894

129.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهاجر مجدى عبدالعزيز عبدالرشيد عبدالرحمن14895

134.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهبه وجيه عبدالسالم عل دمحم14896

85.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهدى دمحم فهىم عبدالهادى دمحم14897

130ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهمس دمحم عبدالحميد عبدالعظيم درويش14898

55.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهناء رجب منصور السيد البشع14899

120.5ميت كنانة ع الريفية بناتطوخهيام ايمن الطوجن الصادق عيسوى14900

133ميت كنانة ع الريفية بناتطوخيارا خالد سالم سالمة14901

ن سامح شحته عبدالعزيز الديك14902 87ميت كنانة ع الريفية بناتطوخياسمي 

ف عبدالرشيد يونس14903 54سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاشاء اشر



123.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاشاء عاطف احمد دمحم14904

ف معروف رشيد14905 65.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاسماء اشر

119سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاسماء رمضان دمحم محمود14906

129سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاالء احمد سيد حسن14907

131.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاالء حسام رمضان عفيفن14908

118.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخامنيه عبدهللا دمحم حمد14909

ه زكريا دمحم عوض هللا14910 78سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخامي 

ه طارق راشد دمحم14911 140سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخامي 

ه عبدهللا سالم عفيفن14912 127سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخامي 

ه فتىح عبدالقادر حسن14913 45.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخامي 

39سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخايات حسن دمحم رشيد14914

123.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخايه سالمه عايد سالم14915

133سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخايه عبدالننى السيد سالمه14916

ي عيد السيد14917
28سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخايه مصطفن

127.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخبسمه خالد رشاد دمحم14918

69سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخجومانا اكراىمي دمحم المهدي14919

ي صبىحي رشيد14920 133سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخحبيبه عبدالننى

18سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخحسناء حسن دمحم رشيد14921

ن14922 55.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدنيا خالد مسلم حسي 

23سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرحاب عبدالننى عبدالعال عبدالعال14923

57سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرحمه رمضان عبدالوهاب دمحم14924

71سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرغده دمحم عبدالمنعم عبدالوهاب14925

132.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرقيه احمد سالم دمحم14926

ي14927
ن فوزي السيد عبدالغنن 65.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرني 

133.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخروى ايهاب اسماعيل سالم14928

61سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخروى طالل عيد خليل14929

39سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخريم مصطفن عبدهللا دمحم14930

ي14931
72سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخزينب فتىحي مرشد عبدالغنن

128سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخزينب دمحم رشيد زايد14932

يف حميد عوده14933 123سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسعديه شر

135.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسلىم حماده السيد دمحم14934

83سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسماح عيد منصور عيد14935

134.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسمر زايد رشيد رشيد14936

ه احمد محمود عمران14937 80.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسمي 

75.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسنيه سند عطيه علي14938

ي14939
42سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسنيوره سعيد دمحم عفيفن

وق ساىم فاروق عطا خطانى14940
78سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخشر

122سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخشهد رضا مرشد راشد14941

127.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخشهد سمي  حسن زايد14942

124سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخشهد عبدالعال عبدالعزيز عبدالعال14943

85سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخشهد دمحم السيد دمحم14944

135سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنقطع- شهد مسعود عجالن دمحم 14945

129سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخصفا وائل عبدالكريم عليان14946

115سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخصفاء حماده سالم رشيد14947

9.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخصفيه خالد مرع غانم14948

70سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعائشه السيد احمد عيد14949

135.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعائشه مجدي دمحم رشاد14950

75.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعزيزه سند عطيه علي14951

88.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعال قاسم علي سالمان14952

107سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفاطمه احمد سالم زيدان14953



132.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفاطمه الزهراء عاطف السيد عبده14954

114.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفاطمه انور حمدى رشيد14955

125.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفاطمه صالح سعيد غانم14956

ي14957
63سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفتحيه مىحي نض عفيفن

93سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفرحه رضا دمحم ابراهيم14958

ن14959 57.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفرحه ساىمي حسن حسي 

103سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم ابراهيم السيد دمحم14960

58.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم حامد السيد راشد14961

ي سعد عبدالوهاب14962 116سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم عبدالننى

104.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم محمود عبدالعزيز محمود14963

108.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم محمود عماد عيد14964

 دمحم عل14965
ن
123.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم هان

104.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمريم ياش فرحات سالم14966

28.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخملك عبدالهادى عل احمد14967

112سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنار عمر دمحم عبدالعزيز14968

135سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنة هللا طلعت حسن عوده14969

67سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنة هللا دمحم حسن ابراهيم14970

100سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنه ساىمي عيد خليل14971

63.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنه ياش سعد عبدالعال14972

105.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنىه ايهاب رشاد حسن14973

فت ابراهيم عبدالحميد ابراهيم14974 135سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمي 

85سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخندى خالد ربيع عل14975

122سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخندى رضا فتىح دمحم14976

ن14977 130سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخندى سالمه سالمان حسي 

ي سالم14978
129.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخندى عمادالدين عفيفن

ف عبدالمجيد عل14979 82سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنسمه اشر

133سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنور شحته متوىل حسن14980

116.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنورهان احمد سمي  عبدالوهاب14981

125سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنورهان ايمن دمحم حسن14982

107.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنورهان رفعت ابراهيم دمحم14983

101سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخنورهان عبدالحكيم عفيفن السيد14984

ن حماده عبدالعزيز عبدالجليل14985 مي  122.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخني 

ه حماده عايد عيد حسن14986 125سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخني 

ن عبدالفتاح14987 ه هاشم حسي  67.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخني 

ي دمحم عثمان14988
ن
91.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخهاجر هان

118.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخهاجر هيثم محمود حسان14989

119سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخهند منصور دمحم منصور14990

137سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيارا انور عفيفن السيد14991

132سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيارا رضا فتىحي دمحم14992

130سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيارا دمحم عادل جمعه14993

ن احمد عزت يوسف14994 136سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخياسمي 

ن حماده عايد عيد14995 137سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخياسمي 

ن عبدالننى عبدالسميع احمد عل تف 14996 137سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخياسمي 

ف احمد قاسم14997 119.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد اشر

ف عبدالعال ابراهيم14998 134سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد اشر

70.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد السيد احمد عيد14999

111.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد السيد شحات حافظ15000

118.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد رمضان عبده صابر15001

35.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد ساىم مهدى عامر15002

129سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد سليمان عطيه الحسينن15003



ي15004
118سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد صبىحي نض عفيفن

44.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد صفوان شحاته ابو النض15005

79.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد عادل احمد السيد15006

102سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد عادل سالم حمد15007

74سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد عيد عايد عيد15008

101سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد فرحات سالم عبدالمقصود15009

90.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد مجدى دمحم ابراهيم15010

119.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد منصور رفعت منصور15011

ن 15012 32سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمنقطع- احمد مهران عيد امي 

134.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد وجيه دمحم علي دمحم15013

107.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاسالم سامح عبدالحميد عبدهللا15014

111.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاسالم دمحم لسيد دمحم15015

127سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاسالم مشهور عبدالعاىطي علي15016

126سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخالسيد ايمن السيد عبدالسالم15017

74.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخالسيد راضن عبدالعظيم يىح15018

83.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخبالل دمحم عبدالعزيز محمود15019

138سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخحسن دمحم حسن مهدى15020

ن عبدالفتاح15021 89.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخحسن دمحم حسي 

123.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخحمدى احمد رشاد حسن15022

137.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخرفعت علي رفعت علي رزقانه15023

56سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخزياد نبوي متوىلي دمحم15024

43.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسالم خالد عل دمحم15025

39سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسالم رشيد صالح عبدهللا15026

66.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسعد دمحم سعد السيد15027

ي سعد عبدالوهاب15028
ن
98سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسعد هان

يف عبدالننى عيد15029
100.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسعيد شر

113.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسالمه علي سالمه سالم15030

128.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسمي  احمد مهدي عامر15031

121سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسيف الدين محمود عبدالحميد عغيفن15032

106.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسيف زيادة عبدالرحمن سالم15033

108.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخسيف عصام عبدالمحسن سليمان15034

102.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخضياء علي ابراهيم دمحم15035

91سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعايد دمحم عايد سالم15036

73.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالحميد السيد عبدالحميد السيد15037

60سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالحميد هيثم عبدالحميد عبدهللا15038

77سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن احمد سويلم سالم15039

120سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن اسالم ابراهيم بيوىم15040

107.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن رجب عيد وهبة15041

90.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن عاشور ابراهيم دمحم15042

71.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن دمحم عبدالعاىطي دمحم15043

 عايد السيد15044
ن
106.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالرحمن هان

80.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز حسن15045

56سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدالفتاح رضا عبدالفتاح ابراهيم15046

96.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا حماده عايد سالم15047

40سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا سعيد حسن دمحم15048

97.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا صابر عبدالرحمن عبدالحافظ15049

97سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا مرعي عواد ابراهيم15050

96سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا مشهور عبدهللا دمحم15051

114.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعبدهللا هاشم دمحم احمد15052

121.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعل احمد دمحم الحل15053



127.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعمار احمد رمضان عفيفن15054

120.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعمر عدنان السيد سويلم15055

124سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعمر دمحم سالمه عيد15056

42سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعيد رمضان عيد عوض هللا15057

25.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعيد شعبان ابراهيم عبدالفتاح15058

65سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخعيد دمحم عيد حسن15059

ي غانم دمحم15060
77.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخغانم مصطفن

69سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخفؤاد عبدالننى عيد السيد15061

88.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخكريم عيد رشاد عواد15062

30سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخكمال دمحم كمال دمحم15063

102.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمازن مجدي فتىحي السيد15064

 مرشد عايد15065
ن
107.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمازن هان

104.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم احمد السيد المشتوىلي15066

114سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم احمد حسن منصور دمحم نض15067

39سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم احمد سويلم سالم15068

114.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم ايمن دمحم عبدالرحمن15069

54سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم خالد السيد خليل15070

100.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم خالد سيد عطيه15071

114.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم خالد صبىح عامر15072

64.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم رجب دمحم الشحات15073

86سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم رضا عبدالغنن صبيح15074

77.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم رمضان عيد عوض هللا15075

58سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم سعيد عبدالعال ابراهيم15076

119.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم سعيد دمحم رشيد15077

57سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم طلعت عبدالعال ابراهيم15078

113سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم عبدالننى السيد دمحم15079

121.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم عبدالوهاب عبدالمرضن عبدالوهاب هوازل15080

130.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم عل دمحم بدوى سماح15081

51.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم فتوح دمحم ابوالفتوح15082

127سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم فرحات احمد عبدالعال15083

71سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم ممدوح حماد السيد15084

112سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم نبوي متوىلي دمحم15085

 سالم عفيفن15086
ن
102سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم هان

 دمحم عل15087
ن
121سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم هان

122سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخدمحم وليد عبدالمحسن سليمان15088

40سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمحمود ابراهيم متوىل دمحم15089

49سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمحمود ربيع عل عيد15090

70سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمحمود عيد دمحم حسن15091

63سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمحمود دمحم عمران سليمان15092

ي رشيد دمحم رشيد15093
71.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمحمود مصطفن

74.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمصطفن حسن شعبان حسن15094

52.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمصطفن سامح عبدالحميد عبدالعظيم15095

94سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخمصطفن دمحم السيد صابر15096

ف دمحم السيد15097 60.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخهالل اشر

104.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف اسامه السيد صابر15098

95.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف ايمن رمضان ابوالعال15099

39.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف رجب السيد سعد15100

106سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف رمضان عبدالحميد السيد15101

!VALUE#سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف صابر عبدالرحمن عل15102

101.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف عبدالننى عيد دمحم15103



ي علي15104 96سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف علي عبدالننى

97.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف عيد عيد السيد15105

44سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف دمحم منصور سالمه15106

ي حامد عوضاهلل15107 40.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف معراجى

 حمد دمحم15108
ن
78.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخيوسف هان

134ابوقطار ع مطوخاروه اكرم عبدالعزيز عبدالحميد15109

118ابوقطار ع مطوخاشاء السيد السيد دمحم15110

135.5ابوقطار ع مطوخاشاء دمحم رشاد زيدان15111

ه صالح السعيد دمحم حسن15112 133.5ابوقطار ع مطوخامي 

ن15113 118.5ابوقطار ع مطوخانهار سيد سالم حسي 

116ابوقطار ع مطوخايه السيد جمال السيد دمحم15114

132.5ابوقطار ع مطوخبسمله بدير احمد حمزه15115

124.5ابوقطار ع مطوخبسمله عويضه محمود شهاب15116

130.5ابوقطار ع مطوخبسمله مجدى عل رفاع15117

127ابوقطار ع مطوخبسنت سعد ابراهيم احمد شهاب15118

ن عابد ابراهيم يوسف15119 47ابوقطار ع مطوخحني 

134.5ابوقطار ع مطوخدعاء صالح سالمه عودة15120

118.5ابوقطار ع مطوخدنيا مسعد حسن سالمه15121

86.5ابوقطار ع مطوخرقيه رضا سالمه مهدى15122

ن15123 124ابوقطار ع مطوخروان صبىح رضا امي 

136ابوقطار ع مطوخروضه صبىح عبدالرحمن دمحم15124

ن15125 123.5ابوقطار ع مطوخريهام صبىح رضا امي 

114ابوقطار ع مطوخزينب اسامه سيد ابراهيم15126

35ابوقطار ع مطوخزينب نارص عبدالعزيز احمد15127

وق سعيد محمود السيد15128 98.5ابوقطار ع مطوخشر

131.5ابوقطار ع مطوخشهد اسامه ابرهيم سالمه15129

132ابوقطار ع مطوخشهد عبدالعزيز عيد مهدى15130

116.5ابوقطار ع مطوخشهد محمود حسام عبدهللا15131

ن15132 73.5ابوقطار ع مطوخشهد نض دمحم عودة حسي 

ين احمد حمزاوى عبدالحليم15133 73ابوقطار ع مطوخشي 

137ابوقطار ع مطوخفاطمه ابراهيم سالمان ابراهيم15134

135.5ابوقطار ع مطوخفاطمه السيد عيد طه15135

101.5ابوقطار ع مطوخفاطمه محمود سعد دمحم حسن15136

62ابوقطار ع مطوخفاطمه نارص سالمه دمحم15137

 عفيفن15138
 
83.5ابوقطار ع مطوخفاطمه وائل شوق

126.5ابوقطار ع مطوخفتحيه طلعت فوزى حسن15139

53ابوقطار ع مطوخفرحه دمحم احمد اسماعيل15140

ف مهدى احمد15141 71ابوقطار ع مطوخكريمان اشر

69.5ابوقطار ع مطوخمريم عرفه عواد حمدان15142

139ابوقطار ع مطوخمنار يوسف عيد عفيفن15143

138.5ابوقطار ع مطوخمنة هللا رمضان احمد عواد15144

139ابوقطار ع مطوخمنة هللا مسعد عبدالعزيز عبدالحميد15145

119.5ابوقطار ع مطوخمنه رجب فتىح عثمان15146

132ابوقطار ع مطوخناديه بكرى عيد بكرى15147

112.5ابوقطار ع مطوخندا السيد لطفن دمحم15148

131.5ابوقطار ع مطوخندا عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز15149

117ابوقطار ع مطوخندى عبدالرؤوف السيد غانم15150

ن15151 135.5ابوقطار ع مطوخنسمه جميل سالم حسي 

86ابوقطار ع مطوخنور دمحم عبدالمحسن احمد15152

137.5ابوقطار ع مطوخنور ياش جمال ابراهيم15153



ن15154 138.5ابوقطار ع مطوخنورا قاسم عبدالمنعم امي 

138ابوقطار ع مطوخنورا مسعد عبدالحميد عبدالرحمن15155

131.5ابوقطار ع مطوخنورا نض عبدالمنعم دمحم15156

120.5ابوقطار ع مطوخنوره حسن السيد ابراهيم15157

61.5ابوقطار ع مطوخنورهان رضا عبدالعاىط عفيفن15158

138.5ابوقطار ع مطوخهند هشام فوزى عبدالجواد15159

76ابوقطار ع مطوخوالء وهدان زيدان احمد15160

ف سعد امام15161 134.5ابوقطار ع مطوخاحمد اشر

132ابوقطار ع مطوخاحمد السيد احمد حمزه15162

106.5ابوقطار ع مطوخبسيطه- احمد جميل توفيق سالمه 15163

100.5ابوقطار ع مطوخاحمد سمي  محمود احمد15164

78.5ابوقطار ع مطوخاحمد شعبان السيد دمحم15165

75.5ابوقطار ع مطوخاحمد طارق عفيفن عبدالحميد15166

53ابوقطار ع مطوخاحمد عبدالننى ابراهيم دمحم15167

!VALUE#ابوقطار ع مطوخاحمد دمحم سعد متوىل15168

113ابوقطار ع مطوخادم حماده مدبوىل عيد15169

66.5ابوقطار ع مطوخادهم سعيد عبداللطيف عفيفن15170

2.5ابوقطار ع مطوخاسالم عادل حمد سالمه15171

109ابوقطار ع مطوخبسيطه- بشار ياش طلعت عبدهللا 15172

46ابوقطار ع مطوخبالل دمحم فهيم عبدالجواد15173

ف15174 100ابوقطار ع مطوخحسن عماد حسن دمحم شر

113.5ابوقطار ع مطوخحمدان عبدالحميد حمدان دمحم15175

109ابوقطار ع مطوخخالد رجب ابراهيم دمحم ابراهيم15176

94ابوقطار ع مطوخرضا عصام رضا السيد15177

92.5ابوقطار ع مطوخسيد عالء سعد امام15178

97ابوقطار ع مطوخسيد دمحم سيد دمحم عبدالرحمن15179

133ابوقطار ع مطوخعادل راضن عل دمحم15180

112.5ابوقطار ع مطوخعبدالحميد متوىل عزت عبدالعزيز15181

94.5ابوقطار ع مطوخعبدالرحمن جمال عيد احمد15182

98ابوقطار ع مطوخعبدالرحمن عالء الدين فوزى عبدالجواد15183

86ابوقطار ع مطوخعبدالرحمن دمحم السيد عبدالرحمن15184

132ابوقطار ع مطوخعبدالرحمن دمحم دمحم محمود15185

24ابوقطار ع مطوخعبدهللا السيد دمحم سالمه15186

19.5ابوقطار ع مطوخعبدهللا محمود شعبان عبدالوهاب سالمه15187

62.5ابوقطار ع مطوخعبدالمنعم سيد عبدالمنعم عبدالسميع15188

113.5ابوقطار ع مطوخعل بدوى عل عبدهللا بدير15189

133ابوقطار ع مطوخعمر سعيد زيدان عوده15190

132ابوقطار ع مطوخعمر عالء الدين فوزى عبدالجواد15191

57ابوقطار ع مطوخعمر نبيل دمحم السيد15192

95.5ابوقطار ع مطوخبسيطه- عمرو خالد دمحم سالم 15193

88.5ابوقطار ع مطوخفهد ابراهيم دمحم عفيفن15194

72.5ابوقطار ع مطوخمحسن ياش عبدالمحسن السيد15195

137ابوقطار ع مطوخدمحم السيد احمد عواد15196

51ابوقطار ع مطوخدمحم حماده سليمان احمد15197

56ابوقطار ع مطوخدمحم رضا عبدالحميد احمد15198

105.5ابوقطار ع مطوخدمحم عاطف فؤاد عفيفن15199

44.5ابوقطار ع مطوخدمحم عصام سعد دمحم15200

89.5ابوقطار ع مطوخدمحم فارس دمحم عل دمحم يوسف15201

ي سعداوى سعد15202 130.5ابوقطار ع مطوخدمحم محن 

56ابوقطار ع مطوخدمحم وجيه سعد دمحم15203



59ابوقطار ع مطوخدمحم ياش عيد فؤاد15204

67ابوقطار ع مطوخمحمود رافت حسن سليمان15205

90ابوقطار ع مطوخبسيطه- محمود رجب توفيق سالمة 15206

132ابوقطار ع مطوخمحمود مسعد عبدهللا عل بدير15207

85.5ابوقطار ع مطوخمصطفن احمد دمحم عبدالعزيز15208

66.5ابوقطار ع مطوخمؤمن جمعه حمدان السيد15209

82.5ابوقطار ع مطوخيوسف السيد سالمه محمود15210

ن عبدالرازق عبدالسميع15211 67ابوقطار ع مطوخيوسف حسي 

87.5ابوقطار ع مطوخيوسف رجب السيد دمحم15212

104.5ابوقطار ع مطوخيوسف عيد السيد عبدالحميد15213

45ابوقطار ع مطوخيوسف كرم سليمان تمام15214

82.5ابوقطار ع مطوخيوسف دمحم لطفن عبده15215

لة/شطوخاشاء سعيد عبدالرحمن بدوى15216 ن 134محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاسماء بدر احمد دمحم بدر15217 ن 122محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاسماء سيد احمد محمود سيد احمد النساج15218 ن 100.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاسماء محمود السيد دمحم احمد ابراهيم شور15219 ن 57محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخامال السيد عليوة عل عبده خليفه15220 ن 112.5محمود صبىح ع م بالمين

 سعيد عقيلة عزب اسماعيل15221
ن
لة/شطوخامان ن 48محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخامينه سند السيد احمد حسن عطاهللا15222 ن 84محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخايات السيد احمد رضوان15223 ن 32.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخايه احمد جودة عبدالجليل عبدالجليل15224 ن 62.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخايه احمد محمود احمد عل دمحم خضن15225 ن 77.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبسمه احمد دمحم لبيب نبهان15226 ن 82.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبسمه سمي  احمد احمد عل الخواجه15227 ن 119محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخجميله شهاب الدين فاروق شعراوي دمحم15228 ن 100محمود صبىح ع م بالمين

 اسالم علي يوسف علي15229
ن لة/شطوخحني  ن 127.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخداليا سالمه رفعت عبدالرحمن احمد حسن15230 ن 70.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدعاء السيد شحات عبدالغفار السيد خضن15231 ن 61محمود صبىح ع م بالمين

ي15232
لة/شطوخدعاء السيد عبدالدايم السيد عبدالدايم حفنن ن 31.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدنيا ايمن جمال حسن اسماعيل15233 ن 62.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدنيا ايمن جمال عبدالكريم دمحم توفيق15234 ن 82.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدنيا عبداالله مصلىح فهيم دمحم شور15235 ن 118.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدينا ابراهيم عل دمحم البطاوى15236 ن 120محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخرحمه ابراهيم السيد عبده ابراهيم جزر15237 ن 112محمود صبىح ع م بالمين

 احمد زعبل15238
ن
لة/شطوخروان احمد السيد احمد بسيون ن 107محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخزينب احمد احمد رضوان دمحم بيوىمي غنيم15239 ن 46.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخزينب سعد دمحم فرحات عداروس15240 ن 83محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخزينب شحات مصطفن دمحمى عبدالغنن جاد15241 ن 95محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخساره تامر سعيد السيد دمحم شور15242 ن 129.5محمود صبىح ع م بالمين

ن15243 لة/شطوخسناء السيد خالد بكر حسي  ن 136محمود صبىح ع م بالمين

ي صديق احمد حبيب15244 وق صديق عبدالننى
لة/شطوخشر ن 53.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخشهد جمال حسن اسماعيل دمحم عقيلة15245 ن 89.5محمود صبىح ع م بالمين

ن سليمان15246 ن احمد حسي  لة/شطوخشهد حسي  ن 112.5محمود صبىح ع م بالمين

ن فهىم معوض خليل15247 لة/شطوخشهد حسي  ن 123محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخشهد دمحم عبدالعاىطي محمود غنيم15248 ن 96.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخشهد دمحم مسلم دمحم سالم قاعود15249 ن 54محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخصباح محمود عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز الشاىم15250 ن 80.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخغرام طارق حمدى حسن عمر15251 ن 65.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبسيطه- فاطمه سعيد عبدالرحمن بدوى 15252 ن 99.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخفاطمه دمحم عثمان دمحم عل15253 ن 117محمود صبىح ع م بالمين



لة/شطوخكوثر مرشد عزت دمحم منصور سالمه15254 ن 80.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمروه خالد السيد دمحم علي15255 ن 24.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمروه عبدالرحمن عبدهللا دمحم دمحم شحاته15256 ن 95محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم السيد ابراهيم دمحم ابوالمجد15257 ن 84محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم ايمن كامل دمحم منصور15258 ن 101.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم حنفن محمود دمحم عبدون15259 ن 112.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم سالمة حامد عواد حامد15260 ن 104محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم كرم عودة مصطفن سليمان عياد15261 ن 52.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمريم دمحم مسعد السيد زينهم15262 ن 26محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخملكه السيد احمد مصطفن عبدالواحد باشا15263 ن 82محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمنال السيد احمد دمحم منصور15264 ن 111.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمنال دمحم عدىل عبدالعظيم خالد15265 ن 137.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمنه شعبان دمحم سيد احمد محمود غنيم15266 ن 67محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمنه عصام سعيد معوض دمحم15267 ن 60.5محمود صبىح ع م بالمين

ن جوده عبدالجليل عقيله15268 لة/شطوخمىادة حسي  ن 56.5محمود صبىح ع م بالمين

نا احمد السيد السيد امام15269 لة/شطوخمي  ن 111محمود صبىح ع م بالمين

 خالد شور احمد ابوزيد15270
ن
لة/شطوخنان ن 74.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنجوي ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالرازق15271 ن 93.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخندى السيد عبدهللا احمد ابراهيم شور15272 ن 136.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنشوى دمحم دمحم عبدالرحمن عبده15273 ن 66.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنهله عماد دمحم دمحم احمد بدوى15274 ن 51محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنورا وليد عني  محمود عل حسن الخواجه15275 ن 42.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنورهان رضا صقر دمحم دمحم شيبوب15276 ن 58.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنورهان عل السيد دمحم عبدالعليم السيد عقيله15277 ن 66محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخهناء دمحم عبدالمرضن رسالن دمحم15278 ن 117.5محمود صبىح ع م بالمين

ى فهىم سيد احمد15279 ن فهىم صيى لة/شطوخياسمي  ن 121محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخابراهيم عبدالننى دمحم ابراهيم شمس الدين15280 ن 79محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخابراهيم محمود احمد دمحم عبدالحق سالمه15281 ن 135محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد السيد السيد احمد حسن سنجر15282 ن 133محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد السيد دمحم محمود عبدالمطلب عايش15283 ن 69.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد ايمن دمحم احمد عالم15284 ن 83محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد خليل سعيد معوض دمحم حسن15285 ن 133.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد رمضان احمد عل خضن15286 ن 86محمود صبىح ع م بالمين

ن عبدالحميد دمحم15287 لة/شطوخاحمد سعيد حسي  ن 116.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد سعيد عبدالننى دمحم ابراهيم شمس الدين15288 ن 110محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد طالل عدىل قطب15289 ن 54محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد عبدهللا حسنن رضوان احمد15290 ن 128محمود صبىح ع م بالمين

15291
 
لة/شطوخاحمد عمار رمضان عبدالجواد عراق ن 99.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد دمحم احمد سيد احمد النساج15292 ن 70محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد محمود احمد السيد عبدالدايم سيد احمد15293 ن 104محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاحمد مصطفن انور دمحم محمود15294 ن 35.5محمود صبىح ع م بالمين

 السيد رمضان عبدالجليل15295
 
لة/شطوخاسامه عبدالباق ن 50محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاسالم دمحم محمود محمود عني  غنيم15296 ن 46محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخاسالم مهدى السيد مهدى عل حسن الخواجه15297 ن 97.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالسيد شحته السيد سليمان سالم15298 ن 31محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالسيد عبدالننى عبدالحميد عل عبدالحميد حبيب15299 ن 75محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالسيد دمحم دمحم حافظ شافع15300 ن 30محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالسيد مرشد السيد جيى غنيم15301 ن 90.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالشاىم دمحم الشاىم السيد السيد15302 ن 92محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخامي  صالح محمود محمود عني 15303 ن 52محمود صبىح ع م بالمين



لة/شطوخبسيطه- حسام حسن عل دمحم خضن 15304 ن 89.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخحلىم مهدى حلىم مهدى غريب حبيب15305 ن 72محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبسيطه- خضن حسن عل دمحم خضن 15306 ن 87محمود صبىح ع م بالمين

 ربيع هاشم سعيد15307
ن
لة/شطوخربيع هان ن 72محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخزياد ابراهيم شحات احمد ابراهيم15308 ن 133.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخسيف سعدون السيد دمحم عبدون15309 ن 125محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخصابر دمحم صابر عزازى15310 ن 17محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخطارق احمد السيد دمحم منصور15311 ن 79.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعبدالرحمن ايمن عبدالعزيز فرحات عقيله15312 ن 19محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبسيطه- عبدالرحمن حمدي سعيد دمحم ابراهيم صالح 15313 ن 102.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعبدالرحمن دمحم رفعت عبدالرحمن15314 ن 16.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعبدالرحمن دمحم سيد شعراوى15315 ن 53محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعبدالرحمن محمود السيد دمحم احمد ابراهيم شور15316 ن 30.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعبدهللا دمحم السيد معوض دمحم خليل15317 ن 74محمود صبىح ع م بالمين

 شافعي15318
ن لة/شطوخعبدهللا محمود فؤاد امي  ن 20.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعل عبدالرؤف صبىح عبدالرؤف عل حسن15319 ن 52محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعماد احمد السيد بدوى دمحم ايوب15320 ن 48.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعمر احمد السيد فرج محجوب15321 ن 32.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعمر الشاىم عل السيد دمحم الشاىم15322 ن 99محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعمر ممدوح السيد دمحم عفيفن باطه15323 ن 111.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعمرو شعراوي فاروق شعراوي سالمة15324 ن 65.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخعمرو دمحم دمحم رمضان دمحم سنجر15325 ن 82.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخفارس محمود عبداليى السيد دمحم15326 ن 125محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخفريد احمد فريد احمد امام15327 ن 43محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخكريم احمد فهىم معوض15328 ن 55.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم ابراهيم جودة خالد بيوىمي15329 ن 115.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم احمد احمد عبدالرحمن عبده15330 ن 81.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم احمد دمحم محمود مصطفن غنيم15331 ن 134.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم السيد دمحم عبدالعزيزحبيب15332 ن 47.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم السيد مني  هاشم دمحم فرغلي15333 ن 35محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم تامر كامل دمحم منصور15334 ن 55محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم ربيع دمحم السيد ربيع15335 ن 46محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم رضا حلىم دمحم دمحم بدر15336 ن 107محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم سعد حامد عبدالسميع دمحم عزب15337 ن 83محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم سعد دمحم سعد عقيله15338 ن 67.5محمود صبىح ع م بالمين

15339
ن
لة/شطوخدمحم سعيد السيد احمد عنان ن 92محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم صابر السيد دمحم ربيع15340 ن 69محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم عاطف عبدالفتاح معروف جيى15341 ن 93.5محمود صبىح ع م بالمين

15342
ن
 صابر عزازى عبدالشاق

ن
لة/شطوخدمحم عبدالشاق ن 51محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم عبدالننى دمحم عبدهللا الدكروري15343 ن 87محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم محمود احمد عواد احمد ايوب15344 ن 126.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم محمود فرحات محمود عبدالواحد15345 ن 95.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم مسلم عزت دمحم منصور15346 ن 108محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمحمود عزب عزب دمحم امام ابوطبيخ15347 ن 24محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمحمود عصام دمحم دمحم دمحم خليل15348 ن 131محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمدحت عني  رجب عبدالعزيز السيد15349 ن 56محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمصطفن ابراهيم عبدالىح عبدون ابراهيم15350 ن 39محمود صبىح ع م بالمين

15351
ن
لة/شطوخمصطفن احمد دمحم احمد عنان ن 136.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمصطفن دمحم اسماعيل عوادشحاته15352 ن 53محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمصطفن دمحم صابر عل عبدالوهاب زعبل15353 ن 117محمود صبىح ع م بالمين



لة/شطوخمصطفن دمحم محمود احمد عل الخواجه15354 ن 109محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمصطفن محمود محمود مصطفن غنيم15355 ن 91.5محمود صبىح ع م بالمين

 محمود يحن  محمود احمد ابراهيم15356
لة/شطوخمصطفن ن 116محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنادر السيد اسماعيل عبدالجليل عقيله15357 ن 85محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخنجاح وحيد نجاح دمحم عبدالواحد15358 ن 103محمود صبىح ع م بالمين

ن جمال محمود حنفن دمحم شور15359 لة/شطوخياسي  ن 134محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخيوسف احمد احمد دمحم عبدالحق15360 ن 137محمود صبىح ع م بالمين

ف دمحم احمد دمحم عالم15361 لة/شطوخيوسف اشر ن 81.5محمود صبىح ع م بالمين

ف يىح محمود احمد ابراهيم15362 لة/شطوخيوسف اشر ن 85.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخيوسف عدوى عل عدوى موسي15363 ن 42.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخيوسف دمحم عبدالرحمن احمد بدوى15364 ن 62.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخيوسف وحيد يحن  دمحم يونس علي15365 ن 62محمود صبىح ع م بالمين

ن عبدالجواد15366 98.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخاسيا حلىم حسي 

 اسالم عبدالعال عبدالعال15367
ن
133يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخامان

 صابر محمود محمود15368
ن
126.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخامان

ه عبدالرحمن عبدالقادر محمود15369 126يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخامي 

115يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخايمان غنيم دمحم مشاحيت15370

110يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخبسمله سالمه عبدالرحمن سالمه15371

132يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوختغريد عالء يوسف عوض15372

118.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخحبيبه دمحم رمضان صقر15373

113يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخدينا عبدهللا عبدالرؤف مدبوىل15374

124يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخرئال عبدالعزيز وهبة احمد15375

124يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخراوية محمود اسماعيل محمود15376

ن عزيز15377 119.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخروان وائل حسي 

125.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخساره دمحم سعد دمحم15378

123.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخساره دمحم عطيه عبدالفتاح15379

113يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخسلىم ابراهيم عبدهللا ابراهيم15380

130.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخشهد ياش عبدالفتاح ابوشيع15381

124.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخصباح حسنن احمد احمد15382

131.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخضىح السيد متوىل عواد15383

133.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخفاطمه وليد فتىح عبدالفتاح15384

103يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمايسون مختار عبدهللا دمحم15385

129يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمروه عماد فتوح شحاتة15386

ن عزيز15387 131يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمريم عبدالعزيز حسي 

131يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخنورا رفيق انور سعداوى15388

133.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخنورهان السيد فتوح شحاتة15389

ان15390 136يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخهبه ثروت عبدالفتاح جيى

111يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخاحمد راشد حسن عيىس15391

98يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخاحمد زكريا عبدالغفار عبدالوهاب15392

109.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخاحمد مصطفن دمحم احمد15393

90يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخاسالم ابراهيم عبدالجواد دمحم15394

126يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخحسن وهبة احمد علي15395

122.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخربيع راشد حسن عيىس15396

87يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخرمضان سيد احمد احمد15397

ن عبدالجواد15398 98.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخصدام حلىم حسي 

84يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخصالح احمد حامد عبدالمجيد15399

47.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدالجليل رمضان عبدالجليل رمضان15400

100يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالننى دمحم15401

67.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدالعال سعيد السيد عبدالعال15402

69يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدالعزيز ادهم عبدالعزيز داود15403



37.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدالفتاح احمد عبدالفتاح مدبوىل15404

ن15405 117.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعبدهللا وجيه شحات حسي 

29.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعمر دمحم السيد دمحم15406

81.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعمر دمحم عبدالهادى ابراهيم15407

92.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعمر يونس دمحم مشاحيت15408

41يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخعمرو فاروق دمحم دمحم15409

15410
ن
40.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخماهر ياش صالح علوان

74يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخدمحم شعبان عبدهللا دمحم15411

ن عزيز15412 83.5يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخدمحم عبدالعزيز حسي 

71يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخدمحم مسعد عبده السيد15413

83يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمحمود خالد محمود عبدالحليم15414

134يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمحمود دمحم سعد دمحم15415

132يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمروان حسام دمحم ابراهيم15416

115يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمصطفن نادى عبدالرحمن سالمة15417

102يشى كمال ت أ بالوحايشة/شطوخمني  هيثم مني  غالب15418

43.5الدير ع مطوخاحالم مىح مني  السيد بيوىم15419

107.5الدير ع مطوخاشاء عاطف دمحم نض نض15420

37الدير ع مطوخاسماء زكريا السيد محمود عبدالحليم15421

73الدير ع مطوخاسماء ماهر علي عبده نض قدح15422

 ابراهيم دمحم عبدالغنن زينه15423
ن
108.5الدير ع مطوخاسماء هان

110الدير ع مطوخاصاله محمود عليوه دمحم بدوى15424

80الدير ع مطوخامال ممدوح عبدالحكيم فرحات سالم15425

138الدير ع مطوخامل مشهور دمحم عبدالصمد حسب هللا15426

33.5الدير ع مطوخايات محمود جعفر جعفر ابراهيم هندى15427

65.5الدير ع مطوخايمان محمود احمد دمحم غنيم سالمه15428

136الدير ع مطوخايه مشهور دمحم عبدالصمد حسب هللا15429

109.5الدير ع مطوخجنات احمد ابراهيم دمحم عبدالننى15430

49الدير ع مطوخجنه مجدى سليمان احمد سليمان جمعه15431

91.5الدير ع مطوخجنه نزيه ابراهيم ابراهيم سيف الدين15432

32الدير ع مطوخدعاء ماهر كمال دمحم اسماعيل15433

57الدير ع مطوخرانا دمحم احمد السيد عبدالهادى15434

127الدير ع مطوخرباب كامل مهدى عبدالحليم امبانى15435

73الدير ع مطوخرحاب دمحم طه رياض هاشم هريدى15436

ف سيد فتىح حسن هريدى15437 83الدير ع مطوخرحمه اشر

101.5الدير ع مطوخرحمه ياش احمد عبدهللا السيىس15438

126.5الدير ع مطوخروان طه عبدالكريم دمحم منىس15439

116الدير ع مطوخرويدا طه عبدالكريم دمحم منىس15440

103الدير ع مطوخريهام ايمن عمر توحيد عل15441

108الدير ع مطوخزينب دمحم عبدالستار عبدالعظيم عبدالقادر15442

101الدير ع مطوخساره السيد حسن حسن عريبه15443

111.5الدير ع مطوخساره دمحم سعيد عليوه هريدى15444

84.5الدير ع مطوخسحر نارص دمحم دمحم حسن جمعه15445

61الدير ع مطوخسعاد يىح دمحم عمر عمرى15446

100الدير ع مطوخسلىم طاهر عبدالشكور عبداللطيف15447

يف دمحم علما دمحم السيد الفران15448 100.5الدير ع مطوخشاهيناز شر

وق احمد عمر دمحم عل حميد15449 125الدير ع مطوخشر

وق رضا محمود دمحم حمد حىحى15450 112الدير ع مطوخشر

وق عيد احمد حجازى عبداللطيف15451 64.5الدير ع مطوخشر

133.5الدير ع مطوخشمس عادل عيد حجاج عبدالغنن سعود15452

48الدير ع مطوخشهد ابو المعاىط ابراهيم ابو المعاىط الديب15453



70الدير ع مطوخشهد احمد صالح عل نصار15454

ف عمر دمحم عل حميد15455 127.5الدير ع مطوخشهد اشر

55.5الدير ع مطوخشهد حمدان فؤاد دمرداش عوض هللا15456

58.5الدير ع مطوخشهد ربيع عل محمود عل15457

47.5الدير ع مطوخشهد رفاع زين العابدين جعفر ابراهيم هندى15458

58الدير ع مطوخشهد سيد عبدالودود دمحم امام غنيم15459

92الدير ع مطوخشهد صابر دمحم السيد دمحم قدح15460

95.5الدير ع مطوخشهد دمحم رضا عبدالحليم حميد15461

120.5الدير ع مطوخشهد دمحم سيد محمود عبدالهادى15462

24.5الدير ع مطوخشهد نارص السيد دمحم السيد الجيوسر15463

 دمحم سالم حسن15464
ن
34.5الدير ع مطوخشهد هان

55.5الدير ع مطوخشيماء احمد حميد عمرون السيد سعيد15465

52الدير ع مطوخشيماء هشام عل جوده تعلب15466

ن عبدالحق دومه15467 37.5الدير ع مطوخصفاء دمحم احمد حسي 

ن دمحم جعفر15468 ن كمال امي  71الدير ع مطوخعايده امي 

58الدير ع مطوخغاده رجب سيد عل هريدى15469

62.5الدير ع مطوخغرام حمدى يىح حسن عل الدين15470

60.5الدير ع مطوخفاطمه ابراهيم احمد حامد عبدالهادي15471

126الدير ع مطوخفاطمه احمد حمدان عبدالهادى عل زينه15472

61الدير ع مطوخفاطمه السيد رضا عبدالحليم حميد عامر15473

95الدير ع مطوخفرحه خالد دمحم احمد قاسم15474

104الدير ع مطوخلقاء السيد ابراهيم دمحم خميس15475

10الدير ع مطوخمديحة احمد عز الدين احمد اسماعيل15476

ن عباس دمحم سيف الدين15477 105الدير ع مطوخمديحه حسي 

106.5الدير ع مطوخمريم احمد بدوى دمحم عريبه15478

ن شحاته15479 37الدير ع مطوخمريم جمال ابراهيم حسني 

134الدير ع مطوخمريم محمود فهىم محمود عل وزه15480

133الدير ع مطوخمريم نارص سيد عبداللطيف يوسف15481

129الدير ع مطوخملك احمد طبالوى حمد دمحم حمد15482

15483
ن
38الدير ع مطوخملك خالد حلىم عبدالخالق البسيون

63.5الدير ع مطوخملك سيد عبدالرحمن احمد دمحم15484

125.5الدير ع مطوخملك دمحم رشاد عبدالهادى عبدالهادى بدير15485

90.5الدير ع مطوخملك دمحم فتح هللا دمحم عبدالمنعم15486

 دمحم حجازى15487
 
110الدير ع مطوخمنار سيد شوق

 تعلب15488
 
103.5الدير ع مطوخمنة هللا زكريا السيد عيد عبدالباق

65.5الدير ع مطوخمنة هللا شعبان ابراهيم سالمه دمحم15489

95الدير ع مطوخمنة هللا عماد صالح عبدالرحمن تهاىم15490

58الدير ع مطوخىم جمال صالح عبدالعزيز عريبه15491

نا رضا عمر دمحم سليمان شهده15492 39.5الدير ع مطوخمي 

8الدير ع مطوخنورا عبدالننى فؤاد مرداش عوض هللا15493

71الدير ع مطوخهاجر ايمن نجيب عبدهللا عبدالىح عالم15494

75الدير ع مطوخهاجر عماد حمدى ابراهيم البنا15495

ن15496 29.5الدير ع مطوخهانم دمحم ابراهيم عل ابو العني 

20الدير ع مطوخهبه عبدالننى سيد ابراهيم دمحم شحاته15497

ن دمحم15498 79.5الدير ع مطوخهدى عطيه كمال امي 

88.5الدير ع مطوخهند عبدالسالم دمحم عبدالسالم دمحم عفيفن15499

124الدير ع مطوخيارا مجدى ابراهيم سالم الغواص15500

92.5الدير ع مطوخيارا دمحم احمد دمحم احمد مبارك15501

111.5الدير ع مطوخابراهيم فارس ابراهيم ابراهيم سيف الدين15502

47.5الدير ع مطوخابراهيم فارس ابراهيم دمحم ابراهيم شهده15503



86الدير ع مطوخاحمد ابراهيم ابراهيم دمحم عفيفن15504

ى عبدهللا حسن عل الدين صالح15505 128الدير ع مطوخاحمد بشر

81.5الدير ع مطوخاحمد سعيد احمد سيد احمد البكرى15506

49الدير ع مطوخاحمد سعيد احمد موس احمد عامر15507

100الدير ع مطوخاحمد سعيد حميد دمحم حميد عامر15508

31.5الدير ع مطوخاحمد سيد سعيد احمد عل الغواص15509

129.5الدير ع مطوخاحمد سيد عبدالقادر ابراهيم احمد قاسم15510

93الدير ع مطوخاحمد صبىح دمحم محمود الديب15511

74.5الدير ع مطوخاحمد عبدالعزيز احمد امام عريبه15512

97الدير ع مطوخاحمد عبدالهادى دمحم السبع15513

121الدير ع مطوخاحمد دمحم عصفور عبدالحليم شهده15514

24.5الدير ع مطوخاسامه صابر صالح عل نصار15515

48الدير ع مطوخاسامه صالح شحات صادق عل عبدهللا15516

ى15517 ى دمحمالخضن ن صيى 7.5الدير ع مطوخاسالم حسي 

يف صبىح دمحم عريبه15518 40الدير ع مطوخاسالم شر

112.5الدير ع مطوخالسيد عالء السيد مطهر عبدالرحمن15519

25.5الدير ع مطوخالسيد محمود عبدهللا دمحم حسن عبدهللا15520

ن دمحم سليمان15521 ن السيد امي  72الدير ع مطوخامي 

65.5الدير ع مطوخايهاب وائل عفيفن عطيه حسب هللا15522

111الدير ع مطوخباسم دمحم السيد دمحم ابراهيم15523

105الدير ع مطوخجوهرى عمرو جوهرى دمحم جوهرى15524

ف دمحم دمحم امام15525 57.5الدير ع مطوخحسام اشر

132الدير ع مطوخحسن سيد حسن حسن ابراهيم قاسم15526

44الدير ع مطوخحسن عل حسن عل حسن15527

56الدير ع مطوخحسن ياش حسن عبدهللا عالم15528

ن فهىم محمود عل وزه15529 58الدير ع مطوخحسي 

71.5الدير ع مطوخحمدى محمود عماره دمحم دمحم15530

87.5الدير ع مطوخرشاد مجدى عل عبده نض قدح15531

39.5الدير ع مطوخزياد نزيه عبدالشكور عبداللطيف غطاس15532

81الدير ع مطوخزياد ياش عمر دمحم عل حميد15533

25.5الدير ع مطوخسمي  احمد حسن فتىح هريدى15534

25.5الدير ع مطوخصالح عطار دمحم محمود الكردى15535

69الدير ع مطوخعادل سيد محمود دمحم مصطفن الدبور15536

76.5الدير ع مطوخعبدهللا ابراهيم سيد ابراهيم شحاته15537

100.5الدير ع مطوخعبده وليد عمر عبدالعاىط المرصفاوى15538

49الدير ع مطوخعل عبدالخالق عبدالحليم ابراهيم حماد15539

15540
ن
45.5الدير ع مطوخعل عمرو عل عل هان

117الدير ع مطوخعمار عمرو عيد حجاج عبدالغنن15541

91.5الدير ع مطوخعمار دمحم حافظ عبدالفتاح حافظ15542

42.5الدير ع مطوخعمرو عبدالفتاح مصطفن دمحم الزغنى15543

21.5الدير ع مطوخفؤاد سعيد فؤاد مرداش عوض هللا15544

39الدير ع مطوخكريم احمد السيد دمحم عل حميد15545

ى احمد شحات شهده15546 96.5الدير ع مطوخكريم احمد خضن

117.5الدير ع مطوخكريم سمي  صالح عبدالمغنن حسب هللا15547

95.5الدير ع مطوخكريم عزت دمحم ابراهيم دمحم15548

89.5الدير ع مطوخكريم دمحم عبدالقادر ابراهيم قاسم15549

94.5الدير ع مطوخلؤى دمحم احمد دمحم حسن قاسم15550

86الدير ع مطوخمازن رضا جمال الدين عبدالعزيز دمحم15551

126.5الدير ع مطوخمازن دمحم احمد السيد عبدالوهاب15552

94الدير ع مطوخدمحم احمد السيد دمحم قدح15553



7الدير ع مطوخدمحم احمد دمحم دمحم عبدالغنن15554

ف حسن عبدالفتاح15555 32.5الدير ع مطوخدمحم اشر

42.5الدير ع مطوخدمحم السيد دمحم مصطفن الغواص15556

47.5الدير ع مطوخدمحم جمال دمحم عبدالحق حسب هللا15557

38.5الدير ع مطوخدمحم حسن رياض دمحم عبدالحليم15558

39الدير ع مطوخدمحم رضا دمحم ابراهيم طوجن15559

41الدير ع مطوخدمحم رضا دمحم عمر عمرى15560

53الدير ع مطوخدمحم سعيد عبدالشكور احمد عبدالعزيز شومان15561

59.5الدير ع مطوخدمحم سعيد نجاح عبدهللا ابراهيم15562

112.5الدير ع مطوخدمحم طارق دمحم محمود عبدالىح15563

134الدير ع مطوخدمحم طوجن دمحم دمحم الطوجن15564

67.5الدير ع مطوخدمحم عادل شحات صادق عبدالاله15565

 عيد قدوس15566
 
97الدير ع مطوخدمحم عبدالباق

97.5الدير ع مطوخدمحم عبدالعزيز احمد امام عريبه15567

71الدير ع مطوخدمحم عبده حسينن عبده بيوىم15568

62الدير ع مطوخدمحم عصام صقر عبدالجواد صقر15569

15570
ن
73.5الدير ع مطوخدمحم عماد عل عل هان

127.5الدير ع مطوخدمحم عمرو صالح ابوزيد15571

67.5الدير ع مطوخدمحم محمود سعيد احمد الغواص15572

30.5الدير ع مطوخدمحم محمود عبدالننى ابراهيم مكاوى15573

50الدير ع مطوخدمحم مختار عبدهللا مصطفن الغواص15574

132الدير ع مطوخدمحم نجاح ابراهيم بدير15575

 عبدالهادى15576
 
114الدير ع مطوخدمحم ياش شحات عبدالباق

15577
 
108الدير ع مطوخمحمود ابراهيم احمد دمحم دسوق

87الدير ع مطوخمحمود امي  محمود عبدالعاىط سيد احمد15578

49الدير ع مطوخمحمود ايمن السيد عباس15579

39.5الدير ع مطوخمحمود حمدى فرحات دمحم الحسينن15580

25الدير ع مطوخمحمود صبىح محمود احمد عبدالمحسن15581

اسر15582 45.5الدير ع مطوخمحمود صالح سعيد عبدالعزيز اليى

86.5الدير ع مطوخمحمود عل دمحم احمد بدوى عريبه15583

105.5الدير ع مطوخمحمود وليد عمر عبدالعاىط المرصفاوى15584

قاوى15585 ن ممدوح دمحم الشر 59.5الدير ع مطوخمروان حسي 

125الدير ع مطوخمروان دمحم احمد السيد عبدالوهاب15586

ن دمحم السيد الحسينن15587  حسي 
122.5الدير ع مطوخمصطفن

130.5الدير ع مطوخمصطفن محمود حسن تهاىم باسمه15588

ى15589 91.5الدير ع مطوخمعاذ احمد رضا دمحم عيد بحي 

 صالح دمحم يوسف15590
ن
40الدير ع مطوخمهند هان

15591
 
54الدير ع مطوخمومن اسالم صبىح ابراهيم دسوق

32الدير ع مطوخمومن طلعت لطفن عبدالرازق عل15592

55الدير ع مطوخمومن مصطفن احمد السيد السيد الجيوسر15593

8.5الدير ع مطوخهيثم رضا دمحم مصطفن عفيفن الغواص15594

62الدير ع مطوخيوسف ابراهيم عبدالباسط ابراهيم حجازى15595

36الدير ع مطوخيوسف عادل عل عريبه15596

121الدير ع مطوخيوسف دمحم عبدالقادر دمحم دعبس15597

30.5الدير ع مطوخيوسف دمحم محمود احمد دمحم الدكرورى15598

!VALUE#الدير االعدادية الثانوية طوخاشاء احمد مصطفن احمد تعلب15599

66.5الدير االعدادية الثانوية طوخاسماء حلىمي محمود نض قدح15600

ن احمد سليمان جمعة15601 28.5الدير االعدادية الثانوية طوخاسمهان عبدالرحمن امي 

123الدير االعدادية الثانوية طوخاالء احمد عطيه سابق15602

ف عاشور حماد15603 130الدير االعدادية الثانوية طوخاالء اشر



111.5الدير االعدادية الثانوية طوخاالء محمود ابراهيم اسماعيل عبدالعال15604

قاوي15605 ي عليوه الشر 104الدير االعدادية الثانوية طوخامال دمحم خضن

132الدير االعدادية الثانوية طوخامال نوار عبدالرحمن عل عيد15606

 رضا دمحم السيد حسن جمعة15607
ن
53الدير االعدادية الثانوية طوخامان

68الدير االعدادية الثانوية طوخامل سيد حسن احمد قنبة15608

94الدير االعدادية الثانوية طوخامل مجدى فرحات عبدالمعط دمحم15609

 ابراهيم15610
 
94.5الدير االعدادية الثانوية طوخامنيه فارس رياض عبدالباق

ي15611
ن
ه احمد سعيد دمحم هان 117.5الدير االعدادية الثانوية طوخامي 

101الدير االعدادية الثانوية طوخايات دمحم احمد احمد شحاتة الفران15612

 سيد ابوالوفا15613
ن
106.5الدير االعدادية الثانوية طوخايات هان

32.5الدير االعدادية الثانوية طوخايمان احمد سعيد جاد دمحم15614

136الدير االعدادية الثانوية طوخايمان احمد فتىح دمحم سيد احمد عبدالواحد15615

ف عبدالرحمن عبدالسميع ابو العزم15616 103.5الدير االعدادية الثانوية طوخايمان اشر

ي15617
ن
112.5الدير االعدادية الثانوية طوخايمان الهادي رشاد مرداش هان

83الدير االعدادية الثانوية طوخايمان ايهاب اسماعيل ابراهيم شعت15618

 عبدالمقصود تعلب15619
 
107الدير االعدادية الثانوية طوخايمان حسن عبدالباق

122الدير االعدادية الثانوية طوخايمان سعيد دمحم عبده فوده قدح15620

95.5الدير االعدادية الثانوية طوخايمان عادل صالح احمد حواش قدوس15621

112الدير االعدادية الثانوية طوخايمان محمود السيد دمحم عبدالسالم15622

ي دمحم المرصفاوي15623 117.5الدير االعدادية الثانوية طوخايمان هشام خضن

ف عزت سليمان عطا15624 73.5الدير االعدادية الثانوية طوخايه اشر

51.5الدير االعدادية الثانوية طوخايه عماد رياض عبيد عبده الفران15625

ي دمحم عبدالرحمن بركات15626
 
72.5الدير االعدادية الثانوية طوخايه دمحم عبدالباق

ي بدير15627
64.5الدير االعدادية الثانوية طوخايه دمحم عبدالشكور مصطفن

ى15628 136.5الدير االعدادية الثانوية طوخايه محمود حسنن قطب عيد بحي 

137الدير االعدادية الثانوية طوخايه وليد حسن محمود حسن15629

84.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسمله احمد رجب عبدالعزيز دمحم15630

56.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسمله ايمن ابراهيم محمود15631

109.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسمله عماد الدين عبدالرحمن السيد عزب15632

89.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسمله فارس صالح اسماعيل دمحم قاسم15633

ن المرصفاوى15634 130.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسمه عمرو سعيد حسي 

134الدير االعدادية الثانوية طوختغريد ابوبكر دمحم غريب عمرى دعبس15635

112.5الدير االعدادية الثانوية طوخجانا عليوة دمحم عليوة صالح15636

133الدير االعدادية الثانوية طوخجنات عمر عبدالوهاب ابراهيم شاكر15637

57الدير االعدادية الثانوية طوخجنه صالح كمال عبدالرحمن اسماعيل15638

137.5الدير االعدادية الثانوية طوخجنه وائل دمحم امان سالم غنيم15639

113الدير االعدادية الثانوية طوخجنن اسامة دمحم دمحم الفران15640

130الدير االعدادية الثانوية طوخجنن دمحم سيد دمحم بدير صالح15641

126الدير االعدادية الثانوية طوخجنن ممدوح دمحم محمود احمد سليم15642

125.5الدير االعدادية الثانوية طوخجنن وائل محفوظ عبدهللا15643

ف سعد السيد ابراهيم عزام15644 117.5الدير االعدادية الثانوية طوخجومانا اشر

 ابراهيم15645
 
يف رياض عبدالباق 117الدير االعدادية الثانوية طوخجيهان شر

114.5الدير االعدادية الثانوية طوخحبية محمود احمد عبدالرحمن احمد15646

15647
ن
76.5الدير االعدادية الثانوية طوخداليا السيد صابر عزازى عبدالشاق

91.5الدير االعدادية الثانوية طوخدعاء مصطفن ابراهيم عبدالمعط عبدالواحد15648

69.5الدير االعدادية الثانوية طوخدنيا فتىحي ابراهيم محمود ابراهيم15649

136.5الدير االعدادية الثانوية طوخدنيا دمحم دمحم احمد الزيات15650

63الدير االعدادية الثانوية طوخدنيا محمود احمد محمود شحات سعود15651

ي علي حسن علي حجازي15652 98الدير االعدادية الثانوية طوخرانا عبدالننى

76.5الدير االعدادية الثانوية طوخرباب عبدالهادي دمحم عبدالعاىطي قدح15653



63.5الدير االعدادية الثانوية طوخرحاب احمد السيد دمحم الكردي15654

!VALUE#الدير االعدادية الثانوية طوخرحمه احمد مصطفن احمد تعلب15655

102.5الدير االعدادية الثانوية طوخرحمه دمحم السيد دمحم حجاب15656

100.5الدير االعدادية الثانوية طوخرحمه منصور احمد منصور هاشم15657

113الدير االعدادية الثانوية طوخرحمه وليد سعيد عد الدايم عزب15658

33.5الدير االعدادية الثانوية طوخرقيه جمال دمحم حسن عل حجازى15659

102.5الدير االعدادية الثانوية طوخرنيم ايمن فهىم محمود عل وزة15660

104الدير االعدادية الثانوية طوخروان عل الهادى قدح15661

71.5الدير االعدادية الثانوية طوخرودينه طارق عبدالهادى عبدالحق عبدالهادى15662

ى15663 136الدير االعدادية الثانوية طوخروضه الطاهر فتىح ابراهيم الخضن

134الدير االعدادية الثانوية طوخرؤى عبدالرحمن احمد دمحم رمضان15664

42.5الدير االعدادية الثانوية طوخريماس عبدالنارص فتح هللا محمود يوسف15665

ي15666 131الدير االعدادية الثانوية طوخزهره فتىحي محمود عبدالفتاح الزغنى

ن دمحم دمحم15667 26الدير االعدادية الثانوية طوخزينب رضا حساني 

83الدير االعدادية الثانوية طوخساره ابراهيم سيد احمد حسن فرح15668

136.5الدير االعدادية الثانوية طوخساره خالد سليمان يونس قاسم15669

ي15670
115الدير االعدادية الثانوية طوخساره عيد سعيد عيد سيد الجيوسر

99.5الدير االعدادية الثانوية طوخساره يوسف سيد محمود احمد حمد15671

94.5الدير االعدادية الثانوية طوخساميه سعيد رياض عفيفن عوض هللا15672

44الدير االعدادية الثانوية طوخسحر عل سيد دمحمغنيم15673

131.5الدير االعدادية الثانوية طوخسلىم دمحم علي الدين ابراهيم احمد علي الدين15674

ي15675
 
ن دسوق 93الدير االعدادية الثانوية طوخسماح عطا دمحم حسني 

ه ياش دمحم دمحمغنيم15676 91الدير االعدادية الثانوية طوخسمي 

90.5الدير االعدادية الثانوية طوخسهام سمي  عبدالمنعم سالمة احمد15677

41.5الدير االعدادية الثانوية طوخسهيله مسعد عمر عبجاللطيف يوسف15678

بات محسن صبىحي عبدالرازق علي15679 84.5الدير االعدادية الثانوية طوخشر

يفه عبدالننى عبدالفتاح محمود دمحم المريىحى15680
82الدير االعدادية الثانوية طوخشر

ي عبدالشكور سابق دمحم15681 131الدير االعدادية الثانوية طوخشمس عبدالننى

123.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد اسالم حسنن دمحم جلبان15682

125.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد ايمن فرحات رزق حسن هاشم15683

71الدير االعدادية الثانوية طوخشهد رفاع عبدالجواد رفاع احمد عبدالجواد15684

25.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد سعيد عبدالعليم عل دمحم15685

ن15686 32.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد شحته دمحم حسن شاهي 

126الدير االعدادية الثانوية طوخشهد عاطف احمد محمود عبدالمطلب بركات15687

65.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد دمحم اسماعيل ابراهيم عبدالمعبود شعت15688

63.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد دمحم توفيق ابراهيم دمحم15689

126.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد دمحم سيد ابراهيم15690

123.5الدير االعدادية الثانوية طوخشهد دمحم دمحم سيد عبدالهادي15691

قاوى15692 121الدير االعدادية الثانوية طوخشهد محمود سيد دمحم الشر

 عبدالحليم احمد15693
 
46الدير االعدادية الثانوية طوخشهد يس ابراهيم الدسوق

113.5الدير االعدادية الثانوية طوخصابرين عصام سعيد عمرى دمحم حماد15694

41.5الدير االعدادية الثانوية طوخصابرين محمود عيد عل الصياد15695

95.5الدير االعدادية الثانوية طوخصفا ساىم عاطف محمود عفيفن الكردى15696

99.5الدير االعدادية الثانوية طوخعال اسماعيل دمحم ابراهيم امبانى15697

112الدير االعدادية الثانوية طوخعال دمحم محموددمحم عبدالغنن15698

85الدير االعدادية الثانوية طوخفاطمه الزهراء ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم حسن15699

35الدير االعدادية الثانوية طوخفاطمه الزهراء طه عيد ابراهيم15700

ي سيد احمد ابراهيم غنيم15701 27.5الدير االعدادية الثانوية طوخفاطمه بشر

15702
ن
85.5الدير االعدادية الثانوية طوخفاطمه رضا بدوي يوسف هان

ن15703 124.5الدير االعدادية الثانوية طوخفاطمه عزالدين دمحم بركات حسني 



87.5الدير االعدادية الثانوية طوخفاطيما ممدوح دمحم جوهري عريبة15704

95الدير االعدادية الثانوية طوخليل احمد سعيد عبدالرحمن علوان15705

70.5الدير االعدادية الثانوية طوخليل عبدالسالم احمد الشحات15706

112.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم سيد احمد عبدالحليم طه15707

136.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم عمر عبدالوهاب ابراهيم شاكر15708

127.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم ماهر حسن ابراهيم عبده شعت15709

132.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم دمحم سعيد دمحم الصياد15710

118.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم محمود سيد احمد عويضة15711

يفة15712 ى عفيفن شر 73.5الدير االعدادية الثانوية طوخمريم يىحي خضن

111.5الدير االعدادية الثانوية طوخملك ابراهيم عبدالسالم ابراهيم حجازى15713

130.5الدير االعدادية الثانوية طوخملك اسالم سعيد قنبه15714

81الدير االعدادية الثانوية طوخملك حسب دمحم عبدالعزيز حسب هللا15715

74.5الدير االعدادية الثانوية طوخملك طوجن سيد طوجن عبدالفتاح15716

ي علي حسن علي حجازي15717 88.5الدير االعدادية الثانوية طوخملك عبدالننى

98.5الدير االعدادية الثانوية طوخملك مصطفن عمر شحاتة البدوى15718

 دمحم حمدان عواد15719
ن
129الدير االعدادية الثانوية طوخملك هان

104.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنار عطيه شعبان عطيه جاب هللا15720

ى مصطفن15721 130الدير االعدادية الثانوية طوخمنال دمحم احمد خضن

136.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنة هللا خالد عبدهللا القرسر15722

123.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنة هللا سعيد سيد ابراهيم خليل15723

ن حسن ابراهيم قاسم15724 98الدير االعدادية الثانوية طوخمنة هللا دمحم حسي 

100.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنة هللا ممدوح عل دمحم عل هريدى15725

26.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنة هللا مهدى صالح الدين دمحم عشماوى15726

52.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنه ابراهيم دمحم عبدالهادى15727

ن ابراهيم شحاته15728 44الدير االعدادية الثانوية طوخمنه احمد عبدالخالق حسي 

77.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنن احمد سيد محمود احمد15729

118.5الدير االعدادية الثانوية طوخمنن عارف صالح اسماعيل قاسم15730

109الدير االعدادية الثانوية طوخمها عزت فتح هللا السيد شحاته قدح15731

68الدير االعدادية الثانوية طوخىم اسامة صبىح فران دمحم ابراهيم15732

ي15733
 
ي السيد احمد دسوق

 
121الدير االعدادية الثانوية طوخىم دسوق

114الدير االعدادية الثانوية طوخىم محسن فتح هللا دمحم دمحم نصار15734

ي سيد يوسف قاسم15735
106الدير االعدادية الثانوية طوخمىادة السيد عفيفن

129الدير االعدادية الثانوية طوخميهان دمحم فاروق دمحم دياب المرصفاوى15736

نا عصام لطفن عبدالرازق عل15737 86.5الدير االعدادية الثانوية طوخمي 

79.5الدير االعدادية الثانوية طوخناريمان رفعت اسماعيل سيد قاسم15738

69الدير االعدادية الثانوية طوخندا محمود دمحم ابراهيم قنبة15739

86.5الدير االعدادية الثانوية طوخندى هشام احمد عبدالهادي الصياد15740

ي15741
97الدير االعدادية الثانوية طوخنسمه صبىحي دمحمي ابراهيم عفيفن

127الدير االعدادية الثانوية طوخنه نبيل دمحم سيد احمد مهدي15742

يف15743 115.5الدير االعدادية الثانوية طوخنور صالح يوسف شر

129.5الدير االعدادية الثانوية طوخنورا حجازي عبداللطيف حجازي15744

127.5الدير االعدادية الثانوية طوخنورهان محسن عبدالرازق محمود البنا15745

121الدير االعدادية الثانوية طوخنورهان دمحم احمد عبدالهادى جمعه15746

81الدير االعدادية الثانوية طوخنورهان محمود حسنن محمود دمحم العجوز15747

109الدير االعدادية الثانوية طوخهاجر احمد السيد جادهللا سالمة15748

88الدير االعدادية الثانوية طوخهاجر احمد سعيد غانم دعبس15749

102الدير االعدادية الثانوية طوخهايدى كمال عبدالنارص خليل15750

114.5الدير االعدادية الثانوية طوخهدى دمحم السيد عبدالمعط دعبس15751

134.5الدير االعدادية الثانوية طوخوسام دمحم الهادى هالل15752

ي15753
135.5الدير االعدادية الثانوية طوخوالء وليد ابراهيم دمحم عبدالغنن



 شهده15754
 
122.5الدير االعدادية الثانوية طوخيارا ياش رياض عبدالباق

ن احمد شعبان خليل عبده15755 44الدير االعدادية الثانوية طوخياسمي 

 السيد علي شحاته علي15756
ن 41.5الدير االعدادية الثانوية طوخياسمي 

ن عبدالعزيز دمحم عبدالحليم15757 130.5الدير االعدادية الثانوية طوخياسمي 

18الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم احمد درديري دمحم خي  هللا15758

ف صالح عبدالعزيز15759 53الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم اشر

70الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم جمال ابراهيم عليوة الصياد15760

64.5الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم عزت دمحم ابراهيم خميس15761

70.5الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم دمحم اسماعيل عواد دمحم دياب15762

قاوى15763 81الدير االعدادية الثانوية طوخابراهيم ياش ابراهيم الشر

72الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد ابراهيم جمال دمحم ابراهيم شومان15764

54.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد احمدي ابراهيم احمد ابراهيم15765

112.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد اسالم عاشور امبانى15766

68الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد السيد دمحم عثمان عبدالهادى15767

!VALUE#الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد امي  عبدالمعط سليمان السيىس15768

83الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد بهاء صابر دمحم نده15769

116.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد حمدى احمد ابراهيم احمد سليم15770

129.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد حمدى احمد احمد سويلم15771

ى غطاس15772 ى نجيب خضن 128الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد خي 

86الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد ربيع رشاد دمحم ابراهيم15773

47.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد رضا عبدالجواد رفاع احمد15774

99الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد رضا عبدالمنعم سالمة احمد15775

91الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد رضا دمحم محمود قنبة15776

52.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد ساىم احمد عبدالهادى15777

يف دمحم شعت15778 119الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد شر

55.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد عادل سعيد ابراهيم عليوة الصياد15779

3.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد عبداللطيف احمد حجازى15780

 السيد احمد علي الدين15781
ن 6.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد عبدهللا حساني 

70.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد عمرو السيد ابو سيف مضى غالب15782

ن عبدة بيوىم15783 32.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد ماهر حسي 

58الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد دمحم احمد بيوىم العليىم15784

69.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد دمحم احمد شعبان قدح15785

22الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد دمحم حسن دمحم دمحم عشماوى15786

15787
 
 دمحم عبدالباق

 
131.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد دمحم عبدالباق

134الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد دمحم عليوة دمحم شوشة15788

25.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد محمود احمد محمود عبدالواحد15789

ن دمحم دمحم15790 21.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد نزيه حسني 

66الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد يىح احمد دمحم رمضان15791

9.5الدير االعدادية الثانوية طوخاحمد يشي غريب سيد احمد غريب15792

4الدير االعدادية الثانوية طوخاسالم احمد صالح شحات15793

26الدير االعدادية الثانوية طوخاسالم سيد دمحم حجاج سعودي15794

ي ابراهيم فتىحي غريب 15795 80.5الدير االعدادية الثانوية طوخبسيطه- اسالم عبدالننى

10الدير االعدادية الثانوية طوخاكرم دمحم عاشور دمحم حواش قدوس15796

84الدير االعدادية الثانوية طوخالسيد عماد السيد سليمان جمعه15797

122الدير االعدادية الثانوية طوخباسم صالح دمحم عفيفن15798

ى ياش طة رياض15799 !VALUE#الدير االعدادية الثانوية طوخبشر

ي مرزوق جوده تعلب15800
34.5الدير االعدادية الثانوية طوخجوده مصطفن

31الدير االعدادية الثانوية طوخحسن دمحم السيد السيد ابراهيم فرج15801

ن دمحم سعيد دمحم عبدالحليم15802 54الدير االعدادية الثانوية طوخحسي 

76.5الدير االعدادية الثانوية طوخخالد دمحم سعيد عبدالشكور البنا15803



قاوي15804 ي عليوة الشر ي خالد خضن 104.5الدير االعدادية الثانوية طوخخضن

125الدير االعدادية الثانوية طوخرحيم السيد راضن السيد دمحم15805

64.5الدير االعدادية الثانوية طوخرمضان رفعت رمضان عل هريدى15806

88الدير االعدادية الثانوية طوخزكريا احمد زكريا دمحمي ابراهيم الديب15807

91الدير االعدادية الثانوية طوخزياد رضا سعيد دمحم الدبور15808

66الدير االعدادية الثانوية طوخزياد سيد سعيد حسن علي15809

ي15810
ي عبدهللا عبدالغنن

14الدير االعدادية الثانوية طوخزياد سيد عبدالغنن

51.5الدير االعدادية الثانوية طوخزياد عماد احمد ابراهيم عفيفن اسماعيل15811

15812
ن
73.5الدير االعدادية الثانوية طوخزياد دمحم محمود دمحم هان

75الدير االعدادية الثانوية طوخسعيد حماده سعيد ابراهيم الصياد15813

ي عمر عبدالعزيز15814
52الدير االعدادية الثانوية طوخسمي  تامر عبدالراضن

85.5الدير االعدادية الثانوية طوخسيد ابراهيم السيد ابراهيم خليل غانم15815

60الدير االعدادية الثانوية طوخسيد احمد سيد عزازي قاسم15816

50.5الدير االعدادية الثانوية طوخسيد رضا دمحم السيد السيد15817

قاوى15818 65.5الدير االعدادية الثانوية طوخسيد دمحم سيد دمحم الشر

85الدير االعدادية الثانوية طوخسيد دمحم سيد دمحم صالح15819

110.5الدير االعدادية الثانوية طوخسيد وليد سيد عبدالعاىط ابراهيم15820

88الدير االعدادية الثانوية طوخسيف الدين احمد دمحم احمد نض قدح15821

76.5الدير االعدادية الثانوية طوخصبىح اسالم صبىحي جيى السيد15822

85.5الدير االعدادية الثانوية طوخصالح سعيد كمال عبدالرحمن اسماعيل15823

114الدير االعدادية الثانوية طوخصالح عمر صالح محمود15824

0الدير االعدادية الثانوية طوخطارق دمحم ابراهيم قدوس15825

111.5الدير االعدادية الثانوية طوخطه محمود عبدالهادى حسن احمد حسب هللا15826

ي15827
ن
31الدير االعدادية الثانوية طوخعادل دمحم سعيد دمحم هان

58.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالجواد صبىحي صالح دمحم عبدالجواد15828

71.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن احمد السيد دمحم جلبان15829

84.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن ساىم معتمد هللا جوهرى15830

104.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن سعيد تهاىم عبدالمعبود الحسينن15831

124الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن دمحم عبدالمعط سيد السيىس15832

116.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن دمحم عل دمحم فرحات فودة15833

103.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالرحمن دمحم فتىح محمود حسن15834

28.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالسيد خليل عبدالسيد عياد خليل سعد15835

79الدير االعدادية الثانوية طوخعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز نض نصار15836

114الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا احمد احمد دمحم شعيب15837

134.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا خالد يوسف عبدهللا يوسف15838

105.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا سيد دمحم حسن عل حجازى15839

133الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا طارق عبده نض احمد15840

128الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا عزت سعيد عبدالرازق الجعلص15841

100.5الدير االعدادية الثانوية طوخعبدهللا دمحم احمد دمحم سيف الدين15842

109.5الدير االعدادية الثانوية طوخعصام عماد سعيد عاشور دمحم حواش15843

128الدير االعدادية الثانوية طوخعمر ابراهيم عبدالننى ابراهيم مكاوى15844

130.5الدير االعدادية الثانوية طوخعمر احمد سعيد عبدالرازق عل15845

105.5الدير االعدادية الثانوية طوخعمر احمد دمحم حسن علي حجازي15846

119الدير االعدادية الثانوية طوخبسيطه- عمر دمحم الهادى دمحم الحسينن 15847

117.5الدير االعدادية الثانوية طوخعمر محمود سيد محمود دمحم سابق15848

39.5الدير االعدادية الثانوية طوخعمرو دمحم ابراهيم قدوس15849

53الدير االعدادية الثانوية طوخعمرو دمحم عزت سليمان سالم عطا15850

78.5الدير االعدادية الثانوية طوخعمرو مصطفن احمد عل15851

101.5الدير االعدادية الثانوية طوخفتىح دمحم فتىح عبدالعزيز15852

132الدير االعدادية الثانوية طوخفتىح دمحم فتىح دمحم سيد احمد15853



16الدير االعدادية الثانوية طوخفتىح ياش فتىح يوسف جاد15854

87الدير االعدادية الثانوية طوخفتىحي طارق سعيد بيوىمي السيد15855

103.5الدير االعدادية الثانوية طوخكامل محمود كامل ابراهيم يوسف15856

99الدير االعدادية الثانوية طوخكريم ابراهيم رمضان عبدالفتاح دمحم15857

67الدير االعدادية الثانوية طوخكريم احمد عادل عمر دمحم علي الدين15858

51الدير االعدادية الثانوية طوخكريم سيد طه دمحم خليل15859

47الدير االعدادية الثانوية طوخكريم عماد حسن السيد احمد علي الدين15860

119.5الدير االعدادية الثانوية طوخكريم محمود دمحم دمحم منىسي15861

126الدير االعدادية الثانوية طوخمازن ابراهيم هالل بركات عبده15862

127الدير االعدادية الثانوية طوخمازن عمر فتىح السيد عبدالديم15863

96.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم ابراهيم احمد احمد شحاتة الفران15864

ن15865 20.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم احمد فتىح مرس شاهي 

ف عبدالفتاح ابراهيم عبدالرحمن15866 89الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم اشر

73الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم ايمن رمضان حسن حسونة15867

117.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم ايمن سيد عبدالرحمن خيارة15868

13.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم جمال عل عبدالسالم عل15869

قاوى15870 105.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم حسنن دمحم جاد الشر

32الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم خالد سعيد عبداللطيف يوسف15871

43الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم ربيع نصار فرحات عبدالدايم15872

132الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم سالم دمحم عبده فوده15873

79الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم شعبان عل بيوىم محمود15874

125الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم صابر حسن دمحم عل15875

32.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم صالح حسن محمود مقلد15876

135.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم طارق محمود محمود المريىحى15877

102الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم طه دمحم عبدالوهاب شعالن15878

110.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم عيد رشيد السيد مطي 15879

19.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم فتىح عبدالصمد ابراهيم منصور15880

15.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم فتىحي سعد عبدالعاىطي غالب15881

ي15882
اسر 76الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم فتىحي سعيد عبدالعزيز اليى

61الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم دمحم ابراهيم عبدالمعط سيد احمد15883

114الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم محمود السيد احمد دمحم عبدالصمد15884

19الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم محمود حسن الصياد15885

15886
 
55.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم محن  عواد السيد عواد دسوق

127.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم مختار عليوة دمحم شوشة15887

124الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم نارص عبدالرحمن عبدالعاىط غطاس15888

ي15889 103.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم هشام احمد عمر دمحم عبدالننى

ي15890 67.5الدير االعدادية الثانوية طوخدمحم وائل علي علي حميد بحي 

106.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود ابراهيم محمود دمحم عبدالغنن زينة15891

129الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود احمد دمحم ابراهيم نض قدح15892

52الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود السيد ابراهيم محمود عبدالمطلب15893

53.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود ربيع نصار فرحات عبدالدايم15894

25.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود سعيد محمود عبدالعزيز هالل15895

54.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود سيد احمد السيد محمود15896

103.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود سيد محمود عبدالعال عبده15897

قاوي15898 65الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود شكري سمي  محمود دمحم الشر

48الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود صالح عاشور دمحم الكردي15899

45الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود طبالوي محمود عبدالهادي بدير15900

5.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود عاطف عفيفن ابراهيم15901

61.5الدير االعدادية الثانوية طوخمحمود كمال محمود عبدالوهاب دمحم15902

106الدير االعدادية الثانوية طوخمروان حمدى ابراهيم ابراهيم دمحم15903



104الدير االعدادية الثانوية طوخمروان دمحم ممدوح احمد عل شعالن15904

 احمد حسن عرفات علي قدح15905
109الدير االعدادية الثانوية طوخمصطفن

55.5الدير االعدادية الثانوية طوخمصطفن احمد سالم دمحم سالم15906

82الدير االعدادية الثانوية طوخمصطفن سعيد فرحات عبدالحليم مليحه15907

73الدير االعدادية الثانوية طوخمصطفن دمحم ابراهيم مصطفن جاد هللا15908

81.5الدير االعدادية الثانوية طوخمصطفن دمحم عزت السيد فودة15909

32.5الدير االعدادية الثانوية طوخمينا صبىح عبدالسيد عيد خليل15910

42الدير االعدادية الثانوية طوخنصار تميم نصار عبدالرحمن هالل15911

18الدير االعدادية الثانوية طوخنصار عبدالاله طه احمد حميد15912

51الدير االعدادية الثانوية طوخنصار دمحم نصار سالم15913

77الدير االعدادية الثانوية طوخهادى دمحم ابراهيم دمحم البنا15914

58.5الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف احمد عمر عيدالعزيز عبدالفتاح15915

137الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف احمد دمحم احمد15916

134الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف حماده عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم15917

103الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف سيد دمحم ابراهيم عفيفن عبدااله15918

97الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف شافعي عابد عبده خليل15919

64الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف شاكر فتىح حجاج عل حجاج15920

116.5الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف محمود عاطف محمود الكردى15921

123الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف مد حت عبدهللا عواد شوشة15922

19الدير االعدادية الثانوية طوخيوسف مصطفن دمحم سعد عل15923

قت عل ابراهيم عل عل الدين15924 57انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاشر

15925
ن
 سعد حسن البسيون

ن
118.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاالء هان

87انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخامال السيد احمد عبدالعال اسماعيل عبده15926

ه رزق رزق عبدالمعط عبدالمطلب15927 81انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخامي 

ه عز العرب دمحم كامل حسن سليم15928 30انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخامي 

89.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايات رضا عبدالعزيز دمحم بدير15929

125.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايمان السيد صالح عواد ابراهيم15930

113انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايمان عبدالغنن حسنن عبدالغنن ابوالعز15931

61.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايمان دمحم عبدالقصود شندى عبدالمقصود15932

57انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايه خالد عزت دمحم احمد هاشم15933

124انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايه رزق عاشور رزق موس بكر15934

41.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايه سعيد احمد عبدالعزيز سليمان15935

49.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخجنن هشام فتىح عبدالمجيد بيوىم15936

124انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخجهاد رزق جمعة رزق موس15937

15938
ن
63انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخجودى السيد السيد حسن البسيون

57.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحنان احمد دمحم دمحم كلوب15939

88انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدنيا ابراهيم السيد دمحم حسن عمار15940

40انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدنيا طارق مصطفن احمد محمود دمحم15941

64.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرحاب ابو السعود احمد دمحم حسن15942

53.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرضوة سعيد عل سالم شحاتة15943

129.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرضوة محمود احمد عواد خليفة15944

93.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرضوى ابو السعود احمد دمحم حسن15945

55.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرقيه ابراهيم سيد ابراهيم سنبل15946

101.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرقيه عبدالرحمن دمحم حامد محمود صالح15947

110.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرقيه دمحم السيد عطية بيوىم دمحم15948

126.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخروضه سمي  احمد عبدالحميد االزهرى15949

135.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخريم دمحم احمد عبدالىح الجمل15950

74.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخزينب احمد حسن دمحم عثمان15951

ن نجيب عبدالحميد عباس15952 89انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخساره حسي 

110انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسهيله دمحم عبدالمنعم منصور حسان15953



وق طارق عطيه عفيفن ابراهيم هاشم15954 45.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخشر

126.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخشهد اسماعيل منصور دمحم اسماعيل15955

108انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخشهندة نبيل دمحم بيوىم خليفة15956

ف محمود عبدالمجيد15957 66.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخصباح اشر

57انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخفاتن رمضان بيوىم ابراهيم سليم فرج15958

ن شحاته15959 31.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخكريمه دمحم امي 

 محمود السيد15960
 
59انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخليل و ليد شوق

73.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم احمد السيد عشماوى15961

32انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم احمد باشا دمحم ابو زيد15962

133انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم احمد محمود عيد محمود صالح15963

ف دمحم احمد سبتان15964 119.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم اشر

61.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم سعيد صابر محمود عبدالىح15965

61انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمريم وائل السيد دمحم اسماعيل صالح15966

ن15967 127.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخملك احمد دمحم صابر حساني 

64.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخملك نبيل ابراهيم عبدالوهاب سيد احمد15968

88انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمنة هللا عبدالرحمن دمحم دمحم15969

60انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخىم رضا دمحم السيد محمود صالح15970

124.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخىم دمحم احمد محمود حسان الباشا15971

70.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخندى اسالم فؤاد ابراهيم هاشم15972

ف ابراهيم دمحم عمار15973 55.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخندى اشر

ف حسن دمحم حسن15974 41.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخندى شر

96.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخنوال عبدالفتاح عليوة عيد محمود15975

83انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخنورهان عليوة شحات عليوة عل15976

ه ابراهيم حسنن عبده ابراهيم15977 85.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخني 

125.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخهاجر رزق جمعة رزق موس15978

72.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخهاجر عبدالننى شحاته عليوه15979

121انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخهاجر ماهر عبدالحكيم دمحم يوسف15980

134.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخهاجر هشام احمد جمعه حسان15981

132انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخهدير ياش دمحم كلوب15982

90انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخوفاء احمد دمحم ابراهيم الجابرى15983

112انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخيارا مىح الدين دمحم مهدى15984

ف احمد مسعود احمد15985 ن اشر 27انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخياسمي 

ن صابر سعيد عبدالحميد احمد15986 120انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخياسمي 

ن عبدالعال عليوه عيد15987 27.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخياسمي 

88انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخابراهيم طلعت ابراهيم عبدالوهاب سيد15988

32.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد ابراهيم فؤاد دمحم هاشم15989

ف فرحات دمحم ابو العز15990 53انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد اشر

47انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد رمضان احمد سالم حسن15991

51انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد سليمان عبدالحميد سليمان دخل هللا15992

69انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد سليمان دمحم حسن قنطر15993

59.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخاحمد عبدالرازق شحاتة عبدالظاهز ابو العز15994

27انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخالسيد احمد احمد سالم حسن بخيت15995

41.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخايمن اسالم فؤاد ابراهيم دمحم15996

72.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحسام حسن حسن مصطفن السيد عبده15997

45.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحسن السيد حسن دمحم حسن بخيت15998

ن سيد احمد يىح15999 ن امي  حسي  46.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحسي 

ي ابراهيم16000
ن حمدي عطية عفيفن 34انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحسي 

57انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحمدى صفن الدين دمحم رياض سعدى16001

ع هللا16002 52انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخحمزه موس رشاد سالمة شر

14.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرحيم حمادة حامد توفيق دمحم احمد16003



64انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخزياد بيوىم سالمة دمحم سلطان16004

29انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسعد دمحم سعد دمحم سعد16005

104انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسعيد احمد سعيد رزق عبدالمعط16006

33انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسعيد السيد احمد السيد سليمان16007

8.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسليمان سعيد سيد سليمان دخل هللا16008

84.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدالرحمن اسامه السيد دمحم عبدالوهاب ابو العز16009

34انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدالرحمن رمضان احمد دمحم احمد علوان16010

39.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدالرحمن سعيد دمحمعبدالحميد دمحم جمعة16011

29انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدهللا ابو القاسم السيد احمد دمحم16012

51انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدهللا فرج فريج عويض حمدان الحرنى16013

129.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعبدالمنعم احمد عبدالمنعم نصار دمحم عبدالرحمن16014

129.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخعمر احمد دمحم مصلىح ابو العز16015

116انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخغانم محمود غانم محمود العروج16016

92.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخفتىح طارق دمحم فتىح جمعه حسان16017

115.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخفوزى رفيق فوزى دمحم السيد16018

87.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخماجد ابراهيم دمحم رزق موس بكر16019

69.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم ابراهيم بيوىم ابراهيم سليم فرج16020

85انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم احمد عبدالمنعم دمحم جمعة16021

70.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم اسماعيل فتىح دمحم العريان16022

47.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم السيد احمد دمحم نض دمحم نض16023

132.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم السيد عبدالمنعم محمود هاشم16024

ن عبدربه سيد عبده16025 19انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم حسي 

89انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم رمضان حمدان صالح ابراهيم16026

44انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم رمضان دمحم كامل حسن16027

120.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم سالم دمحم سالم عوادسليمان16028

97.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم عبدالعزيز فتىح عبدالمومن عبدالعزيز16029

125انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز16030

98.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم محمود دمحم ابراهيم سليمان16031

126انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم محمود يوسف السيد قدح16032

115.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم نادر سيد دمحم دمحم كلوب16033

16034
ن
121.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخدمحم وائل احمد دمحم الحلوان

119انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمحمود احمد عزت دمحم هاشم16035

103انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمحمود عزت ابو المعاىط عل16036

93انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمحمود فتىح منصور دمحم اسماعيل16037

77.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمحمود مصطفن دمحم حسن الباشا16038

97.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمصطفن حسنن سيد احمد متوىل الجمل16039

103انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمصطفن رضا اسماعيل عواد سالم شحاتة16040

98.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخمصطفن دمحم السيد دمحم دمحم مسلم16041

110انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخبسيطه- مصطفن مصلىح دمحم مصلىح ابو العز 16042

96.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخيوسف محمود يوسف مصلىح ابو العز16043

108انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخيوسف هبثم طلعت ابراهيم16044

116عرب الغديرى ع مطوخاسماء جميل حسنن منصور16045

124عرب الغديرى ع مطوخاسماء طه حلىم طه16046

125عرب الغديرى ع مطوخايه دمحم السيد دمحم عليوة16047

82.5عرب الغديرى ع مطوخبسمه حمدان حامد دمحم فرج16048

113عرب الغديرى ع مطوخثريا نارص علي دمحم علي16049

45.5عرب الغديرى ع مطوخحنان دمحم السيد دمحم حسن16050

22عرب الغديرى ع مطوخدعاء محمود السيد محمود حجاب16051

19عرب الغديرى ع مطوخدينا سيد عبدالشكور دمحم امام16052

114.5عرب الغديرى ع مطوخرانيا ابراهيم ابراهيم عبدالمقصود16053



115.5عرب الغديرى ع مطوخرانيا حسن عبدالفتاح سليمان16054

34عرب الغديرى ع مطوخرحاب وليد حسن دمحم قاسم16055

94عرب الغديرى ع مطوخرحمه شعبان سليم عوده16056

128عرب الغديرى ع مطوخساره دمحم السيد نارص16057

ن السيد16058 68.5عرب الغديرى ع مطوخسهام السيد حسي 

135.5عرب الغديرى ع مطوخشادية علي دمحم علي قدح16059

79.5عرب الغديرى ع مطوخشهد حماده سعيد السيد16060

36.5عرب الغديرى ع مطوخشهد طارق محمود عبدالعاىط16061

ي16062
بينن 96.5عرب الغديرى ع مطوخشهد ياش دمحم حسن الشر

ين مجدي فتىحي سليمان16063 131عرب الغديرى ع مطوخشي 

120عرب الغديرى ع مطوخصفيه دمحم حماد سيد16064

101.5عرب الغديرى ع مطوخغادة رجب احمد السيد مسلم16065

46.5عرب الغديرى ع مطوخفاطمه الزهراء دمحم عيد دمحمى16066

87.5عرب الغديرى ع مطوخفاطمه وحيد جميل عل الدين16067

90عرب الغديرى ع مطوخفايزة احمد دمحم سيد غصن16068

ف دمحم صالح عبدالرحمن16069 51.5عرب الغديرى ع مطوخمريم اشر

9عرب الغديرى ع مطوخمريم السيد اسماعيل منتض16070

ن السيد16071 30عرب الغديرى ع مطوخمريم السيد دمحم امي 

95عرب الغديرى ع مطوخمريم بدوي محمود السيد16072

133.5عرب الغديرى ع مطوخمريم سعيد عل عل الدين16073

ن16074 134عرب الغديرى ع مطوخمريم سليم فتىح حسي 

94.5عرب الغديرى ع مطوخمريم شحات سليم شديد عليوة16075

ي السيد دمحم16076
 
115.5عرب الغديرى ع مطوخمريم كامل شوق

113.5عرب الغديرى ع مطوخمريم مجدي عبدالعظيم احمد16077

132عرب الغديرى ع مطوخمنة هللا سالمه السيد بركات16078

61.5عرب الغديرى ع مطوخمنة هللا دمحم عوض ابراهيم16079

129.5عرب الغديرى ع مطوخمها صبىح احمد سعد16080

133عرب الغديرى ع مطوخىم نبيل عفيفن سالم16081

120.5عرب الغديرى ع مطوخناهد عصام طه عواد16082

48عرب الغديرى ع مطوخندا جميل علي دمحم ابراهيم16083

86عرب الغديرى ع مطوخندى نارص احمد نارص16084

100عرب الغديرى ع مطوخنور سالمه عبدالمنعم دمحم قاسم16085

89عرب الغديرى ع مطوخنوره جمال حسن سيد ابراهيم16086

126.5عرب الغديرى ع مطوخنورهان حسن السيد علمر16087

136.5عرب الغديرى ع مطوخهاجر طارق عبدالسالم حافظ16088

136عرب الغديرى ع مطوخهايدى توبه ابراهيم السيد16089

113عرب الغديرى ع مطوخهناء محمود دمحم السيد16090

ن صالح حماد سيد عبدالجواد16091 136عرب الغديرى ع مطوخياسمي 

28.5عرب الغديرى ع مطوخابراهيم دمحم السيد دمحم السيد16092

124.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد حسام احمد السيد16093

64عرب الغديرى ع مطوخاحمد رجب احمد ابراهيم16094

126عرب الغديرى ع مطوخاحمد رياض رياض دمحمى16095

89.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد سيد احمد السيد سيد احمد16096

59.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد صبىحي فرج احمد ابراهيم16097

32.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد مجدي احمد متوىلي16098

55.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد دمحم سالمة سليمان16099

16.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد دمحم علي عبدالمقصود16100

112.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد دمحم ممدوح حامد نارص16101

126.5عرب الغديرى ع مطوخاحمد مسلم احمد سعد16102

ي عبدالحميد سالم16103
110عرب الغديرى ع مطوخاحمد مصطفن



ن فتىح16104 105عرب الغديرى ع مطوخاسالم دمحم حسي 

16105
ن
32عرب الغديرى ع مطوخاكسم مخلص عبدالقادر الكيالن

46عرب الغديرى ع مطوخالسيد محمود السيد دمحم16106

ن سالمة حبيب16107 ن كريم حسي  25عرب الغديرى ع مطوخحسي 

ى بكر16108 11.5عرب الغديرى ع مطوخحماده دمحم صيى

29عرب الغديرى ع مطوخرحيم احمد السيد عيد رحيه16109

ن ابراهيم16110 74.5عرب الغديرى ع مطوخزين العابدين مجدي حساني 

11.5عرب الغديرى ع مطوخسالم حسن السيد جاد16111

113.5عرب الغديرى ع مطوخصبىح رضا صبىح سالم16112

24.5عرب الغديرى ع مطوخصبىح سمي  السيد سليمان16113

113.5عرب الغديرى ع مطوخصبىح دمحم صبىح سالم16114

117.5عرب الغديرى ع مطوخصالح سيد دمحم قاسم16115

109عرب الغديرى ع مطوخطه احمد حلىم طه16116

127عرب الغديرى ع مطوخعادل دمحم عودة عيدالعرنى16117

ي السيد 16118
44عرب الغديرى ع مطوخمنقطع- عبدالرحمن خالد عبدالغنن

71.5عرب الغديرى ع مطوخعبدهللا فارس حامد دمحم16119

88عرب الغديرى ع مطوخعل دمحم عل دمحم16120

57عرب الغديرى ع مطوخعمر احمد عفيفن دمحم16121

30عرب الغديرى ع مطوخعمر محمود احمد نارص16122

25.5عرب الغديرى ع مطوخعمرو رجب شحات سليم16123

44.5عرب الغديرى ع مطوخعمرو سالمه السيد نارص16124

59.5عرب الغديرى ع مطوخعمرو عبدالحميد دمحم عبدالحميد16125

125عرب الغديرى ع مطوخكريم عمرو عاطف عواد16126

53.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم ابراهيم سعيد تهاىم16127

66عرب الغديرى ع مطوخدمحم احمد عبدالىح السيد16128

63عرب الغديرى ع مطوخدمحم السيد فتىحي السيد16129

73عرب الغديرى ع مطوخدمحم بيوىم حماد بيوىم16130

130.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم حمدي سعد دمحم16131

40عرب الغديرى ع مطوخدمحم سعيد عليوة احمد16132

15.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم سعيد دمحم بدر16133

105.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم سعيد دمحم نض عبداللطيف16134

135.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم سالمه رشيد شحاته16135

36عرب الغديرى ع مطوخدمحم عبدهللا عطية بيوىمي16136

66.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم عطا عبدالننى احمد16137

ن حافظ16138 127.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم فتىحي حسي 

6عرب الغديرى ع مطوخدمحم مجدى احمد عواد16139

21عرب الغديرى ع مطوخدمحم مجدى احمد متوىل16140

91.5عرب الغديرى ع مطوخدمحم مجدي جميل احمد علي16141

ن16142 ن عباس حسي  69عرب الغديرى ع مطوخمحمود حسي 

57.5عرب الغديرى ع مطوخمحمود صابر دمحم السيد16143

91.5عرب الغديرى ع مطوخمحمود دمحم عبدالرحمن دمحم سيد بدر16144

55.5عرب الغديرى ع مطوخمحمود وليد محمود فرحات عوض هللا16145

114عرب الغديرى ع مطوخمروان خالد صالح سعد16146

97.5عرب الغديرى ع مطوخمصطفن سليم حلىم طه16147

ي علي سالمه علي دمحم16148
115عرب الغديرى ع مطوخمصطفن

ف حسن عواد16149 45عرب الغديرى ع مطوخمعاذ اشر

129عرب الغديرى ع مطوخيوسف احمد عبدالسالم حافظ16150

31.5عرب الغديرى ع مطوخيوسف رضا سليمان احمد16151

36.5عرب الغديرى ع مطوخيوسف رواش سعيد السيد16152

121.5عرب الغديرى ع مطوخيوسف سالمة احمد السيد مسلم16153



90عرب الغديرى ع مطوخيوسف محمود احمد دمحم16154

53عرب الغديرى ع مطوخيوسف يىحي توفيق ابراهيم16155

132منصورة نامول ع مطوخابرار دمحم نجيب سالم دمحم16156

122.5منصورة نامول ع مطوخاحسان سعيد دمحم عطية ابراهيم16157

قت ضياء احمد دمحم السيد يوسف16158 110.5منصورة نامول ع مطوخاشر

121منصورة نامول ع مطوخامال عمر سالم سليمان16159

97منصورة نامول ع مطوخامنيه احمد شديد عبدالصمد عبدالمنعم16160

101منصورة نامول ع مطوخامنيه عمرو فؤاد رجب عواد16161

ي احمد احمد دمحم السيد يوسف16162 97.5منصورة نامول ع مطوخانىحى

 ابراهيم16163
 
131.5منصورة نامول ع مطوخايات دمحم صابر دسوق

ي16164
127منصورة نامول ع مطوخايمان عاطف صالح اسماعيل مصطفن

49منصورة نامول ع مطوخايمان عيد فاروق السيد عبدالعال16165

128.5منصورة نامول ع مطوخايه السيد رجب السيد معروف16166

118منصورة نامول ع مطوخبسمله السيد عبدالغنن دمحم عبدالغنن16167

121منصورة نامول ع مطوخدنيا دمحم عل السيد عبدالعال16168

123منصورة نامول ع مطوخدنيا محمود دمحم عبدالحليم16169

ي16170
ي مرسي عفيفن

125.5منصورة نامول ع مطوخرانا هشام دمحم عفيفن

ي حسن16171
ف السيد عفيفن 118منصورة نامول ع مطوخرباب اشر

135منصورة نامول ع مطوخرحمه طارق سعيد ابو زيد عبدالفتاح16172

113منصورة نامول ع مطوخرحمه دمحم ابراهيم دمحم يوسف16173

128منصورة نامول ع مطوخرضوى احمد دمحم نجيب دمحم16174

121منصورة نامول ع مطوخروى رمضان عبدالجليل عليوة سالم16175

56.5منصورة نامول ع مطوخريهام امام ابراهيم امام16176

98منصورة نامول ع مطوخزبيده مصطفن عليوة حمد رحيل16177

136منصورة نامول ع مطوخساره عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن شافعي16178

138منصورة نامول ع مطوخسلسبيل رافت صالح احمد ابراهيم16179

137منصورة نامول ع مطوخسلىم السيد لطفن يوسف السيد16180

137منصورة نامول ع مطوخسلىم محمود دمحم عطيه16181

135منصورة نامول ع مطوخسندس ماجد احمد دمحم السيد16182

127.5منصورة نامول ع مطوخشهد احمد دمحم السيد عبدالعال16183

132.5منصورة نامول ع مطوخشهد السيد احمد عبدالروؤف احمد16184

123.5منصورة نامول ع مطوخشهد محسن توفيق دمحم قاسم16185

135.5منصورة نامول ع مطوخشيماء احمد دمحم السيد عبدالعال16186

120منصورة نامول ع مطوخصفاء حاتم دمحم مختار احمد16187

134.5منصورة نامول ع مطوخضىح احمد صبىحي السيد يوسف16188

58.5منصورة نامول ع مطوخعزه دمحم دمحم محمود عبدالعظيم16189

137.5منصورة نامول ع مطوخليل محمود عبدهللا محمود احمد16190

136منصورة نامول ع مطوخمريم رضا عطية دمحم دمحم عيد16191

126منصورة نامول ع مطوخمريم دمحم محمود دمحم ابراهيم16192

ي16193
ي رفعت الحسينن

96.5منصورة نامول ع مطوخمريم هشام الحسينن

125.5منصورة نامول ع مطوخملك عطية عبدالوهاب متوىل16194

139منصورة نامول ع مطوخملك فؤاد دمحم حمزة يوسف16195

137.5منصورة نامول ع مطوخمنة عصام دمحم فاروق جاد عيد16196

90منصورة نامول ع مطوخمنه طارق عليوة شحات16197

52منصورة نامول ع مطوخمىادة خالد دمحم محمود عفيفن16198

122.5منصورة نامول ع مطوخندا كمال بيوىم عبدة عوض16199

106.5منصورة نامول ع مطوخندى فتىحي شحات فتىحي بيوىمي16200

98.5منصورة نامول ع مطوخندى دمحم السيد مهدى احمد عرانى16201

69.5منصورة نامول ع مطوخهدير ياش محمود عبداللة دمحم16202

131منصورة نامول ع مطوخابراهيم السيد محمود يوسف علي16203



81منصورة نامول ع مطوخابراهيم يشي ابراهيم بالل مبارك16204

91منصورة نامول ع مطوخاحمد ايمن احمد مروان عبدالفتاح16205

79.5منصورة نامول ع مطوخاحمد حافظ صبىحي عبدالعزيز عبدالرازق16206

99منصورة نامول ع مطوخاحمد رياض عليوة حمد رحيل16207

105.5منصورة نامول ع مطوخاحمد طبالوي دمحم عبدالحميد دمحم16208

104.5منصورة نامول ع مطوخاحمد دمحم ابراهيم صالح16209

107منصورة نامول ع مطوخاحمد وائل فتىحي عطية يوسف16210

يف عبدالجليل عليوه16211 117.5منصورة نامول ع مطوخادم شر

133منصورة نامول ع مطوخادهم جمال صبىح احمد قاسم16212

107منصورة نامول ع مطوخادهم شعبان عبدالرحمن شحات الرونى16213

ى السيد عواد16214 116.5منصورة نامول ع مطوخالسيد صيى

111منصورة نامول ع مطوخبشار ياش محمود دمحم محمودالصعيدى16215

57منصورة نامول ع مطوخرضا نارص عبدالرازق عواد عبدالرازق16216

28.5منصورة نامول ع مطوخزين الدين كمال صبىحي عبدالرازق16217

52.5منصورة نامول ع مطوخسعيد السيد سعيد السيد علي خليل16218

89.5منصورة نامول ع مطوخسعيد صابر سعيد السيد عبدالعال16219

103.5منصورة نامول ع مطوخسيف الدين مدحت عدىلي عبدالسميع16220

107.5منصورة نامول ع مطوخشادى سعيد دمحم عبدالمجيد مرسي16221

105.5منصورة نامول ع مطوخعبدالرحمن احمد السيد عبدالحميد16222

ف عل عبدهللا ابراهيم16223 75.5منصورة نامول ع مطوخعبدالرحمن اشر

ن16224 74منصورة نامول ع مطوخعبدالرحمن دمحم صبىح فرج حسني 

88.5منصورة نامول ع مطوخعبدالعزيز وجيه عبدالعزيز جاد رسالن16225

70.5منصورة نامول ع مطوخعبدالفتاح تامر عبدالفتاح محمود16226

84منصورة نامول ع مطوخعبدالقادر حشاد عبدالقادرصبىحي عبدالقادر16227

52.5منصورة نامول ع مطوخعبدهللا سيد دمحم دمحم السيد عالم16228

103منصورة نامول ع مطوخعبدهللا دمحم محمود دمحم السيد16229

25.5منصورة نامول ع مطوخعبدهللا وليد دمحم ابراهيم امام16230

ن سيد عبدالسميع16231 40منصورة نامول ع مطوخعل دمحم حسي 

16منصورة نامول ع مطوخعمر دمحم صالح عبدالرؤوف احمد16232

85منصورة نامول ع مطوخبسيطه- عمر مختار شحات يىحي دمحم اسماعيل 16233

133.5منصورة نامول ع مطوخعمرو ابوشيع عبدالرجمن ابراهيم16234

131.5منصورة نامول ع مطوخعمرو محمود سيد احمد16235

101منصورة نامول ع مطوخدمحم احمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالرازق16236

ف صادق علي مسعود16237
95منصورة نامول ع مطوخدمحم اشر

120منصورة نامول ع مطوخدمحم السيد دمحم سالمه سليمان16238

122.5منصورة نامول ع مطوخدمحم ايمن صابر السيد امام16239

108.5منصورة نامول ع مطوخدمحم رضا دمحم عبدالرحمن مرعي حشاد16240

ع اللة16241 56.5منصورة نامول ع مطوخدمحم رفعت كامل دمحم محمود شر

92.5منصورة نامول ع مطوخدمحم سيد علي مروان دمحم16242

73.5منصورة نامول ع مطوخدمحم طارق غالب عبدالعال سعد16243

130منصورة نامول ع مطوخدمحم نادر صابر السيد امام16244

58منصورة نامول ع مطوخدمحم هشام عبدالسيد السيد عبداليى16245

117.5منصورة نامول ع مطوخمحمود تامر محمود سليمان16246

ي اسماعيل16247
86منصورة نامول ع مطوخمحمود حلىمي اسماعيل مصطفن

126منصورة نامول ع مطوخمصطفن دمحم محمود دمحم ربيع16248

130منصورة نامول ع مطوخنبيل خالد فتىح عبدالواحد سليمان16249

85.5منصورة نامول ع مطوخيوسف ابراهيم محرم عواد حجازى16250

35.5منصورة نامول ع مطوخيوسف صالح صالح علي مسعود16251

ن دمحم دمحم16252 64منصورة نامول ع مطوخيوسف دمحم حسي 

ي دمحم سالم16253
114.5منصورة نامول ع مطوخيوسف دمحم حنفن



ي فتىح مصيلىح16254 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحالم محن  101النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاسماء السيد دمحم فضل هللا السيد16255 62النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخامال رجب عبدالعاىط عبدالغنن16256 134النجار(ابراهيم حسي 

 احمد السيد عل عمر16257
ن
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخامان 29النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخايمان عاطف عطا دمحم عبدالرحمن16258 129النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخايمان هشام سليمان عطية زويد16259 128النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسمله احمد رشاد يوسف احمد16260 129النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسمله رمضان دمحم العطار16261 131النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخجنن اسماعيل يوسف عل16262 124.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخرحمه عبدالفتاح محمود عبدالفتاح16263 135.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخرحمه دمحم سعد محمود16264 109النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخرغده احمد فتىح ضاج عبدربة16265 95.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخشمس رجب علي احمد المرشدي16266 50النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخشهد عبدهللا دمحم عبده طلبه16267 91النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسيطه- شهد دمحم احمد احمد عل 16268 105النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخشيماء ياش محمود دمحمى16269 120.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخصفيه دمحم دمحم عواد حسن16270 119.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعفاف دمحم عبدالحميد السيد عواد16271 130.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخغرام دمحم عبدالفتاح دمحم16272 124النجار(ابراهيم حسي 

ي16273
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخفاطمه رمضان صابر عبدالمقصود عفيفن 54النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخفاطمه محمود صالح محمود16274 58النجار(ابراهيم حسي 

 دمحم فضل هللا السيد16275
ن
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخقمر هان 33النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمريم سليمان سعيد احمد عبدالفتاح16276 129النجار(ابراهيم حسي 

ف اسماعيل صقر16277 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخملك اشر 120.5النجار(ابراهيم حسي 

ن السيد احمد16278 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخملك شاهي  131.5النجار(ابراهيم حسي 

ن16279 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخملك عطية السيد علي حسني  85النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمنار حمدي محمود احمد علي16280 49.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمنة هللا السيد عبدالحميد مهدى16281 129.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمنة هللا حمدي محمود احمد علي16282 44.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمنة هللا ساىمي ابراهيم دمحم16283 116.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخىم صبىح بيوىم عبده16284 125النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخنوره دمحم محمود عبدالفتاح الشبل16285 130.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخنيجار عماد السيد احمد دمحم البيىس16286 132النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخوفاء احمد محمود دمحم عبدالمنعم16287 82النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخوفاء عبدالفتاح دمحم عبدالحليم16288 81.5النجار(ابراهيم حسي 

ي16289
ي السيد علي حسينن ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخابراهيم عبدالننى 64النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخابراهيم دمحم عطا دمحم عبدالرحمن16290 117.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد سعيد عبدالحميد دمحم هاشم16291 81.5النجار(ابراهيم حسي 

ن16292 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد سالمه احمد دمحم علي شاهي  112.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسيطه- احمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد علي 16293 116.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد كمال عودة سالم ابو عمرة16294 65.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد دمحم خليل ابراهيم جزر16295 127النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد دمحم سليمان دمحم سليمان16296 116النجار(ابراهيم حسي 

ن16297 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد دمحم عطا حسي  125.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد دمحم محمود عبدالفتاح16298 132.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسيطه- احمد محمود احمد عبدالفتاح 16299 107النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاحمد يوسف محمود يوسف عل16300 129.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخاسالم رافت دمحم احمد الفف 16301 129النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخراىم محمود دمحم دمحم16302 111.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخرحيم عبدهللا السيد محمود احمد16303 125النجار(ابراهيم حسي 



16304
 
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخزياد عاطف عل عبدالباق 133النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخزياد محمود ابراهيم محمود16305 132النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخسيد طارق مصطفن عطيه16306 88النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخسيف دمحم السيد احمد رمضان16307 130النجار(ابراهيم حسي 

ي16308
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخصبىح دمحم صبىحي دمحم الطوجن 133النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخضياء دمحم ابراهيم ابوزيد عبدهللا16309 116النجار(ابراهيم حسي 

ي دمحم عبدالحميد علي 16310
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسيطه- عبدالحميد مصطفن 101النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعبدالعال دمحم عبدالعال دمحم16311 104النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعبدهللا ايمن عبدهللا احمد عبدهللا16312 110النجار(ابراهيم حسي 

 عل16313
 
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعبدهللا ياش عل عراق 95النجار(ابراهيم حسي 

ي16314
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعصام محمود علي محمود الطوجن 55النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعل صبىحي علي احمد علي المرشدي16315 107النجار(ابراهيم حسي 

 عل اسماعيل16316
ن
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعل هان 111.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعماد رضا احمد ابو الخي 16317 69.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعمر صالح عليوه السيد امام قله16318 32.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعمر ياش رمضان عبدالغنن16319 126.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخعمرو صبىحي عبدالمنعم علي عبدالمنعم16320 134.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخفارس ممدوح محمود عبدهللا16321 63النجار(ابراهيم حسي 

ي اسماعيل ابراهيم16322
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخكريم دمحم حنفن 134النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخكريم يوسف السيد يوسف ابراهيم16323 94النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم ابوزيد حماد ابوزيد عبدهللا16324 94.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم احمد السيد احمد عبدالهادى16325 125.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم احمد حامد دمحمى16326 133.5النجار(ابراهيم حسي 

ي اسماعيل ابراهيم16327
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم احمد حنفن 133النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم احمد محمود احمد علي المرشدي16328 99.5النجار(ابراهيم حسي 

ن16329 ي السيد حساني 
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم السيد مصطفن 114النجار(ابراهيم حسي 

ن السيد دمحم16330 ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم حسي  134النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم سيد دمحم سيدمتوىل16331 134.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخبسيطه- دمحم شحتة السيد ابراهيم حسن 16332 98النجار(ابراهيم حسي 

يف عبدالننى السيد16333
ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم شر 129.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم صالح احمد دمحم عبدالمنعم16334 104النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم عبدالمنعم دمحم سعد16335 91النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم فكري حامد عطية زويد16336 89.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم فيصل عوده سالم ابوعمره16337 49النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم مجدى محمود عبدالفتاح16338 123النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم محسن دمحم احمد العطار16339 122النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمحمود عبده محمود عبدالحميد ابراهيم16340 98.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمحمود دمحم دمحم السيد عواد16341 133النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخمصطفن رافت دمحم احمد الفف 16342 134النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخيوسف صبىحي عبدالمنعم علي عبدالمنعم16343 134النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخيوسف عماد حامد دمحم ابراهيم16344 127.5النجار(ابراهيم حسي 

ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخيوسف نارص سيد محمود16345 130النجار(ابراهيم حسي 

91.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاثار عواد السيد عواد دمحم عزب16346

ف يحن  محمود السيد16347
23.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخارزاق اشر

16348
 
ف ابراهيم ابراهيم مرزوق 55.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاشاء اشر

84.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاشاء السيد دمحم رمضان دمحم16349

80رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاشاء نادر السيد طه شوشة16350

47رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاشجان ابراهيم عبدالغنن ابراهيم عبدالغنن16351

56رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاالء مجدى دمحم ابو الخي  ابراهيم غنام16352

103رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاالء محسن دمحم احمد امام16353



52رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخالهام ماجد احمد الرفاع16354

57.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامل السيد دمحم دمحم الغول16355

133.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامنيه احمد كمال عبدالفتاح السيد16356

124رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامنيه ياش صابر دمحم ابو الفتوح السيد16357

 العدىل16358
 
ه السيد دسوق 21.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامي 

ه رضا دمحم احمد فج النور16359 88رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامي 

ه عاطف جالل دمحم عبدالجواد16360 98.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامي 

اوى16361 117رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخامينه ياش دمحم محمود النيى

 السيد فرج محمود16362
ن
109.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخايمان هان

111.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخايه عالء منصور خليل منصور16363

129رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسمله ساىم ابراهيم دمحمزىك محمود16364

132.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسنت دمحم مرسي عبدالجواد16365

130.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخجنا محمود عبدالحكيم محمود دمحم16366

130رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخجنن دمحم دمحم عبدالخالق دمحم عيد16367

61.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخحبيبه مجدى عبدالخالق رفاع عبدالجواد16368

109رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخحسناء احمد حسن معوض حسن16369

130رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخحياه احمد اسماعيل حسان مراحيل16370

136رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخخديجه عالء كمال دمحم حامد16371

96.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدعاء نارص حمىص ابراهيم منصور16372

86.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدنيا هشام محمود عبدالباسط عبدالرحمن16373

44رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرانيا دمحم شعبان حسن ابو الفضل16374

128رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرحمه احمد ابوشيع دمحم احمد16375

44رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرحمه عيد عبدالخالق رفاع16376

100رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرقيه رضا عبدالحميد عطية سعيد16377

124.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرنا حاتم حسان دمحم دمحم منصور16378

116.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخرنا حمادة شحتة ابراهيم الخميس16379

109.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخريم هشام لطفن عواد عبدربه16380

114رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزينب السيد صبىح فرح16381

128.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزينب صالح الدين دمحم عبدالغنن عبدالعزيز16382

20رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزينب دمحم بركات دمحم بركات16383

92.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخساره وحيد حامد عبدالمنعم16384

98.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخساميه مصطفن عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح16385

ف السيد دمحم ابو الفتوح دمحم16386 55رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسلىم اشر

115رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسلىم تامر شحات مهدى16387

93رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسهيله تامر شحات مهدى16388

46.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشاديه ممدوح دمحم مهدى فرج زايد16389

136.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشذى وليد دمحم عل دمحم16390

وق فتوح السيد دمحم السيد16391 93رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشر

ن المليىحى16392 وق كارم عبدالسميع حساني  54.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشر

 الجنجراوى16393
 
يفه عبدالننى دمحم عطا دمحم المرزوق

19رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشر

84رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد السيد سعيد ابراهيم السيد16394

133رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد السيد عزت رفاع16395

ي حسن16396
ن
107رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد السيد دمحم كفاق

96.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد رضا احمد دمحم عبدهللا16397

118رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد عيد دمحم عل فرج16398

 دمحم قطب16399
 
 احمد مرزوق

 
124رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد مرزوق

ن16400 79.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد نارص عبدالخالق ابراهيم حساني 

 مصطفن احمد عبدالعزيز16401
ن
133رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشهد هان

92رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشيماء حسان منصور محمود منصور16402

99رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشيماء سعيد عزت دمحم دمحم16403



126رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخشيماء دمحم عبدالخالق عبدالعزيز احمد16404

105رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبي  شحته فرج دمحم عطية16405

75رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعزه احمد فتىح قناوى سيد احمد16406

128.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعفاف عبدالخالق مصطفن عبدالخالق القرنفيل16407

 عمر16408
 
40رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعليه سيد حسن عراق

73.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفاطمه شحتة دمحم ابو الفتوح16409

31رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفاطمه عبدالننى دمحم السيد منصور16410

31رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفاطمه عيد نجاح عبدالخالق16411

127رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفاطمه دمحم جمال الدين عبدالغنن عبدالعزيز16412

120.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفاطمه دمحم فكرى دمحم دمحم بدير16413

19رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفرحه السيد سالمة السيد عزب16414

ن عزب16415  حسني 
86.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفرحه دمحم مصطفن

70.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخقمر نارص عل سعيد16416

118رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخلياىل سليمان جمال سليمان ابراهيم16417

ن دمحم عزت دمحمعل عفيفن16418 100.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخلي 

54رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخماجده احمد ابراهيم احمد16419

53.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخماجده احمد دمحم احمد شعبان16420

57رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخماجده اسامة ابراهيم عزب يوسف16421

 طه منصور16422
 
ى مرزوق 15رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمايا صيى

116.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم السيد محمود عبدالعزيز فرج16423

121.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم ايهاب السيد دمحم16424

119.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم سيد دمحم عبدالغنن عل16425

118.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم شعبان السيد طه دمحم16426

41رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم طاهر السيد السيد ابو سالم16427

51.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم عل احمد عل حسن16428

16429
 
128رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم عماد دمحم المرزوق

ن16430 114رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم عيد سالم دمحم حسني 

128رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم فتوح صابر دمحم ابو الفتوح16431

ى صديق16432 98.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم كامل بحي 

ن احمد16433 97رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم دمحم ابو زيد امي 

ن المليىحى16434  عبدالسميع حسني 
ن
96.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمريم هان

124.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخملك سعيد صالح شعبان دمحم16435

111.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخملك سيد دمحم زىك16436

116رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخملك فرحات عيد مهدى16437

90رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخملك دمحم دمحم ابوالفتوح السيد عبود16438

93رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخملك مصطفن احمد دمحم ابو الفتوح حسن16439

49رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنار شحتة سالم منصور16440

105.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنار عبدالحميد متوىل دمحم16441

105.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنار نبيل دمحم زىك16442

115.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة ابراهيم السيد امام فرج16443

ن جوده16444 115رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة السيد السيد حسني 

128.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا السيد عبدالحميد دمحم عبدالفتاح16445

19.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا زكريا محمود دمحم16446

16447
 
122.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا دمحم احمد محمود المرزوق

130.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا دمحم انور دمحم بيوىم16448

121رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا دمحم عبدالدايم امام عبدالدايم16449

134.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة هللا دمحم عبدالفتاح عبدالدايم عل16450

97.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة حمدى السيد عبدالمطلب احمدشوشة16451

101.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة رضا السيد دمحم كامل بيوىم16452

95رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة مؤمن دمحم احمد دمحم16453



27رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة دمحم السيد دمحم عبدالمجيد16454

90.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنة دمحم مختار احمد رمضان16455

 السيد16456
ن
116.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمومنة عالء السيد كيالن

91.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمومنة دمحم السيد حسن مرس16457

97رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسيطه- ىم السيد دمحم دمحم حسن 16458

130رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخىم عبود محمود دمحم عبود16459

138.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخناهد ابو الحسن علي ابراهيم16460

110.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخناهد عمرو دمحم عيد محمود16461

ن16462 !VALUE#رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخندى احمد سعيد دمحم السقيع حسي 

124رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخندى صبىح عبدالدايم امام عبدالدايم16463

112.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخندى عيد سليمان عياد16464

47رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخندى مجدى فاضل احمد الطوجن16465

132.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخندى محمود السيد السيد عبدالفتاح16466

16.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخنعيمه باسم محمود احمد دمحم16467

ن16468 94رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخنعيمه طاهر دمحم ابوالفتوح ابراهيم حسني 

136رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخنورة جيى دمحم ابراهيم16469

ف محمود شحاتة الخوىل16470 134رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهاجر اشر

55.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهاجر السيد مصطفن امام احمد16471

41.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهاجر مصطفن مجدى احمد دمحم16472

112رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهاجر ياش ابراهيم سليمان سنىحى16473

101رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهويدا دمحم سالم سالمة16474

89.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخوالء هالل عبدالسالم خليل صديق16475

ن عل16476 118.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيارا رضا دمحم شاهي 

ن16477 ن جودة حسن حسي  70.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيارة حسي 

ن احمد دمحم احمد ابراهيم 16478 83.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسيطه- ياسمي 

35.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخابراهيم ابو المعاىطي سند احمد يوسف16479

16480
 
115رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخابراهيم صالح ابراهيم صديق مرزوق

ن16481 131رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد حمدى دمحمى دمحم حسي 

110.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد راىم شعبان عبدالواحد نبوى16482

99رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد فيصل متوىل ابراهيم الخميس16483

90.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسيطه- احمد ماهر محمود دمحم عبود 16484

ن16485 131رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد دمحم جالل محمود حساني 

117رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد مصطفن سيد رضوان16486

ى صديق16487 62رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد ياش عل بحي 

136رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاحمد يحن  دمحمى عبدالدايم الطفل16488

79رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخادم حسام الدين طاهر عل دمحم16489

ي16490 84رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخادهم منصور عبدالكريم دمحم سالم بحي 

75رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاسالم ابراهيم عبدالرحمن مغاورى16491

ى16492 96رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاسالم السيد مختار بحي 

102رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاسالم دمحم ابراهيم عبدالخالق دمحم عيد16493

127.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخاسماعيل احمد اسماعيل حسان مراحيل16494

92رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخالسيد ابراهيم السيد السيد عبدالعزيز16495

ف السيد عبدالدايم عل حمزة16496 72.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخالسيد اشر

69.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخالسيد نارص السيد عبدالفتاح عبدالعزيز16497

125رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوختف  الدين السيد حنفن محمود دمحم16498

135رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخجالل الدين دمحم جالل دمحم16499

120.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخجمال عيد مسعد منصور16500

ن عبدالسميع16501 ف حسي  ن اشر 85رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخحسي 

60رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخخالد عماد عبدالننى عزب16502

37رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخخالد محسن بشي  حمد16503



42رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزياد ابراهيم دمحم السيد منصور16504

129رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزياد احمد دمحم عطية جاد16505

84رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزياد رضا محمود حلىم عمارة16506

106.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخزياد دمحم بديع الزمان عبدالمجيد الطفل16507

50رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسعيد السيد عل عواد عل16508

84.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسعيد صبىح سعيد منصور16509

99رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخصالح دمحم صالح عبدالخالق دمحم16510

41رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخطارق ماهر السيد السيد16511

54.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالحكيم محمود عبدالحكيم محمود عبدالفتاح16512

35رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالخالق احمد عبدالخالق احمد مصطفن16513

126.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالرحمن ابراهيم السيد عثمان بدير16514

20رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالرحمن ابراهيم دمحم دمحم الشافع16515

124رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالرحمن السيد شاكر دمحم عبود16516

125رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالعليم نارص عبدالعليم السيد دمحم مبارك16517

ن16518 115رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا صفوت عبدالخالق ابراهيم حساني 

 الجنجراوى16519
 
57رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا ماجدى دمحم عطا دمحم المرزوق

137رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا دمحم السيد سعيد عبدالمجيد الطفل16520

47.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا دمحم السيد دمحم شعبان16521

49رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا دمحم فتوح محمود السيد16522

37رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا محمود سيد دمحمقاسم16523

31رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدهللا مصطفن اسماعيل دمحم عبدهللا16524

ن ابراهيم16525 39رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعبدالهادى احمد شعبان حسي 

13رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعثمان مصطفن عثمان دمحم16526

ف عرنى عبدالعزيز16527
16رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعرنى اشر

31رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعل سعيد صابر عبدالفتاح16528

38رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمار ايمن السيد دمحم ابوالفتوح خليل16529

18رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمار طاهر سالمه نضادم16530

122رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمار طلعت حرب دمحم كمال الدين احمد سالم16531

97.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمار دمحم احمد صالح الدين دمحم16532

110رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمار دمحم حسن عبدالكريم ابراهيم16533

127.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمر احمد دمحم رفيع احمد16534

117رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمر دمحم رضا احمد بركات16535

113.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمرو خالد دمحم سالمة صالح16536

16.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخعمرو رضا صبىح ابراهيم دمحم16537

57رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفتىح شعبان فتوح احمد دمحم16538

23رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفرج عبدالفتاح فرح عبدالفتاح16539

108رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخفهد ياش صالح ابراهيم السيد16540

42رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخكريم دمحم اسماعيل عبدالسميع16541

94رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخكريم دمحم السيد الطوجن عواد16542

لس ابراهيم فايز ابراهيم شارود16543 114.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخكي 

107.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم ابراهيم محمود ابراهيم الباجورى16544

95.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم احمد دمحم دمحم ابو الفتوح عبدالعزيز16545

ف عطية عبدالحميد16546 115.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم اشر

ف عيد ابراهيم عطية16547 102.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم اشر

ف دمحم عبدالفتاح دمحم16548 129.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم اشر

109رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم السيد حامد دمحم عبود16549

128.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم السيد دمحم محمود عبدالفتاح16550

86.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم السيد يحن  محمود السيد16551

78رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم جمال مامون محمود16552

98.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم حمدى صبىح عبدالحليم احمد16553



ن16554 63.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم رضا دمحم السيد حساني 

35.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم رمضان شحته ابراهيم خليل16555

83رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم رمضان عبدالعزيز دمحم الغول16556

67.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم شعبان دمحم عل16557

67.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسيطه- دمحم صالح دمحم ابو الفتوح 16558

99.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم طلعت دمحم احمد16559

120.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عبدالخالق ادهم عبدالخالق16560

114رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عبدالخالق عبدالحميد عبدالخالق عبدالدايم16561

94.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عبدالغنن دمحم السيد احمد16562

93.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عبدالننى محمود ابراهيم عبدالمعط16563

72.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عيد سالم سالمة16564

104.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم عيد دمحم سالمة16565

34رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم فتوح دمحم دمحم ابو العز16566

38رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم فرج دمحم ابو الخي 16567

85.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم محمود عبدالخالق السيد دمحم عزب16568

64.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم محمود دمحم السيد16569

93.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم مصطفن السيد السيد عبدالعزيز16570

 ابراهيم16571
 
ن عبدالعظيم دمحم المرزوق 131.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم معي 

135رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم نادر فرج شحاتة دمحم الخوىل16572

ن محمود16573 100رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم نصار محمود امي 

132رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم نور الدين دمحم عابد سالم الخوىل16574

 دمحم ابو الفتوح سعيد عل16575
ن
133رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم هان

 دمحم عبدالدايم الطفل16576
ن
132رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم هان

115.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم وائل دمحم محمود شحاتة16577

108رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم يوسف دمحم يوسف دمحم16578

121رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود احمد دمحم ابو الخي  ابراهيم16579

85رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود عبدالخالق فوزى عبدالخالق دمحم16580

133رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود عصام ابراهيم محمود ابراهيم16581

42.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود فرج محمود فرج16582

ي16583
59.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود ياش محروس طوجن

121.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمحمود يحن  يونس دمحم16584

 السيد16585
 
 سمي  مرزوق

 
34رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمرزوق

69.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمروان دمحم رزق عبدالرحمن السيد16586

17.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن ضياءالدين حسنن السيد فرج16587

92رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخبسيطه- مصطفن عابد حامد دمحمعبود 16588

81.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن عبدالخالق دمحم عبدالخالق احمد16589

105.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن دمحم عبدالخالق دمحم عزب16590

91.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن دمحم مصطفن السيد دمحم16591

97.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن محمود عبدالغفار امام دمحم16592

39.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمنصور عالم منصور عالم16593

 عل معوض حسن16594
ن
124.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمهاب هان

89رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخنض دمحم نض دمحم عبدهللا16595

15.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخهمام ابراهيم عيد سليمان سالم16596

17رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيحن  عواد يحن  عواد عبدربه16597

24.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيشى صالح يشى مغاورى16598

136رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف ابراهيم عطا ابراهيم دمحم16599

ف دمحمى محمود قاسم16600 39رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف اشر

63.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف السيد كمال سالم يوسف16601

18رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف بدير عواد مصطفن16602

70رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف حسن احمد دمحم ابو الفتوح حسن16603



ن16604 ن دمحم ابوالفتوح ابراهيم حسني  69.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف حسني 

49رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف عطية عبدالكريم احمد دمحم16605

92.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف عوده دمحم ابو الفتوح عايد جمعه16606

98رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف دمحم رزق عبدالرحمن السيد16607

41.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف دمحم سمي  حسن فرج هللا16608

123رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف دمحم صادق عبدالخالق مصطفن16609

46رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيوسف محمود شحتة ابراهيم خليل16610

77.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخيونس عصام احمد دمحم16611

 ابراهيم16612
 
58دندنا ع مطوخاشاء عمر دسوق

ي عل16613 81.5دندنا ع مطوخاسماء رضا السيد شلنى

114دندنا ع مطوخاميمه احمد السيد احمد16614

90دندنا ع مطوخامينه السيد اسماعيل عل16615

114دندنا ع مطوخايمان سعيد دمحم احمد16616

108دندنا ع مطوخايمان عبدهللا السيد عل16617

98.5دندنا ع مطوخايمان دمحم حمىص مرس16618

113.5دندنا ع مطوخايه ايمن دمحم احمد16619

120دندنا ع مطوخايه سعيد عطيه دمحم16620

69.5دندنا ع مطوخبسمله صالح الدين سعد متوىل16621

105.5دندنا ع مطوخبسمله دمحم فتىح عيد16622

 عبدالعال حسن مرعي16623
ن 112دندنا ع مطوخبسنت حسي 

126دندنا ع مطوخبسنن  محمود ابراهيم دمحم16624

79.5دندنا ع مطوختف  عبدالرحمن دمحم عبدالعظيم16625

124.5دندنا ع مطوختف  دمحم السيد سالمة16626

131.5دندنا ع مطوخجنن احمد يسن دمحم عل16627

103دندنا ع مطوخحبيبه رمضان دمحم احمد16628

97دندنا ع مطوخحنان رضا الطوجن فرج16629

ن احمد السيد رزق16630 135.5دندنا ع مطوخحني 

88.5دندنا ع مطوخدعاء عل دمحم عل16631

117.5دندنا ع مطوخدنيا رضا صبىح امام16632

ن الطوجن16633 131.5دندنا ع مطوخدنيا دمحم حسي 

64.5دندنا ع مطوخدينا سليم حسن عل سالمه16634

38دندنا ع مطوخرحمه عبدالجليل محمود مصطفن16635

124دندنا ع مطوخرحمه محمود السيد مغرنى16636

130دندنا ع مطوخرقيه ياش احمد سالمه16637

120دندنا ع مطوخروان احمد كمال احمد16638

98.5دندنا ع مطوخروناء نارص السيد سالمه16639

74.5دندنا ع مطوخريحانه سعيد دمحم مرس16640

135دندنا ع مطوخريم عبدهللا الطيب مصطفن16641

132دندنا ع مطوخريمان عبدهللا الطيب مصطفن16642

94.5دندنا ع مطوخزهرة احمد دمحم اسماعيل16643

107.5دندنا ع مطوخزينب عصام نض هللا عبدالحميد16644

31.5دندنا ع مطوخساره عليوه حسن عل16645

104.5دندنا ع مطوخسماء جمال عبدالعزيز سليمان16646

ن16647 101.5دندنا ع مطوخسماح امام سالمة امي 

ه عبدالحليم عبدالهادى عبدالحليم16648 80.5دندنا ع مطوخسمي 

81دندنا ع مطوخسها رجب دمحمين زىك16649

93.5دندنا ع مطوخسهام صالح سيد احمد16650

130دندنا ع مطوخسيده السيد عطا احمد16651

80دندنا ع مطوخسيده سعد امام سليمان16652

92دندنا ع مطوخسيده عبدالحليم السيد عبدالحليم16653



89.5دندنا ع مطوخسيده مصطفن دمحم احمد16654

وق عبدالعزيز احمد ابراهيم16655 96.5دندنا ع مطوخشر

ن فؤاد16656 وق دمحم حسي  93دندنا ع مطوخشر

126.5دندنا ع مطوخشمس صالح صابر عفيفن16657

126.5دندنا ع مطوخشهد صالح صابر عفيفن16658

ى عبدالعزيز16659 67دندنا ع مطوخشهد مرزوق صيى

130دندنا ع مطوخشيماء احمد السيد ابراهيم16660

114.5دندنا ع مطوخصباح محمود هاشم فرحات16661

ى دمحم عبدالمنعم16662 104.5دندنا ع مطوخضىح صيى

100دندنا ع مطوخعبله عبدهللا سليمان امام16663

127.5دندنا ع مطوخعزه عواد نادى رمضان16664

25.5دندنا ع مطوخعواطف السيد عفيفن السيد16665

86دندنا ع مطوخفاطمه عبدالحليم ممدوح دمحم16666

127.5دندنا ع مطوخفاطمه دمحم امام السيد امام16667

125دندنا ع مطوخفرح ناجى دمحم خليل16668

110دندنا ع مطوخلبيبه احمد السيد احمد16669

116.5دندنا ع مطوخليل دمحم ابراهيم عبدالعظيم16670

 دمحم عطيه16671
ن
101.5دندنا ع مطوخليل هان

101دندنا ع مطوخماجده بدر رمضان عبدالعظيم16672

124دندنا ع مطوخمريم رزق احمد عبدالدايم16673

95.5دندنا ع مطوخمريم طارق عواد السيد16674

130دندنا ع مطوخمريم عماد سعيد حسن16675

116.5دندنا ع مطوخمريم محمود السيد امام16676

127.5دندنا ع مطوخمريم منصور جالل دمحم16677

54دندنا ع مطوخملك اسالم ساىم عبدالسالم16678

111.5دندنا ع مطوخملك السيد مسعد عبدالباسط16679

130دندنا ع مطوخملك عصام صبىح امام16680

130دندنا ع مطوخمنة هللا ايمن رمضان عني 16681

110دندنا ع مطوخمنة هللا ربيع دمحم امام16682

80.5دندنا ع مطوخمنة هللا عبدالرحمن السيد ابراهيم16683

133دندنا ع مطوخمنة هللا موفق بهجت دمحم16684

108دندنا ع مطوخمنه السيد دمحم احمد16685

55دندنا ع مطوخمنه شعبان عبدالعزيز عبدالمقصود16686

120دندنا ع مطوخىم عبدالمحسن عبدالعليم امام16687

82دندنا ع مطوخىم عطيه عل عطيه16688

94.5دندنا ع مطوخمىاده عمر شحاته عبدالمقصود16689

123.5دندنا ع مطوخناديه شفيق درويش ابراهيم16690

126دندنا ع مطوخندا دمحم محمود ابراهيم16691

114.5دندنا ع مطوخندى ايمن دمحم نجيب16692

107دندنا ع مطوخندى شعبان عل امام16693

106دندنا ع مطوخندى صابر راغب سليمان16694

98.5دندنا ع مطوخندى دمحم متوىل اسماعيل16695

104.5دندنا ع مطوخنشوى مغرنى دمحم عبدالعاىط16696

89.5دندنا ع مطوخنظله رزق كمال عبدالمجيد16697

71دندنا ع مطوخنعمه عل دمحم حسن16698

73.5دندنا ع مطوخنورا عبدالعزيز رمضان السيد16699

ن16700 85دندنا ع مطوخنورا محمود رجب حسي 

102دندنا ع مطوخنيجار السيد ابراهيم السيد16701

59.5دندنا ع مطوخهاجر السيد صالح احمد16702

90.5دندنا ع مطوخهاجر طه محمود طه16703



105.5دندنا ع مطوخهبه فوزى صالح احمد16704

108.5دندنا ع مطوخهدير دمحم بكر عبدالواحد16705

ن احمد دمحم احمد16706 32دندنا ع مطوخياسمي 

ن نارص بيوىم شحاته16707 106دندنا ع مطوخياسمي 

38.5دندنا ع مطوخابراهيم بدوى ابراهيم عطا هللا16708

94.5دندنا ع مطوخابراهيم رضا ابراهيم سليمان عبدالرحمن16709

!VALUE#دندنا ع مطوخاحمد السيد احمد عبدالمنعم16710

84دندنا ع مطوخاحمد بيوىم هالل عواد16711

51.5دندنا ع مطوخاحمد جمعه احمد حسن16712

83دندنا ع مطوخاحمد عبدالمحسن عبدالعليم امام16713

69.5دندنا ع مطوخاحمد دمحم جمال الطوجن16714

ن احمد16715 63.5دندنا ع مطوخاحمد دمحم حسي 

79دندنا ع مطوخمنقطع- احمد دمحم عبدالحميد حواش 16716

89دندنا ع مطوخاحمد دمحم عواد عطيه16717

55.5دندنا ع مطوخاحمد يوسف حسن يوسف16718

59دندنا ع مطوخادهم صابر عطية دمحم سليمان16719

70دندنا ع مطوخالسيد دمحم ابراهيم السيد16720

80.5دندنا ع مطوخالسيد دمحم السيد حسن16721

94.5دندنا ع مطوخالسيد دمحم السيد عبدالعال16722

51.5دندنا ع مطوخحاتم مجدى دمحم الحسينن16723

75.5دندنا ع مطوخحامد فرج حامد الطوجن16724

42.5دندنا ع مطوخحامد نبيل حامد عواد16725

58.5دندنا ع مطوخحسن عبدالمجيد فتىح عبدالمجيد16726

76دندنا ع مطوخحسن دمحم حسن دمحم16727

92.5دندنا ع مطوخخالد وليد احمد متوىل16728

34دندنا ع مطوخراىم محمود امام عبدهللا16729

58دندنا ع مطوخرمضان عبدالمجيد رمضان عبدالمجيد16730

68.5دندنا ع مطوخزياد دمحم السيد عبدهللا16731

!VALUE#دندنا ع مطوخسالم رضا سالم ابراهيم16732

53دندنا ع مطوخساىم حاتم ساىم دمحم16733

77.5دندنا ع مطوخسمي  محمود سمي  عاشور16734

93.5دندنا ع مطوخسيد رجب دمحمين زىك16735

70دندنا ع مطوخصبىح السيد امام دمحم16736

100.5دندنا ع مطوخعادل فهىم عادل فهىم16737

116.5دندنا ع مطوخعبدالرحمن االنصارى محمود دمحم16738

102.5دندنا ع مطوخعبدالرحمن السيد دمحم السيد16739

3.5دندنا ع مطوخعبدالرحمن جمعه جمعه عبدالرحمن16740

68.5دندنا ع مطوخعبدالرحمن رزق عبدالمعط ابراهيم16741

66.5دندنا ع مطوخعبدالرحمن دمحم مرس دمحم16742

57.5دندنا ع مطوخعالء ساىم ابو زيد عبدالحليم16743

ن الطوجن16744 74.5دندنا ع مطوخعل محمود حسي 

59دندنا ع مطوخعل ياش عل ابراهيم16745

59.5دندنا ع مطوخعمر عل دمحم عل16746

31.5دندنا ع مطوخعيد دمحم عيد احمد رضوان16747

18دندنا ع مطوخفتىح مصطفن دمحم ابراهيم16748

22دندنا ع مطوخكريم رزق دمحم دمحم16749

24دندنا ع مطوخدمحم احمد دمحم ابراهيم مصطفن16750

53.5دندنا ع مطوخدمحم السيد صابر عبدالرحمن16751

115دندنا ع مطوخدمحم السيد عواد دمحم16752

102دندنا ع مطوخدمحم الوهيدى وهدان دمحم16753



85دندنا ع مطوخدمحم امام احمد امام16754

38.5دندنا ع مطوخدمحم تامر احمد عبدالباسط16755

77دندنا ع مطوخدمحم ثروت محمود سعد16756

ن16757 74.5دندنا ع مطوخدمحم حسنن عزت حسي 

96.5دندنا ع مطوخدمحم رمضان خليل سيد16758

44دندنا ع مطوخدمحم رمضان دمحم عطيه16759

96دندنا ع مطوخدمحم سامح عبدالمجيد خليل16760

104دندنا ع مطوخدمحم سعيد رجب حسن16761

103.5دندنا ع مطوخدمحم سعيد عواد شلنى16762

31.5دندنا ع مطوخدمحم صبىح عبدالغفار دمحم16763

64دندنا ع مطوخدمحم طه محمود طه16764

75.5دندنا ع مطوخدمحم عبدالعزيز عبدالعال دمحم16765

77دندنا ع مطوخدمحم عبدهللا حامد امام حسن16766

103.5دندنا ع مطوخدمحم عبدالننى دمحم امام16767

92دندنا ع مطوخدمحم عماد دمحم احمد16768

78.5دندنا ع مطوخدمحم فيصل شحات عبدالرحمن16769

101.5دندنا ع مطوخدمحم نارص عبدالحليم دمحم16770

 منصور دمحم16771
ن
64.5دندنا ع مطوخدمحم هان

ن دمحم16772 92دندنا ع مطوخمحمود ابو المكارم حسي 

52دندنا ع مطوخمحمود احمد حامد عواد16773

102دندنا ع مطوخمحمود احمد محمود الطوجن16774

117.5دندنا ع مطوخمحمود ايمن دمحم احمد16775

127.5دندنا ع مطوخمحمود رفاع دمحم رفاع16776

109دندنا ع مطوخمحمود عبده صبىح مدبوىل16777

116.5دندنا ع مطوخمصطفن احمددمحم السيد عبدالرحمن16778

72دندنا ع مطوخمصطفن عواد دمحم عواد16779

92.5دندنا ع مطوخنجاح دمحم نجاح عمر16780

87دندنا ع مطوخيسن محسن رفعت شلنى16781

75دندنا ع مطوخيوسف احمد رمضان صالح16782

47دندنا ع مطوخيوسف اسامه عبدالرسول سالمه16783

66.5دندنا ع مطوخيوسف رزق ابراهيم سليمان16784

117دندنا ع مطوخيوسف ساىم السيد عطيه16785

130دندنا ع مطوخيوسف شعبان الحسينن ابراهيم16786

129.5دندنا ع مطوخيوسف عادل امام السيد16787

100دندنا ع مطوخيوسف فرماوى عني  ابراهيم16788

85دندنا ع مطوخيوسف محمود عبدالمجيد احمد16789

108.5دندنا ع مطوخيوسف وهدان مناع دمحم16790

122.5النارصية ت أطوخاحالم عبدالرحمن عبدالجليل علي16791

103.5النارصية ت أطوخاشاء عمرو فيصل عباس16792

111النارصية ت أطوخبسيطه- اشاء دمحم خليل عبدالخالق 16793

ن16794 122النارصية ت أطوخاسماء عيد حسن رجب حساني 

134النارصية ت أطوخاسماء دمحم صبىحي كمال صبىحي16795

57.5النارصية ت أطوخاشواق سليم عبدالننى دمحم16796

ي16797
 
83النارصية ت أطوخالشيماء دمحم ابراهيم دسوق

106النارصية ت أطوخامل محمود نبيل السيد16798

ه عويضه عبدالرحمن مصباح16799 127.5النارصية ت أطوخامي 

68.5النارصية ت أطوخايات منعم يحن  دمحم معوض16800

29النارصية ت أطوخايمان عبدالننى مهدى ابوالمعاىط16801

133.5النارصية ت أطوخايمان عزت محمود عامر دمحم16802

130النارصية ت أطوخايمان دمحم ابراهيم حسن دمحم السنهوري16803



131النارصية ت أطوخايه امي  حسن علي16804

89النارصية ت أطوخايه صالح رمضان دمحم16805

131.5النارصية ت أطوخايه عاطف دمحم عبدالخالق نصار16806

58النارصية ت أطوخبسمله احمد سالمة حجازى16807

ي عيىسي16808 130النارصية ت أطوخبسنت وليد عرنى

ي منصور حسن منصور حسن16809 117.5النارصية ت أطوخبشر

ن16810 ن عليوة حسي  133النارصية ت أطوختبارك عليوة حسي 

17النارصية ت أطوخحبيبه دمحم حامد دمحم مرس16811

86النارصية ت أطوخدعاء عماد شحات سعد عمر16812

97النارصية ت أطوخدعاء دمحم مهدي صبىحي السيد16813

73.5النارصية ت أطوخرانا عمرو دمحم فوزى دمحم16814

115.5النارصية ت أطوخرحمه السيد عبدالحميد السيد دمحم16815

107النارصية ت أطوخرحمه دمحم احمد سالم دمحم16816

112النارصية ت أطوخرضوى عبدالعاىطي دمحم بيوىمي دمحم16817

76.5النارصية ت أطوخروان شعبان عبدالسالم دمحم16818

129النارصية ت أطوخريهام سعيد عبدالفتاح عيد عبدربه16819

ي بيوىمي دمحم16820
52النارصية ت أطوخريهام صالح لطفن

ن احمد16821 105.5النارصية ت أطوخسلىم دمحم حسي 

76النارصية ت أطوخسهيله فوزى دمحم فوزى16822

130.5النارصية ت أطوخشهد السيد ابوالفتوح نصي 16823

109النارصية ت أطوخشهد رضا ابوالمعاىطي عبدالرحمن ابراهيم16824

ين السيد ربيع السيد علي16825 120النارصية ت أطوخشي 

134النارصية ت أطوخشيماء خليل دمحم علي حسن16826

96النارصية ت أطوخشيماء صالح دمحم مرعي سالمه16827

100.5النارصية ت أطوخفاطمه دمحم نافع دمحم سالم16828

70.5النارصية ت أطوخفرحه بدوي السيد زىكي بركات16829

 السعيد نض16830
ن
50.5النارصية ت أطوخليل فوزى عبدالشاق

82.5النارصية ت أطوخمريم ربيع حسن ابراهيمحسن16831

51.5النارصية ت أطوخمريم سمي  عل السيد16832

55النارصية ت أطوخمريم عبدالرازق فوزي ابراهيم عبدالرازق16833

ي سالم دمحم16834 وك عبدالننى 56.5النارصية ت أطوخمريم ميى

131النارصية ت أطوخمريم دمحم السيد عبدالمعطي16835

77النارصية ت أطوخمريم مسعد حسنن مرس16836

88.5النارصية ت أطوخمريم ياش اسماعيل عبدالمقصود16837

92النارصية ت أطوخبسيطه- ملك ابراهيم طه عبدهللا 16838

يف عبدالعزيز دمحم16839 128النارصية ت أطوخملك شر

93النارصية ت أطوخمنال طارق السيد عبدالخالق نصار16840

107.5النارصية ت أطوخمنة هللا رافت حسن عبدالخالق16841

ي مرعي سالمه حسن16842 106.5النارصية ت أطوخمنة هللا عبدالننى

91.5النارصية ت أطوخمنة هللا دمحم حسن نجيب16843

ي ابراهيم قنديل16844
 
115.5النارصية ت أطوخمنه سيد دسوق

103.5النارصية ت أطوخمنه عبدهللا عبدالستار عبدالهادي محمود16845

 معوض عباس معوض16846
ن
126.5النارصية ت أطوخىم هان

103.5النارصية ت أطوخبسيطه- نجف مسعد سالمه دمحم سالمه 16847

72النارصية ت أطوخندى خليفة احمد حسن ابراهيم16848

82النارصية ت أطوخندى سيد دمحم سيد دمحم16849

109.5النارصية ت أطوخندى فاروق دمحم ابراهيم16850

64.5النارصية ت أطوخنضة وائل مصطفن سعد16851

63النارصية ت أطوخنورا شعبان امام منصور16852

27.5النارصية ت أطوخهايدى عصام السيد السيد ابوسالم16853



69.5النارصية ت أطوخهبه طارق شحات مرعي سالمه16854

88.5النارصية ت أطوخهناء وليد رجب سعد16855

108.5النارصية ت أطوخيارا دمحم عبدالعزيز دمحم منصور16856

ن السيد جمعة السيد16857 ن حسي  100.5النارصية ت أطوخياسمي 

ن شعينى حسن عواد16858 77النارصية ت أطوخياسمي 

ن رجب16859 46.5النارصية ت أطوخابراهيم رجب حساني 

46.5النارصية ت أطوخابراهيم عبدالمعبود السيد حامد عبدالعال16860

ف سعيد عبدالعزيز16861 67.5النارصية ت أطوخاحمد اشر

50النارصية ت أطوخاحمد السيد عبدالكريم حسن16862

54.5النارصية ت أطوخاحمد بدوى مصطفن سعد16863

57النارصية ت أطوخاحمد درويش حسن احمد حسن16864

66النارصية ت أطوخاحمد رزق السيد احمد16865

51.5النارصية ت أطوخاحمد رمضان ثابت عثمان رشوان16866

37.5النارصية ت أطوخاحمد سعد ابراهيم محمود السيد16867

ي دمحم معوض 16868 93النارصية ت أطوخبسيطه- احمد سويلم عبدالننى

ي16869
 
ي بيوىمي دسوق

 
60النارصية ت أطوخاحمد عزت دسوق

ي16870
55.5النارصية ت أطوخاحمد محسن صالح دمحم مصطفن

16871
 
70.5النارصية ت أطوخاحمد دمحم بيوىم دسوق

48.5النارصية ت أطوخاحمد مسعد فتوح دمحم16872

60النارصية ت أطوخاسالم احمد نجاح عبدالغفار دمحم16873

76.5النارصية ت أطوخالسيد عادل سعد نصي  ادم16874

120النارصية ت أطوخالسيد عبدالسالم السيد عبدالعال16875

102.5النارصية ت أطوخالسيد مرزوق السيد عبدالمعط16876

83النارصية ت أطوخباسم دمحم شعبان البدرى16877

78.5النارصية ت أطوخبدر السيد ابراهيم محمود16878

99النارصية ت أطوخحازم محمود خليل عبدالفتاح خليل16879

66النارصية ت أطوخحجازى سالمه سالمه حسن16880

62.5النارصية ت أطوخحسن احمد حسن عل16881

37.5النارصية ت أطوخحسن السيد حسن سالمة16882

41.5النارصية ت أطوخحسن عبدالمنصف حسن علي حسن16883

36.5النارصية ت أطوخحسن هادى حسن نجيب16884

58.5النارصية ت أطوخزياد رضا دمحم عبده عوض هللا16885

26.5النارصية ت أطوخزياد شعينى عيد السيد16886

101النارصية ت أطوخزياد طارق مرزوق دمحم16887

78النارصية ت أطوخزياد ياش حامد سعد عمر16888

69النارصية ت أطوخسعد دمحم سعد مغاورى16889

53النارصية ت أطوخسعيد سمي  دمحم فرج غريب16890

46النارصية ت أطوخسالمه رجب سالمه دمحم سالمه16891

ي سند احمد امام16892
 
46.5النارصية ت أطوخسند دسوق

29النارصية ت أطوخشاكر بدوى السيد ذىك16893

32النارصية ت أطوخصالح عالء عل ابراهيم النساج16894

128النارصية ت أطوخعبدالرحمن خليل دمحم عل حسن16895

80النارصية ت أطوخعبدالرحمن صالح ابراهيم عقل16896

ن حموده موسي16897 124.5النارصية ت أطوخعبدالرحمن دمحم ابوالعني 

76.5النارصية ت أطوخعبدالرحمن دمحم عبدالسميع السيد16898

104النارصية ت أطوخعبدالعزيز حسن احمد عبدالعزيز16899

72.5النارصية ت أطوخعبدالكريم سعد عبدالكريم علي هاشم16900

117النارصية ت أطوخعبدهللا رمضان السيد عبدالسميع عبدالحافظ16901

ي بيوىمي16902
 
130النارصية ت أطوخعبدهللا صالح السيد دسوق

52النارصية ت أطوخعثمان عل سيد عل16903



49النارصية ت أطوخعزب دمحم عبدالفتاح عبدالحليم علي16904

40النارصية ت أطوخعطية مسعد عطية بيوىم16905

60.5النارصية ت أطوخعلىوه سعيد عليوه عبداللطيف16906

6.5النارصية ت أطوخعمر حامد سعد عمر16907

ي16908 ي عيد عبدالننى
ن
126النارصية ت أطوخعمر هان

ي محمود السيد16909
 
72.5النارصية ت أطوخعمرو دمحم دسوق

37النارصية ت أطوخعمرو مغرنى عبدالقوى دمحم16910

ي16911
76النارصية ت أطوخفارس دمحم علي محمود الطوجن

ف عطيه بيوىمي دمحم16912
54.5النارصية ت أطوخكريم اشر

37.5النارصية ت أطوخكريم دمحم عبدالحميد حلفاوى16913

66.5النارصية ت أطوخكمال ايمن كمال الدين السيد عبدالحليم16914

63.5النارصية ت أطوخدمحم احمد عني  عبدالفتاح16915

56.5النارصية ت أطوخدمحم احمد فوزى ابوالمعاىط16916

37النارصية ت أطوخدمحم احمد دمحم عبدالستار16917

63.5النارصية ت أطوخدمحم السيد ابراهيم محمود السيد16918

54النارصية ت أطوخدمحم بدوى احمد عبدالرحمن16919

85.5النارصية ت أطوخدمحم تامر فاضل دمحم فاضل16920

89النارصية ت أطوخدمحم حسنن بدر السيد16921

55.5النارصية ت أطوخدمحم حماده عبدالرازق خلف عبدالرحمن16922

30النارصية ت أطوخدمحم رضا االسيد عبدالعزيز16923

50.5النارصية ت أطوخدمحم رضا دمحم بيوىم16924

ي16925
56.5النارصية ت أطوخدمحم رضا نض محمود غفيفن

19النارصية ت أطوخدمحم رفعت بيوىمي دمحم بيوىم16926

64النارصية ت أطوخدمحم رمضان عبدالقادر محمود السيد16927

104النارصية ت أطوخدمحم سالم دمحم حامد عبدالعال16928

82.5النارصية ت أطوخدمحم سعيد عطا دمحم16929

38النارصية ت أطوخدمحم سمي  فرج دمحم غريب16930

54.5النارصية ت أطوخدمحم سيد عبدالعزيز عبدالخالق نصار16931

130النارصية ت أطوخدمحم صبىح دمحم عبدالعال16932

88.5النارصية ت أطوخدمحم طارق عرفة ابوالمعاىطي16933

122النارصية ت أطوخدمحم طلعت رمضان عبدالمطلب16934

ي ربيع السيد علي16935 82النارصية ت أطوخدمحم عبدالننى

73.5النارصية ت أطوخدمحم عل جمعه عل ابراهيم16936

112النارصية ت أطوخدمحم دمحم صابر دمحم عبدالعزيز16937

ي عبدالكريم شديد عطوة16938
62النارصية ت أطوخدمحم مرضن

73النارصية ت أطوخدمحم مسعد سالمة دمحم16939

64.5النارصية ت أطوخدمحم معوض عبدالمحسن حسن سمره16940

80.5النارصية ت أطوخمحمود ابراهيم دمحم فوزى16941

29.5النارصية ت أطوخمحمود احمد فوزي ابوالمعاىطي سالمه16942

يف دمحم فوزى معوض16943 84.5النارصية ت أطوخمحمود شر

83.5النارصية ت أطوخمحمود عادل السيد عبدالخالق خليل16944

67.5النارصية ت أطوخمحمود دمحم عرفه ابوالمعاىط16945

87.5النارصية ت أطوخمحمود وائل محمود حلىمي عبدالجواد16946

ي السيد حامد عبدالعال16947 79.5النارصية ت أطوخمسعد شعينى

29النارصية ت أطوخمصطفن سيد عبدالننن دمحم16948

50.5النارصية ت أطوخمصطفن دمحم عبدالحميد رمضان16949

87.5النارصية ت أطوخمصطفن ياش يوسف دمحمي16950

62.5النارصية ت أطوخوحيد رضا وحيد بكرى16951

ن محمود ابوعوجه عبدالحليم16952 42.5النارصية ت أطوخياسي 

ي دمحم16953 47.5النارصية ت أطوخيحن  فيصل يحن 



60.5النارصية ت أطوخيوسف شعبان فرج احمد16954

56النارصية ت أطوخيوسف عبدالرحمن اسماعيل عبدالمقصود دمحم16955

70.5النارصية ت أطوخيوسف عماد الدين دمحم محمود محارب16956

55.5النارصية ت أطوخيوسف محمود ابوعوجه عبدالحليم16957

ا هارس ع بناتطوخاشاء احمد دمحم امام فرج16958 102شيى

ا هارس ع بناتطوخاشاء حسنن مصطفن دمحم16959 129.5شيى

ا هارس ع بناتطوخاشاء صالح عبدالفتاح امام عبدالعال16960 102.5شيى

ا هارس ع بناتطوخاشاء دمحمى احمد دمحمى16961 107.5شيى

ى دمحم16962 قت عادل يوسف بحي  ا هارس ع بناتطوخاشر 132شيى

ا هارس ع بناتطوخاالء ماهر خلف ابراهيم ابراهيم16963 136شيى

ا هارس ع بناتطوخالفت حمدى دمحم عل16964 109شيى

ا هارس ع بناتطوخامال ابراهيم دمحم عل ابراهيم16965 18.5شيى

 دمحم فتىح عبدالجواد16966
ن
ا هارس ع بناتطوخامان 130.5شيى

ا هارس ع بناتطوخايات سعيد فرحات عبداللطيف16967 121شيى

ا هارس ع بناتطوخايمان سمي  عياد طه هيبه16968 27.5شيى

ا هارس ع بناتطوخايمان صالح امام احمد16969 129.5شيى

ا هارس ع بناتطوخايمان عاشور شحاته امام حمودة16970 121.5شيى

ا هارس ع بناتطوخايه عادل عواد عبدالسالم16971 116شيى

ا هارس ع بناتطوخايه عثمان السيد عثمان16972 98شيى

ا هارس ع بناتطوخايه مجدي ابراهيم دمحم حجاج16973 131.5شيى

ا هارس ع بناتطوخبسنت دمحم احمد السيد16974 116.5شيى

ا هارس ع بناتطوختاجة خالد محمود عبدالفتاح16975 113شيى

ا هارس ع بناتطوختسنيم ايمن دمحم عل ابراهيم16976 134شيى

ا هارس ع بناتطوختف  عل عبدالظاهر عل16977 131.5شيى

ا هارس ع بناتطوخجنن عبدالعال فتىح احمد عبدالعال16978 103شيى

ا هارس ع بناتطوخجهاد محمود علي يوسف16979 120شيى

ا هارس ع بناتطوخحبيبه السيد دمحم السيد سيد احمد16980 103.5شيى

ا هارس ع بناتطوخحبيبه خالد دمحم دمحم الحضى16981 94شيى

ا هارس ع بناتطوخحبيبه طاهر دمحم ابو النض عبدالواحد16982 87شيى

ن ايمن فاضل منصور16983 ا هارس ع بناتطوخحني  62.5شيى

ا هارس ع بناتطوخخلود خالد ابراهيم ابراهيم عل لطيف16984 100.5شيى

ا هارس ع بناتطوخخلود خالد دمحم دمحم احمد16985 132شيى

ا هارس ع بناتطوخدعاء راضن دمحم السيد عمر16986 62.5شيى

ن16987 وك دمحم حسي  ا هارس ع بناتطوخدنيا جمال ميى 71.5شيى

ن16988 ي حساني 
 
ن دسوق ا هارس ع بناتطوخدنيا دمحم حساني  114.5شيى

ف دمحم دمحم عبدالحميد16989 ا هارس ع بناتطوخدينا اشر 118.5شيى

ا هارس ع بناتطوخدينا سمي  عبدالتواب دمحم قنديل16990 100.5شيى

ا هارس ع بناتطوخدينا مسعد دمحم دمحم حسن16991 64.5شيى

ا هارس ع بناتطوخرحمه حمدان ابراهيم بيوىم ابراهيم16992 106.5شيى

ا هارس ع بناتطوخرحمه شحات عبدالعزيز دمحم السيد حجاج16993 117شيى

ي16994
ا هارس ع بناتطوخرحمه عماد فتىحي سالمه مصطفن 84شيى

ا هارس ع بناتطوخرحمه دمحم محمود دمحم احمد16995 102شيى

ا هارس ع بناتطوخرقيه حسن دمحم السيد16996 104شيى

ا هارس ع بناتطوخروان صبىحي السيد محمود احمد16997 130.5شيى

ن ابوزيد16998 ا هارس ع بناتطوخروى فتىحي احمد امي  94.5شيى

ا هارس ع بناتطوخزهراء دمحم انور صبىح السيد16999 122شيى

ا هارس ع بناتطوخزينب شاكر دمحم عل17000 52.5شيى

ا هارس ع بناتطوخساره حسن شكري نعيم17001 71.5شيى

ا هارس ع بناتطوخساره دمحم عاطف السيد17002 38شيى

ا هارس ع بناتطوخسلىم اسالم محمود احمد17003 136شيى



ا هارس ع بناتطوخسلىم سعيد دمحم حسن دمحم17004 134.5شيى

ن17005 ا هارس ع بناتطوخسلىم طاهر السيد عبدالباسط حسن شاهي  136.5شيى

ا هارس ع بناتطوخسلىم هشام عبدالرؤؤف الطوجن17006 59.5شيى

ا هارس ع بناتطوخسما صابر دمحم يوسف17007 50شيى

ي17008
ا هارس ع بناتطوخسندس سعد دمحم احمد مصطفن 106.5شيى

ا هارس ع بناتطوخسهيله صالح دمحم دمحمعل17009 89.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد احمد عبدالعاىط سيد17010 28.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد جمال هاشم ابراهيم17011 31.5شيى

ي17012 ا هارس ع بناتطوخشهد زكريا دمحم دمحم بحي  107.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد ساىم ابراهيم حسن دمحم17013 93شيى

ي17014
 
ا هارس ع بناتطوخشهد عرفات عبدالسميع السيد دسوق 66.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد عمرو حسنن عواد عبدالعال17015 117.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد دمحم عيد فتىحي عيد17016 122شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد دمحم مسعد دمحم ابو النض17017 74.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشهد مصطفن السيد احمد مصطفن17018 103شيى

ي17019 ي دمحم مليىحى
 
ا هارس ع بناتطوخشهد ياش شوق 117.5شيى

ا هارس ع بناتطوخشيماء ابراهيم عباس دمحم احمد17020 88.5شيى

ا هارس ع بناتطوخعزيزه مسعد عبدالباري علي الطناجي17021 123.5شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه احمد محمود عبدالفتاح17022 41.5شيى

ف احمد دمحمى احمد17023 ا هارس ع بناتطوخفاطمه اشر 129شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه الزهراء ممدوح سالم عبدالواحد17024 100شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه السيد احمد محمود سالم17025 130شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه السيدالبدوى زكريا السيد17026 82شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه حسن دمحم حسن17027 34.5شيى

ا هارس ع بناتطوخفاطمه صابر حسن حسان17028 92.5شيى

ي دمحم17029
ا هارس ع بناتطوخفاطمه ياش دمحم مصطفن 110شيى

ي17030
ا هارس ع بناتطوخفتحيه رمضان ابراهيم عبدالغنن 40شيى

ن17031 ي شاهي  ا هارس ع بناتطوخفرحه احمد فوزي سليمان مليىحى 105.5شيى

ن17032 ا هارس ع بناتطوخفريده صالح دمحم دمحم حسني  126شيى

ا هارس ع بناتطوخمرضيه عاشور عطيه دمحم شحاته17033 128.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمروه السيد عل مدكوراسماعيل17034 132.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم احمد عني  دمحم دمحم17035 105.5شيى

ي دمحم17036
ا هارس ع بناتطوخمريم السيد السيد مصطفن 117.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم ايمن دمحم عبدالفتاح17037 134شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم حسن نجاح حسن عبدالعال17038 92.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم خالد السيد عبدالعظيم17039 48.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم عبدالباري عبدالمتجلي عبدالباري اسماعيل17040 110.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمريم دمحم دمحم عبدالتواب17041 60.5شيى

ا هارس ع بناتطوخملك انور شعبان دمحم عل17042 101.5شيى

ا هارس ع بناتطوخملك دمحم عبدالباسط دمحم عل17043 101.5شيى

ي17044
ا هارس ع بناتطوخملك دمحم عبدالرحمن مصطفن عفيفن 106شيى

ا هارس ع بناتطوخملك دمحم يوسف دمحم17045 113.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمنار احمد فتىحي عمران محمود17046 110شيى

ي عيد حسن17047
ا هارس ع بناتطوخمنار عماد لطفن 61شيى

ف ابراهيم محمود ابراهيم17048 ا هارس ع بناتطوخمنة اشر 81شيى

ا هارس ع بناتطوخمنة السيد عبدالفتاح سيد احمد17049 108.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمنة محمود دمحم البكرى17050 49شيى

ا هارس ع بناتطوخمنة نور جالل مرس احمد17051 126.5شيى

ا هارس ع بناتطوخمىادة حمدى عبدالمتجل عبدالعليم17052 81شيى

ن17053  شاهي 
ا هارس ع بناتطوخناديه فتىح دمحم مصطفن 126شيى



ا هارس ع بناتطوخناديه دمحم ابراهيم هاشم17054 7.5شيى

يخه17055 ا هارس ع بناتطوخندا احمد عبدالعاىطي سيد احمد شر 19شيى

ا هارس ع بناتطوخندا دمحم كامل محمود ابراهيم عمران17056 17.5شيى

ا هارس ع بناتطوخنداء سعيد عبدالمعز سيد احمد موسي17057 112.5شيى

ا هارس ع بناتطوخندى سليمان عبدالعزيز سليمان17058 128.5شيى

ا هارس ع بناتطوخندى عباس امام محمود17059 22.5شيى

ي17060 ا هارس ع بناتطوخنور خالد صالح السيد محمود بحي  134.5شيى

ا هارس ع بناتطوخنور سعيد محمود السيد ناجى17061 133شيى

ي17062
 
ا هارس ع بناتطوخنورا سعيد فوزي عبدالمنعم دسوق 81شيى

ا هارس ع بناتطوخنورا طارق عواد عبدالسالم17063 84.5شيى

ن17064 ي شاهي 
ي احمد مصطفن ا هارس ع بناتطوخنورهان احمد عبدالننى 94شيى

ن17065 ا هارس ع بناتطوخهاجر محمود دمحم دمحم حسن شاهي  132شيى

ا هارس ع بناتطوخهاجر نارص ابراهيم حسن عمار17066 76.5شيى

ن17067 ا هارس ع بناتطوخهبه عبدالخالق يىح صبىح شاهي  76شيى

ن17068 ا هارس ع بناتطوخهنا دمحم حامد احمد ابوالعيين 76شيى

ي احمد دمحم17069
 
ا هارس ع بناتطوخهناء احمد شوق 120.5شيى

ا هارس ع بناتطوخوسيله يوسف السيد بيوىمي يوسف17070 77.5شيى

ن حمادة حمادة دمحم يوسف17071 ا هارس ع بناتطوخياسمي  43.5شيى

ن محسن دمحم عبدالمنعم عفيفن17072 ا هارس ع بناتطوخياسمي  134شيى

نطوخابراهيم اسماعيل السيد عواد17073 ا هارس ع بني  102شيى

نطوخابراهيم عبدالننى يىح دمحم عل17074 ا هارس ع بني  63شيى

نطوخابراهيم هاشم ابراهيم هاشم17075 ا هارس ع بني  58شيى

نطوخاحمد اسامه دمحم عبدالمنعم عمران17076 ا هارس ع بني  107.5شيى

ف كمال دمحم احمد وفا17077 نطوخاحمد اشر ا هارس ع بني  88.5شيى

نطوخاحمد جمال دمحم دمحم الغول17078 ا هارس ع بني  84.5شيى

نطوخاحمد حسن بيوىم يوسف17079 ا هارس ع بني  75شيى

نطوخاحمد حسن عبدالمعز سيد17080 ا هارس ع بني  135.5شيى

ن احمد احمد حسن 17081 نطوخبسيطه- احمد حسي  ا هارس ع بني  131.5شيى

نطوخاحمد رافت سعيد عبدالعزيز17082 ا هارس ع بني  95.5شيى

نطوخاحمد صالح عبدالرحيم محمود17083 ا هارس ع بني  27شيى

ي17084
نطوخاحمد عبدالعال احمد عبدالعال مصطفن ا هارس ع بني  82شيى

نطوخاحمد عصام سعد عباس مرسي17085 ا هارس ع بني  128شيى

ي عمران17086
نطوخاحمد علي احمد علي عفيفن ا هارس ع بني  121شيى

نطوخاحمد كامل دمحم دمحم كامل عبدالغفار17087 ا هارس ع بني  134شيى

نطوخاحمد دمحم زكريا حسن17088 ا هارس ع بني  107.5شيى

ي دمحم17089 نطوخاحمد دمحم عبدالننى ا هارس ع بني  114شيى

نطوخاحمد دمحم دمحم ريحان17090 ا هارس ع بني  86شيى

نطوخاحمد دمحم دمحم محمود محارب17091 ا هارس ع بني  70.5شيى

ي محمود17092
نطوخاحمد دمحم مصطفن ا هارس ع بني  106.5شيى

ي محمود17093
نطوخاحمد محمود حنفن ا هارس ع بني  129.5شيى

نطوخبسيطه- احمد محيسن عبدالفتاح محيسن 17094 ا هارس ع بني  93شيى

نطوخاحمد مسعد كمال ابراهيم17095 ا هارس ع بني  119شيى

ن معروف كاشف17096 ي حساني 
نطوخاحمد مصطفن ا هارس ع بني  113.5شيى

نطوخاسالم دمحم محمود دمحم17097 ا هارس ع بني  88شيى

نطوخالسيد طارق السيد محمود17098 ا هارس ع بني  54شيى

نطوخامي  نارص عني  السيد17099 ا هارس ع بني  108شيى

نطوخاياد وليد قطب السيد حلىم17100 ا هارس ع بني  110.5شيى

نطوخبكرى دمحم بكرى سالمه عل17101 ا هارس ع بني  108شيى

نطوخحسن ساىم حسن عبدالرحيم17102 ا هارس ع بني  113شيى

ن احمد احمدحسن17103 ن حسي  نطوخحسي  ا هارس ع بني  79شيى



هللا17104 ن دمحمي احمد مسعود خي  نطوخحسي  ا هارس ع بني  97شيى

ن17105 نطوخدرويش جالل مرسي احمد حسني  ا هارس ع بني  29.5شيى

نطوخزياد رضا السيد صابر17106 ا هارس ع بني  63.5شيى

نطوخزياد دمحم فتىح دمحم17107 ا هارس ع بني  70.5شيى

نطوخزياد وحيد فوزي احمد احمد17108 ا هارس ع بني  97شيى

نطوخسالم سعيد سالم عبدالواحد17109 ا هارس ع بني  123.5شيى

نطوخسعد هشام سعد عباس17110 ا هارس ع بني  112.5شيى

ي17111
ي مصطفن

 
 علي دسوق

 
نطوخسعيد دسوق ا هارس ع بني  73شيى

نطوخسيف السيد عبدالسميع النفيل17112 ا هارس ع بني  35شيى

نطوخسيف سعيد دمحم دمحم17113 ا هارس ع بني  104.5شيى

نطوخصابر دمحم حسن عبدالغنن17114 ا هارس ع بني  57شيى

نطوخعاشور يحن  عطية دمحم شحاته17115 ا هارس ع بني  118شيى

نطوخعبدالرحمن رضا دمحم عبدالفتاح ابراهيم17116 ا هارس ع بني  70.5شيى

ن17117 ي دمحم شاهي 
نطوخعبدالرحمن عمرو صابر احمد مصطفن ا هارس ع بني  101شيى

نطوخعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السيد17118 ا هارس ع بني  71شيى

نطوخعبدالغنن محمود عبدالغنن محمود17119 ا هارس ع بني  122.5شيى

نطوخعبدهللا احمد دمحم احمد ابو زيد17120 ا هارس ع بني  52.5شيى

ن 17121 ي شاهي  ي عبدالفتاح احمد بحي  نطوخبسيطه- عبدهللا بحي  ا هارس ع بني  110شيى

نطوخعبدهللا عواد سيد عواد بدر ابوزيد17122 ا هارس ع بني  117شيى

نطوخعبدهللا محمود مصطفن محمود سيد17123 ا هارس ع بني  53شيى

نطوخعبدهللا هالل رشاد احمد17124 ا هارس ع بني  68.5شيى

نطوخعصام رضا سيد احمد17125 ا هارس ع بني  67.5شيى

نطوخعصام عاطف محمود عبدالفتاح17126 ا هارس ع بني  56.5شيى

ف علي ابراهيم17127
نطوخعل اشر ا هارس ع بني  124.5شيى

ن حلفاوي سالم17128 نطوخعل عادل حسي  ا هارس ع بني  94شيى

ى يوسف دمحم17129 نطوخعل دمحم خي  ا هارس ع بني  106شيى

نطوخعمر خليل عبدالحليم محمود خليل17130 ا هارس ع بني  54.5شيى

ن17131 ي دمحم شاهي 
نطوخعمر دمحم دمحم مصطفن ا هارس ع بني  115شيى

نطوخعمر مصطفن عبدالفتاح دمحم17132 ا هارس ع بني  126شيى

نطوخفارس عامر سيد خطاب17133 ا هارس ع بني  60شيى

نطوخفارس عبدالعزيز السيد عبدالعزيز17134 ا هارس ع بني  75.5شيى

ن17135 نطوخفارس مجدي عبدالرازق حسن حسن شاهي  ا هارس ع بني  94.5شيى

نطوخفارس نبيل فاروق احمد حفناوي17136 ا هارس ع بني  91شيى

نطوخفتىح احمد دمحم احمد عل17137 ا هارس ع بني  59.5شيى

نطوخفهد مسعد رفيع هويمل17138 ا هارس ع بني  89.5شيى

نطوخكريم محمود عبدالرحمن عبدالعال عبدالسميع17139 ا هارس ع بني  120.5شيى

نطوخدمحم احمد فكرى جاد17140 ا هارس ع بني  70.5شيى

ي احمد17141 ف عبدالننى
نطوخدمحم اشر ا هارس ع بني  100.5شيى

نطوخدمحم ايمن دمحم مسعود17142 ا هارس ع بني  87شيى

نطوخدمحم شادى دمحم رمضان17143 ا هارس ع بني  88شيى

نطوخدمحم عبدالجواد السيد عبدالجواد17144 ا هارس ع بني  64.5شيى

ن17145 نطوخدمحم عبدالحميد عبدالبارى حسي  ا هارس ع بني  48شيى

نطوخدمحم عبدالمعز دمحم علي دمحم نض البنا17146 ا هارس ع بني  28.5شيى

ي17147
 
نطوخدمحم عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم دسوق ا هارس ع بني  99.5شيى

نطوخدمحم عزت مصطفن دمحم17148 ا هارس ع بني  107شيى

نطوخدمحم عصام عبدالمنعم احمد17149 ا هارس ع بني  86شيى

نطوخدمحم عصام دمحم دمحم17150 ا هارس ع بني  115.5شيى

نطوخدمحم عمر السيد احمد صالح17151 ا هارس ع بني  92.5شيى

نطوخدمحم ماهر رجب سيد17152 ا هارس ع بني  114شيى

نطوخدمحم مجدي عبدالحميد سيد17153 ا هارس ع بني  112.5شيى



نطوخدمحم محمود عبدالجواد عواد17154 ا هارس ع بني  111.5شيى

ي عبدربه دمحم17155
ي راضن

نطوخدمحم مصطفن ا هارس ع بني  96.5شيى

ي دمحم ابراهيم دمحم17156
نطوخدمحم مصطفن ا هارس ع بني  106.5شيى

نطوخدمحم نارص سعيد عواد17157 ا هارس ع بني  115.5شيى

نطوخمحمود ابراهيم محمود خليل17158 ا هارس ع بني  106شيى

نطوخمحمود السيد يوسف الشعينى17159 ا هارس ع بني  66.5شيى

نطوخمحمود بدران علي محمود علي سالم17160 ا هارس ع بني  100شيى

ن17161 ي شاهي 
نطوخمحمود حسن حسن مصطفن مصطفن ا هارس ع بني  112.5شيى

نطوخمحمود دمحم صابر حسنن17162 ا هارس ع بني  101شيى

نطوخمحمود دمحم عبدالفتاح دمحم بيوىمي17163 ا هارس ع بني  110.5شيى

ي17164 نطوخمحمود دمحم محمود احمد بحي  ا هارس ع بني  114شيى

نطوخمروان الصيفن احمد عبدالفتاح17165 ا هارس ع بني  98شيى

ي17166
ن
نطوخمصطفن احمد عبدالرازق دمحم حسن الفخران ا هارس ع بني  112شيى

نطوخمصطفن رجب معوض ابراهيم شادي17167 ا هارس ع بني  121.5شيى

نطوخمصطفن سيد دمحم عواد17168 ا هارس ع بني  109.5شيى

ي17169 نطوخمصطفن عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم مليىحى ا هارس ع بني  131شيى

ى17170 ى بحي   عل بحي 
نطوخمصطفن ا هارس ع بني  64.5شيى

نطوخمصطفن عمار احمد عمار17171 ا هارس ع بني  73.5شيى

17172
 
نطوخمصطفن عمرو مصطفن يوسف دسوق ا هارس ع بني  84.5شيى

نطوخمصطفن دمحم السيد دمحم17173 ا هارس ع بني  97شيى

نطوخمصطفن دمحم حسن عبدالرحمن17174 ا هارس ع بني  75.5شيى

نطوخمصطفن دمحم زكريا حسن17175 ا هارس ع بني  89شيى

ي عواد بدر17176
نطوخمصطفن وائل مصطفن ا هارس ع بني  101.5شيى

نطوخممدوح ايمن ممدوح حسن يوسف17177 ا هارس ع بني  79شيى

نطوخنادر حمدى احمد عبدالفتاح17178 ا هارس ع بني  72.5شيى

نطوخنارص احمد حمادة دمحم يوسف17179 ا هارس ع بني  57شيى

ن17180 نطوخيىح عبدالخالق يىح صبىح شاهي  ا هارس ع بني  97.5شيى

نطوخيوسف حامد دمحم عواد17181 ا هارس ع بني  98شيى

نطوخيوسف صابر سعد ابراهيم17182 ا هارس ع بني  98شيى

 عبدالعال17183
 
نطوخيوسف مصطفن شحات دسوق ا هارس ع بني  67شيى

نطوخيوسف نارص دمحم علي ابو سليمان17184 ا هارس ع بني  89شيى

نطوخيوسف وائل علي رجب احمدابوكبايا17185 ا هارس ع بني  47.5شيى

127.5كفر الجمال ت أ طوخاشاء اسالم سعد محمود عل17186

77.5كفر الجمال ت أ طوخاشاء دمحم عبدالمحفوظ عبدالسميع17187

100.5كفر الجمال ت أ طوخاسماء السيد رفاع عبدالخالق17188

ف احمد دمحم17189 115.5كفر الجمال ت أ طوخاالء اشر

33كفر الجمال ت أ طوخامل فتىحي فوزي علي ابراهيم17190

ه السيد حسن محمود بيوىم كبيش17191 75.5كفر الجمال ت أ طوخامي 

ه جودة عبدالكريم عبدالسميع17192 116كفر الجمال ت أ طوخامي 

ن17193 ن عبدالسميع حسني  ه حسني  98كفر الجمال ت أ طوخامي 

ه محمود اسماعيل عبدالسالم17194 88.5كفر الجمال ت أ طوخامي 

ه معوض عل ابراهيم17195 65.5كفر الجمال ت أ طوخامي 

86.5كفر الجمال ت أ طوخايه السيد احمد عبدالفتاح17196

17197
 
115.5كفر الجمال ت أ طوخايه سامح شعبان عبداالباق

107.5كفر الجمال ت أ طوخحبيبه دمحم احمد عبدالوهاب17198

ي مصطفن17199
 
128كفر الجمال ت أ طوخحبيبه دمحم سليمان عبدالباق

119.5كفر الجمال ت أ طوخحبيبه مسعد فرج نصار صالح17200

ي نعمة هللا17201
ي الطوجن 121كفر الجمال ت أ طوخخلود عبدالننى

80كفر الجمال ت أ طوخخلود دمحم دمحم بيوىم17202

103كفر الجمال ت أ طوخرحمه دمحم راشد دمحم17203



ي دمحم حرب17204
124.5كفر الجمال ت أ طوخرحمه مدحت شفيق عبدالغنن

ي سيد احمد خضن17205
 
ي ان

 
133كفر الجمال ت أ طوخرضوى ان

123.5كفر الجمال ت أ طوخرضوى امي  دمحم الدكرورى ابراهيم فتوح17206

ي17207
122كفر الجمال ت أ طوخرنا سعيد عطية احمد مصطفن

132كفر الجمال ت أ طوخريهام عبدالكريم فتىح عبدالمقصود17208

133كفر الجمال ت أ طوخساره سالم عبدالننى سالم سالم17209

133.5كفر الجمال ت أ طوخساره دمحم السيد دمحم احمد عطية17210

10.5كفر الجمال ت أ طوخسلوي دمحم السيد سالم17211

114.5كفر الجمال ت أ طوخسماء سمي  صبىح اسماعيل17212

138.5كفر الجمال ت أ طوخسها محمود عبدالحليم عبدالمجيد دمحم خضن17213

وق ابراهيم دمحم عبدالوهاب سيد احمد17214 130.5كفر الجمال ت أ طوخشر

70كفر الجمال ت أ طوخشهد صالح دمحم دمحم سيد احمد17215

103.5كفر الجمال ت أ طوخشهد دمحم ابراهيم عبدالقوى17216

108.5كفر الجمال ت أ طوخشيماء دمحم فوزى عل17217

84.5كفر الجمال ت أ طوخضىح طارق حسن عبدالهادى17218

ي دمحم17219
 
ف عبدالعظيم عبدالباق 115.5كفر الجمال ت أ طوخفاطمه اشر

ف عشماوى عبدالقوى17220 130.5كفر الجمال ت أ طوخفاطمه اشر

136كفر الجمال ت أ طوخفاطمه سعيد مصطفن السيد17221

134كفر الجمال ت أ طوخفرح ياش حسنن فرج ابراهيم17222

108.5كفر الجمال ت أ طوخبسيطه- مريم اسماعيل يوسف دمحم مصطفن 17223

124.5كفر الجمال ت أ طوخمريم عبدالفتاح حبيب عبدالفتاح17224

ن17225  يوسف عبدالفتاح حساني 
67كفر الجمال ت أ طوخمريم مصطفن

115كفر الجمال ت أ طوخملك صالح الدين دمحم النبوى عبدالكريم17226

106كفر الجمال ت أ طوخملك عمر ابوالخي  دمحم17227

ن17228 116كفر الجمال ت أ طوخملك وليد شديد عبدالسميع حساني 

ى فرج17229 71.5كفر الجمال ت أ طوخمنة هللا احمد خي 

114.5كفر الجمال ت أ طوخمنة هللا احمد فتىحي بيوىمي ابراهيم17230

106كفر الجمال ت أ طوخمنة هللا رفعت يوسف دمحم17231

ن عطيه عبدالعال17232 97.5كفر الجمال ت أ طوخمنة هللا محمود امي 

ي17233
100.5كفر الجمال ت أ طوخمنة سعيد عطية احمد مصطفن

95.5كفر الجمال ت أ طوخمنه سعيد عبدهللا حسن يوسف17234

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخىم مسعد انور عودة17235

88.5كفر الجمال ت أ طوخناديه ابراهيم جمعه عبدالفتاح دمحم17236

 دمحم17237
ن
82.5كفر الجمال ت أ طوخندى احمد هان

ن فوزى عمران السيد17238 104كفر الجمال ت أ طوخندى حسي 

96.5كفر الجمال ت أ طوخنوران رمضان عبدالحليم عبدالسميع17239

77كفر الجمال ت أ طوخهاله السيد عل ابراهيم حجازي17240

92كفر الجمال ت أ طوخهدى صبىح عبدالخالق ابراهيم17241

باش17242 84.5كفر الجمال ت أ طوخهيام ربيع عبدالحميد مصطفن شر

ن محمود عبدالهادى دمحم17243 68كفر الجمال ت أ طوخياسمي 

117كفر الجمال ت أ طوخابراهيم احمد ابراهيم محمود ابراهيم17244

ف ابراهيم عبدالخالق دمحم17245 71.5كفر الجمال ت أ طوخاحمد اشر

ن دمحم السيد مصطفن17246 100كفر الجمال ت أ طوخاحمد حسي 

126.5كفر الجمال ت أ طوخاحمد رفعت عبدالرحمن عبدالحليم17247

117.5كفر الجمال ت أ طوخاحمد عصام احمد فرج دمحم فرج17248

78.5كفر الجمال ت أ طوخاحمد عمرو سعد عبدالمعبود17249

ي17250
 
47كفر الجمال ت أ طوخاحمد فرج محمود السيد دسوق

ن عبدالمعط17251 !VALUE#كفر الجمال ت أ طوخاحمد دمحم امي 

67كفر الجمال ت أ طوخاحمد دمحم عطية سالم دمحم17252

124.5كفر الجمال ت أ طوخاحمد مصطفن عبدالحليم عبدالمجيد دمحم خضن17253



!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخاحمد مصطفن فتىح مصطفن17254

117كفر الجمال ت أ طوخاحمد ممدوح عاشور مصطفن17255

101كفر الجمال ت أ طوخاحمد وليد صابر ابراهيم17256

ن17257 !VALUE#كفر الجمال ت أ طوخادهم جمال جالل حسن ابو العني 

65كفر الجمال ت أ طوخاسالم محمود عبدالعاىط دمحم حسن17258

98كفر الجمال ت أ طوخاسالم محمود عل محمود زىكي17259

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخاكرم اسامة سالمة حسن17260

104كفر الجمال ت أ طوخجمال جمال احمد دمحم احمد عطية17261

ي ابراهيم17262
91كفر الجمال ت أ طوخحازم مسعد الطوجن

65.5كفر الجمال ت أ طوخحسن دمحم حسن دمحم حسن17263

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخراشد احمد راشد دمحم عبدالحميد حبيب17264

103كفر الجمال ت أ طوخزياد عصام سعد محمود عل17265

76.5كفر الجمال ت أ طوخزياد عصام عطية السيد فرج عمران17266

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخزياد مسعد انور عودة17267

106.5كفر الجمال ت أ طوخعامر عل عبدربه احمد17268

 عمران17269
 
 عمران محمود عبدالباق

 
96كفر الجمال ت أ طوخعبدالباق

127كفر الجمال ت أ طوخعبدالرحمن اسعد دمحم يوسف17270

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخعبدالرحمن سعيد السيد القطب17271

128.5كفر الجمال ت أ طوخعبدالرحمن فرج دمحم فرج دمحم جيى17272

44.5كفر الجمال ت أ طوخعبدالفتاح عطا عبدالفتاح مصطفن17273

70كفر الجمال ت أ طوخعبدالكريم دمحم عبدالكريم عطا حسن17274

73.5كفر الجمال ت أ طوخعبدهللا احمد محمود عبدالننى17275

ن17276 103كفر الجمال ت أ طوخعبدهللا صابر عبدهللا امي 

128.5كفر الجمال ت أ طوخعبدالمنعم احمد عبدالمنعم حسن17277

ف يىح الطوجن17278 128كفر الجمال ت أ طوخعمار اشر

99.5كفر الجمال ت أ طوخعمار رفعت عبدالفتاح السيد17279

ن17280 !VALUE#كفر الجمال ت أ طوخفارس دمحم عرانى حساني 

80كفر الجمال ت أ طوخفارس نارص ابراهيم احمد سيد17281

123.5كفر الجمال ت أ طوخكريم دمحم عبدالمنعم دمحم عل الدين17282

106كفر الجمال ت أ طوخكريم دمحم عبدربه دمحم17283

50.5كفر الجمال ت أ طوخكريم مسعد دمحم جاد دمحم17284

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخدمحم ابراهيم صبىح ابراهيم17285

 السيد17286
 
69.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم احمد عبدالباق

ف السيد دمحم عبدهللا17287 44.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم اشر

ف عبدالحميد عبدربه بيوىم17288 49كفر الجمال ت أ طوخدمحم اشر

73.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم السيد حسن عبدالدايم17289

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخدمحم ايهاب دمحم الدكرورى ابراهيم17290

24كفر الجمال ت أ طوخدمحم حجازى دمحم فتىح17291

ن17292 123.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم ربيع دمحم حساني 

16كفر الجمال ت أ طوخدمحم سيد دمحم عبدالمعط17293

68كفر الجمال ت أ طوخدمحم عبدالهادى عوض سليمان17294

54.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم فرج عبدالمعز فرج17295

79.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم محمود عبدالحميد عبدربه17296

28.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم محمود دمحم زىكي17297

100كفر الجمال ت أ طوخدمحم محمود دمحم دمحم عل17298

37كفر الجمال ت أ طوخدمحم مسعد دمحم حسن17299

120.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم ممدوح دمحم طه17300

39.5كفر الجمال ت أ طوخدمحم منتض عبدالحميد دمحم ابو العال17301

98كفر الجمال ت أ طوخمحمود عبدالرحمن فرج نصار صالح17302

52.5كفر الجمال ت أ طوخمحمود عبدهللا عبدالفتاح عبدربه17303



18.5كفر الجمال ت أ طوخمروان رفعت يوسف دمحم17304

72كفر الجمال ت أ طوخمصطفن محمود فتىح دمحم17305

ي17306 113.5كفر الجمال ت أ طوخمهاب مسعد عبدالننى السيد عبدالننى

99.5كفر الجمال ت أ طوخنافع نافع حسن مصطفن17307

!VALUE#كفر الجمال ت أ طوخنبيل دمحم محمود عبدالفتاح17308

113.5كفر الجمال ت أ طوخهادى دمحم عبدربه دمحم17309

120.5كفر الجمال ت أ طوخيوسف وائل عزالدين موس زغلول17310

118.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخايمان ممتاز دمحم عبدالباسط دمحم17311

91كفر الجمال الرسمية لغاتطوخايه عاشور عواد علي حسن17312

ي17313
131كفر الجمال الرسمية لغاتطوخجنن وليد فؤاد عبدالخالق مصطفن

ي دمحم حسن حبيب17314
132كفر الجمال الرسمية لغاتطوخجومانه رزق مصطفن

122كفر الجمال الرسمية لغاتطوخحبيبه دمحم عبدالسميع خضن17315

ي دمحم حسن حبيب17316
135كفر الجمال الرسمية لغاتطوخريان رزق مصطفن

130.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخريهام عيد زكريا عبدربه دمحم زايد17317

ي عبدالخالق الطوجن17318
122.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخساره الطوجن

120كفر الجمال الرسمية لغاتطوخفاطمه الزهراء اسامة عبدالعال حسنن عبدالسالم17319

131.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخمنة هللا محمود عل مصطفن17320

ي17321
 
ي دمحم عبدالباق

 
 ساىمي عبدالباق

133كفر الجمال الرسمية لغاتطوخمنن

120كفر الجمال الرسمية لغاتطوخيمنن الدكروري دمحم الدكروري ابراهيم17322

130.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاحمد السيد عبدالحليم السيد عبدالحليم ركبية17323

135.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاحمد دمحم الهادي عبدالمحسن عبدالمعطي سند17324

135.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاحمد دمحم عبدالمعط عبدالقادر17325

112.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاحمد دمحم يوسف عبدالفتاح رزق17326

111كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاسالم دمحم مهدى ابراهيم17327

باش17328 80.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخاياد محمود السيد القطب دمحم غنيم شر

104كفر الجمال الرسمية لغاتطوخخالد ماهر يوسف امام17329

ي17330
ن
108كفر الجمال الرسمية لغاتطوخرفعت دمحم رفعت احمد رفاع

108كفر الجمال الرسمية لغاتطوخسعيد وائل سعيد خليل عبدالهادى حرب17331

91كفر الجمال الرسمية لغاتطوخبضى- سمي  محمود سمي  دمحم علي احمد 17332

114كفر الجمال الرسمية لغاتطوخعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد عبدالمجيدعياد17333

127كفر الجمال الرسمية لغاتطوخعل عمر ابراهيم عل17334

129.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخعمر احمد امام حسن17335

130كفر الجمال الرسمية لغاتطوخكريم عمادالدين دمحم عل دمحم17336

124.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخدمحم احمد عبدالمحسن عبدالمعطي سند17337

125كفر الجمال الرسمية لغاتطوخدمحم احمد دمحم فهيم سالم سند17338

133كفر الجمال الرسمية لغاتطوخدمحم السيد عبدالمعطي عبدالقادر17339

121.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخدمحم نجم الدين كمال السيد مدكور17340

114.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخمحمود السيد سالم دمحم سالم17341

117كفر الجمال الرسمية لغاتطوخمحمود السيد دمحم الهادي السيد خليل17342

125كفر الجمال الرسمية لغاتطوخمحمود رافت محمود حسن17343

124.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخهادى دمحم طلعت دمحم سالمه17344

112.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخيوسف عماد احمد فرج دمحم فرج17345

ن رزق17346 112.5كفر الجمال الرسمية لغاتطوخيوسف محمود يوسف عبدالفتاح حساني 

ن17347 ي ابوالعيني 
ي السيد مصطفن

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخايه مصطفن 123.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوختف  بركات فتىح ايراهيم17348 131اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدنيا علي السيد دمحم دمحم17349 83.5اشر

ي فرج17350
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخرحمه محمود يوسف مصطفن 90اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخرقيه دمحم ممدوح احمد ابراهيم17351 94اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخروضه عماد احمد علي ابراهيم17352 76اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخساره مختار دمحم دمحم السيد17353 101اشر



وق ابراهيم الشحات ابراهيم17354 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخشر 93.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخشهد عماد حجاب عواد سيد احمد17355 92اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخشهد وسام خالد دمحم يوسف17356 73.5اشر

ن17357 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخفاطمه شفيق احمد دمحم ابوالعيني  73اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخفرح مسعد كامل عبدربه احمد17358 111اشر

ي ابراهيم ابراهيم17359
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخفريال احمد الطوجن 127اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخملك ايمن علي ابراهيم دمحم17360 92اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخملك حامد محمود مدبوىلي دمحم17361 68.5اشر

ي17362
ي دمحم مصطفن

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخملك ماهر مصطفن 45اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخمنه دمحم عواض سليمان دمحم17363 105اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخىم فرحات ابراهيم عيد ابراهيم17364 78.5اشر

ن17365 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخندى سعيد رمضان عمر حساني  107.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخندى صفوت عبدالعظيم السيد دمحم17366 106.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخنورهان حمدي دمحم دمحم ابراهيم17367 117.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخهاجر احمد فرج دمحم ابراهيم17368 47اشر

ي السيد دمحم17369 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخهبه كريم عبدالننى 36.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخوعد دمحم احمد قطب سليمان17370 42اشر

 علي دمحم الجوهري فتىحي دمحم17371
ن ف عبدالباسط  ت أ/شطوخياسمي  48اشر

ن ياش دمحم دمحم السيد17372 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخياسمي  87اشر

 علي عيشه17373
ن ف عبدالباسط  ت أ/شطوخابراهيم علي علي حساني  51اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخابراهيم دمحم ابراهيم عبدالحميد عبدالباسط17374 88.5اشر

ف دمحم عبدالخالق امام17375 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاحمد اشر 70.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاحمد رضا جالل دمحم17376 73.5اشر

ن17377 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاحمد دمحم دمحمي دمحم ابوالعيني  69اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاحمد محمود فتىح محمود احمد نصار17378 55.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاسالم دمحم حمدى دمحم امام17379 54.5اشر

ن دمحم17380 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخالسيد صبىحي السيد حساني  26اشر

ن17381 ي ابوالعيني 
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخالسيد دمحم السيد مصطفن 122.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخالسيد ياش السيد ابراهيم علي17382 39.5اشر

ن دمحم17383 ن النادي ابوزيد حساني  ف عبدالباسط  ت أ/شطوخحساني  76اشر

ن اسماعيل17384 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخرزق ايمن رزف ابوالعيني  74اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخزياد السيد عبدالعظيم السيد دمحم17385 101اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخسليمان رمضان سعيد سليمان قطب17386 94.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخشهاب وسام خالد دمحم يوسف17387 56اشر

ي17388
ي دمحم نجم مصطفن  عبدالننى

 
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخشوق 44اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعبدالرحمن احمد صبيح احمد ابراهيم17389 79اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعبدالرحمن السيد بكري السيد امام17390 35.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخبسيطه- عبدالرحمن السيد عطية دمحم ابراهيم 17391 64اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعبدالعظيم السيد عبدالعظيم السيد دمحم17392 112اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعبدالعظيم وليد عبدالعظيم امام عواد17393 108.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعبدهللا سيد السيد عواد علي17394 132اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعزالدين عصام احمد عواد حسن17395 39.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعل صابر السيد نض سالمة17396 83اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخعمرو صالح فوزي ابراهيم عيد17397 43.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخقاسم عزت عبدالعظيم عبدالفتاح السيد17398 8.5اشر

ي17399
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخكريم عمر ادام نجم مصطفن 58.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم ابراهيم ابراهيم عيد ابراهيم17400 21اشر

ن عبدالمومن سالمة حجازي17401 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم ابوالعيني  19.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم االمي  دمحمي بيوىمي حواش17402 68.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم السيد دمحم دمحم عل17403 65.5اشر



ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم حسام علي ابراهيم دمحم17404 111.5اشر

ي فتىحي دمحم السيد17405
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم حسنن 125.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم سامح محمود احمد السيد17406 55.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم صالح فتىحي عبدالفتاح شحاتة17407 48.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخبسيطه- دمحم صالح دمحم عبدالحميد دمحم 17408 88.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم ماهر ابراهيم دمحم علي17409 121.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخمحمود حسن علي ابراهيم دمحم17410 115اشر

ن حسن17411 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخمحمود طلعت احمد ابو العيني  42اشر

ن دمحم فتىحي محمود احمد17412 ف عبدالباسط  ت أ/شطوخمعي  74.5اشر

ن17413 ي ابو العني 
ف عبدالباسط  ت أ/شطوخيوسف السيد احمد حسنن 85اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخيوسف عيد ابراهيم عيد ابراهيم17414 36.5اشر

129العال ع م بكفر عابد طوخاالء سامح دمحم دمحم17415

115.5العال ع م بكفر عابد طوخالسيدة صفوت ابراهيم عبدالغنن17416

106العال ع م بكفر عابد طوخايمان ايمن عفيفن دمحم عفيفن17417

110.5العال ع م بكفر عابد طوخايه مصطفن عبدالعال دمحم17418

105العال ع م بكفر عابد طوخبسمله راىم بيوىم محمود17419

120.5العال ع م بكفر عابد طوخبسمه متوىل السيد متوىل17420

105.5العال ع م بكفر عابد طوخبسمه دمحم محمود السيد محمود17421

136العال ع م بكفر عابد طوخحفصه اوسامه عطا السيد17422

19.5العال ع م بكفر عابد طوخدعاء طلعت فوزى السيد17423

66.5العال ع م بكفر عابد طوخدنيا عبدالننى عبدالعاىط عثمان17424

41العال ع م بكفر عابد طوخدينا دمحم نورالدين صالح17425

127العال ع م بكفر عابد طوخزينب جابر صبىح احمد سليمان17426

88.5العال ع م بكفر عابد طوخزينب عبدالحليم جوده عبدالحليم17427

130.5العال ع م بكفر عابد طوخزينب دمحم جالل عبدهللا17428

138.5العال ع م بكفر عابد طوخزينب دمحم صالح عبدالعظيم17429

78العال ع م بكفر عابد طوخساره عبدالعظيم دمحم عبدالننى17430

87.5العال ع م بكفر عابد طوخساره عيد عطيه محمود جاد17431

100العال ع م بكفر عابد طوخساره عيد عل الدكرورى17432

134.5العال ع م بكفر عابد طوخساميه دمحم ابراهيم عبدالرحمن17433

132العال ع م بكفر عابد طوخسحر رضا رمضان دمحم عل17434

129.5العال ع م بكفر عابد طوخسما سعيد دمحم عبدالخالق17435

120.5العال ع م بكفر عابد طوخسماح احمد عفيفن جودة مسلم17436

86العال ع م بكفر عابد طوخسماح رضا دمحم السيد بدوى17437

111.5العال ع م بكفر عابد طوخسماح عمرو احمد محمود17438

ن17439 وق احمد دمحم حسي  97.5العال ع م بكفر عابد طوخشر

ف صبىح حامد17440 وق اشر 75العال ع م بكفر عابد طوخشر

وق طارق السيد دمحم17441 101.5العال ع م بكفر عابد طوخشر

123العال ع م بكفر عابد طوخشمس عبداليى فتىح عبداليى17442

87.5العال ع م بكفر عابد طوخضىح عبدالننى سليمان احمد17443

97العال ع م بكفر عابد طوخفاطمه دمحم عبدهللا دمحم17444

116العال ع م بكفر عابد طوخفوزيه عبدالخالق سيد عبدالخالق17445

 سعيد احمد17446
ن
ى هان ن 130العال ع م بكفر عابد طوخكين

118العال ع م بكفر عابد طوخمريم ساىم عل حسن17447

73.5العال ع م بكفر عابد طوخمريم عماد احمد سيد17448

128العال ع م بكفر عابد طوخملك ايمن حسنن عبده17449

98.5العال ع م بكفر عابد طوخملك سامح السيد دمحم17450

116.5العال ع م بكفر عابد طوخمنة هللا مصطفن عبدالعزيز محمود17451

38العال ع م بكفر عابد طوخمنن طاهر بيوىم رمضان17452

82.5العال ع م بكفر عابد طوخمها حسن امام سيد دمحم17453



95.5العال ع م بكفر عابد طوخىم كارم سعيد دمحم17454

136.5العال ع م بكفر عابد طوخىم دمحم عيد عايش17455

90.5العال ع م بكفر عابد طوخميادة دمحم جمال دمحم17456

125.5العال ع م بكفر عابد طوخناديه رضا مني  عبدالخالق17457

41العال ع م بكفر عابد طوخناديه ضياء سمي  عبدالعزيز17458

86.5العال ع م بكفر عابد طوخناهد سمي  الطوجن عبدالفتاح17459

110العال ع م بكفر عابد طوخندى احمد حسنن عبده امام17460

112.5العال ع م بكفر عابد طوخندى فرج عبدالرحمن احمد17461

111.5العال ع م بكفر عابد طوخنورا رضا احمد عبدالخالق17462

109.5العال ع م بكفر عابد طوخنورهان ابراهيم الشافع دمحم17463

91العال ع م بكفر عابد طوخنورهان احمد متوىل درويش17464

108.5العال ع م بكفر عابد طوخنورهان مجدى صابر دمحم17465

66.5العال ع م بكفر عابد طوخهاجر راشد عبدالعظيم اسماعيل17466

17467
ن
35العال ع م بكفر عابد طوخهدى رفعت ابراهيم النعمان

124العال ع م بكفر عابد طوخهدير محمود عباس محمود صبيح17468

22العال ع م بكفر عابد طوخورده السيد احمد السيد17469

ى احمد17470 41العال ع م بكفر عابد طوخوالء وحيد بحي 

132العال ع م بكفر عابد طوخاحمد ايمن دمحم محمود عثمان17471

81.5العال ع م بكفر عابد طوخاحمد رضا فاروق عبدالخالق17472

96العال ع م بكفر عابد طوخبسيطه- احمد عبدالرحمن سعيد السيد احمد 17473

135العال ع م بكفر عابد طوخاحمد دمحم سعيد احمد17474

98.5العال ع م بكفر عابد طوخاحمد دمحم عبدالقادر حماد17475

ن امام17476 104العال ع م بكفر عابد طوخاحمد نارص حسي 

ي جمال دمحم17477
ن
79العال ع م بكفر عابد طوخاحمد هان

119العال ع م بكفر عابد طوخادهم سعيد السيد دمحم17478

48.5العال ع م بكفر عابد طوخباسم حسام مصطفن مصطفن17479

82العال ع م بكفر عابد طوخحسن السيد حسن رمضان17480

ن17481 ن امام حسي  ف حسي  ن اشر !VALUE#العال ع م بكفر عابد طوخحسي 

ن صبىح عبدالمجيد عثمان17482 115.5العال ع م بكفر عابد طوخحسي 

ن ابراهيم17483 ن هشام حسي  117.5العال ع م بكفر عابد طوخحسي 

62.5العال ع م بكفر عابد طوخخلف عبدهللا كامل عبدهللا17484

ف رضوان سعد17485 80العال ع م بكفر عابد طوخرضوان اشر

76.5العال ع م بكفر عابد طوخزياد عمرو احمد السيد17486

97العال ع م بكفر عابد طوخسعيد رافت سعيد دمحم17487

102العال ع م بكفر عابد طوخسعيد مجدى سعيد ابراهيم17488

73.5العال ع م بكفر عابد طوخسعيد نارص سعيد عبدالفتاح17489

87العال ع م بكفر عابد طوخسيف الدين سامح السيد دمحم17490

106العال ع م بكفر عابد طوخسيف عبدالجواد شحاتة عبدالجواد17491

66.5العال ع م بكفر عابد طوخصابر فكرى الحسينن فكرى السيد17492

123العال ع م بكفر عابد طوخصبيح تامر صبيح امام17493

114.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدالرحمن ابراهيم راشد دمحم17494

89.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدالرحمن رفيق حجازى عواد17495

84العال ع م بكفر عابد طوخعبدالرحمن مجدى سعد امام17496

126العال ع م بكفر عابد طوخعبدالرحمن محروس السيد سيد احمد نور17497

91العال ع م بكفر عابد طوخعبدالرحمن وليد فتىح عفيفن يوسف17498

73العال ع م بكفر عابد طوخعبدالعزيز ضياء سمي  عبدالعزيز17499

71.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا رجب رمضان حلىم17500

77.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا صديق السيد صديق17501

88.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا دمحم السيد دمحم17502

100العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا دمحم حامد عبدالجواد17503



ن دمحم17504 104.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا دمحم حسي 

79.5العال ع م بكفر عابد طوخعبدهللا نجم سعيد سعيد17505

102.5العال ع م بكفر عابد طوخعل تامر ساىم دمحم17506

99العال ع م بكفر عابد طوخبسيطه- عل عبدالحميد عل عبدالحميد 17507

94.5العال ع م بكفر عابد طوخعمار عواد فاروق عواد17508

117.5العال ع م بكفر عابد طوخعمر حاتم صادق عباس17509

115العال ع م بكفر عابد طوخعمر رضا كمال دمحم عمر17510

113العال ع م بكفر عابد طوخعمر ساىم دمحم عبداليى17511

93.5العال ع م بكفر عابد طوخعواد عطيه عواد دمحم17512

96العال ع م بكفر عابد طوخكريم نارص امام عفيفن دمحم17513

75.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم اسامة فاروق دمحم17514

ن17515 ف جمال حساني  102.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم اشر

47.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم السيد عبدالخالق السيد عثمان17516

58العال ع م بكفر عابد طوخدمحم السيد دمحم السيد حموده17517

70.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم امي  عبدالستار عبدالسميع17518

91العال ع م بكفر عابد طوخدمحم ثروت امام دمحم17519

68.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم حسام مصطفن مصطفن17520

119العال ع م بكفر عابد طوخدمحم شعبان احمد عواد17521

87.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم طارق عبدالفتاح عوض17522

72العال ع م بكفر عابد طوخدمحم عمرو السيد دمحم17523

62العال ع م بكفر عابد طوخدمحم عيد سعيد دمحم17524

77.5العال ع م بكفر عابد طوخدمحم فاروق عبدالعظيم عواد17525

72العال ع م بكفر عابد طوخدمحم مسعد جمال دمحم عل17526

125العال ع م بكفر عابد طوخمحمود الطوجن السيد عامر17527

86.5العال ع م بكفر عابد طوخمحمود رضا دمحم طلبه17528

107العال ع م بكفر عابد طوخمحمود ياش عباس دمحم17529

102.5العال ع م بكفر عابد طوخمصطفن ربيع سيد دمحم17530

95العال ع م بكفر عابد طوخمصطفن سعيد دمحم عبدالعزيز17531

88.5العال ع م بكفر عابد طوخمعاذ يىحي السيد يىحي السيد17532

ن17533 ى دمحم حسي  32.5العال ع م بكفر عابد طوخنور ضياء الدين صيى

يف عبدالعظيم اسماعيل17534 74.5العال ع م بكفر عابد طوخهيثم شر

ف دمحم ابو الفتوح17535 36العال ع م بكفر عابد طوخيوسف اشر

ف دمحم الهادى17536 53العال ع م بكفر عابد طوخيوسف اشر

ن وجيه السيد عبدالغنن17537 133.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف حسي 

87.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف رمضان دمحم السيد17538

ن دمحم17539 52العال ع م بكفر عابد طوخيوسف شحته امي 

116العال ع م بكفر عابد طوخيوسف عبدالرحمن دمحم مختار بيوىم17540

83العال ع م بكفر عابد طوخيوسف عبدالهادى براك عثمان17541

112.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف عبده بيوىم محمود17542

54.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف دمحم دمحمى دمحم17543

99.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف مصطفن الشفع مصطفن17544

108.5العال ع م بكفر عابد طوخيوسف نجم عبدالحميد عبدالعزيز17545

112.5الصبايحة ت أطوخاسماء صابر عبدالعزيز جاد17546

104.5الصبايحة ت أطوخحبيبه طارق عبدالحميد دمحم17547

101الصبايحة ت أطوخزينب مصطفن مصطفن صالح الجندى17548

115الصبايحة ت أطوخسلىم عيد عاشور فتىح17549

97الصبايحة ت أطوخسلىم دمحم مختار احمد17550

98الصبايحة ت أطوخسلىم ناجى عباس سيداحمد17551

95.5الصبايحة ت أطوخسلوان عل عواد عل17552

110.5الصبايحة ت أطوخمنقطع- سناء عبدهللا عزت خالد 17553



نا وليد صالح عل17554 82الصبايحة ت أطوخمي 

ن عبدالىح محمود17555 121.5الصبايحة ت أطوخنجاه دمحم امي 

128.5الصبايحة ت أطوخوفاء زكريا فتىح دمحم17556

119.5الصبايحة ت أطوخاحمد ابراهيم سعيد ابراهيم17557

90الصبايحة ت أطوخادهم وليد صالح عل17558

83.5الصبايحة ت أطوخسعيد احمد سعيد فوزى عل17559

119.5الصبايحة ت أطوخسيف مصطفن عبدالعزيز جاد17560

84.5الصبايحة ت أطوخطه سيد دمحم السيد17561

123الصبايحة ت أطوخدمحم السيد حميد لبيب17562

87.5الصبايحة ت أطوخدمحم سامح السيد السيد17563

104الصبايحة ت أطوخدمحم نارص عبدالعزيز جاد17564

ى17565 108.5الصبايحة ت أطوخدمحم وائل دمحم صيى

133الصبايحة ت أطوخيوسف رضا صالح عطيه دمحم17566

131.5الصبايحة ت أطوخيوسف ضياء مصطفن عبدالحميد17567

122عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحالم دمحم محمود مصطفن محمود17568

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاشاء وائل عبدالواحد احمد خواص17569

123.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماء تامر دمحم محمود حسن17570

89عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماء جمال فاروق زغلول17571

66.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماء حسن عبدالمعط عرفه17572

132عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماء عل دمحم عل السيد17573

118.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماء مجدى ابراهيم دمحم عبدالواحد17574

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاالء سامح عبدالتواب عبدالوهاب مرزوق17575

125عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامال احمد عبدالخالق احمد17576

 نارص ابراهيم ابراهيم السيد17577
ن
137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامان

135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامنيه خالد دمحم امام ساير17578

ن17579 ن سعيد حساني  ه حساني  80عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامي 

ه سعيد عبدالرحمن السيد يوسف17580 96.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامي 

ه منصور دمحم دمحم مرزوق17581 87.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامي 

133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامينه دمحم صالح عبدالرحيم دمحم17582

ن محمود17583 119عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخانىحى السيد عبدالعظيم حسي 

126.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايمان صالح عبدالطيف ابراهيم دمحم17584

90.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايمان عبدالنارص فوزى زىك17585

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايمان مسعد مصطفن رشوان دمحم17586

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايه احمد سليم دمحم سليم17587

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايه عماد احمد سلبمان محمود17588

ن17589 129عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايه دمحم فكرى عبدالعزيز حسي 

ن17590 136عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسمه ياش النادي عبده حسي 

135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسنت ابراهيم كامل عبدالعظيم احمد17591

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسنت دمحم السيد الصادق17592

132عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسنت دمحم فوزى دمحم17593

117.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوختبارك احمد ابراهيم محمود17594

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجنن احمد دمحم دمحم17595

56عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجنن جمال صالح دمحم عفيفن17596

ن17597 134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجنن وليد جميل عبدالعظيم حساتي 

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه احمد زكريا دمحم17598

130.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه احمد دمحم دمحم17599

ن ربيع17600 ن احمد حسي  134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه حسي 

119.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه رضا جمال مصطفن17601

112عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه رضا صابر عبدالحليم دمحم17602

103عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه سيد عبده دمحمعبدالحافظ17603



ن17604 ن دمحم حسني  126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه صالح حسني 

135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه صالح عبدالفتاح عبدالحميد ابراهيم17605

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه عبدالعزيز فرج عبدالعزيز دمحم17606

128عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه عالء جمعة عل عواد17607

121.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه دمحم احمد سميح17608

ى17609 111.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه دمحم عماد صيى

109.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه دمحم عوض عبدالحميد احمد17610

121عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه مسعد فاروق زىك ابراهيم17611

 جمال خالد شحاته17612
ن
116عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه هان

93.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- حبيبه وليد جمال عبدالفتاح السيد 17613

 يوسف رمضان17614
 
99عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحبيبه وليد دسوق

117عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحفصه سعيد دمحم السعيد عبدالخالق عابد17615

ن جاد دمحم احمد جاد17616 134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحني 

99عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخخلود وليد جالل حسن17617

87.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدعاء رضا دمحم دمحم يوسف17618

129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدعاء عبدالفتاح جالل ابراهيم17619

ف فوزى سعد عل17620 128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرانيا اشر

37عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرحمه السيد صالح احمد عل17621

130.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرحمه سعيد فوزى زىك محرم17622

يف سيد السيد دمحم17623 30عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرحمه شر

102عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرحمه نارص صابر دمحم عبدالحليم17624

75.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرشا بالل دمحم ابوشيع حسن17625

17626
ن
128عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرضا السيد رمضان فتىح عبدالشاق

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرقيه اسالم عبدالننى عبدالعظيم17627

99.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرقيه عواد دمحم بيوىم عل17628

135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخرقيه دمحم دمحم سعيد احمد الشعينى دمحم معوض17629

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخروان مسعد دمحم محمود منصور17630

135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخروضه عبداللطيف حسنن عبدالرحمن السيد17631

ن امام17632 131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخريهام رضا دمحم ياسي 

ف عبدالعزيز دمحم17633 125عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخزينب اشر

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخزينه ابراهيم عبده ابراهيم السيد17634

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخساره دمحم ابراهيم السيد احمد17635

132عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلىم احمد السيد سيد احمد السيد17636

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلىم السيد دمحم كمال الشاذىل17637

129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلىم جميل عبدالطيف دمحم جاد17638

131.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلىم طارق عل السيد17639

115عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلىم نجم الدين يوسف الهادى ابراهيم17640

103عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسلوي السيد رمضان فتىحي17641

135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسندس ابراهيم ابراهيم السيد احمد سعد17642

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسندس دمحم عبدالتواب كامل مصطفن17643

وق سعيد عزت السيد شحاته17644 118عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشر

وق عصام دمحم عبدالخالق يوسف17645 133.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشر

وق عماد انور دمحم عب الحميد17646 133.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشر

وق عمرو رضا عبدالعظيم هالل17647 126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشر

104.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشمس بدرالدين سالم دمحم دمحم صيام17648

ف احمد دمحم17649 135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد اشر

128عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد السيد صابر عل السيد17650

ن دمحم مصطفن17651 138.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد تامر حسي 

132عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد سامح طلعت نض دمحم17652

ن17653 133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد طارق احمد عبده حسي 



ف الدين17654 26عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد عبدالمنعم دمحم شر

129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد عصام دمحم عبدالخالق يوسف17655

125.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد عماد فاروق مصطفن17656

124عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد عماد دمحم دمحم واكد17657

135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد دمحم سليمان عبدالخالق سليمان17658

ي17659
128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد دمحم دمحم الصادق الطوجن

101عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- شهد دمحم دمحم حسن 17660

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشهد محمود احمد عبدالحميد نض17661

ين عادل انور دمحم عبدالحميد17662 136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشي 

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشيماء رضا السيد نض مجمد فرج17663

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخضىح مصطفن مصطفن ابراهيم مصطفن17664

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعفاف دمحم صالح دمحم الطوجن17665

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه احمد ابراهيم دمحم الدجوى17666

ف محمود عبدالفتاح عابد17667 135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه اشر

135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه الزهراء عبدالخالق مىح الدين دمحم عفيفن17668

135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه الزهراء دمحم غبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب17669

136عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه رمضان خواص عل خواص17670

يف دمحمى دمحم17671 100.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه شر

88عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفاطمه متوىل السيد احمد يوسف17672

ف دمحم السعددى سالمة17673 106.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفرحه اشر

125.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفرحه حسان السيد هالل دمحم خاطر17674

122عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفرحه رضا سعد الشعينى ابراهيم17675

127عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفرحه دمحم ابراهيم ابراهيم السيد17676

 عبدهللا صليح السيد17677
ن
100عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفردوس هان

ف عبدالعزيز دمحم عبده17678 88.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخفوزيه اشر

126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخكريمه مختار عواد عل صقر17679

133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخماجده ياش صالح امام يوسف17680

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمرفت سمي  انور مصطفن احمد17681

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمروه مجدى عبدالغفار ابراهيم17682

ن ربيع17683 133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم احمد احمد حسي 

132.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم احمد عبدهللا السيد عبدالمجيد17684

ف دمحم عبدالعظيم محمود17685 131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم اشر

75عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم السيد صبىح هالل17686

111عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم السيد عبدالغنن عبده السيد17687

94.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم حاتم دمحم السيد دمحم17688

ى17689 131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم حموده دمحم بحي 

107.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم رمضان دمحم عبدالهادى عزب17690

114.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم سامح صالح معوض دمحم شباره17691

110عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم سعودى صابر عبدالحليم دمحم17692

17693
 
ن ابراهيم الدسوق 117عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم شاهي 

يف احمد دمحم17694 72.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم شر

ى احمد دمحم17695 120عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم صيى

138.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم عادل دمحم ناجى17696

ن 17697 112.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- مريم عبداللطيف صالح عبداللطيف حساني 

97عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم عبدالننى دمحم يوسف ابراهيم17698

85عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم فكري ابراهيم علي الدكىمي17699

ن دمحم محمود17700 120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم مجدى ابوالعني 

135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم مجدى مختار محمود الصادق17701

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم دمحم محمود السيد عفيفن17702

ن17703 133.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمريم ياش السيد عبدالتواب حساني 



ف دمحم دمحم هديب17704 123عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك اشر

89عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك امام عيد فرج17705

110.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك جمال حسنن نض دمحم17706

120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك رضا ابراهيم زىك ابراهيم17707

112.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك رضا بيوىم السيد بيوىم شلنى17708

121عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك رضا عبدالغفار دمحم مرس17709

ن حسن اسماعيل17710 137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك طه حسي 

114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك عمرو عادل عبدالعظيم السيد17711

120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك مجدى دمحم دمحم سالمة17712

ن17713 ن مرس ابو العني  119.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك دمحم ابو العني 

82عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك دمحم رجب عبدالمجيد دمحم17714

75عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك دمحم فاروق دمحم17715

ن17716 ي حساني 
ي عفيفن

98عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك مسعد عفيفن

ن17717 129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك وليد جميل عبدالعظيم حساني 

ى17718 ن بحي  97عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخملك يوسف حسي 

129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنار صفوت دمحم عل17719

120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخميار عابد ابراهيم عابد عابد17720

117عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنار ياش مختار دمحم فرج17721

137.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة هللا ابراهيم اسماعيل جاد دمحم17722

129عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة هللا ابراهيم دمحم ابراهيم السيد17723

120عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة هللا احمد دمحم الصادق17724

106عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة هللا رضا السيد دمحم السيد17725

105.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة هللا رضا مختار دمحم17726

ن17727 111.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنة حماده احمد عبدالتواب حساني 

90.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنه طه صابر عفيفن17728

122عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنه مصطفن السعيد مدبوىل اسماعيل17729

126.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنن تهاىم دمحم ابراهيم تهاىم17730

124.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمنن مصطفن عبداللطيف دمحم17731

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمها رجب محمود ابراهيم الديب17732

71.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخىم زياد صالح احمد علي17733

129عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخىم ساىم احمد السيد احمد17734

 دمحم سعيد جاد17735
ن
131.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخىم هان

نا طه صابر عفيفن احمد17736 95.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمي 

ي مدبوىلي دمحم17737
 
57.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخناديه فريد شوق

!VALUE#عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنانىس احمد عبدالغنن احمد17738

122.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخندى طه دمحم احمد عبدالفناح17739

 احمد دمحم17740
ن
56.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخندى هان

76.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنسمه عبدالمجيد احمد عبدالمجيد17741

124.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنسمه دمحم عبدالمجيد عبدالحميد عفيفن17742

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنور ابراهيم دمحم عبدالفتاح مسلم17743

120عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورا محمود دمحم احمد عبدالفناح17744

ن دمحم المهدى17745 135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنوره ابو المعاىط حسي 

103.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنوره السيد عبدهللا السيد عبدالمجيد17746

123.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان احمد مصطفن دمحم مصطفن17747

49عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان ايهاب ربيع محمود حسن17748

128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان حمادة كمال مرس عباس17749

132عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان صبىح ابراهيم السيد دمحم17750

128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان ماهر عبدالننى ابراهيم احمد17751

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنورهان محمود عبدالمعبود محمود دمحم17752

ن بيوىم17753 56عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنيجار عبدالنارص ابو حسي 



ه تامر دمحم عبدالخالق فراج17754 135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخني 

133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر احمد احمد السيد احمد17755

ف فرج شبل رشوان17756 125.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر اشر

ن دمحم دمحم حفناوى17757 17.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر شحتة امي 

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر عبدالفتاح عطيه دمحم سميح17758

118عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر دمحم واكد دمحم واكد17759

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهاجر محمود دمحم محمود دمحم17760

136عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهانم فكرى دمحم احمد الشاذىل17761

122عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهبه احمد دمحم احمد جاد17762

123عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهدى دمحم احمد زكريا احمد17763

122.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخهند دمحم عبدالننى احمد عرفه17764

ف عبدالفتاح ابراهيم نصار17765 131.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخوفاء اشر

127.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخوالء منصور عبدالعظيم دمحم الدكىم17766

ن احمد دمحم احمد الصادق17767 121.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن احمد دمحم زىك يوسف17768 133.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن برىك صالح برىك متوىل17769 133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن حامد17770 ن ضياء الدين مختار حسي  133عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن عبداللطيف عبدالفتاح السعدى دمحم عفيفن17771 135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن دمحم محمود محمود منصور17772 135.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخياسمي 

ن فرج17773 ف رضا حسي  98.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخابراهيم اشر

105عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخابراهيم تامر ابراهيم دمحم17774

138عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخابراهيم خالد دمحم الغريب بيوىم17775

133.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخابراهيم عبدالننى عطوة عطوة عبدالحميد17776

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخابراهيم عني  ابراهيم السيد جاد17777

134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ابراهيم ابراهيم احمد17778

138عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ابراهيم محمود ابراهيم صالح17779

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد السيد دمحم كمال دمحم الشاذىل17780

112.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد حسن دمحم ابراهيم17781

ن دمحم دمحم احمد الداىل17782 134عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد حسي 

!VALUE#عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد رضا عفيفن دمحم17783

84.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد رمضان صالح الحلفاوى دمحم17784

124.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ساىم عبداللطيف الطوجن ابراهيم17785

128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ساىم عزت عبدالعظيم دمحم سالم17786

124عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ساىم فهىم سليمان دمحم17787

117.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد سعيد لطفن صالح حمزاوى17788

113.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- احمد سليمان عبداللطيف علي عبداللطيف 17789

116عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد صابر سيد عبدالفتاح17790

130.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد عادل حمزاوى دمحم حمزاوى17791

109.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد عاطف دمحم علي يوسف17792

131.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد عبداللطيف احمد عبداللطيف زىك17793

115.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد عبداللطيف عبدهللا عبدالفتاح17794

124عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد عبدهللا فاروق عل ابراهيم17795

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد كمال ابراهيم السيد جاد17796

91.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد ماهر عبدالننى ابراهيم17797

117.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- احمد دمحم صالح السيد حفناوى 17798

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد دمحم عفيفن عفيفن دمحم17799

ن17800 135عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد دمحم محمود عبدالعظيم حساني 

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد دمحم نبيل دمحم السيد17801

74.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد مصطفن الطوجن دمحم دمحم17802

ي دمحم محمود حسن17803
ن
116عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد هان



128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد وائل احمد سعيد عبدالهادى17804

87.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخادهم السيد عبدالخالق عبدالحميد دمحم17805

115.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- ادهم عطية عطية حمزاوى دمحم 17806

77.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسالم احمد مصطفن دمحم17807

ي17808
95عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسالم عادل سعيد دمحم دمحم راضن

68عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسالم فوزى دمحم عل سليمان17809

106.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسالم ياش صالح دمحم عبده17810

77.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسماعيل عادل دمحم اسماعيل حسن17811

ف عصام عباس عبدالعاىط علي17812 130.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاشر

ف السيد عبدالفتاح السيد17813 126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخالسيد اشر

119.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخالسيد رضا عزت السيد خواص17814

ى السيد السيد عبدالرحمن17815 100.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخالسيد صيى

116عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخالطوجن عفيفن الطوجن عفيفن قنديل17816

17817
 
81.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامجد دمحم صالح احمد عبدالباق

ن17818 ن دمحم حساني  ن دمحم امي  93عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخامي 

114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخانس عبداللطيف عبدهللا عبدالفتاح احمد17819

134.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخانس نور الدين عبدالفتاح السعدى دمحم17820

يف انور دمحم عل17821 86.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخانور شر

116.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخايمن ابراهيم صالح عبدالحليم مجاهد17822

ف السيد ابراهيم17823 136عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخباسم اشر

105عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخباسم دمحم سعيد عبدالحميد17824

120عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبدر محمود عبدالقادر محمود عل17825

129.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبكر ايهاب بكر عبدالرحمن حسن17826

126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجالل شفيق جالل فهىم17827

111.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجمال اسالم جمال مصطفن محمود17828

78عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخجمال دمحم جمال مصطفن17829

107عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحازم احمد دمحم السيد ابوالسعود17830

!VALUE#عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحازم جمال عمر السيد عيد17831

ن17832 ن عبدالرحمن حسي  ن مدحت حسي  99.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحسي 

79.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحمادة عماد دمحم دمحم دمحم حفناوى17833

ي عبدالعظيم عبدالعزيز17834 77.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحماده عبدالننى

103.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- راىم امام فرج امام 17835

137.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخزياد اسالم دمحم عبدالهادى دمحم17836

137عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخزياد رضا صالح ابراهيم عباس17837

126عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسعيد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم17838

65عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسعيد دمحم سعيد عبدالحميد عطوة17839

116.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسعيد دمحم دمحم سعيد17840

103.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسعيد وائل سعيد فتىح سالمه17841

92.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسالمه عبدالننى دمحم دمحم17842

131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسالمه يىح دمحم سالمة دمحم17843

136.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسليمان سامح ابراهيم سليمان ساير17844

126.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف احمد فوزي دمحم مظهر17845

126.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف الطوجن دمحم الطوجن ابراهيم17846

108.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف جاد عبدالفتاح جاد احمد17847

ن17848 ى خالد بركات حسي  79.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف صيى

124عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف عفيفن فاروق عفيفىابراهيم17849

83عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخسيف دمحم ابو بكر دمحم محمود17850

42عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخشكرى عبدالرحمن عبداللطيف دمحم عل17851

31.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخصابر دمحم صابر محمود جاد17852

96عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخصالح السيد صالح السيد دمحم17853



ن17854 106عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخصالح تامر دمحم عل حساني 

50عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخطارق زياد صالح احمد عل17855

78عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخطه السيد عطوة عطوة عبدالحميد17856

81عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخطه يسن طه يسن امام17857

73.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعامر وليد صالح لطفن السيد17858

114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالتواب كامل عبدالتواب كامل مصطفن17859

108.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالخالق دمحم سعيد عبدالخالق17860

83عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالخالق دمحم عبدالخالق عبدالحميد دمحم17861

111عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن ابراهيم دمحم كمال دمحم الشاذىل17862

117.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن احمد كرم ذىك دمحم17863

ف دمحم عبدالعظيم محمود17864 74.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن اشر

117.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن السيد صابر السيد فراشة17865

ن السيد 17866 ن حساني  112عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- عبدالرحمن ايمن حسي 

125.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن تامر دمحم محمود حسن17867

82.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن رضا السيد عبدالحميد احمد17868

83.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن دمحم17869

125عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن سيد السيد بيوىم فابل17870

يف دمحم عبدالهادى دمحم17871 113.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن شر

89عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن طه دمحم عبدالخالق يوسف17872

121.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن عاطف فوزي دمحم سيد احمد17873

105عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن دمحم السيد دمحم الدجوى17874

121.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن محمود ابراهيم احمد خواص17875

ن17876 131عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالرحمن محمود دمحم دمحم حساني 

111عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالعظيم السيد عبدالعظيم السيد عيد17877

ن17878 ن حساني  113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالعظيم رفعت عبدالعظيم حسي 

113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدالفتاح عصام عبدالفتاح عابد دمحم17879

93.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدهللا ابوشيع عبدهللا ابوشيع نور17880

101.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدهللا مجدى جالل عبدالجواد17881

107عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدهللا دمحم عطوة عبداللطيف17882

102.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعبدهللا مصطفن محمود دمحم17883

118.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعفيفن سعيد عفيفن عفيفن17884

55.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعمر احمد دمحم دمحم محمود17885

114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- عمر تامر فؤاد كامل بيوىم 17886

113.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- عمر رضا عمر عطيه دمحم 17887

ن17888 يف دمحم امي  131.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعمر شر

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعمر عبدالنارص سالمة احمد سالمه17889

ي محرم السيد دمحم17890
117عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعمر مصطفن

123.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخعمر نجم الدين دمحم ابراهيم نصار17891

112.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخقاسم سعيد شعبان عبدالمجيد دمحم17892

105.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخكريم السيد بكر عل محمود17893

95عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخكريم رضا دمحم دمحم مرعي17894

115.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخكريم صالح سعيد عبدة السيد17895

97عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- كريم دمحم صالح السيد دمحم 17896

ي عبده17897
93عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخلطفن رضا لطفن

120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمازن عاشور فاضل محمود اسماعيل17898

86.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمحسن ابوالخي  عزازي زىكي متوىلي17899

122عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم ابراهيم صابر ابراهيم دمحم17900

104عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم ابراهيم دمحم مبسوط ابراهيم طه17901

106.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم ابراهيم محمود ابراهيم17902

101.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم احمد فاروق دمحم يوسف17903



ف احمد دمحم17904 121عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم اشر

ف عبدالعظيم صادق17905 120عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم اشر

104عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم السيد دمحم ابراهيم السيد17906

70عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم السيد دمحم السيد17907

105عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم السيد دمحم زىك يوسف17908

94.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم الطوجن دمحم نجبب عل السيد17909

111.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم بكر دمحم دمحم17910

127عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم تامر دمحم فرج منصور17911

74عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم حمادة صالح الطوجن سالم17912

ن هالل دمحم17913 83عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم رافت حسي 

106عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم رضا دمحم رمضان عبدالعظيم جمعة17914

86عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم سامح دمحم ابراهيم احمد17915

124عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم سعيد صالح دمحم ابراهيم17916

يف امام عبدالعظيم17917 113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم شر

ى صبىحي عطية دمحم17918 132.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم صيى

ن17919 ى دمحم ابراهيم حسي  100عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم صيى

ى دمحم دمحم يوسف17920 105.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم صيى

109.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم طارق دمحم فتىح17921

124.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم طاهر فتىح ابراهيم عل17922

43عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم طه دمحمين رشوان رشوان17923

103عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عادل دمحم البيوىم دمحم واكد17924

ن احمد منصور17925 107عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عاطف امي 

92عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عبدالعظيم عفيفن جوده مسلم17926

17927
ن
114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عبدالننى رمضان فتىح عبدالشاق

77عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم علي عزت علي احمد17928

81عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عماد سالم احمد امبانى17929

91.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عمرو دمحم نجيب مصطفن محمود17930

ن ابراهيم17931 113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عمرو محمود حسي 

114.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم عني  دمحم دمحم مصطفن17932

91عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم غنيم عبدالعظيم دمحم عل الدكىم17933

94عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم مجدى شحات سيد احمد17934

98عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم مجدى دمحم جاد احمد17935

101عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم دمحم فتىح دمحم عل17936

ن عواد17937 75عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم محمود دمحم حسي 

124.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم مدحت فتىح دمحم عبدالرحمن17938

130عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم مسعد دمحم شبل17939

ى17940 40عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم مسعد دمحم دمحم دمحم بحي 

 صالح محمود سالمة17941
ن
110عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم هان

81عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم ياش فؤاد كامل بيوىم17942

109عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمحمود جمال صالح دمحم ابراهيم17943

ن السيد بيوىم شلنى17944 52.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمحمود حسي 

17945
 
 عبدالعظيم عبدالباق

 
38عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمحمود وليد عبدالباق

114عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمروان احمد ابراهيم السيد اجمد سعد17946

82عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمسعد ابوشيع مسعد فتىح17947

91.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن السيد دمحم عل السيد معوض17948

ن17949 83.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن رضا مصطفن دمحم حساني 

103عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن صابر ابراهيم احمد17950

92عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن ماهر السيد الصادق17951

ى17952  ماهر عيد ابراهيم بحي 
76عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن

64عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن دمحم ابراهيم مصطفن17953



ن17954 ن مرس ابوالعني  99عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن دمحم ابوالعني 

78عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن نارص صالح دمحم عفيفن17955

104عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخبسيطه- مصطفن نارص دمحم احمد الصادق 17956

121.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن نارص دمحم دمحم مصطفن17957

 كامل عبدالحميد ابراهيم17958
ن
102عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمصطفن هان

128.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمعاذ ناجى دمحم السيد سليمان17959

ف دمحم ابو النض دمحم17960 ن اشر 121عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمعي 

ن انور عبدالسالم عبدالخالق دمحم17961 115عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمعي 

113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمهند ايمن دمحم عبدالفتاح دمحم17962

99عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنارص دمحمى محمود دمحمى حامد17963

64عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنور عصام عبدالخالق عبدالحميد17964

49عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنور دمحم حسن حسن17965

99.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخنور دمحم ناجى ابراهيم حسن17966

104.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخوليد دمحم احمد دمحم الصادق17967

97عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيىح رضا دمحم عبدالحميد نض فرج17968

89.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف ابراهيم ابوعلما محمود فوده17969

110عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف ابراهيم السيد عبدالمجيد17970

113عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف احمد فرج شبل رشوان17971

116.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف السيد عبدالفتاح عبدالحميد ابراهيم17972

123عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف السيد مصطفن دمحم مرع17973

ن17974 127عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف رضا احمد عبده حسي 

54عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف صابر دمحم دمحم سيد احمد17975

122.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف عبدالرحمن فاروق عفيفن ابراهيم17976

110.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف عبدهللا عبدالرازق عبدهللا17977

102عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف عصام فوزى فرج عفيفن17978

120.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف عالء عبدالهادى سيداحمد نور17979

100عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف كامل عبدالننى محرم السيد17980

49عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف دمحم السيد دمحم عبدالكريم17981

94.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف دمحم عبدالفتاح نض دمحم17982

78عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف دمحم فاروق احمد17983

76.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف دمحم فاروق زغلول ابراهيم17984

106.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف دمحم دمحم احمد جاد17985

109عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف محمود عواد يوسف السيد17986

116.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف نارص عبدهللا ابوشيع17987

ن محمود17988 106عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف نجم امام حسي 

91.5كوم االطرون ت أطوخاشاء الشحات عبدالحليم عل17989

137كوم االطرون ت أطوخاشاء عامر دمحم قطب عبدالعزيز17990

110كوم االطرون ت أطوخاسماء نارص عبدالهادى غنيم17991

109.5كوم االطرون ت أطوخبسيطه- اسماء وائل عبدالرحمن النيفيل 17992

109كوم االطرون ت أطوخبسيطه- االء طلعت عبدالفتاح بلشة 17993

 دمحم دمحم الصادق امام17994
ن
135.5كوم االطرون ت أطوخامان

ه دمحم ابو الحمايد الصادق مصطفن17995 131.5كوم االطرون ت أطوخامي 

 صالح عبدالرحمن عبدالمجيد17996
ن
137.5كوم االطرون ت أطوخامينه هان

ن دمحم ابراهيم دمحم منصور17997 137.5كوم االطرون ت أطوخايه حسي 

137.5كوم االطرون ت أطوخايه رضا كامل دمحم السيد سيد احمد17998

132كوم االطرون ت أطوخبسمله ابراهيم احمد ابراهيم17999

131.5كوم االطرون ت أطوخبسمله عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الجمل18000

119كوم االطرون ت أطوخبسمله دمحم ساىم الصادق السيد18001

134.5كوم االطرون ت أطوخبسنت عزت عبدالعزيز الطوجن عل بكر18002

 عبدالهادى18003
ن
126.5كوم االطرون ت أطوخحبيبه ساىم عبدالهادى عبدالشاق



122كوم االطرون ت أطوخدنيا وليد حسن عطية حسن18004

138.5كوم االطرون ت أطوخدولت عبدالعاىط حامد دمحمعل شلش18005

ن دمحمدمحم الطوجن18006 127.5كوم االطرون ت أطوخدينار عبدالحميد حسي 

119كوم االطرون ت أطوخرحاب دمحم عبدالرازق الصادق غنيم18007

112كوم االطرون ت أطوخرحاب ناجح السيد ابوشيع دمحم18008

107.5كوم االطرون ت أطوخرحمه ياش دمحم مختار دمحم18009

134.5كوم االطرون ت أطوخرقيه رضا عبدالعزيز الطوجن عل18010

93كوم االطرون ت أطوخروان ناجح عبدالفتاح عبدالمحسن ابراهيم18011

119.5كوم االطرون ت أطوخرويدا مصطفن عبدالحفيظ عبدالرحمن عبدالحفيظ18012

113.5كوم االطرون ت أطوخريم ياش شحانه توفيق عبدالرحمن18013

90كوم االطرون ت أطوخساره رضا محمود عالم فايد18014

82كوم االطرون ت أطوخساره متوىل ابراهيم متوىل صالح18015

114.5كوم االطرون ت أطوخساره دمحم نبيل عبدالطيف دمحم18016

ي عبدالهادي18017
ن
77كوم االطرون ت أطوخساره وائل وردان

132.5كوم االطرون ت أطوخساميه عصام دمحم عبدالطيف حسن18018

75كوم االطرون ت أطوخسعاد تامر فكرى عبدالهادى18019

105كوم االطرون ت أطوخسما تامر ناجى عوادسليمان18020

82كوم االطرون ت أطوخسمر دمحم ثابت الصادق دمحم18021

ين سعيد دمحم السيد 18022 60كوم االطرون ت أطوخبسيطه- شر

111.5كوم االطرون ت أطوخشمس امام مصطفن مصطفن دمحم الصياد18023

108كوم االطرون ت أطوخشمس طلعت محمود عبدالرحمن سيد احمد18024

126.5كوم االطرون ت أطوخشمس عبدالفتاح رضا عواد سليمان18025

ن فاروق الصادق سيداخمد18026 31.5كوم االطرون ت أطوخشهد حسي 

128كوم االطرون ت أطوخشهد عبدالرازق عبدالرازق بيوىم دمحم18027

119كوم االطرون ت أطوخشهد محمود دمحم عبدالعزيز احمد18028

82.5كوم االطرون ت أطوخشهد مىح الدين السيد الطنطاوى الصادق مصطفن18029

 عبدالمحسن نبهان احمد القاضن18030
ن
133.5كوم االطرون ت أطوخشهد هان

ن الطوجن عزب18031  حسي 
116كوم االطرون ت أطوخشيماء راضن

112كوم االطرون ت أطوخشيماء رضا مصطفن عبدالرحمن عل18032

 دمحم قاسم18033
ن
116.5كوم االطرون ت أطوخشيماء دمحم صابر غبدالشاق

134كوم االطرون ت أطوخضىح رضا فاروق عل سالم18034

129كوم االطرون ت أطوخضىح عبدالرحمن محمود عبدالرحمن18035

ى18036  صالح بحي 
125كوم االطرون ت أطوخعزه محمود الطوجن

 دمحم18037
 
120كوم االطرون ت أطوخفاطمه ابراهيم الدسوق

ن صبيح نجيب18038 127.5كوم االطرون ت أطوخفاطمه حسي 

131.5كوم االطرون ت أطوخفاطمه سعيد ابراهيم منصورحسن18039

130كوم االطرون ت أطوخفرحه ناجح صبىح ابراهيم18040

134كوم االطرون ت أطوخكوثر سعيد دمحم السيد18041

117كوم االطرون ت أطوخماجده فرج عبدالهادي غنيم18042

129.5كوم االطرون ت أطوخمريم ايمن عبدالحميد سيد احمد عمريه18043

136كوم االطرون ت أطوخمريم رضا محمود غريب18044

133كوم االطرون ت أطوخمريم سالم دمحم ابو العال سالم18045

132.5كوم االطرون ت أطوخمريم طلعت دمحم غريب احمد18046

132.5كوم االطرون ت أطوخمريم عماد زينهم امام عبدالجواد18047

131كوم االطرون ت أطوخمريم ماهر ميخائيل نجيب خليل18048

105كوم االطرون ت أطوخمريم دمحم محمود دمحم محمود18049

125.5كوم االطرون ت أطوخمريم دمحم منصور عبدالعزيز18050

ن 18051  رجب صابرشاهي 
ن
78كوم االطرون ت أطوخبسيطه- مريم هان

ن18052 136.5كوم االطرون ت أطوخمعاىل عبداللطيف فتىح عبداللطيف حسي 

124كوم االطرون ت أطوخملك الصادق السيد الطنطاوى الصادق18053



118.5كوم االطرون ت أطوخملك الصادق دمحم الصادق ابراهيم18054

99.5كوم االطرون ت أطوخملك رضا السيد بيوىم امام18055

96.5كوم االطرون ت أطوخملك رضا كامل عبدالواحد دمحم18056

128.5كوم االطرون ت أطوخملك صالح دمحم عبدالخالق18057

113.5كوم االطرون ت أطوخملك عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم18058

119كوم االطرون ت أطوخملك عمرو دمحم كامل عبدالفتاح دمحم18059

124.5كوم االطرون ت أطوخمنال طارق رجب حفناوى السيد18060

131.5كوم االطرون ت أطوخمنة هللا يوسف عبدالهادى يوسف السيد18061

131.5كوم االطرون ت أطوخمنة امام مسعد امام عفيفن نصار18062

106.5كوم االطرون ت أطوخمياده عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق18063

نا وليد محمود دمحممنصور18064 124.5كوم االطرون ت أطوخمي 

92.5كوم االطرون ت أطوخناديه حسام الدين دمحم عبدالكريم دمحم18065

ن18066 ن عبدالحليم حسني  129كوم االطرون ت أطوخنجالء سعيد حسني 

100كوم االطرون ت أطوخندا محمود عبدالهادى محمودمعوض18067

94كوم االطرون ت أطوخندا مىحي النادي دمحم18068

ن اسامة دمحم كرم امام18069 130كوم االطرون ت أطوخنرمي 

131.5كوم االطرون ت أطوخنورة تامر ساىم مصطفن السيد18070

131.5كوم االطرون ت أطوخهاجر ايمن عبدالرحمن امام عشماوى18071

130كوم االطرون ت أطوخهاجر خالد دمحم امام عل18072

90.5كوم االطرون ت أطوخهاجر رضا محمود عالم فايد18073

132.5كوم االطرون ت أطوخهاجر عامر عبدالهادى امام مصطفن18074

108كوم االطرون ت أطوخبسيطه- هاجر عثمان صالح الدين دمحم 18075

107كوم االطرون ت أطوخهاجر دمحم حميد دمحم18076

136كوم االطرون ت أطوخهبه احمد سالمة السيد دمحم18077

115كوم االطرون ت أطوخهدى ايهاب دمحم عبدالعظيم18078

136.5كوم االطرون ت أطوخهدى رضا احمد عبدالمعط احمد18079

134.5كوم االطرون ت أطوخهدى عادىل السيد دمحمعبدالحافظ18080

ن محمود عل18081 124كوم االطرون ت أطوخهنا محمود حسني 

111كوم االطرون ت أطوخيارا عبدالمنصف عواد توفيق دمحم18082

105كوم االطرون ت أطوخابراهيم تامر السيد عبداللطيف حسن18083

 ابراهيم عبدالهادى18084
 
44.5كوم االطرون ت أطوخابراهيم شوق

122كوم االطرون ت أطوخابراهيم صابر ابراهيم امام عل18085

ساوى18086 98كوم االطرون ت أطوخاحمد حماده دمحم محمود الي 

102كوم االطرون ت أطوخاحمد رضا احمد ابراهيم الرفاع18087

يف احمد السيدحجاج18088 133كوم االطرون ت أطوخاحمد شر

127كوم االطرون ت أطوخاحمد عبدالهادى رضا عبدالغفوردمحم18089

113كوم االطرون ت أطوخاحمد دمحم صبىح عبدالرحمن سيداحمد18090

107.5كوم االطرون ت أطوخاحمد دمحم دمحم الصادق امام18091

125.5كوم االطرون ت أطوخاحمد دمحم محمود عبدالرحمن سيد احمد18092

110.5كوم االطرون ت أطوخادهم السيد منصور السيدمنصور18093

75.5كوم االطرون ت أطوخبسيطه- ادهم عبدالفتاح عبدالمقصود عبدالفتاح 18094

60كوم االطرون ت أطوخادهم كامل عبدالهادى السيد18095

95.5كوم االطرون ت أطوخادهم دمحم جاد عل عبدهللا18096

64كوم االطرون ت أطوخاسالم صالح خضن دمحم سليمان18097

93كوم االطرون ت أطوخاسالم عبدالفتاح احمد مدبوىل خليل18098

83.5كوم االطرون ت أطوخالحسن دمحم صبىح عبدالفتاح دمحم18099

62.5كوم االطرون ت أطوخالسيد احمد صالح الدين احمد18100

68كوم االطرون ت أطوخالسيد دمحم رضا السيد عواد18101

105كوم االطرون ت أطوخامي  مجدى رشاد ابراهيم سيد احمد18102

ى احمد عبدالرحمن عبدالعزيز احمد18103 87كوم االطرون ت أطوخبحي 



ن عبدالفتاح دمحم18104 95.5كوم االطرون ت أطوخبسام عصام حسني 

90كوم االطرون ت أطوخحامد حماد عبدالحميد دمحم عمرية18105

 شاكر السيددمحم18106
ن
70.5كوم االطرون ت أطوخحمزه هان

ى18107 ى عبدالفتاح بلشه بحي  81كوم االطرون ت أطوخراىم صيى

93.5كوم االطرون ت أطوخرشدى دمحم رشدى فؤاد دمحم18108

107.5كوم االطرون ت أطوخرضوان عبدالحكيم عبدالرؤف دمحم علي18109

105.5كوم االطرون ت أطوخرياض حمدان عطيه دمحمعزب18110

97كوم االطرون ت أطوخبسيطه- ريمون ميالد فوزى وهبة واصف 18111

102كوم االطرون ت أطوخزياد مىح الدين عابد احمد صالح18112

 دمحم18113
ن
112.5كوم االطرون ت أطوخسعيد احمد سالمه قاسم عبدالشاق

113كوم االطرون ت أطوخسعيد محجوب سعيد توفيق حامد18114

90.5كوم االطرون ت أطوخسعيد معوض سيد احمد غانم سيداحمد18115

122كوم االطرون ت أطوخسمي  عالء خليل دمحم اغا18116

110كوم االطرون ت أطوخسيف احمد راضن دمحم احمد18117

ن دمحمدمحمالطوجن18118 79.5كوم االطرون ت أطوخشهاب تامر حسي 

ن غنيم18119 107كوم االطرون ت أطوخصالح تامر السيد احمدحسي 

99كوم االطرون ت أطوخبسيطه- عبدالحكيم دمحم عبدالحكيم محمود 18120

119.5كوم االطرون ت أطوخعبدالرؤف دمحم عبدالرؤف دمحمعل18121

124كوم االطرون ت أطوخعبدالراضن عامر عبدالراضن حامد18122

122.5كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن حسام عادل عبدالسميع مصطفن18123

133.5كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن خالد جابر سالم سيداحمد18124

128كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن صبىح دمحم السيدقريش18125

132كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن عماد شاكر السيد دمحم18126

90كوم االطرون ت أطوخبسيطه- عبدالرحمن قاسم السيد حسن احمد ابوالفضل 18127

130.5كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن دمحم صالح دمحم الصادق18128

117.5كوم االطرون ت أطوخعبدالرحمن مصطفن عبدالعزيز السيد ابراهيم18129

94.5كوم االطرون ت أطوخعبدالعزيز سمي  عبدالعزيز عيسوى18130

ن18131 117كوم االطرون ت أطوخعبدالفتاح ساىمي عبدالفتاح حسني 

ن18132 ن عبداللطيف حسي  ن حسي  137كوم االطرون ت أطوخعبدهللا حسي 

133كوم االطرون ت أطوخعبدهللا سمي  جمعه عبدالمطلب حسن18133

133كوم االطرون ت أطوخعبدهللا محمود احمد الطوجن18134

130كوم االطرون ت أطوخعمادالدين عالء فتىح عبدالفتاح دمحم18135

135.5كوم االطرون ت أطوخعمر احمد دمحم السيد احمد18136

133.5كوم االطرون ت أطوخعمر عصام دمحم الصادق احمد18137

129.5كوم االطرون ت أطوخعمر دمحم الصادق دمحم18138

123كوم االطرون ت أطوخعمر دمحمرضا دمحم سعيد عبدالمقصود18139

98كوم االطرون ت أطوخبسيطه- عمرو السيد فهيم عباس 18140

136كوم االطرون ت أطوخعمرو عبدالواحد طه عبدالواحد دمحم سعيد18141

126.5كوم االطرون ت أطوخعمرو دمحم احمد دمحم الهادى احمد18142

113.5كوم االطرون ت أطوخفايد عبدالننى احمد عبدالفتاح ابراهيم فايد18143

83.5كوم االطرون ت أطوخفتىح دمحم عبدالرحمن السيد18144

ن عطية الصادق18145 97كوم االطرون ت أطوخكريم امي 

88.5كوم االطرون ت أطوخكريم دمحم عبدالخالق دمحمالسيد18146

91.5كوم االطرون ت أطوخكريم دمحم فوزى عزب دمحم18147

103كوم االطرون ت أطوخدمحم احمد السيد امام مصطفن18148

 دمحم18149
ن
108.5كوم االطرون ت أطوخدمحم احمد سالمه قاسم عبدالشاق

123.5كوم االطرون ت أطوخدمحم اسامة عبداللطيف يوسف السيد18150

88كوم االطرون ت أطوخدمحم السيد السيد عل السيد18151

ي عبدالعزيز احمد18152 50.5كوم االطرون ت أطوخدمحم الشعينى

121كوم االطرون ت أطوخدمحم جمال سيد احمد دمحم سيد احمد18153



49كوم االطرون ت أطوخدمحم خالد احمد عواد18154

123.5كوم االطرون ت أطوخدمحم رضا السيد متوىل السيد18155

119كوم االطرون ت أطوخدمحم رضا سعيد دمحم راشد دمحم18156

105.5كوم االطرون ت أطوخدمحم رضا يوسف دمحمابراهيم18157

127كوم االطرون ت أطوخدمحم سمي  صالح الدين عل شكرى18158

112كوم االطرون ت أطوخدمحم سمي  عبدالهادى دمحم18159

ى فتوح فرج حسن18160 117.5كوم االطرون ت أطوخدمحم صيى

98كوم االطرون ت أطوخدمحم عل عبدالهادى السيددمحم عل18161

93.5كوم االطرون ت أطوخدمحم فوزى عبدالفتاح السيد18162

ن18163 128كوم االطرون ت أطوخدمحم ممدوح السيد عبدالمومن حساني 

 دمحم السيد18164
ن
126.5كوم االطرون ت أطوخدمحم هان

119كوم االطرون ت أطوخدمحم ياش دمحم دمحمالصادق دمحم عل18165

114.5كوم االطرون ت أطوخدمحمالهادى خالد دمحم الهادى محمود18166

98.5كوم االطرون ت أطوخمحمود حمدى نفيل عبدالرحمن عل18167

121.5كوم االطرون ت أطوخمحمود رضا دمحم عبدالرازق دمحم غيث18168

135كوم االطرون ت أطوخمحمود عثمان فاروق عبدالرحمن عبدالمجيد18169

110.5كوم االطرون ت أطوخمحمود دمحم محمود عبدالهادى18170

83كوم االطرون ت أطوخمسعد محمود صالح محمود ابراهيم18171

99كوم االطرون ت أطوخمصطفن السيد دمحم السيد عثمان18172

ن18173 61.5كوم االطرون ت أطوخمعاذ نارص سعيد حسي 

ن حمدان زكريا زكريااحمد18174 127.5كوم االطرون ت أطوخمعي 

ن حسن غنيم18175 101.5كوم االطرون ت أطوخمهاب عبدالوهاب عبدالعزيز حسي 

89كوم االطرون ت أطوخمهاب دمحم ابراهيم عل اسماعيل18176

105.5كوم االطرون ت أطوخهادى اكراىم الهادى عبدالفتاح18177

ن18178 ف بدارى حافظ ابو العني  73.5كوم االطرون ت أطوخيحن  اشر

122.5كوم االطرون ت أطوخيحن  رضا فاروق دمحمالسيد18179

120.5كوم االطرون ت أطوخيوسف السيد رضا عبدالغفوردمحم18180

130كوم االطرون ت أطوخيوسف ايمن شاكر السيد دمحم18181

88.5كوم االطرون ت أطوخيوسف ايهاب دمحم عبدالعظيم18182

94.5كوم االطرون ت أطوخيوسف حازم زكريا مرتىصن عل18183

105.5كوم االطرون ت أطوخبسيطه- يوسف صابر عبدالخالق امام 18184

ى فتوح فرج حسن18185 100كوم االطرون ت أطوخيوسف صيى

128كوم االطرون ت أطوخبسيطه- يوسف عبدالمنعم سماه عبدالمقصود 18186

111كوم االطرون ت أطوخيوسف دمحم احمد الطوجن بكر18187

118كوم االطرون ت أطوخيوسف دمحم صبىح دمحمالسيد18188

94.5كوم االطرون ت أطوخيوسف دمحم محمود عبدالقادر18189

115كوم االطرون ت أطوخيوسف دمحم منصور عبدالمومن منصور18190

113.5كوم االطرون ت أطوخيوسف محمود نورالدين عل عل18191

118.5كوم االطرون ت أطوخيوسف مىح محمود عل ابراهيم18192

111.5كوم االطرون ت أطوخيوسف نارص رجب احمد عل18193

105كوم االطرون ت أطوخيوسف هشام دمحم عبدالقادر خليفة18194

117.5محمود راغب ع م/شطوخابتسام طارق حسن شحاته18195

131.5محمود راغب ع م/شطوخاشاء سعيد دمحم احمد18196

68.5محمود راغب ع م/شطوخاشاء عاشور شعبان ابراهيم18197

70.5محمود راغب ع م/شطوخاشاء مصطفن راشد مصطفن كامل عبدالمجيد18198

136محمود راغب ع م/شطوخاالء احمد دمحم احمد18199

136محمود راغب ع م/شطوخاالء حسام الدين عبدالشهيد عل18200

128.5محمود راغب ع م/شطوخالهام دمحم عبدالرازق دمحم18201

ه صالح دمحم حافظ18202 136.5محمود راغب ع م/شطوخامي 

137.5محمود راغب ع م/شطوخامينه سمي  سعد عبداللطيف علي دوام18203



123محمود راغب ع م/شطوخانىحى ابراهيم السيد خضي  عامر18204

123.5محمود راغب ع م/شطوخايمان ابراهيم عزت عبدالرازق18205

57.5محمود راغب ع م/شطوخايه احمد عزام عل ابراهيم18206

135محمود راغب ع م/شطوخايه سعدهللا ابراهيم احمد سالم سنجر18207

134محمود راغب ع م/شطوخايه عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز18208

89.5محمود راغب ع م/شطوخايه دمحم نادى دمحم18209

ى عبدالغنن عبدالرحمن18210 136محمود راغب ع م/شطوخبسمله تامر بحي 

127محمود راغب ع م/شطوخبسمله حنفن عل ابراهيم18211

137محمود راغب ع م/شطوخبسمله عبدالننى حامد ابراهيم ابراهيم18212

137محمود راغب ع م/شطوخبسمه حسام صالح الدين عبدالسالم18213

137محمود راغب ع م/شطوخبسمه دمحم نادى عبدالعزيز18214

ف ابو الفتوح عبدالدايم امام18215 126.5محمود راغب ع م/شطوخبسنت اشر

132.5محمود راغب ع م/شطوخبسنت راىم جمال عواد18216

131محمود راغب ع م/شطوخبسنت هادي عبدالمنعم محمود عبدالجليل18217

128.5محمود راغب ع م/شطوخثريا دمحم عبداللطيف عبدالعال ابراهيم18218

129.5محمود راغب ع م/شطوخجنا محمود عبدالفتاح محمود18219

125محمود راغب ع م/شطوخجنه ايمن فتىح ابراهيم كساب18220

135.5محمود راغب ع م/شطوخجهاد عبدهللا سعد عبدهللا18221

130محمود راغب ع م/شطوخحبيبه حمادة مجاهد عبدالمجيد عل18222

134.5محمود راغب ع م/شطوخحبيبه ساىم الشحات عبدالعزيز عزب غنيم18223

135محمود راغب ع م/شطوخحبيبه شاكر عبدالننى دمحم18224

90.5محمود راغب ع م/شطوخحبيبه طلعت عبداللة ابراهيم18225

137.5محمود راغب ع م/شطوخحنان تامر محمود ابراهيم18226

ن18227 ن هيثم احمد شكرى السيد حسي  103محمود راغب ع م/شطوخحني 

130.5محمود راغب ع م/شطوخدنيا داود عبدالفتاح داود18228

137.5محمود راغب ع م/شطوخدينا سعد عطية سعد حمادة18229

96محمود راغب ع م/شطوخدينا مجدى عيد عطية18230

134محمود راغب ع م/شطوخرباب طاهر عبدالسالم عبدالحليم18231

115.5محمود راغب ع م/شطوخرحمه احمد مفرح دمحم18232

ف لوزى حسن18233 129.5محمود راغب ع م/شطوخرحمه اشر

135.5محمود راغب ع م/شطوخرحمه شكرى عيد عبدالغنن18234

136.5محمود راغب ع م/شطوخرحمه مسعد عبدالقادر دمحم18235

135.5محمود راغب ع م/شطوخرحمه مصطفن عبدالحميد عل18236

ن18237 ن احمد حسي  84محمود راغب ع م/شطوخرضوه حسي 

137.5محمود راغب ع م/شطوخرقيه ربيع عبدهللا متوىلي حسن حرزون18238

136محمود راغب ع م/شطوخرقيه سمي  السيد دمحم علي18239

 عبداللطيف18240
 
137.5محمود راغب ع م/شطوخرنا مجدى عراق

137محمود راغب ع م/شطوخروى ابراهيم دمحم عبدالصمد18241

135محمود راغب ع م/شطوخروى السيد عبدالحليم عواد دمحم18242

119محمود راغب ع م/شطوخروى عمرو حسن دمحم18243

118.5محمود راغب ع م/شطوخزهراء نارص حامد ابراهيم السيد18244

136محمود راغب ع م/شطوخزينب طايل مصطفن كامل عبدالمجيد ابراهيم18245

 فراج18246
ن
ف يمان 135.5محمود راغب ع م/شطوخساره اشر

137محمود راغب ع م/شطوخسحر ايمن فتىح عل18247

134.5محمود راغب ع م/شطوخسلسبيل طه عبدالفتاح داود السيد18248

136محمود راغب ع م/شطوخسلىم احمد عبدالمنعم عبدالحليم18249

137محمود راغب ع م/شطوخسلىم عبدالرحمن عبدهللا عبدالواحد18250

137.5محمود راغب ع م/شطوخسما خالد شحات فهىم عل محمود العسال18251

136.5محمود راغب ع م/شطوخسماح وجيه فاروق عبدالسيد18252

136.5محمود راغب ع م/شطوخسمر حسان حسان صابر18253



ه رافت يوسف ابو بكر18254 121.5محمود راغب ع م/شطوخسمي 

58.5محمود راغب ع م/شطوخسناء فوزى عبدالمحسن عبدالواحد عبدهللا18255

78محمود راغب ع م/شطوخسها ياش عبدالحميد عيد18256

ن نبهان18257 123.5محمود راغب ع م/شطوخسهيله سامح عبدالمنعم امي 

20محمود راغب ع م/شطوخسهيله عبدالرحمن انور كامل عبدالهادي18258

وق السيد السيد كامل مرس علوان 18259 123.5محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- شر

ى عمر18260 وق سمي  صيى 34.5محمود راغب ع م/شطوخشر

وق عبدالنارص حسن عبدهللا18261 63محمود راغب ع م/شطوخشر

ين دمحم شحات ابراهيم18262 79محمود راغب ع م/شطوخشر

133.5محمود راغب ع م/شطوخشمس دمحم عبدالعال ابراهيم18263

136محمود راغب ع م/شطوخشهد جمال عبدالننى عبدالعزيز18264

يف عاطف عواد18265 20محمود راغب ع م/شطوخشهد شر

81.5محمود راغب ع م/شطوخشهد صبىح ابراهيم عل18266

104.5محمود راغب ع م/شطوخشهد عبدالمجيد سعيد عبدالحميد مرس18267

96محمود راغب ع م/شطوخشهد مختار عبدالعليم عل18268

132محمود راغب ع م/شطوخعهد صفوت فؤاد عبدالخالق18269

ى السيد18270 129.5محمود راغب ع م/شطوخفاطمه صابر خضن

75.5محمود راغب ع م/شطوخفرح محمود حسنن خميس18271

134محمود راغب ع م/شطوخمريم احمد دمحم حسن سليمان18272

135.5محمود راغب ع م/شطوخمريم عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد18273

135محمود راغب ع م/شطوخمريم عبدالفتاح دمحم حافظ18274

107.5محمود راغب ع م/شطوخمريم نارص محروس ابراهيم18275

124.5محمود راغب ع م/شطوخمريم ياش احمد عدوى18276

ن عبدالسالم18277 131محمود راغب ع م/شطوخملك ابراهيم حسي 

123محمود راغب ع م/شطوخملك حسن شوقت حسن18278

132محمود راغب ع م/شطوخملك لطفن عبدالسالم دمحم18279

يف جمعه احمد18280 115.5محمود راغب ع م/شطوخمنار شر

99.5محمود راغب ع م/شطوخمنار عل السيد عل18281

105محمود راغب ع م/شطوخمنة السيد محمود ابراهيم18282

76.5محمود راغب ع م/شطوخمنة هللا نارص محروس ابراهيم18283

99محمود راغب ع م/شطوخمنة ماهر احمد دمحم عطيه18284

80محمود راغب ع م/شطوخمنة محمود عبدالرحمن السيد18285

124.5محمود راغب ع م/شطوخمنه ايمن مهدى السيد18286

131محمود راغب ع م/شطوخمنه رضا صابر عل18287

يف جمعه احمد18288 114محمود راغب ع م/شطوخمنه شر

92محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- منه عبدالعزيز رجب امام 18289

130.5محمود راغب ع م/شطوخمنن مىح دمحم صابر18290

ن حسن السيد حسن18291 105.5محمود راغب ع م/شطوخىم حسي 

95.5محمود راغب ع م/شطوخىم مدحت شعبان عل18292

99.5محمود راغب ع م/شطوخمىادة بهجت رمضان ابراهيم18293

 عبدهللا مصطفن عبدالمجيد18294
ن
122.5محمود راغب ع م/شطوخناهد هان

127محمود راغب ع م/شطوخندى حسام رمضان عفيفن18295

129.5محمود راغب ع م/شطوخندى رضا دمحم المهدى عفيفن علوان18296

ن عفيفن18297 126.5محمود راغب ع م/شطوخندى ساىم حسي 

129.5محمود راغب ع م/شطوخندى عبدالنارص حلىم عبداللطيف18298

119محمود راغب ع م/شطوخندى دمحم جودة شحاته عبدالجواد18299

101.5محمود راغب ع م/شطوخندى يىح دمحم عبده18300

123محمود راغب ع م/شطوخنعمه احمد سالم اسماعيل18301

120محمود راغب ع م/شطوخنعمه السيد عزت حسن18302

100محمود راغب ع م/شطوخنغم ساىم عبدهللا عبدالعزيز18303



106.5محمود راغب ع م/شطوخنورا احمد دمحم عبدالمنعم18304

!VALUE#محمود راغب ع م/شطوخمنقطع- نورا السيد نجيب عبدالمجيد 18305

ن السيد دمحم18306 113.5محمود راغب ع م/شطوخنورا حسي 

يف حسنن احمد ابراهيم18307 117.5محمود راغب ع م/شطوخنورا شر

 عبدالعال18308
 
132.5محمود راغب ع م/شطوخنورهان احمد عبدالباق

104محمود راغب ع م/شطوخنورهان عبدالعزيز الجاىل عبدالعزيز18309

ن رجب شكرى عبده الديرى18310 95محمود راغب ع م/شطوخنيفي 

 فراج18311
ن
ف يمان 121.5محمود راغب ع م/شطوخهاجر اشر

128محمود راغب ع م/شطوخهايدى دمحم عبدهللا احمد18312

125.5محمود راغب ع م/شطوخهبه سعيد ابراهيم احمد18313

57محمود راغب ع م/شطوخهدى دمحم فؤاد كامل18314

132.5محمود راغب ع م/شطوخهنا وائل دمحمى احمد18315

135محمود راغب ع م/شطوخهناء دمحم السيد الصاوى دمحم ابوطالب18316

132محمود راغب ع م/شطوخهند ايمن حسونة موس حسونة18317

78محمود راغب ع م/شطوخهنيه ابراهيم صالح ابراهيم18318

129محمود راغب ع م/شطوخيارا محمود السيد محمود دمحم18319

ن شعبان سعيد بدوى 18320 73.5محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- ياسمي 

122محمود راغب ع م/شطوخابراهيم سعد ابراهيم سليمان اسماعيل18321

28محمود راغب ع م/شطوخابراهيم دمحم ابراهيم الحسينن18322

57محمود راغب ع م/شطوخابراهيم دمحم ابراهيم محمود18323

123.5محمود راغب ع م/شطوخابوبكر ايمن دمحم عبدالعال دمحم رحيم18324

83.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد السيد دمحمى عبدالعليم18325

112محمود راغب ع م/شطوخاحمد الطوجن عبدالحميد دمحم18326

121محمود راغب ع م/شطوخاحمد ايمن محمود احمد18327

129.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد حمدان صابر عبدالغفار18328

88محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- احمد رافت عبدالرحمن بيوىمي عبدالرحمن 18329

100.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد رجب السيد عل عبداللطيف18330

ن18331 129.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد رجب عبدالرازق حسي 

130محمود راغب ع م/شطوخاحمد رضا احمد حامد18332

104محمود راغب ع م/شطوخاحمد سعيد عدالعال دمحم18333

116محمود راغب ع م/شطوخاحمد سمي  مهدى حسن18334

121.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد عبدالجليل عبدالجواد عبدالجليل دمحم سالم18335

110.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد عبدالسالم عطية دمحم18336

105محمود راغب ع م/شطوخاحمد عبدالمحسن صادق شحات18337

78.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد عصام السيد محمود18338

92محمود راغب ع م/شطوخاحمد عماد هنداوى عبدة18339

118محمود راغب ع م/شطوخاحمد دمحم ابراهيم عبدالرازق18340

124.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد دمحم ابراهيم عليوه18341

120محمود راغب ع م/شطوخاحمد دمحم السيد دمحم18342

133محمود راغب ع م/شطوخاحمد دمحم عواد حسن علي عريش18343

129.5محمود راغب ع م/شطوخاحمد وجيه رمزى رمضان عبدالرازق18344

109محمود راغب ع م/شطوخاسالم السيد مهدى عبدالعال18345

120.5محمود راغب ع م/شطوخاسالم انور ابراهيم حسن االسيدحلوة18346

126.5محمود راغب ع م/شطوخاسالم محمود رجب مدبوىل سليمان18347

129محمود راغب ع م/شطوخايهاب ساىم رضا عبدالبارى دمحم العطار18348

83.5محمود راغب ع م/شطوخايهاب عبدالغفار عبدالرحمن عبدالرحمن محمود18349

127.5محمود راغب ع م/شطوخايهاب يىح عبدالجليل ابراهيم18350

132.5محمود راغب ع م/شطوخبالل محمود احمد دمحم محمود18351

110محمود راغب ع م/شطوخبهاء وليد صبىحي عبدهللا18352

ي18353
131.5محمود راغب ع م/شطوخحامد رمضان حامد عبدالعزيز مصطفن



ي18354
135محمود راغب ع م/شطوخحامد صالح حامد عبدالعزيز مصطفن

32محمود راغب ع م/شطوخحسام ايمن سمي  طنطاوى18355

130محمود راغب ع م/شطوخحسن احمد حسن دمحم ابر اهيم18356

ن فهىم18357 ن دمحم حسي  54محمود راغب ع م/شطوخحسي 

40محمود راغب ع م/شطوخحماده سيد عبدالحليم ابراهيم18358

124.5محمود راغب ع م/شطوخخالد عبدالنارص السيد كامل18359

 عبدالعال18360
 
131محمود راغب ع م/شطوخخضن عثمان عبدالباق

ى عبدالعزيز السيد18361 34محمود راغب ع م/شطوخرضا خي 

130محمود راغب ع م/شطوخرياض عادل عيد السيد عوض18362

131.5محمود راغب ع م/شطوخزياد ابراهيم حامد ابراهيم ابراهيم خليفه18363

133.5محمود راغب ع م/شطوخزياد حسن دمحم السيد18364

62.5محمود راغب ع م/شطوخزياد دمحم عبدالسالم دمحم18365

128محمود راغب ع م/شطوخزياد وليد عبدالننى حافظ18366

109محمود راغب ع م/شطوخسالم اسماعيل سالم اسماعيل18367

127محمود راغب ع م/شطوخسالمان احمد عبدالمقصود هاشم سالمان18368

128.5محمود راغب ع م/شطوخسعد دمحم سعد عواد18369

ن18370 93محمود راغب ع م/شطوخسعيد رمضان سعد حسي 

125محمود راغب ع م/شطوخسعيد عبدالسالم سعد عبدالسميع دمحم زايد18371

101محمود راغب ع م/شطوخسليمان السيد سليمان السيد18372

91محمود راغب ع م/شطوخسيف عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا18373

113محمود راغب ع م/شطوخسيف عبدالننى سعد عبدالسميع دمحم زايد18374

96.5محمود راغب ع م/شطوخسيف فوزى دمحم محمود18375

122محمود راغب ع م/شطوخشهاب وليد عل عثمان18376

108محمود راغب ع م/شطوخصالح دمحم صالح السيد18377

128محمود راغب ع م/شطوخصالح دمحم صالح عبدالرحيم صالح18378

89.5محمود راغب ع م/شطوخطاهر ياش عبدالننى عبدالحميد18379

62محمود راغب ع م/شطوخعبدالحميد رمضان احمد عبدالفتاح18380

73.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالرازق ايمن رمضان حامد18381

43.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن صبىح عبدالشكور سليمان18382

129محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن عبدالمنصف علي سعد صالح18383

116.5محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- عبدالرحمن فرج عبدالعال دمحم 18384

66.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن دمحم جمال سعد18385

134.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالغنن السيد18386

96محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالننى عبدالعزيز18387

114.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن دمحم محمود عفيفن18388

120محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن محمود دمحم ابوشيع18389

127محمود راغب ع م/شطوخعبدالرحمن وليد صديق احمد ابراهيم18390

125محمود راغب ع م/شطوخعبدالعزيز رضا عبدالعزيز شور18391

94.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالعليم ساىم عبدالعليم عل18392

42.5محمود راغب ع م/شطوخعبدالغنن احمد عبدالغنن عوض18393

83.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا ابراهيم سليمان عفيفن حلوه18394

119.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا احمد عبدالصمد السيد18395

114محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا احمد دمحم دمحم السيد18396

116.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا رضا عبدالحليم عل ابراهيم18397

111.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا صالح عبدهللا عليوة عبدالرحمن18398

130محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا عبدالنارص عبداللطيف سيداحمد18399

118.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا عبدالننى حلىم صادق18400

134.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا عبدالواحد عبدهللا عبدالواحد18401

122.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا عصام عبدهللا عبدالخالق18402

132.5محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا دمحم دمحم الحفنن دمحم دمحم18403



124محمود راغب ع م/شطوخعبدهللا وليد دمحم احمد18404

119محمود راغب ع م/شطوخعبدالنارص ايمن عبدالجيد عبدالرازق18405

126محمود راغب ع م/شطوخعل سمي  حلىم عل18406

115محمود راغب ع م/شطوخعل هشام ساىمي عبدالعزيز18407

122.5محمود راغب ع م/شطوخعماد عمرو احمد عبدالعزيز احمد18408

85محمود راغب ع م/شطوخعمار دمحم عبالننى الطوجن عليوه18409

124محمود راغب ع م/شطوخعمر عاطف عيد صاوى دمحم ابوطالب18410

134.5محمود راغب ع م/شطوخعمر عبدالنارص السيد كامل18411

126.5محمود راغب ع م/شطوخعمر دمحم سعيد عبدالمجيد18412

ن18413 125محمود راغب ع م/شطوخفارس خالد عبدالعاىط حسي 

132محمود راغب ع م/شطوخفارس رضا عوض عبدالقادر احمد العطار18414

126.5محمود راغب ع م/شطوخكامل طاهر سعيد احمد محمود18415

135.5محمود راغب ع م/شطوخكريم دمحم شوقت حسن دمحم18416

124.5محمود راغب ع م/شطوخكريم دمحم عبدالعاىطي عبدالسميع ابراهيم18417

126.5محمود راغب ع م/شطوخكريم دمحم مسعد دمحم صالح18418

133.5محمود راغب ع م/شطوخمازن تامر سعد دمحم18419

109محمود راغب ع م/شطوخدمحم ابراهيم شعيب عل18420

117.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم ابراهيم عيد عبدالقادر دمحم18421

111.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم احمد جمعه عبدالقادرجمعه18422

128.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم احمد ساىم دمحم18423

133محمود راغب ع م/شطوخدمحم احمد شحات ابراهيم18424

ى عبدالحميد احمد حلوه18425 137.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم احمد صيى

!VALUE#محمود راغب ع م/شطوخمنقطع- دمحم احمد فاروق ابراهيم دمحم فرج 18426

130.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم احمد دمحم صابر18427

ف فوزى عبدالمجيد18428 79.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم اشر

125محمود راغب ع م/شطوخدمحم السيد زين عبدهللا ابراهيم الطحال وى18429

124.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم السيد عطيه هللا عبدالعزيز دمحم18430

112محمود راغب ع م/شطوخدمحم السيد فتىح سعد18431

ى حامد دمحم العطار18432 127.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم بشر

96محمود راغب ع م/شطوخدمحم خالد عبدالمنعم دمحم18433

91محمود راغب ع م/شطوخدمحم رافت سعيد دمحم18434

66محمود راغب ع م/شطوخدمحم رضا دمحم عباس18435

64.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم رمضان شعبان ابراهيم18436

99محمود راغب ع م/شطوخدمحم ساىمي كامل عبدالفتاح18437

114.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم سعيد ابراهيم عبدهللا18438

59.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم سعيد جمعة ابراهيم18439

84.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم سعيد سمي  عبدالعال ابراهيم18440

62.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم سعيد صابر عل18441

ن18442 80.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم سمارة صالح الدين حسي 

يف صبىح محمود18443 79محمود راغب ع م/شطوخدمحم شر

يف عبدالحميد عيد18444 63.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم شر

يف دمحمى سلومة18445 86.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم شر

79.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم صابر عبدالرازق عل احمد خليل18446

100.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم عادل دمحم حماد18447

98.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم عاصم عبدالمنعم دمحم18448

129.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم عبدالسالم هاشم عبدالسالم مصطفن18449

131محمود راغب ع م/شطوخدمحم عفيفن دمحم عبدالجواد18450

118محمود راغب ع م/شطوخدمحم قدرى حسان صابر حسن العطار18451

ى فرج18452 114.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم ماهر صيى

80محمود راغب ع م/شطوخدمحم محمود عرفة حسن عرفة18453



133.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم محمود فوزى دمحم18454

120محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- دمحم مصلح عبدالعزيز دمحم 18455

28.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم مهدى مهدى محمود علوان18456

 احمد عوض احمد18457
ن
88محمود راغب ع م/شطوخدمحم هان

108.5محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- دمحم وائل مصلح مهدى 18458

119.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم وجيه السيد امام18459

128.5محمود راغب ع م/شطوخدمحم ياش دمحم السيد18460

137محمود راغب ع م/شطوخدمحم يىح زكريا محمود18461

45.5محمود راغب ع م/شطوخمحمود جمال دمحم عبدالقادر سليمان18462

137محمود راغب ع م/شطوخمحمود حاتم سيف دمحم18463

ن18464 ن جودة حسي  !VALUE#محمود راغب ع م/شطوخمحمود حسي 

133.5محمود راغب ع م/شطوخمحمود سامح محمود دمحم سليمان18465

ى عوض عبدالعال عوض18466 100محمود راغب ع م/شطوخمحمود صيى

135.5محمود راغب ع م/شطوخمحمود دمحم فاروق ابراهيم عل رواش18467

135.5محمود راغب ع م/شطوخمصطفن جابر عبدالحميد عبدالرازق18468

90محمود راغب ع م/شطوخمصطفن صالح عبدالعزيز السيد18469

ى عبدالحميد احمد حلوه18470  عبدالحميد صيى
135محمود راغب ع م/شطوخمصطفن

 عبدالننى عبدالعزيز دمحم18471
78محمود راغب ع م/شطوخمصطفن

136.5محمود راغب ع م/شطوخمصطفن فرج عثمان كريم18472

135.5محمود راغب ع م/شطوخمصطفن دمحم يونس عبدالغنن18473

138.5محمود راغب ع م/شطوخمصطفن محمود عزب محمود18474

130محمود راغب ع م/شطوخمصطفن محمود ممدوح عزت18475

99.5محمود راغب ع م/شطوخمصطفن ناجى دمحم زىك18476

 سعيد شور18477
 
86.5محمود راغب ع م/شطوخممدوح شوق

134محمود راغب ع م/شطوخمهند نور الدين ابراهيم سليمان18478

79.5محمود راغب ع م/شطوخنور ابراهيم عبدالننى عزب18479

131.5محمود راغب ع م/شطوخنور ممدوح عبدالفتاح شحات18480

87.5محمود راغب ع م/شطوخهيثم شعبان جيى عبدالعزيز محمود18481

 عبدالعال18482
 
ن شديد عبدالباق 84محمود راغب ع م/شطوخياسي 

ن ياش فضاىل حسن18483 32.5محمود راغب ع م/شطوخياسي 

116.5محمود راغب ع م/شطوخبسيطه- يىح دمحم صالح ابراهيم عل رواش 18484

135محمود راغب ع م/شطوخيوسف ابراهيم عبدالستار ابراهيم سالم18485

ف فتىح عبدالسميع18486 67.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف اشر

ف دمحم احمد عبدالسالم18487 135محمود راغب ع م/شطوخيوسف اشر

67.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف بدر نصار بدر ابراهيم18488

133.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف حامد طلعت عبدالسميع ابراهيم18489

104محمود راغب ع م/شطوخيوسف عبدالحميد سعد ابراهيم دمحم فرج18490

134.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف عبدالقادر جمعة عبدالقادر18491

115.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف عبدالننى عبدالحليم عبدالرحمن18492

58.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف عبدالننى مصلح عبدالمنعم ابراهيم العسال18493

115.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف عصام عيد سليمان18494

133.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف مجدى صالح دمحمالبكرى18495

ى مدبوىل سليمان18496 111.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم خي 

126.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم سليمان سليمان18497

91.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم سمي  عوض احمد18498

129محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم شحات سليمان18499

118محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم عبدالمحسن عبدالكريم18500

91.5محمود راغب ع م/شطوخيوسف دمحم عبدالننى عبدالعال18501

!VALUE#محمود راغب ع م/شطوخيوسف محمود فوزي احمد ناصف18502

94محمود راغب ع م/شطوخيوسف محمود مسعود شحات18503



ي السعيد18504 93عزبة شمس ع مطوخاشواق حماده عبدالننى

124.5عزبة شمس ع مطوخامال سعيد ساىم دمحم عبدالمعط عزازى18505

133عزبة شمس ع مطوخامل بدر عبدالمؤمن امام ابراهيم18506

103.5عزبة شمس ع مطوخرحمه عبدالوهاب عبدالحميد عبدالوهاب18507

102.5عزبة شمس ع مطوخساره عالم دمحم رمضان18508

101عزبة شمس ع مطوخسعاد دمحم السيد عل شمس18509

126.5عزبة شمس ع مطوخسمر حسن عبدالحفيظ رسالن حموده18510

67.5عزبة شمس ع مطوخشاهيناز ابراهيم دمحم السيد18511

وق رجب امام دمحم18512 84عزبة شمس ع مطوخشر

65.5عزبة شمس ع مطوخشهد ابراهيم دمحم ابراهيم فرج18513

127عزبة شمس ع مطوخعواطف عبدالحميد سيد محمود قاسم18514

ي18515 ف دمحم خضن 86عزبة شمس ع مطوخفاطمه اشر

78.5عزبة شمس ع مطوخفاطمه الزهراء حامد دمحم نض18516

ن18517 85.5عزبة شمس ع مطوخفاطمه عمر سالم حسي 

84عزبة شمس ع مطوخفاطمه عيد عبدالرحيم عبدالمجيد امام18518

127عزبة شمس ع مطوخفاطمه دمحم رمضان دمحم الكمار18519

129.5عزبة شمس ع مطوخمريم احمد فاروق عبدالعظيم خالد18520

ى شمس18521 ى عبدالمطلب بحي  130.5عزبة شمس ع مطوخملك عبدالمطلب بحي 

113عزبة شمس ع مطوخمنه صالح دمحم رمضان18522

96.5عزبة شمس ع مطوخمنه فريد السيد عل شمس18523

!VALUE#عزبة شمس ع مطوخمنقطع- نورا دمحم نجيب عبدالفتاح عبدالحميد سعودى 18524

81.5عزبة شمس ع مطوخنورهان رضا دمحم السيد جاد18525

111عزبة شمس ع مطوخهنا سعيد ابراهيم احمد دمحم عطا هللا18526

113عزبة شمس ع مطوخهند عالم عبدالفتاح مصطفن شمس18527

124عزبة شمس ع مطوخوفاء السيد دمحم طه عبدالرازق شمس18528

ن رجب احمد عبدالخالق احمد18529 41عزبة شمس ع مطوخياسمي 

18530 
ن
ن سعد السيد عبدالفتاح مواق !VALUE#عزبة شمس ع مطوخمنقطع- ياسمي 

55عزبة شمس ع مطوخابراهيم عبدالسالم شعبان عبدالسالم قاسم18531

58.5عزبة شمس ع مطوخابراهيم عيد سليم دمحم عوض18532

107.5عزبة شمس ع مطوخاحمد ابراهيم عبدالرازق عبدالرازق شمس18533

4عزبة شمس ع مطوخاحمد عبدالننى السيد عبدالجليل خميس18534

102.5عزبة شمس ع مطوخاحمد ياش احمد محجوب محجوب شمس18535

101.5عزبة شمس ع مطوخادهم شعبان كامل شعبان دمحم منصور18536

107عزبة شمس ع مطوخاسالم حماده بدار مراد دمحم الجمال18537

111عزبة شمس ع مطوخالسيد ماهر السيد مصطفن حافظ الكحال18538

ن السيد عبدالفتاح السيد18539 78عزبة شمس ع مطوخزياد معي 

79.5عزبة شمس ع مطوخزياد ياش دمحم عزب18540

83.5عزبة شمس ع مطوخسالم راضن حامد دمحم السيد شمس18541

62.5عزبة شمس ع مطوخسيف حازم زكريا عبدالقادر غنيىم18542

ي18543
3.5عزبة شمس ع مطوخعادل دمحم عبدالرازق محمود عفيفن

122عزبة شمس ع مطوخعبدالرحمن دمحم عمر ابراهيم عبدالرازق شمس18544

 عبدالمومن بعيه18545
ن
68.5عزبة شمس ع مطوخعبدهللا طارق عبدالشاق

73عزبة شمس ع مطوخفاروق رضا فاروق السيد بدوى18546

ن دمحم18547 ن الشحات حسي  38.5عزبة شمس ع مطوخدمحم حسي 

89.5عزبة شمس ع مطوخدمحم رجب سعيد حسن السيد18548

110.5عزبة شمس ع مطوخدمحم رشاد دمحم احمد دمحم عطاهللا18549

123.5عزبة شمس ع مطوخدمحم عل عبدالعزيز امام شمس18550

83عزبة شمس ع مطوخدمحم دمحم السيد عبدالحميد عثمان18551

113عزبة شمس ع مطوخدمحم مرتىصن عبدالىح مرس شمس18552

111عزبة شمس ع مطوخمحمود احمد دمحم عل عودة محجوب18553



ف الدين18554 66.5عزبة شمس ع مطوخمحمود عماد محمود احمد اسماعيل شر

64.5عزبة شمس ع مطوخمصطفن رمضان فاروق عبدالعظيم خالد18555

43.5عزبة شمس ع مطوخمصطفن دمحم صالح عبدالحليم محجوب18556

ن السيد18557 32عزبة شمس ع مطوخيوسف مفرح عيد امي 

137داود عزيز فرج ع م /شطوخاشاء احمد صبىح عبدالعزيز18558

114داود عزيز فرج ع م /شطوخايمان عبدهللا عيد عمر عيد شعيب18559

119داود عزيز فرج ع م /شطوخايه دمحم سعيد مجاهد دمحم18560

103.5داود عزيز فرج ع م /شطوخايه مصطفن جاد دمحم18561

133داود عزيز فرج ع م /شطوخبراءة ساىمي عبدالعظيم دمحم احمد18562

116.5داود عزيز فرج ع م /شطوخبسمه يوسف فتىح يوسف احمد18563

ن عبدهللا عطيه18564 122داود عزيز فرج ع م /شطوخجنن عطيه حسي 

124.5داود عزيز فرج ع م /شطوخجومانا حازم دمحم محمود ابراهيم18565

ن السيد محمود18566 131.5داود عزيز فرج ع م /شطوخحبيبه ايهاب حسي 

128داود عزيز فرج ع م /شطوخحبيبه عبدالننى دمحم محمود عيد18567

ن حسن عبدالعليم حسن18568 133داود عزيز فرج ع م /شطوخحني 

137.5داود عزيز فرج ع م /شطوخخديجه وليد نبيل نضالجزار18569

118.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدينا عبدالننى سعيد عفيفن عطيه18570

118.5داود عزيز فرج ع م /شطوخرحاب غاىل جميل احمد18571

110.5داود عزيز فرج ع م /شطوخرحمه عبدالجواد عبدالغفار عبدالجواد عل18572

135.5داود عزيز فرج ع م /شطوخرحمه دمحم دياب عبدالحميد دياب18573

135.5داود عزيز فرج ع م /شطوخرضا عبدالحليم رضا عبدالحليم حسن18574

127داود عزيز فرج ع م /شطوخرضوى صفوت عيد مصطفن حسن18575

126داود عزيز فرج ع م /شطوخرقيه دمحم سعيد محمود عيد18576

128داود عزيز فرج ع م /شطوخرنا مصطفن عبدهللا عواد18577

133داود عزيز فرج ع م /شطوخزينب عل فتىح عل18578

132داود عزيز فرج ع م /شطوخزينب دمحم فتىح عبدالجليل18579

 خليل18580
 
112داود عزيز فرج ع م /شطوخساره احمد دمحم عبدالباق

ى ابراهيم18581  خي 
134.5داود عزيز فرج ع م /شطوخساره مصطفن

ن18582 يف دمحم عليوه حسي  123.5داود عزيز فرج ع م /شطوخسلسبيل شر

133داود عزيز فرج ع م /شطوخسلىم طاهر سليمان دمحم18583

109.5داود عزيز فرج ع م /شطوخسلىم هاشم فرج عبدالسالم غريب18584

124.5داود عزيز فرج ع م /شطوخسما دمحم عل دمحم عل18585

وق دمحم عبدالعظيم عبدربه عل18586 118داود عزيز فرج ع م /شطوخشر

89.5داود عزيز فرج ع م /شطوخشمس دمحم سعيد السيد حسن18587

ن دمحم18588 116داود عزيز فرج ع م /شطوخشمس ياش حسي 

112داود عزيز فرج ع م /شطوخشهد حمادة عطيه عفيفن عطيه18589

135.5داود عزيز فرج ع م /شطوخشهد سعد رسالن سعد عبدالعاىط18590

 عبدالحميد احمد خليل18591
 
113.5داود عزيز فرج ع م /شطوخشهد شوق

 ابراهيم18592
 
98داود عزيز فرج ع م /شطوخشهد دمحم عبدالباق

121.5داود عزيز فرج ع م /شطوخشهد محمود دمحم محمود عيد18593

123داود عزيز فرج ع م /شطوخصبا رجب حامد احمد ابوالشوارب18594

116داود عزيز فرج ع م /شطوخصبا رضا عل احمد عل18595

49.5داود عزيز فرج ع م /شطوخصباح رجب خي  هللا عطيه خي  هللا18596

128داود عزيز فرج ع م /شطوخفاطمه سامح ابراهيم عبدالمقصود18597

104.5داود عزيز فرج ع م /شطوخفاطمه وليد جاد دمحم18598

126.5داود عزيز فرج ع م /شطوخفرح جمال الدين ابراهيم عواد محمود18599

128.5داود عزيز فرج ع م /شطوخفرحه وائل مصطفن عبدالحليم عبدالغنن18600

126داود عزيز فرج ع م /شطوخمرام عبدالمطلب عطيه الجاىل عبدالسميع18601

130داود عزيز فرج ع م /شطوخمريم احمد دمحمى شحات18602

100داود عزيز فرج ع م /شطوخمريم ماجد فاروق حسن هريدى18603



134.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمريم دمحم فتوح عواد18604

ى18605 134داود عزيز فرج ع م /شطوخمريم وليد عبدالوهاب السيد عبدهللا بحي 

133داود عزيز فرج ع م /شطوخملك ايهاب عبدالعال عبدالمنعم18606

133داود عزيز فرج ع م /شطوخملك حمادة فتىح توفيق نبهان18607

130داود عزيز فرج ع م /شطوخملك سعيد عبدالفتاح دمحم18608

124داود عزيز فرج ع م /شطوخملك سليمان دمحم عبدالحميد18609

61.5داود عزيز فرج ع م /شطوخملك عبدالهادى حسن عبدهللا حسن18610

120داود عزيز فرج ع م /شطوخملك دمحم عبدالظاهر عبدالجواد عشماوى18611

128داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة اسالم دمحم ابوالسعود خليل18612

 خليل18613
 
121.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة هللا طارق دمحم عبدالباق

130.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة جمال عبدالرءوف ابراهيم قرقر18614

111.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة رمضان عبدالغنن دمحم عبدالغنن18615

121.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة عماد ابراهيم عبدالمقصود18616

128.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمنة دمحم رجب دمحم احمد18617

نا وليد حامد ذىك الطوجن18618 132داود عزيز فرج ع م /شطوخمي 

123داود عزيز فرج ع م /شطوخنادين طارق سعيد عفيفن18619

121داود عزيز فرج ع م /شطوخناديه عل عطيه عل عطيه18620

70.5داود عزيز فرج ع م /شطوخنجوى ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم18621

18622
 
124داود عزيز فرج ع م /شطوخندى صبىح عبدالمنعم احمد دسوق

133.5داود عزيز فرج ع م /شطوخندى دمحم شعبان دمحم عبدالغنن18623

128.5داود عزيز فرج ع م /شطوخنورهان مدبوىل عفيفن عبدالوهاب عفيفن18624

122داود عزيز فرج ع م /شطوخهدى اشار عبدالمجيد عبدالمنعم دياب18625

ن سعيد عرفه عبدالعال عبدهللا18626 117.5داود عزيز فرج ع م /شطوخياسمي 

ن محسن حسن توفيق18627 126داود عزيز فرج ع م /شطوخياسمي 

101.5داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد جمعه عواد عبدالفتاح18628

108داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد خالد فؤاد عبده شحاته18629

18630
 
76داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد رمضان عبدالمنعم احمد دسوق

ن محمود سيد احمد18631 85.5داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد طارق حسي 

101داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد طه عبدالحميد احمد ابوالشوارب18632

133.5داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد دمحم احمد بيوىم18633

134داود عزيز فرج ع م /شطوخاحمد دمحم سيد دمحم السيد18634

96داود عزيز فرج ع م /شطوخحسن السيد حسان السيد حسن18635

47.5داود عزيز فرج ع م /شطوخرجب رئيس رجب دمحم18636

63داود عزيز فرج ع م /شطوخرجب ساىم فاروق رجب18637

95داود عزيز فرج ع م /شطوخرمضان كامل احمد دمحم احمد18638

68داود عزيز فرج ع م /شطوخزياد احمد دمحم احمد ابراهيم18639

131داود عزيز فرج ع م /شطوخزياد عبدالجليل فتىح عبدالجليل18640

120.5داود عزيز فرج ع م /شطوخسيف الدين حسن دمحم السيد شحاته18641

124.5داود عزيز فرج ع م /شطوخسيف عبدالمنعم جمال عبدالمنعم مصطفن18642

110.5داود عزيز فرج ع م /شطوخصابر عيد صابر دمحم دمحم18643

125.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالرحمن حمادة احمد عبدالغنن مرس18644

131.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالرحمن صالح الدين شعبان دمحم18645

ن عفيفن18646  حساني 
103داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالرحمن عاطف عفيفن

127.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالعليم حسن عفيفن18647

92.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالرحمن محمود عبدالمنعم مصطفن السعداوى18648

103.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعبدالعاىط هادى عبدالعاىط السيد عبدالمجيد18649

127.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعل صالح عبدالعليم عبدالعزيز سيد احمد18650

133داود عزيز فرج ع م /شطوخعمر ايهاب مصطفن محمود حسن18651

132داود عزيز فرج ع م /شطوخعمر راىم حسن دمحم حسن18652

120.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعمر صفوت عيد مصطفن حسن18653



119.5داود عزيز فرج ع م /شطوخعمرو وليد عبدالرازق ابراهيم ابراهيم18654

52داود عزيز فرج ع م /شطوخفؤاد رضا فؤاد عواد دمحم18655

61.5داود عزيز فرج ع م /شطوخفارس عبدالمحسن عطيه عبدالمحسن سنوس18656

106.5داود عزيز فرج ع م /شطوخفتىح عبدالعال نصار امام نصار18657

125داود عزيز فرج ع م /شطوخكريم انس فؤاد عبده شحاته18658

100.5داود عزيز فرج ع م /شطوخكمال احمد زينهم ذىك الطوجن18659

77داود عزيز فرج ع م /شطوخلطفن دمحم لطفن فهيم دمحم18660

131داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم احمد دمحم محمود ابراهيم18661

94.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم السيد يوسف بيوىم عل18662

109.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم حافظ دمحم عبدالحميد سليمان18663

ن18664 133.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم سامح دمحم حسي 

109داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم صبىح سيد احمد هالل سيد احمد18665

127داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم عاطف دمحم محمود سيد احمد18666

128.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم محمود عفيفن حسن عفيفن18667

132.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم مرزوق عبدالرحمن محمود دمحم18668

116.5داود عزيز فرج ع م /شطوخدمحم مصطفن فتوح عواد ابراهيم18669

ى عبدالعظيم السيد18670 121داود عزيز فرج ع م /شطوخمحمود خي 

136.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمحمود عماد مجاهد عبدالمنعم عبدالرازق18671

129.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمروان هشام صبىح السيد احمد18672

ن18673  احمد زكريا سيد احمد حساني 
134داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن

135.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن اسالم احمد عبدالغنن مرس18674

!VALUE#داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن ساىم فاروق رجب مصطفن18675

ي شعبان18676
!VALUE#داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن عبدالحليم مصطفن

 عبدالرحمن عبدالننى عبدالرحمن18677
131.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن

133داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن دمحم رمضان موس مهدى18678

ن محمود سيد احمد18679  محمود حسي 
137.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن

70.5داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن محمود صبىح ذىك الطوجن18680

65داود عزيز فرج ع م /شطوخنبوى عالء عبدالغفار عبدالجواد عل18681

67.5داود عزيز فرج ع م /شطوخهيثم احمد عاشور سعد اسماعيل18682

73داود عزيز فرج ع م /شطوخوائل رضا عبدالعاىط السيد عبدالمجيد18683

107.5داود عزيز فرج ع م /شطوخيحن  يونس يحن  عبدالمجيد عامر18684

121.5داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف السيد عبدالرسول سالم18685

76.5داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف السيد يوسف بيوىم عل18686

128داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف ايمن احمد عبدالغنن18687

ن شحاته حسن18688 113داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف عماد الدين حسي 

116داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف دمحم السيد عبدالغنن عبدالعال18689

135داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف دمحم حسن دمحم حسن18690

66.5داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف دمحم رمضان عبدالحميد السيد18691

129داود عزيز فرج ع م /شطوخيوسف دمحم نبيل نضالجزار18692

114.5كفر علوان ت أطوخاشاء شبل دمحم خليل ابراهيم18693

66.5كفر علوان ت أطوخاسماء دمحم عبدالكريم احمد18694

113كفر علوان ت أطوخامنيه اسامه سيداحمد عل18695

114كفر علوان ت أطوخايمان خالد عبدالننى حسن ابراهيم18696

63كفر علوان ت أطوخبسمله عل عارف عل احمد18697

43كفر علوان ت أطوخبسمه لبيب صبىح عبدهللا دواد18698

128كفر علوان ت أطوختبارك السيد شعبان احمد عل18699

59كفر علوان ت أطوخجهاد زكريا ابراهيم امام18700

67.5كفر علوان ت أطوخجيداء جمال دمحم عبدهللا18701

ف فتىح دمحم18702 49كفر علوان ت أطوخحبيبه اشر

79كفر علوان ت أطوخحنان احمد دمحم شوكت18703



102كفر علوان ت أطوخداليا مدحت حسنن يوسف18704

53.5كفر علوان ت أطوخدنيا جميل مختار يوسف احمد18705

68.5كفر علوان ت أطوخرانيا عبدالمنعم حسن عبدالمنعم دمحم18706

116.5كفر علوان ت أطوخرحمه السيد محمود محمود ابراهيم18707

92.5كفر علوان ت أطوخروان اسامة عطية عبدالرحمن بركات18708

118.5كفر علوان ت أطوخزينه دمحم عرنى دمحمعبدالرحمن18709

57.5كفر علوان ت أطوخسعاد رضا ربيع السيد عل18710

116.5كفر علوان ت أطوخسما عفيفن عبدالمجيد عفيفن دمحم18711

121كفر علوان ت أطوخسندس عماد السيد عبدالمعط عبدالهادى18712

97.5كفر علوان ت أطوخشهد ابراهيم هاشم عبداللطيف جاد الكريم18713

ف محمود السيد18714 111.5كفر علوان ت أطوخشهد اشر

131.5كفر علوان ت أطوخشهد ايهاب سعيد الطوجن دمحم18715

وك احمد صالح18716 111.5كفر علوان ت أطوخشهد صالح ميى

88.5كفر علوان ت أطوخشهد عباس بكرى عباس دمحم النادى18717

36كفر علوان ت أطوخشهد دمحم شعبان احمد عل18718

24كفر علوان ت أطوخشيماء دمحم السيد شحاتة18719

123.5كفر علوان ت أطوخصفا عزت صادق السيد18720

ن دمحم حسن18721 77كفر علوان ت أطوخعلياء حسي 

 فؤاد18722
 
131كفر علوان ت أطوخفاطمه عاطف دسوق

ن18723 104.5كفر علوان ت أطوخفوزيه السيد صابر حساني 

129كفر علوان ت أطوخفوزيه حسن عبدالستار عبدالغنن18724

ن18725 127.5كفر علوان ت أطوخقمر احمد السيد محمود حساني 

134كفر علوان ت أطوخلياىل عمرو شعبان محمود احمد18726

133كفر علوان ت أطوخمروه ايمن عبدالمجيد ابراهيم18727

104.5كفر علوان ت أطوخمريم عمرو دمحم سالم18728

122.5كفر علوان ت أطوخمريم يوسف رسىم يوسف سيد احمد الفف 18729

111كفر علوان ت أطوخملك ربيع ابوالنجا ربيع18730

67.5كفر علوان ت أطوخملك عبدهللا ساىم عبدهللا قدوس18731

130كفر علوان ت أطوخمنة هللا احمد دمحم عبدالعاىط دمحم18732

122كفر علوان ت أطوخمنة هللا دمحم احمد عبدالحميد غانم18733

121كفر علوان ت أطوخمنة هللا مختار عبدالغفار مختار دمحم18734

116.5كفر علوان ت أطوخمنة ايهاب رشاد سليمان مدبوىل18735

 فؤاد18736
 
50كفر علوان ت أطوخمنة سيد دسوق

126كفر علوان ت أطوخمنن دمحم رشاد عبدالخالق غنيم18737

ن18738 60كفر علوان ت أطوخنبيله دمحم عل حسي 

ف كمال عثمان18739 67.5كفر علوان ت أطوخنجاه اشر

79كفر علوان ت أطوخندى ابراهيم ابراهيم احمد االنجاض18740

128كفر علوان ت أطوخنوال زىك دمحم خليل18741

53كفر علوان ت أطوخنور الصباح ابراهيم سعيد عباس18742

وز دمحم سمي  الطوجن دمحم18743 81كفر علوان ت أطوخني 

75كفر علوان ت أطوخهاجر عبدالفتاح مفرح عبدالفتاح عبدالقادر18744

70.5كفر علوان ت أطوخهدى احمد عاشور السيد18745

86.5كفر علوان ت أطوخهدى فاروق عبدالفتاح فرج ابراهيم18746

18747
 
134كفر علوان ت أطوخوفاء ابراهيم محمود ابراهيم دسوق

44كفر علوان ت أطوخادهم السيد خليل عبدالفتاح خليل18748

39.5كفر علوان ت أطوخالسيد سويلم سيد سليمان عفيفن18749

88كفر علوان ت أطوخالسيد فهيم ابراهيم فهيم دمحم18750

23كفر علوان ت أطوخباسم كرم صبىح عبدهللا18751

104.5كفر علوان ت أطوختامر وليد عرنى دمحم عبدالرحمن18752

115.5كفر علوان ت أطوخجمال طه جمال عبدالوهاب احمد18753



وك18754 86كفر علوان ت أطوخزياد حمادة عفيفن دمحم ميى

47.5كفر علوان ت أطوخزياد عماد عبدالننى شعبان18755

49.5كفر علوان ت أطوخزياد محمود مصطفن محمود السمان18756

51كفر علوان ت أطوخشهاب ياش مختار ابراهيم عطيه18757

47كفر علوان ت أطوخصابر احمد بركات عبدالخالق18758

ن18759 131.5كفر علوان ت أطوخطة عصام عبدالمطلب عبدالطيف حسني 

71.5كفر علوان ت أطوخعبدالرحمن عبدالننى فاروق عبدهللا دمحم18760

63كفر علوان ت أطوخعبدهللا سامح فاروق عبدهللا شحان18761

54.5كفر علوان ت أطوخعبدالمنعم سعيد عبدالمنعم فوده سليمان18762

ي كامل18763 ي كامل عبدالننى 59.5كفر علوان ت أطوخعبدالننى

ن البنا18764 ن دمحم حسني  105.5كفر علوان ت أطوخعمار ياش حسني 

84.5كفر علوان ت أطوخعمر عبدالحميد دمحم عبدالحميد عبدالخالق18765

77.5كفر علوان ت أطوخفتىح ساىم مختار يوسف احمد18766

ف محمود السيد18767 111كفر علوان ت أطوخمازن اشر

106كفر علوان ت أطوخدمحم احمد عادل عل دمحم18768

ف دمحم عل18769 79كفر علوان ت أطوخدمحم اشر

120كفر علوان ت أطوخدمحم بهجت دمحم شفيق يوسف18770

ن دمحم18771 118كفر علوان ت أطوخدمحم خالد حساني 

65.5كفر علوان ت أطوخدمحم عبدالننى احمد خطاب منىس18772

58كفر علوان ت أطوخدمحم مسعد عبدالعزيز السيد ابراهيم18773

ي كامل دمحم18774
23كفر علوان ت أطوخدمحم مصطفن

94.5كفر علوان ت أطوخدمحم يوسف عل احمد عل شحان18775

133.5كفر علوان ت أطوخمحمود سعيد طه عبدالحميد عبدالخالق18776

32كفر علوان ت أطوخمصطفن ابراهيم مصطفن طه18777

105كفر علوان ت أطوخمصطفن حماده شعبان عبدالوهاب18778

75.5كفر علوان ت أطوخيحن  عماد يحن  عبدالرحمن عبدالباسط18779

ن18780 64.5كفر علوان ت أطوخيوسف حسن دمحم احمد حساني 

136.5كفر علوان ت أطوخيوسف عني  عفيفن عبدالعزيز حمودة18781

ن18782 90كفر الحدادين ع مطوخاروى بالل دمحم حسي 

ي عبدالستار18783
 
90كفر الحدادين ع مطوخاشاء عصام دسوق

84كفر الحدادين ع مطوخاسماء عبود دمحم عبدالصمد18784

103كفر الحدادين ع مطوخام كلثوم احمد عبدالننى كامل18785

 رشاد عبدالننى حسن18786
ن
75كفر الحدادين ع مطوخامان

ي عزت مىحي حسن18787
ن
109.5كفر الحدادين ع مطوخامان

115.5كفر الحدادين ع مطوخامل لؤي حمدي فرحات18788

ه طاهر حمدي فرحات18789 110.5كفر الحدادين ع مطوخامي 

89.5كفر الحدادين ع مطوخانتصار وليد رمضان السيد حسن18790

 ابراهيم18791
 
103كفر الحدادين ع مطوخايه ابراهيم صالح دسوق

ف شحاته السيد18792 107كفر الحدادين ع مطوخجنات اشر

43.5كفر الحدادين ع مطوخحبيبه خالد حسن دمحم18793

ي كامل عبدالحميد18794
127.5كفر الحدادين ع مطوخحبيبه مصطفن

89.5كفر الحدادين ع مطوخداليا جمال زغلول محمود18795

125.5كفر الحدادين ع مطوخدعاء شعبان امام محمود18796

127.5كفر الحدادين ع مطوخرحمه احمد حسن عبدالحميد18797

ي فتىحي احمد 18798
ن
102.5كفر الحدادين ع مطوخبسيطه-رحمه هان

116كفر الحدادين ع مطوخرنا حمدي خليفة بيوىمي18799

ن18800 124كفر الحدادين ع مطوخرنا دمحم رجب حسني 

ن18801 ي امي  82كفر الحدادين ع مطوخساره عادل عبدالننى

102كفر الحدادين ع مطوخساميه دمحم صالح طه18802

105كفر الحدادين ع مطوخسلىم مجدي احمد دمحم18803



100.5كفر الحدادين ع مطوخسميحه عل فرج عل عبدالوهاب18804

يف ثروت عبدالحليم18805 وق شر 103.5كفر الحدادين ع مطوخشر

87كفر الحدادين ع مطوخشمس دمحم توفيق احمد18806

100.5كفر الحدادين ع مطوخشهد تامر فوزي سند18807

63كفر الحدادين ع مطوخشهد دمحم صالح السيد18808

ي فرحات18809
35.5كفر الحدادين ع مطوخشيماء وليد عفيفن

ي دمحم رشاد حسن18810 71كفر الحدادين ع مطوخصباح عبدالننى

81.5كفر الحدادين ع مطوخعليه حامد شعبان حامد18811

98.5كفر الحدادين ع مطوخعيون حمادة عاطف دمحم18812

108كفر الحدادين ع مطوخفاطمه ايمن عاشور عبدالمؤمن18813

22كفر الحدادين ع مطوخفاطمه تامر رضا عبدالمجيد18814

95كفر الحدادين ع مطوخفرحه سيد دمحم دمحم18815

59.5كفر الحدادين ع مطوخفريده احمد دمحم عبدالموجود احمد18816

53.5كفر الحدادين ع مطوخكريمه سعيد حامد عبدالرحمن18817

121.5كفر الحدادين ع مطوخكريمه مصطفن دمحم الطوجن18818

101كفر الحدادين ع مطوخليل نبيل السيد ابراهيم18819

ن السيد18820 124كفر الحدادين ع مطوخمريم احمد امي 

112.5كفر الحدادين ع مطوخمريم ساىمي دمحم حسن18821

106.5كفر الحدادين ع مطوخمريم عبدربه رمضان دمحم18822

55.5كفر الحدادين ع مطوخمريم نارص رمضان محمود18823

58.5كفر الحدادين ع مطوخمريم وليد يىحي علي18824

129.5كفر الحدادين ع مطوخملك احمد فتىحي امام18825

ي شعبان حامد18826 78كفر الحدادين ع مطوخملك صيى

ي طه18827
99كفر الحدادين ع مطوخملك طه مصطفن

49كفر الحدادين ع مطوخملك ماهر السيد فرحات18828

39.5كفر الحدادين ع مطوخملك دمحم سعيد مسعود18829

ي مصطفن احمد18830 82.5كفر الحدادين ع مطوخملك محمود حسب الننى

129كفر الحدادين ع مطوخمنة هللا وائل فؤاد دمحم يوسف18831

63كفر الحدادين ع مطوخمها وائل دمحم علي18832

94.5كفر الحدادين ع مطوخىم وليد احمد عبدالعزيز18833

111كفر الحدادين ع مطوخندى رمضان شحات حفنن دمحم18834

130كفر الحدادين ع مطوخنعمه اسامه دمحم فتىحي18835

يف احمد صبىحي ندا18836 96كفر الحدادين ع مطوخنفيسه شر

115.5كفر الحدادين ع مطوخنوال دمحم السيد شعبان محمود18837

!VALUE#كفر الحدادين ع مطوخنورا عبدالعزيز عجىمي عبدالعزيز علي18838

ف صالح بيوىم متوىل18839 126كفر الحدادين ع مطوخنورهان اشر

75كفر الحدادين ع مطوخهاجر مسعد عليوة جمعة18840

90كفر الحدادين ع مطوخهدى عل فرج عل عبدالوهاب18841

120.5كفر الحدادين ع مطوخوفاء بكري عبدالعال علي18842

110.5كفر الحدادين ع مطوخوفاء طاهر السيد فتىحي18843

ي عواد18844
ن خالد مصطفن 88.5كفر الحدادين ع مطوخياسمي 

ن دمحم عبدالحفيظ حسن 18845 72.5كفر الحدادين ع مطوخبسيطه- ياسمي 

ف عبدالمنعم السيد18846 19كفر الحدادين ع مطوخابراهيم اشر

ف مامون السيد18847 20كفر الحدادين ع مطوخابراهيم اشر

101كفر الحدادين ع مطوخاحمد ابراهيم رزق ابراهيم18848

47كفر الحدادين ع مطوخاحمد ابراهيم فاروق دمحم18849

ي عبدالستار18850 53كفر الحدادين ع مطوخاحمد حسن صيى

ي18851
64كفر الحدادين ع مطوخاحمد رزق فتىحي مصطفن

50.5كفر الحدادين ع مطوخاحمد عبدهللا منصور عبدهللا18852

ي فرحات18853
34.5كفر الحدادين ع مطوخاحمد فرحات عفيفن



26.5كفر الحدادين ع مطوخاحمد دمحم زغلول محمود18854

63كفر الحدادين ع مطوخاحمد دمحم عبدالخالق السيد18855

57.5كفر الحدادين ع مطوخاسالم محمود سعيد رفاعي18856

39.5كفر الحدادين ع مطوخاسالم يشي احمد دمحم عبدالحميد18857

34.5كفر الحدادين ع مطوخامي  احمد رمضان دمحم18858

14كفر الحدادين ع مطوخانس عبدالرحمن يىحي علي18859

ي18860 76كفر الحدادين ع مطوخايمن عالء ايمن عبدالننى

94كفر الحدادين ع مطوخحسن دمحم حسن عبدالفتاح18861

86.5كفر الحدادين ع مطوخرضا شاكر رضا عبدالمجيد18862

78.5كفر الحدادين ع مطوخزياد سعيد السيد عبدالحميد18863

ن18864 108كفر الحدادين ع مطوخزياد طارق فتىحي حسي 

ن18865 88كفر الحدادين ع مطوخسامح محمود السيد حسي 

84.5كفر الحدادين ع مطوخسعيد رفاعي سعيد رفاعي18866

76كفر الحدادين ع مطوخسفيان احمد صالح عبدالسالم18867

63.5كفر الحدادين ع مطوخسمي  تامر سميى دمحم ابراهيم18868

82.5كفر الحدادين ع مطوخسيف الدين دمحم السيد عبدهللا18869

81كفر الحدادين ع مطوخسيف دمحم سعيد دمحم بيوىم18870

83كفر الحدادين ع مطوخصبىح وليد صبىحي السيد18871

ن طه فتىحي18872 97.5كفر الحدادين ع مطوخطه حسي 

101.5كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن ابوزيد مهدي عبدالهادي18873

115.5كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن خالد محفوظ يوسف18874

104كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن عبدالحميد السيد عبدالحميد18875

 متوىلي18876
ن ي امي  96كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن عبدالننى

94.5كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن متوىلي رجب متوىلي18877

ن الصادق18878 ي حسي 
ن
92كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن هان

89.5كفر الحدادين ع مطوخعبدالرحمن وليد نوح دمحم18879

ى18880 83كفر الحدادين ع مطوخعبدهللا احمد محمود احمد الزهي 

91كفر الحدادين ع مطوخبسيطه- عبدهللا دمحم فكرى السيد دمحم الديب 18881

94.5كفر الحدادين ع مطوخعبدهللا محمود السيد احمد18882

96كفر الحدادين ع مطوخعبدالوهاب رافت عبدالوهاب عبدهلل18883

85كفر الحدادين ع مطوخعل شحته علي دمحم18884

87.5كفر الحدادين ع مطوخعل دمحم حسن مختار18885

80.5كفر الحدادين ع مطوخعل دمحم سعد عبدالفتاح18886

124كفر الحدادين ع مطوخعمر اسالم دمحم عبدالمنعم شحات امام18887

76.5كفر الحدادين ع مطوخعمر غالب عبدالعظيم عبدالمجيد18888

ن الصادق18889 ي حسي 
ن
76كفر الحدادين ع مطوخعمر هان

73.5كفر الحدادين ع مطوخعمر وجية دمحم رمضان18890

60.5كفر الحدادين ع مطوخفارس ربيع عبدالفتاح خليفه18891

58.5كفر الحدادين ع مطوخفارس دمحم حمدي فرحات ابراهيم18892

102كفر الحدادين ع مطوخفهد دمحم فاروق دمحم18893

116كفر الحدادين ع مطوخمازن دمحم مفرح عبدالرازق18894

108.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم احمد صالح دمحم18895

124كفر الحدادين ع مطوخدمحم احمد عبدالقادر عبدالسميع18896

ف مامون السيد18897 74.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم اشر

47كفر الحدادين ع مطوخدمحم السيد سعيد عبدالحميد18898

 السيد يوسف18899
 
88.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم السيد شوق

ي18900
ي الطوجن

ي عفيفن
55كفر الحدادين ع مطوخدمحم الطوجن

ن دمحم عبدالرحمن18901 117كفر الحدادين ع مطوخدمحم حسي 

117.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم صابر طه فتىحي18902

77.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم عبدالعزيز عثمان عبدالعزيز18903



133.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم عبدالفتاح عطية عبدالفتاح18904

83.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم عبدهللا دمحم بيوىم18905

91.5كفر الحدادين ع مطوخدمحم محمود حافظ حافظ فرحات18906

ن18907 115كفر الحدادين ع مطوخمحمود احمد عزت حسني 

87كفر الحدادين ع مطوخمحمود احمد دمحم طنطاوي18908

76.5كفر الحدادين ع مطوخمحمود السيد علي عواد18909

80.5كفر الحدادين ع مطوخمحمود طاهر دمحم ذىكي18910

ن شعبان 18911 74كفر الحدادين ع مطوخبسيطه- معاذ بالل دمحم حسي 

86.5كفر الحدادين ع مطوخمعاذ حمادة عطية عبدالرازق18912

80كفر الحدادين ع مطوخممدوح دمحم ممدوح عبدالواحد18913

ي18914
ي عبدالسميع مصطفن

99كفر الحدادين ع مطوخنور مصطفن

124كفر الحدادين ع مطوخنورالدين دمحم عبدهللا عبدالهادي18915

35كفر الحدادين ع مطوخهالل عبدهللا السيد عبدهللا18916

88كفر الحدادين ع مطوخيحن  خاطر دمحمى خاطر18917

93كفر الحدادين ع مطوخيوسف احمد متوىلي اسماعيل18918

ى18919 93.5كفر الحدادين ع مطوخيوسف احمد محمود احمد الزهي 

97كفر الحدادين ع مطوخيوسف عزام سعد محمود18920

91كفر الحدادين ع مطوخيوسف مسعد السيد عواد18921

130.5الغزاوية ت أطوخاروى دمحم السيد محمود السيد النويىسر18922

ن عبدة18923 127الغزاوية ت أطوخاسماء اسماعيل حساني 

66.5الغزاوية ت أطوخامل عصام مهدي رمضان18924

130.5الغزاوية ت أطوخايمان طاهر علي ابراهيم خليل18925

ي دمحم18926
121الغزاوية ت أطوخريناد السيد دمحم عبدالغنن

ن مجاهد18927 136الغزاوية ت أطوخفاتن دمحم مجاهد حسني 

137الغزاوية ت أطوخفاطمه سعد مدبوىل دمحم18928

129الغزاوية ت أطوخفاطمه كمال ابراهيم امام عفيفن18929

ي علي دمحم علي18930
 
13.5الغزاوية ت أطوخمنار دسوق

ن حشيش18931 131.5الغزاوية ت أطوخمنة هللا فريد حامد عبدالعزيز حنسي 

69.5الغزاوية ت أطوخندى احمد عبدالفتاح محمود السيد18932

135.5الغزاوية ت أطوخندى عادل عبدالسالم السيد عوض18933

قاوي السيد علي الصايح18934
138.5الغزاوية ت أطوخنورا شر

116الغزاوية ت أطوخنورهان محمود رمضان دمحم18935

97.5الغزاوية ت أطوخوالء بدر حسن عبدهللا18936

133.5الغزاوية ت أطوخابراهيم رمضان ابراهيم عطيه18937

124الغزاوية ت أطوخابراهيم مىحي الدين محمود ابراهيم قمر18938

28الغزاوية ت أطوخاحمد سامح عطيه السيد حسن18939

ي18940
111.5الغزاوية ت أطوخاحمد ساىم احمد طه امام عفيفن

128الغزاوية ت أطوخاحمد سعد مدبوىل دمحم18941

128.5الغزاوية ت أطوخاحمد عبدالحميد صالح عبدالحميد ابراهيم18942

ف دمحم الشحات18943 128الغزاوية ت أطوخاسالم اشر

121.5الغزاوية ت أطوخبدوى دمحم بدوى فوزى18944

117.5الغزاوية ت أطوخحسن السيد حسن فرحات عبدالمجيد18945

103.5الغزاوية ت أطوخحلىم احمد حلىم عبدالحليم18946

134الغزاوية ت أطوخحمدى رفعت حمدى عبده عض18947

117.5الغزاوية ت أطوخزياد كمال دمحم عل عفيفن18948

112الغزاوية ت أطوخعبدالرحمن ايهاب كامل السيد حسن الغزاوى18949

122الغزاوية ت أطوخعبدالرحمن يوسف عواد يوسف البنا18950

91الغزاوية ت أطوخعبدالفتاح ساىم عبدالفتاح غنيم18951

ي18952
60.5الغزاوية ت أطوخعبدهللا عبدالرازق عبده ابوالعال دمحم عفيفن

ن التعلب18953 100.5الغزاوية ت أطوخعمر محسن عمر علي حساني 



126.5الغزاوية ت أطوخعمرو طارق عبدالفتاح دمحم الغزاوي18954

!VALUE#الغزاوية ت أطوخدمحم احمد دمحم عبدالموجود18955

81.5الغزاوية ت أطوخدمحم الطوجن السيد الطوجن امام18956

93الغزاوية ت أطوخدمحم تهاىم دمحم عبدالفتاح18957

ن18958 ن مجاهد حساني  108الغزاوية ت أطوخدمحم حسي 

119الغزاوية ت أطوخدمحم عبدهللا مغاوري دمحم18959

ن مجاهد18960 128.5الغزاوية ت أطوخمصطفن دمحم مجاهد حسني 

119.5الغزاوية ت أطوخيوسف السيد السيد عبدالخالق دمحم18961

35.5الغزاوية ت أطوخيوسف عبدالقادر خميس عبدالمجيد18962

65.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخاشاء بدران حسن عبدالحميد18963

 عبدالبصي 18964
118.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخامل الطوجن الطوجن

42صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخايمان ابراهيم عطا عبدالمطلب عبدالحميد18965

ى عبدهللا زىك18966 106.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخايه صيى

80صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدنيا مرع حسن عبدالحميد18967

72.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدنيا وائل عطيه عبدالخالق18968

75صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخرانيا حسن خليل دمحم18969

112.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخرقيه خالد سعد دمحم18970

92صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخروان دمحم السيد عل18971

88صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخساره عبدالننى كامل عفيفن18972

84صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخساميه السيد السيد دمحم18973

100صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخسماسم رمضان دمحم عبدالمعز18974

123صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمريم احمد لملوم توفيق18975

47.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخهاجر فراج سالم بركات18976

 فرماوى18977
 
76صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخهدير فرماوى دسوق

119.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخوفاء محمود حسن ابوالفضل18978

115صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخاحمد خالد عبدالقادر عبدالعاىط18979

97.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخبسيطه- احمد رافت محمود كمال دمحم 18980

ن عبدالسميع18981 116.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخاحمد رفاع حسي 

98صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخاحمد دمحم عزت عل18982

82صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخادهم مجدى دمحم فرحات18983

59صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخامي  دمحم عزت دمحم18984

84.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخحمادة دمحم دمحم عبدالمعز18985

114.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخزيادالدين ابراهيم عل فرحات18986

110.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخصابر احمد صابر حسن18987

101.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخبسيطه- عبدالجليل احمد عبدالجليل عبدهللا 18988

64صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخعبدالرحمن ركاب حميد ركاب18989

100.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخبسيطه- عبدالرحمن فرحات يحن  فرحات 18990

97.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخعبدالمجيد عاطف عبدالمجيد السيد18991

101صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخعل دمحم عبدالفتاح عبدالسالم18992

97صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم رضا عبدهللا بيوىم18993

106صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم عبدالفتاح صبىح عبدالفتاح18994

78.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم عل انور عل18995

104.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم عمرو عبدهللا زىكي دمحم18996

110صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخبسيطه- دمحم محمود دمحم خميس 18997

75صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمحمود سعيد حمدان عبدالجواد18998

113صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمصطفن ربيع عبدالستار سليمان18999

89صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمصطفن دمحم صابر عبدالحميد19000

121.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمصطفن محمود لملوم توفيق19001

ن19002  حامد حسني 
ن
121صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخيوسف هان

129بلتان ع مطوخابتسام صبيح محمود حسن19003



133.5بلتان ع مطوخاشاء احمد عبدالرحمن علي19004

134بلتان ع مطوخاشاء اسامه عبدالمجيد بيوىمي19005

104بلتان ع مطوخاشاء جمال فتىح عبدالموجود عواد19006

86.5بلتان ع مطوخاشاء دمحم عبدالعزيز التهاىمي19007

136.5بلتان ع مطوخاشاء مسعد عبدالؤمن عبدالمقصود19008

106بلتان ع مطوخاسماء اسامه فتىحي يس19009

ن19010  حسني 
 
اف احمد عبدهللا عراق 116.5بلتان ع مطوخاشر

127.5بلتان ع مطوخاالء احمد عبدالفتاح السيد19011

81بلتان ع مطوخامل صالح صالح دمحم19012

133.5بلتان ع مطوخامل دمحم عبدالموجود عبدالوهاب شحاته19013

ه وليد رجب مرس سعيد19014 136بلتان ع مطوخامي 

32بلتان ع مطوخايات ابراهيم حلىم دمحم الصاوى19015

يف دمحم19016 129بلتان ع مطوخايمان جمال الدين دمحم شر

129.5بلتان ع مطوخايمان حمدي زكريا السيد19017

135.5بلتان ع مطوخايمان دمحم مصطفن دمحم مصطفن19018

ي19019
 
135بلتان ع مطوخايه اسامه النادي قايان

134.5بلتان ع مطوخايه هللا دمحم جمعه ابوالفضل بدوى هزاع19020

68بلتان ع مطوخايه سعيد دمحم الطوجن شعبان19021

 عرنى السمح19022
112.5بلتان ع مطوخايه سيد حسنن

121بلتان ع مطوخايه عبدالرازق عبدالفتاح عبدالمقصود19023

131بلتان ع مطوخايه عماد السيد حسينن دمحم19024

137بلتان ع مطوخايه دمحم عبدالكريم دمحم جابر19025

ي جالل حجازي19026 133بلتان ع مطوخبسنت عبدالننى

131بلتان ع مطوختغريد ساىمي زينهم حسن19027

129.5بلتان ع مطوختف  عبدالقادر عبدالرؤف عبدالقادر بغدادى19028

136بلتان ع مطوخجنن محمود كرم محمود دمحم19029

78بلتان ع مطوخجهاد وليد فوزى عبدالحكيم19030

107بلتان ع مطوخجويريه دمحم امام عبدالفتاح19031

133بلتان ع مطوخحبيبه ابراهيم عبدهللا عبدالدايم دمحم19032

106.5بلتان ع مطوخحبيبه اسالم تبارك عبدالعزيز19033

 عفيفن19034
 
128.5بلتان ع مطوخحبيبه عماد عبدالفتاح عراق

137.5بلتان ع مطوخحسناء دمحم حميده دمحم قايتباى19035

ف دمحم وجدي19036 يه اشر 126بلتان ع مطوخخي 

129بلتان ع مطوخداليا نبيل عبدالفتاح عبدة19037

132بلتان ع مطوخدعاء احمد عبدالمجيد دمحم عبدالوهاب19038

ن رمضان19039 ي حسني 
ن
125.5بلتان ع مطوخدنيا هان

118.5بلتان ع مطوخدنيا وائل خليفه محمود خليفه19040

50.5بلتان ع مطوخذكرى السيد عبدالمنعم السيد19041

79.5بلتان ع مطوخرحمه رمضان احمد السيد مطاوع19042

87.5بلتان ع مطوخرحمه طارق الشحات عبدالعزيز دمحم19043

يف19044 131.5بلتان ع مطوخرضوه دمحم دمحم السيد دمحم شر

98بلتان ع مطوخرضوه هاشم رمضان شبل احمد جمعه19045

103بلتان ع مطوخرضوى رافت عبداليى دمحم19046

19047
ن
102.5بلتان ع مطوخروان خالد ابوالمعاىط مدبوىل بسيون

60.5بلتان ع مطوخروان صالح عبدالرحمن عبدالعزيز19048

38بلتان ع مطوخرودينا امام سيد امام حامد19049

131بلتان ع مطوخريم مدحت رمضان السعيد عبدالفتاح19050

104بلتان ع مطوخريهام رمضان فتىحي دمحم19051

116.5بلتان ع مطوخزينب حسام الدين عبدهللا دمحم ابراهيم19052

117.5بلتان ع مطوخساره احمد دمحم حمزه دمحم19053



ف محمود حسن19054 135بلتان ع مطوخساره اشر

129بلتان ع مطوخسلىم دمحم رضا دمحم قطب عويس عيسوى الخوىل19055

74.5بلتان ع مطوخسلوي شعبان عبدالكريم دمحم19056

ف حسن فريد19057 106بلتان ع مطوخسما اشر

114بلتان ع مطوخسما مسعد حسنن دمحم19058

107بلتان ع مطوخسماح علي جمال علي19059

128بلتان ع مطوخسمر عالء عبدالسميع عبدالعزيز19060

130.5بلتان ع مطوخسمر وليد رجب ابوالفضل19061

وق عبدالفتاح امام عبدالفتاح19062 123.5بلتان ع مطوخشر

122بلتان ع مطوخشهد احمد ابو الفتوح مغاورى دمحم19063

ي ابراهيم19064
110بلتان ع مطوخشهد احمد الطوجن

104.5بلتان ع مطوخشهد تامر رمضان مصطفن احمد19065

!VALUE#بلتان ع مطوخشهد حسام طلعت عبدالفتاح19066

95بلتان ع مطوخشهد رضا عبدالمنعم عبده19067

109بلتان ع مطوخشهد عرفات عيد عبدالرحيم19068

19069
 
117.5بلتان ع مطوخشهد دمحم السيد ابراهيم الدسوق

115.5بلتان ع مطوخشهد دمحم عفيفن دمحم عبدالعال19070

63.5بلتان ع مطوخشهد مدحت دمحم دمحم شحاته19071

98.5بلتان ع مطوخشهد مسعد عبدالفتاح عبدة19072

131.5بلتان ع مطوخشهد مصلح دمحم حجازى السيد19073

ي عبدالمنعم السيد19074
ن
133بلتان ع مطوخشهد هان

122بلتان ع مطوخشهد وليد دمحم عني 19075

126.5بلتان ع مطوخشهد ياش صالح الدين عبده19076

129.5بلتان ع مطوخشيماء احمد عبدالمجيد دمحم عبدالوهاب19077

138.5بلتان ع مطوخشيماء عصام عبدالفتاح عبدالعال19078

119.5بلتان ع مطوخصباح عبدالنارص عبدالمنصف عبدالجليل19079

130بلتان ع مطوخعائشه تامر صالح الدين دمحم19080

57بلتان ع مطوخعلياء سعد مقلد عبدالعزيز19081

89.5بلتان ع مطوخغاده عالءالدين عبدالمجيد توفيق عبدالتواب19082

 موس عبدالعزيز19083
 
116بلتان ع مطوخفاتن فريد شوق

119بلتان ع مطوخفاطمه اسالم شحاته يس دمحم شحاته19084

112بلتان ع مطوخفاطمه الطوجن عطية الطوجن19085

51.5بلتان ع مطوخفاطمه حسام الدين شحاته عبدالحليم19086

ي السيد عبدالخالق19087
111بلتان ع مطوخفاطمه راضن

129بلتان ع مطوخفاطمه عبالجليل بكرى عبدالجليل19088

129بلتان ع مطوخفاطمه عبدالحليم حسنن عبدالحليم19089

ن19090 96.5بلتان ع مطوخفاطمه عبدالعزيز عبدالفتاح حسي 

96بلتان ع مطوخفاطمه عبدالننى عل عل19091

129بلتان ع مطوخفاطمه غنام احمد دمحم عبدالمؤمن19092

130بلتان ع مطوخفاطمه فوزي عبدالرجمن يوسف19093

72بلتان ع مطوخفاطمه كرم ربيع دمحم مصطفن19094

ن دمحم احمد19095 105بلتان ع مطوخفاطمه دمحم حساني 

100بلتان ع مطوخفاطمه دمحم سليمان دمحم19096

ي19097 94بلتان ع مطوخفاطمه دمحم عبدالقادر عبدالننى

122.5بلتان ع مطوخفاطمه دمحم علي عبدالعزيز19098

131.5بلتان ع مطوخفاطمه يشى السيد عقل عبداليى19099

 صالح السيد دمحم19100
ن
126بلتان ع مطوخفرح هان

29.5بلتان ع مطوخفرحه ايمن عبدالمنعم عفيفن دمحم19101

121بلتان ع مطوخفرحه دمحم عبدهللا محمود19102

39.5بلتان ع مطوخكريمه دمحم فوزي عبدالحكيم19103



122بلتان ع مطوخلقاء عبده دمحم نجاح عبده عبدالمجيد19104

ن مسيحة19105 120.5بلتان ع مطوخمرنا سمي  رزق هللا حني 

 قاسم19106
ن
121.5بلتان ع مطوخمريم السعيد زىك بسيون

133بلتان ع مطوخمريم انور دمحم جميل فريد الطوجن19107

132بلتان ع مطوخمريم حماده مسعد دمحم غنيىم19108

131بلتان ع مطوخمريم خليفة عبدالسالم شعبان19109

108بلتان ع مطوخمريم رجب دمحم احمد عل19110

81بلتان ع مطوخمريم عبدالهادى صبيح الطوجن19111

ن محمود19112 135بلتان ع مطوخمريم محمود امي 

55.5بلتان ع مطوخمريم مسعد عبدالمؤمن السيد مصطفن19113

ن19114 126.5بلتان ع مطوخملك انور عبدالرحيم عيد عل حساني 

ي19115 123بلتان ع مطوخملك جمال عزالرجال عرانى

106بلتان ع مطوخملك رشدى عل قنديل19116

28بلتان ع مطوخملك عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح امام19117

132بلتان ع مطوخملك عماد عطيه عبدالرحمن19118

113بلتان ع مطوخملك دمحم عبدالعظيم عبدالدايم دمحم جيى19119

89بلتان ع مطوخملك دمحم عبدالمؤمن عبدالوهاب19120

ن19121 116.5بلتان ع مطوخملك وائل عبدالكريم عل شاهي 

103.5بلتان ع مطوخملك وليد دمحم شعبان19122

120.5بلتان ع مطوخملك وليد دمحم عبدالفتاح19123

ن دمحم عل19124 136.5بلتان ع مطوخمنة هللا احمد عبدالفتاح حسي 

131بلتان ع مطوخمنة هللا احمد دمحم عبادة19125

109.5بلتان ع مطوخمنة هللا ايهاب دمحم نجاح عبده عبدالمجيد19126

116.5بلتان ع مطوخمنة هللا سامح عزالعرب محمود دمحم19127

125.5بلتان ع مطوخمنة هللا عبدالمقصود دمحم عبدالفتاح19128

136بلتان ع مطوخمنة هللا مسعد فاروق يسن سالمه19129

101.5بلتان ع مطوخمنه السعداوي عبدهللا السيد19130

17بلتان ع مطوخمنه عالء ابراهيم زايد عبيد19131

130.5بلتان ع مطوخمنه فضيلي عبدالفتاح فريد19132

97.5بلتان ع مطوخبسيطه- منه دمحم عبدالحميد عبدالسالم 19133

133.5بلتان ع مطوخمنه دمحم عبدالكريم عبدالمتجل19134

128بلتان ع مطوخمنه مسعد زكريا السيد19135

7بلتان ع مطوخىم محمود حميده يوسف عفيفن19136

ن19137 ن شاهي  4بلتان ع مطوخىم مهدى محمود مرس حساني 

128.5بلتان ع مطوخىم ياش خليفه محمود خليفه19138

138بلتان ع مطوخىم ياش عبدالفتاح عبدالعال السيد سليمان19139

38بلتان ع مطوخمىاده عالء ابراهيم عبدالقوى19140

53بلتان ع مطوخنجوى جمال عبدالعزيز عبدالسالم19141

130.5بلتان ع مطوخندا ساىم عبدالسميع عبدالعزيز دمحم19142

131.5بلتان ع مطوخندى حاتم عطية عبدالفتاح ابراهيم19143

ى السيد عطيه شحاته19144 56بلتان ع مطوخندى صيى

9بلتان ع مطوخندى عصام مسعد عبدالوهاب19145

ي محمود19146
71بلتان ع مطوخندى عمرو حسنن

93.5بلتان ع مطوخندى دمحم عبدهللا عبده بركات19147

18.5بلتان ع مطوخندى مدبوىل السيد مدبوىل19148

ن19149 66.5بلتان ع مطوخنشين خضن عبدالفتاح حسي 

138.5بلتان ع مطوخنشين مسعد دمحم السيد بركات احمد19150

 شديد19151
 
35بلتان ع مطوخنعمه احمد حامد عراق

120بلتان ع مطوخنه ايمن رجب مرس19152

122بلتان ع مطوخنورا السيد بكرى عمر عمر19153



89.5بلتان ع مطوخنورا رفعت السيد بيوىمي19154

122بلتان ع مطوخنورا محمود محمود ابراهيم19155

ن شعبان عبدالمنعم عفيفن19156 مي  131.5بلتان ع مطوخني 

ه يوسف دمحم شعبان دمحم19157 122.5بلتان ع مطوخني 

134بلتان ع مطوخهاجر احمد حسنن محمود حسن صبيح19158

126.5بلتان ع مطوخهاجر احمد فتىح عبدالمنعم عبدالغنن19159

124.5بلتان ع مطوخهاجر جمال السيد عل19160

132بلتان ع مطوخهاجر خالد دمحم عبدهللا ابراهيم شلنى19161

84بلتان ع مطوخهاجر رافت يس دمحم19162

93بلتان ع مطوخهاجر كرم ربيع دمحم مصطفن19163

121بلتان ع مطوخهبه هللا احمد حسن بيسم19164

128بلتان ع مطوخهدى ايمن السيد عبدالعزيز19165

126.5بلتان ع مطوخهدير صالح حسنن دمحم ابو زيد19166

33بلتان ع مطوخهدير عيد دمحم شبل دمحم19167

120بلتان ع مطوخهنا اسامه كرم محمود دمحم19168

102بلتان ع مطوخهناء ممدوح عبدالمنعم السيد19169

78.5بلتان ع مطوخبسيطه- والء وائل عبدالمجيد عبدالمجيد عشماوى 19170

ن عبدالعزيز السيد عبدالمعبود دمحم19171 74بلتان ع مطوخياسمي 

 عبدالعزيز علي عبدالعزيز19172
ن 8.5بلتان ع مطوخياسمي 

ي19173
98.5بلتان ع مطوخابراهيم احمد ابراهيم عفيفن

106بلتان ع مطوخابراهيم دمحم رضا عبدالعزيز19174

ن19175 106.5بلتان ع مطوخابراهيم نبيل شحاته حسني 

116بلتان ع مطوخابراهيم ياش دمحم البكري19176

132بلتان ع مطوخاحمد ابراهيم ابو السعود احمد19177

83.5بلتان ع مطوخاحمد اسعد عبدالحميد محمود السيد19178

79.5بلتان ع مطوخاحمد اسماعيل عل دمحم عل زايد19179

81بلتان ع مطوخاحمد اسماعيل قنديل رمضان دمحم19180

64بلتان ع مطوخاحمد السعيد رجب السيد19181

110بلتان ع مطوخاحمد السيد دمحم سند مغاورى عبدالمطلب19182

112.5بلتان ع مطوخاحمد جمال عبدالموجود احمد سليمان19183

54.5بلتان ع مطوخاحمد رضا عبدالقادر بكرى19184

ن دمحم19185 113بلتان ع مطوخاحمد رمضان ياسي 

122بلتان ع مطوخاحمد زكريا سعيد دمحم19186

45بلتان ع مطوخاحمد زينهم ابوالنجا شحاته19187

123.5بلتان ع مطوخاحمد ساىم عبدالحكيم احمد السيد19188

135.5بلتان ع مطوخاحمد عادل يس عبدالقادر19189

 يوسف19190
 
80.5بلتان ع مطوخاحمد عاطف عراق

125.5بلتان ع مطوخاحمد عبدهللا مصطفن دمحم مصطفن19191

99.5بلتان ع مطوخاحمد عبدالمنعم دمحم احمد19192

122بلتان ع مطوخاحمد عرفات عبدالموجود عبدالجيد19193

ي محمود19194
84بلتان ع مطوخاحمد دمحم حسنن

106.5بلتان ع مطوخاحمد دمحم عبدالحميد حجاب عل19195

55بلتان ع مطوخاحمد دمحم فرج دمحم عزام19196

38.5بلتان ع مطوخاحمد مخيمر دمحم شبل دمحم19197

72.5بلتان ع مطوخاحمد مسعد جوده حسن19198

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- احمد وليد دمحم محمود بيوىم االعض 19199

اره19200 115.5بلتان ع مطوخادهم بيوىمي دمحم بداوى بيوىم شر

87بلتان ع مطوخادهم خالد حسن دمحم19201

ع19202 ن مرس اليى  يسي 
 
63.5بلتان ع مطوخادهم دسوق

122.5بلتان ع مطوخاسالم احمد السيد شعبان19203



114بلتان ع مطوخاسالم احمد ربيع احمد ابراهيم19204

ي صابر السعيد19205
100بلتان ع مطوخالسعيد الطوجن

87بلتان ع مطوخالسيد ايمن السيد عبدالعزيز السيد19206

59بلتان ع مطوخالسيد طنطاوى السيد ناجى19207

101بلتان ع مطوخالسيد عاطف السيد شعبان19208

56.5بلتان ع مطوخالسيد عبدالسميع السيد طلبه19209

102.5بلتان ع مطوخايهاب اسامه فتىح مهدى دمحم ابراهيم19210

ن19211 111.5بلتان ع مطوخباسم اسامه جرجس حني 

60بلتان ع مطوخبكري ايمن بكري عبدالمنعم19212

82بلتان ع مطوخبسيطه- حامد رمضان دمحم رمضان 19213

64.5بلتان ع مطوخحسام احمد دمحم عبدهللا19214

53.5بلتان ع مطوخحسام اسامه دمحم بيوىم مصطفن19215

87.5بلتان ع مطوخبسيطه- حسن احمد دمحم مرزوق 19216

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- حسن محروس حسن السيد 19217

81.5بلتان ع مطوخبسيطه- حسن دمحم عبدالرازق دمحم 19218

49.5بلتان ع مطوخحسنن تامر رضا الطوجن19219

114بلتان ع مطوخحماده الطوجن عزت الطوجن السيد19220

110بلتان ع مطوخخالد مجدى عبده يسن19221

92بلتان ع مطوخخالد دمحم امام دمحم19222

33.5بلتان ع مطوخرضا تامر رضا الطوجن عبدالوهاب19223

62.5بلتان ع مطوخزياد السيد عبدالراضن السيد19224

101بلتان ع مطوخزياد ايمن شعبان عبدالحليم عل الحداد19225

90.5بلتان ع مطوخزياد تامر عزالدين حسن19226

79.5بلتان ع مطوخزياد رضا عبدالخالق دمحم اسماعيل19227

33.5بلتان ع مطوخزياد صبيح حسن صبيح19228

35.5بلتان ع مطوخزياد عصام شحاته ضيف19229

3.5بلتان ع مطوخزياد عماد شحاته ابراهيم شحاته19230

102.5بلتان ع مطوخزياد دمحم عبدالمنعم عبدة19231

121بلتان ع مطوخزياد مسعد عبدالموجود عبدالجواد19232

20.5بلتان ع مطوخزيدان علي زيدان بلكام19233

19234
 
 زيدان دسوق

 
110.5بلتان ع مطوخسيف ابراهيم دسوق

18.5بلتان ع مطوخسيف دمحم ابراهيم زايد عبيد19235

88بلتان ع مطوخشادى وجيه عطيه لبيب19236

116.5بلتان ع مطوخصابر السيد صابر السعيد19237

114بلتان ع مطوخصالح السيد صالح محمود19238

37بلتان ع مطوخصالح عبدالموجود صالح عبدالموجود عبدالفتاح19239

80بلتان ع مطوخصالح عرفات كمال سالم دمحم19240

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم 19241

84.5بلتان ع مطوخعبدالرحمن رمضان عبدالرحمن يوسف19242

65بلتان ع مطوخعبدالرحمن دمحم عل دمحم19243

116بلتان ع مطوخعبدهللا سعيد عبدهللا السمح ابراهيم عمار19244

98بلتان ع مطوخعبدهللا سالمة عبدالموجود عبده19245

104.5بلتان ع مطوخعبدهللا عبده عل عبده عل19246

ى19247 29بلتان ع مطوخعبدهللا عماد عبدالمنعم بحي 

91بلتان ع مطوخعبدهللا كرم بكرى محمود نصار19248

122.5بلتان ع مطوخعبدهللا دمحم عبدهللا يس19249

يف عبدالباسط19250 يف عبدالمنعم شر 125.5بلتان ع مطوخعبدالمنعم شر

18بلتان ع مطوخعبدالمنعم عالء ابراهيم زايد عبيد19251

93بلتان ع مطوخعبدالوهاب خالد عبدالوهاب دمحم19252

114بلتان ع مطوخعل حسن عبدالفتاح عبدالعزيز حسن19253



54بلتان ع مطوخعماد ابراهيم ربيع دمحم19254

132بلتان ع مطوخعمر السيد شحاته دمحم19255

111بلتان ع مطوخعمرو ابراهيم ابراهيم زيدان19256

112بلتان ع مطوخعمرو عبدالنارص احمد دمحم19257

135.5بلتان ع مطوخعمرو دمحم صالح عبدالرحمن19258

132بلتان ع مطوخعمرو مسعد دمحم السيد بركات احمد19259

81.5بلتان ع مطوخعمرو نارص الشحات عبده19260

116بلتان ع مطوخفؤاد رضا فؤاد عبده19261

ن19262 123بلتان ع مطوخفادى مجدي جرجس حني 

72بلتان ع مطوخفارس رضا دمحم عيىس19263

88.5بلتان ع مطوخفارس دمحمعباس دمحم امام دبورا19264

ي فريد دمحم السعيد19265
 
104بلتان ع مطوخفتىحي شوق

 فريد مصطفن19266
 
73.5بلتان ع مطوخفريد شوق

ي عبدالمنعم19267
77.5بلتان ع مطوخفهد خالد الطوجن

131بلتان ع مطوخفهد مدحت دمحم دمحم شحاته19268

95.5بلتان ع مطوخفوزى ياش فوزي عبدالمنعم ابراهيم19269

107بلتان ع مطوخكريم حسام الدين عبدهللا عبدالجليل19270

106.5بلتان ع مطوخكريم ربيع حامد محمود دمحم19271

86.5بلتان ع مطوخماهر ثابت عل النادى شحاته19272

 يوسف رزق هللا اسكندر19273
ن
49بلتان ع مطوخمايكل هان

94.5بلتان ع مطوخدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم قاسم19274

90بلتان ع مطوخدمحم ابوالحسن شحاتة دمحم19275

64.5بلتان ع مطوخدمحم ابوبكر عفيفن بيوىم19276

61بلتان ع مطوخدمحم احمد جوده شلنى دمحم19277

ي محمود19278
91بلتان ع مطوخدمحم احمد حسنن

125بلتان ع مطوخدمحم احمد عبدالعزيز صقر بيوىم19279

123.5بلتان ع مطوخدمحم احمد دمحم رضا عبدالموجود جمعه19280

130بلتان ع مطوخدمحم اسامة دمحم مىك19281

124بلتان ع مطوخدمحم اسالم عبدهللا دمحم السيد19282

ف جمعة توفيق دمحم19283 57بلتان ع مطوخدمحم اشر

 قاسم19284
ن
100بلتان ع مطوخدمحم السعيد زىك بسيون

131.5بلتان ع مطوخدمحم السيد فتىحي دمحم19285

86بلتان ع مطوخدمحم انور عبدالفتاح عبده19286

63.5بلتان ع مطوخدمحم حمادة عبدالخالق عبدالوهاب19287

ن19288 89بلتان ع مطوخدمحم حمدان السيد سليم حسي 

ي19289
91.5بلتان ع مطوخدمحم حمدي دمحم عفيفن

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- دمحم حميده فتىح بكرى 19290

يف19291  محمود شر
 
يف عبدالباق 114بلتان ع مطوخدمحم رجب شر

82.5بلتان ع مطوخدمحم رفاع دمحم عبدالعظيم19292

112بلتان ع مطوخدمحم رفاع يونس رفاع يونس19293

63.5بلتان ع مطوخدمحم ساىم الطوجن عبدالوهاب19294

57بلتان ع مطوخدمحم شبل رمضان شبل19295

23.5بلتان ع مطوخدمحم شعبان السيد عبدربة19296

60.5بلتان ع مطوخدمحم عبدالظاهر عبدالغنن عبدالظاهر19297

يف19298 109.5بلتان ع مطوخدمحم عبدهللا عبدالرحيم عبدالحميد شر

115بلتان ع مطوخدمحم عبدالمنعم عبدالرحيم دمحم19299

117.5بلتان ع مطوخدمحم عرفات دمحم ابراهيم قاسم19300

113.5بلتان ع مطوخدمحم عصام عبدالحليم السعيد19301

ي دمحم19302 68بلتان ع مطوخدمحم ماهر صيى

102بلتان ع مطوخدمحم مجدى دمحم دمحم19303



104بلتان ع مطوخدمحم مختار يسن دمحم عل19304

130.5بلتان ع مطوخدمحم مصطفن دمحم مغرنى جمعه19305

75بلتان ع مطوخدمحم مكرم دمحم علي19306

45.5بلتان ع مطوخدمحم ممدوح حميدة عفيفن التهاىم19307

ي عبدالقادر بكري 19308
ن
90بلتان ع مطوخبسيطه- دمحم هان

136بلتان ع مطوخمحمود احمد مصطفن دمحم مصطفن19309

81.5بلتان ع مطوخمحمود رضا دمحم مصطفن19310

133بلتان ع مطوخمحمود رمضان بدوى فضل هزاع19311

44بلتان ع مطوخمحمود سعد محمود عبدالحليم19312

121.5بلتان ع مطوخمحمود عبدالطيف عبدالرحمن دمحم19313

15.5بلتان ع مطوخمحمود عبدالعزيز علي عبدالعزيز19314

29بلتان ع مطوخمحمود دمحم عبدالمنعم بكرى19315

95بلتان ع مطوخمروان احمد دمحم مغاورى دمحم العبدالوى19316

100بلتان ع مطوخمروان دمحم رمضان عبدالحليم19317

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- مروان محمود احمد عبدالفتاح 19318

42.5بلتان ع مطوخمسعد عبدالجليل مسعد عبدالجليل19319

55بلتان ع مطوخمسعد مجدى عويس احمد عيسوى19320

124.5بلتان ع مطوخمصطفن حامد فتىحي عبدالعزيز19321

يف19322 88.5بلتان ع مطوخمصطفن رضا دمحم ابراهيم دمحم شر

115بلتان ع مطوخمصطفن عبدالمقصود دمحم محمود19323

113.5بلتان ع مطوخمصطفن عطية عبدالفتاح زىك عل دمحم سنه19324

46بلتان ع مطوخمصطفن مجدى السيد تهاىم دمحم النادى19325

82بلتان ع مطوخمصطفن محمود فتىح دمحم ابوالفتوح19326

97.5بلتان ع مطوخمعاذ احمد عبدالفتاح عبدالجليل19327

94.5بلتان ع مطوخمعاذ ساىم منصور الصياد ابراهيم19328

!VALUE#بلتان ع مطوخمنقطع- هادى نبيل المهدى عبدالغنن مصطفن 19329

 عبدالمنعم19330
 
89.5بلتان ع مطوخيسن السيد ابراهيم الدسوق

94.5بلتان ع مطوخيوسف احمد اسماعيل علي19331

ن دمحم ابوالفتوح عبدهللا19332 65.5بلتان ع مطوخيوسف احمد حسي 

106.5بلتان ع مطوخيوسف احمد ساىم دمحم النادى19333

71بلتان ع مطوخيوسف اسالم مختار دمحمي رجب19334

ف الصادق مغاورى امام19335 101بلتان ع مطوخيوسف اشر

95بلتان ع مطوخيوسف حسن عبدالفتاح عبدالعزيز حسن19336

 عفيفن19337
 
 عفيفن دسوق

 
63.5بلتان ع مطوخيوسف دسوق

89.5بلتان ع مطوخيوسف سعيد عبدهللا السمح ابراهيم عمار19338

 عبدالفتاح عبدالرحمن19339
ن
49بلتان ع مطوخيوسف سمان

46بلتان ع مطوخيوسف عبدالرحمن عطيه عبدالرحمن19340

19341
 
60.5بلتان ع مطوخيوسف عماد فؤاد ابراهيم الدسوق

53.5بلتان ع مطوخيوسف مجدى عبدالمقصود شحاته عيسوى19342

114بلتان ع مطوخيوسف دمحم صابر السعيد19343

117.5بلتان ع مطوخيوسف دمحم عبدالمجيد دمحم السيد19344

132.5بلتان ع مطوخيوسف محمود عبدالحميد دمحم19345

ي19346
58بلتان ع مطوخيوسف مىحي عبدة عفيفن

96بلتان ع مطوخيوسف مسعد امام امام ابراهيم زغيب19347

ي شحاته عبدالحليم19348
113.5بلتان ع مطوخيوسف مصطفن

106بلتان ع مطوخيوسف نارص عبدالرؤف جوده19349

 دمحم دمحم ابراهيم19350
ن
30بلتان ع مطوخيوسف هان

 خليل سيف19351
 
يف حامد عراق 131.5بلتان الرسمية لغاتطوخجنن شر

132بلتان الرسمية لغاتطوخحبيبه دمحم نورالدين عبدهللا عبدالرازق19352

138بلتان الرسمية لغاتطوخردينه تامر ابراهيم بيوىم19353



132بلتان الرسمية لغاتطوخريهام محمود كمال عبدالعال يوسف19354

138بلتان الرسمية لغاتطوخسلىم عماد السيد عبدهللا19355

137.5بلتان الرسمية لغاتطوخسلىم عماد بكرى حلىم19356

128.5بلتان الرسمية لغاتطوخصفاء دمحم فتىح عل متوىل القزاز19357

131بلتان الرسمية لغاتطوخملك اسامه عبدهللا دمحم19358

132بلتان الرسمية لغاتطوخهمسه دمحم منتض احمد احمد خالف19359

ن دمحم عبدالعزيز دمحم19360 137بلتان الرسمية لغاتطوخياسمي 

135بلتان الرسمية لغاتطوخابراهيم حامد دمحم حسن19361

115بلتان الرسمية لغاتطوخاحمد اسالم طلعت محمود19362

119بلتان الرسمية لغاتطوخاحمد حسام عبدالظاهر خليل ابراهيم سنجر19363

105.5بلتان الرسمية لغاتطوخاحمد مدحت دمحم حسن فريحة19364

124بلتان الرسمية لغاتطوخرفعت دمحم رفعت عواد19365

102.5بلتان الرسمية لغاتطوخزياد احمد عبدالعزيز دمحم عبدالعال19366

ن19367 129بلتان الرسمية لغاتطوخفلوباتي  ماجد مكىسي حني 

 دمحم السيد19368
ن
137بلتان الرسمية لغاتطوخدمحم هان

130.5بلتان الرسمية لغاتطوخمحمود دمحم عبدالمنعم محمود ابراهيم19369

120.5بلتان الرسمية لغاتطوخيوسف عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود الفف 19370

120.5بلتان الرسمية لغاتطوخيوسف عصام علي عبدالرحمن19371

132.5بلتان الرسمية لغاتطوخيوسف عماد بكرى حلىم19372

ن عزب19373 ى شحاتة حسني  104.5زاوية بلتان ع م طوخاحالم صيى

19374
 
 ابراهيم الدسوق

 
133.5زاوية بلتان ع م طوخاشاء ابراهيم الدسوق

131.5زاوية بلتان ع م طوخاشاء احمد دمحم جالل احمد دمحم عل19375

127زاوية بلتان ع م طوخاشاء سعيد حسنن عبدالغنن19376

132زاوية بلتان ع م طوخاشاء ماهر عبدالكريم دمحم عجيل19377

123.5زاوية بلتان ع م طوخاشاء دمحم توفيق دمحم جاد19378

ي دمحم19379
134.5زاوية بلتان ع م طوخاسىمي دمحم عفيفن

يف19380 129.5زاوية بلتان ع م طوخاالء احمد محمود دمحم شر

130.5زاوية بلتان ع م طوخاالء شعبان عبدالننى مغاورى احمد19381

131زاوية بلتان ع م طوخاالء طارق مسعد عبدالفتاح دمحم19382

 ممدوح حجازى عبدالمجيد عفيفن19383
ن
131.5زاوية بلتان ع م طوخامان

93.5زاوية بلتان ع م طوخامل ايهاب دمحم دمحم مصطفن19384

ه احمد عبدالفتاح عبدالعزيز جيى19385 132زاوية بلتان ع م طوخامي 

111زاوية بلتان ع م طوخايات مجدى دمحم يوسف دمحم19386

126زاوية بلتان ع م طوخايمان التهاىم عبدالفتاح عل امام19387

ن19388 127زاوية بلتان ع م طوخايمان عبدالعال سليمان عبدالعال ابو العيني 

119.5زاوية بلتان ع م طوخايمان دمحم عبدالوهاب عفيفن عبدالوهاب19389

109زاوية بلتان ع م طوخايه السيد حميده عبدالرحمن عفيفن19390

125.5زاوية بلتان ع م طوخايه سعيد فتىح تمر ابوالعال19391

يف19392 130.5زاوية بلتان ع م طوخايه عبدالحليم ابراهيم عبدالفتاح شر

110.5زاوية بلتان ع م طوخايه دمحم عبدالكريم عبدالفتاح عبدالمجيد19393

112.5زاوية بلتان ع م طوخايه دمحم عفيفن السيد السيد19394

يف19395 120زاوية بلتان ع م طوخايهاهلل احمد محمود دمحم شر

ن19396 124.5زاوية بلتان ع م طوخبدر ابراهيم دمحم ابراهيم حسني 

19397
 
برى دسوق 122زاوية بلتان ع م طوخبسمله رضا دمحم اليى

124زاوية بلتان ع م طوخبسنت السيد مصطفن دمحم مصطفن19398

123.5زاوية بلتان ع م طوختسنيم ايمن الطوجن راشد عبدالفتاح19399

92.5زاوية بلتان ع م طوختف  عطية عبدالمنعم عبدالفتاح عالء الدين19400

130زاوية بلتان ع م طوخجنه السعيد دمحم مكاوى السيد دمحم19401

127.5زاوية بلتان ع م طوخحبيبه احمد محمود دمحمسالم19402

ن احمد دمحم عبدالجواد رمضان19403 126زاوية بلتان ع م طوخحني 



123زاوية بلتان ع م طوخخلود خالد رجب عبدالمقصود رضوان19404

127زاوية بلتان ع م طوخدعاء احمد عبدالفتاح دمحم السيد19405

119.5زاوية بلتان ع م طوخدينا محمود عبدالعظيم دمحم عبدهللا19406

124زاوية بلتان ع م طوخرحمه ابراهيم السعيد احمد عفيفن19407

ن دمحم19408 117.5زاوية بلتان ع م طوخرحمه اسامه عبدالعزيز حساني 

 ابراهيم19409
 
برى دسوق 114زاوية بلتان ع م طوخرحمه عيد دمحم اليى

52.5زاوية بلتان ع م طوخرحمه دمحم امام عل سعيد19410

122زاوية بلتان ع م طوخرحمه دمحم حنفن دمحمعفيفن19411

121زاوية بلتان ع م طوخرحمه دمحم عبدالمنعم ذىك امام19412

109.5زاوية بلتان ع م طوخرضوى عماد حمدى عبدالعليم الشاذىل19413

132.5زاوية بلتان ع م طوخرنا وائل دمحم حافظ دمحم19414

126.5زاوية بلتان ع م طوخساره احمد شحاته دمحم شحاته19415

99.5زاوية بلتان ع م طوخساره امام عبدالكريم محمود19416

115.5زاوية بلتان ع م طوخسما محمود فوزى بكرى ابراهيم19417

19418
ن
 مدبوىل بسيون

ن
115.5زاوية بلتان ع م طوخسهيله وائل بسيون

119زاوية بلتان ع م طوخسيده فايز ابراهيم عبدالمتجل ابراهيم19419

116زاوية بلتان ع م طوخشمس حمادة دمحم البكري السيد حماده19420

133.5زاوية بلتان ع م طوخشهد عبدالفتاح عبدالكريم عبدالفتاح عبدالمجيد19421

114زاوية بلتان ع م طوخشهد عبدهللا ابراهيم عبدالمتجل19422

128زاوية بلتان ع م طوخشهد فايز طه دمحم امام19423

120زاوية بلتان ع م طوخشهد محمود عبدالمغنن عبدالعزيز دمحم19424

ن19425 109.5زاوية بلتان ع م طوخشهد مسعد عبدالفتاح عل حسي 

125.5زاوية بلتان ع م طوخشهد وليد صابر عبدالعزيز عمر19426

130زاوية بلتان ع م طوخشهندة وائل دمحم صابر مرس19427

92.5زاوية بلتان ع م طوخصباح دمحم حميده فريد عرانى19428

107زاوية بلتان ع م طوخفاطمه تامر عبدالعزيز فهيم قاسم19429

73زاوية بلتان ع م طوخفاطمه مسعد احمد ابراهيم احمد الحجر19430

43زاوية بلتان ع م طوخفرحه دمحم السيد عبدالهادى صقر19431

105.5زاوية بلتان ع م طوخفيحاء عماد عبدالمغنن شعبان دمحم19432

65.5زاوية بلتان ع م طوخليل حسن طه دمحم يوسف19433

73.5زاوية بلتان ع م طوخماجده مجدى دمحم دمحم ابراهيم19434

 ابراهيم19435
 
برى دسوق 120زاوية بلتان ع م طوخمروه جمال دمحم اليى

128زاوية بلتان ع م طوخمريم ايمن عبدالمنعم عبدالسميع19436

124زاوية بلتان ع م طوخمريم رضا جالل عبدالفتاح ابراهيم19437

130.5زاوية بلتان ع م طوخمريم عبدالحليم دمحم رفعت19438

132.5زاوية بلتان ع م طوخمريم دمحم فتىح عبدالرحمن19439

136زاوية بلتان ع م طوخمريم مسعد حميده عيسوى قنديل19440

132زاوية بلتان ع م طوخملك رضا بهلول فتىح سالمة19441

78.5زاوية بلتان ع م طوخملك زىك عبدهللا زىك دمحم19442

115.5زاوية بلتان ع م طوخملك فؤاد عبدالننى دمحم عبدالننى19443

85زاوية بلتان ع م طوخملك فتىح السيد عبدالعزيز19444

54زاوية بلتان ع م طوخملك ماجد عبدالرحمن عبدالمقصود دمحم19445

127زاوية بلتان ع م طوخملك مجدى فتىح يوسف اسماعيل19446

123.5زاوية بلتان ع م طوخملك دمحم سالم سالم السيد19447

ن19448 122زاوية بلتان ع م طوخمنة هللا فايز حسنن عواد حساني 

134زاوية بلتان ع م طوخمنة هللا وائل فؤاد ابوالفضل عبدالفتاح قرطام19449

يف19450 134زاوية بلتان ع م طوخمنة حسن حسن عبدالمطلب شر

 عفيفن19451
 
127زاوية بلتان ع م طوخمنن انور عفيفن عراق

132زاوية بلتان ع م طوخىم احمد جمال دمحم مصطفن19452

108.5زاوية بلتان ع م طوخىم دمحم مطر ابراهيم حسن مطر19453



87زاوية بلتان ع م طوخمىادة جمال السعيد دمحم نض19454

نا دمحم السيد دمحم ابراهيم19455 121زاوية بلتان ع م طوخمي 

نا دمحم مسعد ذىك دمحم19456 116.5زاوية بلتان ع م طوخمي 

116زاوية بلتان ع م طوخندى رمضان حميده دمحم مصطفن19457

93.5زاوية بلتان ع م طوخندى عبدالرحمن حسن عبدالمطلب19458

109زاوية بلتان ع م طوخندى عبدالفتاح فؤاد الشاذىل حمادة19459

81زاوية بلتان ع م طوخبسيطه- ندى عماد جمعة تمر ابو العال 19460

ن19461  مصطفن دمحم حسي 
ن
55زاوية بلتان ع م طوخندى هان

133.5زاوية بلتان ع م طوخندى هيثم السيد عبدالىح عبدالخالق19462

104زاوية بلتان ع م طوخنضه رزق حسن السعيد19463

 ابوالفضل عبدالفتاح19464
 
127زاوية بلتان ع م طوخنور ايمن احمد شوق

128زاوية بلتان ع م طوخهاجر حسنن عبدالرحيم مجاهد شحاته19465

132.5زاوية بلتان ع م طوخهاجر حمدى سالمة احمد احمد19466

126زاوية بلتان ع م طوخهاجر سعد فوزى شعبان صقر19467

127زاوية بلتان ع م طوخهاجر دمحم السعيد حسن امام19468

128زاوية بلتان ع م طوخهاجر دمحم يحن  دمحم يونس19469

128زاوية بلتان ع م طوخهاجر محمود سعد عبدالسميع حسن19470

ن19471 ف محمود عيد حساني  109زاوية بلتان ع م طوخهانم اشر

ن عبدالمجيد19472 82زاوية بلتان ع م طوخهبه ساىم رجب حسني 

91.5زاوية بلتان ع م طوخهدى نجاح صالح عبدالفتاح دمحم19473

134زاوية بلتان ع م طوخهدير طارق دمحم ابوالفتوح معروف معروف19474

ن دمحم احمد19475 129زاوية بلتان ع م طوخهدير فايز حساني 

131زاوية بلتان ع م طوخوفاء حماده عبدالموجود عطية عبده19476

136.5زاوية بلتان ع م طوخوفاء طارق عبدالرحمن احمد السيد19477

136.5زاوية بلتان ع م طوخوالء دمحم عبدالرحمن عبدالعليم19478

 عبدالرحيم دمحم الحاج19479
ن
128زاوية بلتان ع م طوخوالء هان

ن خالد سيد احمد دمحم سيد احمد19480 131.5زاوية بلتان ع م طوخياسمي 

19481
ن
ن ساىم السيد شحاتة السيد بسيون 132.5زاوية بلتان ع م طوخياسمي 

ن صالح دمحم عيىس عيىس19482 130.5زاوية بلتان ع م طوخياسمي 

ي حسن19483
ن عبدهللا السيد الطوجن 64.5زاوية بلتان ع م طوخياسمي 

127.5زاوية بلتان ع م طوخابانوب سامح بشارة شكرى نسيم19484

118.5زاوية بلتان ع م طوخابانوب نبيل اسحق حبيب عبدهللا19485

121زاوية بلتان ع م طوخابراهيم ممدوح ابراهيم محمود ابراهيم19486

42.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد جمال عبدالعزيز دمحم امام19487

121.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد شديد نجاح شديد السيد19488

85.5زاوية بلتان ع م طوخبسيطه- احمد صالح السيد متوىل عبده 19489

125زاوية بلتان ع م طوخاحمد عادل رزق عبدالسميع19490

89زاوية بلتان ع م طوخاحمد عبدالعزيز عبدالعاىط عبدالعزيز19491

129زاوية بلتان ع م طوخاحمد عبدالمنعم دمحم قناوي علي19492

58.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد عبدربه علي عبدربه19493

 عبده19494
 
 ذىك قيان

 
100.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد قيان

95زاوية بلتان ع م طوخاحمد مجدى عبدالننى عبدالهادى الطوجن19495

19496
 
85زاوية بلتان ع م طوخاحمد دمحم عبدالفتاح السيد عل دسوق

94.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد دمحم عبدالننى عبدالسميع19497

77زاوية بلتان ع م طوخاحمد دمحم دمحم عبدالمنعم19498

58زاوية بلتان ع م طوخاحمد محمود مصطفن احمد19499

124.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد مصطفن حلىم مصطفن19500

49.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد نبيل عبدالننى عبدالمقصود رضوان19501

 موس عبدالتواب19502
ن
131.5زاوية بلتان ع م طوخاحمد هان

126زاوية بلتان ع م طوخاحمد يىحي حميدة السيد19503



54زاوية بلتان ع م طوخادهم دمحم احمد متوىل مرس19504

127زاوية بلتان ع م طوخادهم نض الدين رمضان شبل احمد جمعه19505

112.5زاوية بلتان ع م طوخاسالم عماد حمدى احمد متوىل19506

ف رضا عبدهللا متوىل19507 111زاوية بلتان ع م طوخاشر

 حمدى عبدالعليم19508
ن
ف هان 107زاوية بلتان ع م طوخاشر

62زاوية بلتان ع م طوخامي  نارص عبدالحافظ محمود19509

73.5زاوية بلتان ع م طوخحامد السيد حامد السيد امام19510

ى دمحم عبدالمنعم يحن 19511 68زاوية بلتان ع م طوخحماده صيى

55.5زاوية بلتان ع م طوخحمدى عبدالحميد حمدى عبدالعاىط19512

ن حالوة19513 132.5زاوية بلتان ع م طوخرضا الشحات عبدالفتاح حساني 

114زاوية بلتان ع م طوخزياد رزق سالمة احمد احمد19514

134زاوية بلتان ع م طوخزياد عاطف السيد صابر19515

134.5زاوية بلتان ع م طوخزياد محمود دمحم جودة دمحم19516

54.5زاوية بلتان ع م طوخزياد نبيل عبدالمنعم السيد متوىل19517

77.5زاوية بلتان ع م طوخسامح فايز عبدالعزيز مجاهد مصطفن19518

90.5زاوية بلتان ع م طوخسيف هيثم عباس دمحم امام19519

103.5زاوية بلتان ع م طوخشهاب معوض رجب معوض ابراهيم19520

126زاوية بلتان ع م طوخصالح اسامة صالح حسينن19521

يف19522 125زاوية بلتان ع م طوخعبدالرحمن احمد دمحم مرس شر

133.5زاوية بلتان ع م طوخعبدالرحمن خالد دمحم ابوجميل جمعة19523

قاوى19524 33.5زاوية بلتان ع م طوخعبدالرحمن رضا عبدالموجود عبدالغنن الشر

68.5زاوية بلتان ع م طوخعبدالرحمن محمود مطر ابراهيم حسن مطر19525

ن دمحم19526 56زاوية بلتان ع م طوخعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حساني 

29.5زاوية بلتان ع م طوخعبدالفتاح هشام عبدالفتاح عبدالعزيز شافع19527

51.5زاوية بلتان ع م طوخعبدهللا بدوى فيصل السيد19528

73زاوية بلتان ع م طوخعبدهللا دمحم رمضان دمحم ابراهيم19529

76زاوية بلتان ع م طوخعبدهللا مسعود ابراهيم عبدالعزيز السيد19530

118زاوية بلتان ع م طوخعبدهللا ياش عبدالكريم عبدالمقصود مصطفن19531

97زاوية بلتان ع م طوخعبدالمنعم عبدالهادى عبدالمنعم عبدالهادى صقر19532

77زاوية بلتان ع م طوخعبده عبدالمقصود عبده عطية عبده19533

 عبده19534
 
89.5زاوية بلتان ع م طوخعل احمد دمحم قايان

106زاوية بلتان ع م طوخعل حمدى حامد عل نويش19535

109زاوية بلتان ع م طوخعل خليفة عبدالخالق السيد عل خليفة19536

ن ابراهيم19537 127زاوية بلتان ع م طوخعمر احمد فؤاد حسني 

81.5زاوية بلتان ع م طوخعمر عبدالعزيز محمود عبدالفتاح عواد19538

89.5زاوية بلتان ع م طوخعمر عرنى عبدالحميد عفيفن دمحم19539

ن19540  حساني 
 
104.5زاوية بلتان ع م طوخعمر عرفات عبدالرحيم عراق

95زاوية بلتان ع م طوخبسيطه- عمر عفيفن عطا عفيفن عبدالحليم 19541

109زاوية بلتان ع م طوخعمر مدحت الشحات محمود السيد19542

89.5زاوية بلتان ع م طوخعمر مسعد فتىح السيد عبدالعزيز19543

121.5زاوية بلتان ع م طوخعمرو ابراهيم دمحم عبدهللا19544

102.5زاوية بلتان ع م طوخفتىح عيد دمحم جمال عبدالمقصود ابراهيم19545

ى19546 يف امام بحي  90.5زاوية بلتان ع م طوخكريم عادل شر

122.5زاوية بلتان ع م طوخكريم عصام عبدالكريم شعبان دمحم19547

128زاوية بلتان ع م طوخكريم دمحمى عبدالمغنن دمحمى عبده19548

128زاوية بلتان ع م طوخكمال عمارة محمود السيد مصطفن19549

ن دمحم19550 135زاوية بلتان ع م طوخمازن رضا حميده حسني 

127.5زاوية بلتان ع م طوخمازن ساهر عبدالموجود عبدة حسن19551

135زاوية بلتان ع م طوخمالك ماجد دمحم عبدالجواد دمحم العرنى19552

125زاوية بلتان ع م طوخدمحم احمد شحاتة حسينن عبدالغفار19553



106زاوية بلتان ع م طوخدمحم احمد عل السيد عبدالرحمن19554

98.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم احمد دمحم عبدالفتاح19555

97زاوية بلتان ع م طوخدمحم اسامه الشحات زىكي19556

106.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم السيد عبدالعليم دمحم عل نور الدين19557

125زاوية بلتان ع م طوخدمحم ايمن عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى19558

111.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم حسن فوزى عبدالمعز ابراهيم19559

110زاوية بلتان ع م طوخدمحم خالد دمحم ابراهيم يوسف19560

87.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم رجب عبدالعظيم حسن احمد19561

120زاوية بلتان ع م طوخدمحم ساىم جمعه تمر ابوالعال19562

 طلبه جيى19563
46.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم سمي  الطوجن

130.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم سمي  عبدالمنعم امام عبده19564

105زاوية بلتان ع م طوخدمحم سند دمحم سند دمحم19565

116زاوية بلتان ع م طوخدمحم طاهر دمحم دمحم امام19566

125زاوية بلتان ع م طوخدمحم طنطاوى ابوالفضل السيد عبدالرحمن19567

122.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم عبدالننى عبدالسالم مصطفن امام19568

124.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم عماد عبدالعظيم امام دمحم19569

133زاوية بلتان ع م طوخدمحم فريد دمحم السيد البديوى19570

ن19571  حسني 
131زاوية بلتان ع م طوخدمحم ماجد احمد الطوجن

128.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم محمود شحاتة عبدالقادر صدير19572

81.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم محمود عبدالمحسن عبدالعظيم19573

19574
 
102زاوية بلتان ع م طوخدمحم محمود دمحم احمد دمحم عبدالباق

75.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم مدحت هاشم غريب اسماعيل19575

ن الكوىم19576 125زاوية بلتان ع م طوخدمحم ممدوح عبدالمقصود دمحم حساني 

وك حسن ابراهيم19577 106زاوية بلتان ع م طوخدمحم نارص ميى

122.5زاوية بلتان ع م طوخدمحم ياش حميد عبدالفتاح عبدالمجيد19578

85.5زاوية بلتان ع م طوخمحمود احمد محمود عبدالمنعم السيد19579

131.5زاوية بلتان ع م طوخمحمود اسامة عبدالفتاح عبدالمنعم دمحم19580

113.5زاوية بلتان ع م طوخمحمود رضا متوىلي دمحم19581

124.5زاوية بلتان ع م طوخمحمود عبدالمقصود حامد عبدالمقصود19582

132زاوية بلتان ع م طوخمروان دمحم ابوالريش عفيفن بيوىم سالم19583

 رمضان عبدالننى عبدالمقصود رضوان19584
134زاوية بلتان ع م طوخمصطفن

132.5زاوية بلتان ع م طوخمصطفن فايز عبدالمنعم ذىك امام19585

99.5زاوية بلتان ع م طوخمصطفن محمود عبدالمحسن محمود السيد19586

68زاوية بلتان ع م طوخمصطفن نارص زينهم احمد الطوجن19587

134زاوية بلتان ع م طوخيسن دمحم حميده عواد مصطفن19588

وك حسن ابراهيم19589 33زاوية بلتان ع م طوخيوسف ابراهيم ميى

125.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف اسالم عبدالفتاح راشد عبدالفتاح19590

ف فريد عبدالشكور موسي19591 133.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف اشر

131.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف السيد رجب السيد عل19592

125.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف السيد فوزى عبدالتواب19593

133زاوية بلتان ع م طوخيوسف ايمن حميد عبدالفتاح عبدالمجيد19594

ن عبدالموجود عبده حسن19595 124.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف حسي 

122زاوية بلتان ع م طوخيوسف رجب دمحم يسن ابراهيم19596

86.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف رمضان عبدالفتاح احمد19597

ن الجمال19598  حساني 
 
60.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف عني  شوق

134زاوية بلتان ع م طوخيوسف محمود عبدالرحمن عبدالعليم دمحم19599

128.5زاوية بلتان ع م طوخيوسف يىح دمحم توفيق سليمان19600

ن ابراهيم عبدالحليم19601 108احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاسماء بكرى حسي 

132احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاسماء عاطف السيد السعيد19602

137احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاالء ساىم جمعه عفيفن ابراهيم19603



ن19604 ه الشحات يوسف حسني  124.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخامي 

 عبدالرحيم احمد19605
 
134احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخايمان عبدالمقصود شوق

ن ابراهيم19606  حسي 
 
108.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخايمان وائل ابراهيم الدسوق

137.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخايه هللا عبداللطيف عيسوى عواد19607

19608
 
135.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخايه جمال عبدالمؤمن محمود عبدالباق

135.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخبراء محمود حسن عبدالبارى19609

 شحاته19610
ن
 عبدالعزيز عبدالشاق

ن
127احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخجنه عبدالشاق

120.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخجنن عصام عبدالعزيز دمحمسليم19611

ن ضياء الدين السيد محمود19612 41.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخحني 

 شحاتة19613
ن
67احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدنيا تامر عبالعزيز عبدالشاق

125احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدولت حسن سعد حسن19614

134احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخرحاب عماد صالح عبدالهادى منصور19615

133.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخرحمه وليد رجب اسماعيل قروطة19616

128.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخرغد احمد رجب السيد ابراهيم19617

80احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخروان رمضان محروس ابوالنجا19618

134احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسلىم احمد عرنى عبدالسالم زيدان19619

ي19620
 
135احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسما دمحم ابراهيم الدسوق

133احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسماء رمضان فوزى شلنى19621

ه دمحم شعبان العدوى19622 133احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسمي 

135احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسندس دمحم عبدهللا عبدالحكيم حسن19623

97.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسهيله رشاد دمحم حسينن19624

ن دمحم19625 وق جمال حسني  105احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخشر

128احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخشهد احمد صالح عبدالمقصود19626

129.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخشهد عل ابراهيم عل19627

129احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخصفاء دمحم دمحم جودة19628

133احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفاطمه حمدى عبدالرحمن الشحات19629

131.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفاطمه محمود عبدهللا عيسوى عيسوى19630

96.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفرح محسن دمحم رشاد19631

126احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفرحه مسعد عبدهللا بيوىم دمحم شلنى19632

128احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمروه يىح سعيد شعراوى سعيد19633

130احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمريم احمد عبداهللا مصطفن19634

ن19635 133احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمريم ساىم عبدالمقصود دمحم حساني 

124احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمريم عبدالمجيد عبدالباسط عبدالمجيد عبدالهادى19636

133احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك حسن عبدالمجيد عفيفن19637

117.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك رمضان ابراهيم عبدالمقصود19638

يف عبدالمقصود19639 110احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك رمضان شر

111.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك سعيد عبدالمنعم محمود ابراهيم19640

108احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك دمحم ابراهيم حسن19641

96.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك دمحم شلنى ابراهيم19642

129احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخملك دمحم مسعد محمود الطوجن19643

127احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمنة هللا اسالم عبدالخالق عفيفن19644

19645
 
109.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمنة هللا دمحم عبدهللا عبدالرحيم عبدالباق

138.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمنة هللا محمود ابوبكر مدبوىل19646

134احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمنه وائل صالح السيد19647

106.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخىم عادل سعد حسن19648

123.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنجوى ايمن عبدالقادر ذىك19649

126احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخندى احمد دمحم حسن19650

120.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخندى رجب عبدالمنعم يوسف19651

122.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخندى لبيب عبدهللا بيوىم عوض19652

125.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخندى دمحم عبدالموجود دمحم19653



130.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخندى دمحم عيسوى عواد19654

ن عالء فوزى عبدالوهاب حسن19655 122.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنرمي 

120.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنسمه ابراهيم غنيىم ابراهيم19656

130احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنورهان احمد دمحم السيد19657

118احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنورهان رمضان احمد ابراهيم19658

 دمحم شحاتة19659
 
115احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنورهان دمحم رجب دسوق

ه احمد دمحم احمد دمحم قمر19660 121.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخني 

ن19661  حسني 
ن
94احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخهند حسنن احمد بسيون

42احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخابراهيم حمدي فاروق راغب السيد19662

124.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاحمد ابراهيم احمد ابراهيم19663

116احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاحمد رضا انور دمحم البكرى صبيح19664

72.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاحمد عاطف عبدالموجود دمحم19665

124.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخاياد قدرى عبدالمومن دمحم19666

51احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخباسم ابراهيم متوىل اسماعيل19667

126احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخبكرى عبدالرحمن بكرى عبدالرحمن19668

113احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخجالل احمد جالل امام مغاورى19669

127احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخزياد انس محمود عبدالسالم19670

115احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخزياد ايمن دمحم عبدالفتاح19671

125.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخزياد حمادة حسن السنوس19672

118.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخزياد دمحم ابوالسعود بكرى صبيح19673

122احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخزياد هشام رافت عبدالرؤف عبدالغنن19674

100احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخسعيد يىح سعيد شعراوى سعيد19675

117احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرؤف رضا عبدالرؤف دمحم19676

19677
 
121احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالراضن ساىم عبدالراضن عبدالغنن عبدالباق

77احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن الشحات عبدالرحمن دمحم19678

67.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن حسام الدين يسن عبدالحليم عبدالوهاب19679

ى مهنن السعيد19680 48احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن صيى

91.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن عبدالفتاح دمحم البيوىم19681

130احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن عالء جوده النادى19682

134احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالرحمن هشام عبدالموجود عبدالرحمن19683

131احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدهللا عماد عبدالمقصود دمحم19684

132.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدهللا دمحم طة عبدالعال السيد19685

98.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدهللا محمود عبدهللا عبده دمحم سعيد19686

97احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعبدالمنعم احمد عبدالمنعم عل19687

132احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعمر فارس دمحم عبدالفتاح19688

ن19689 122احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعمر دمحم عبدهللا عبده حساني 

134.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخعمرو دمحم جمعه بيوىم19690

ف الدين19691 96.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفارس ايهاب عبدالرحيم ابراهيم شر

73.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخفارس حسن دمحم حسن مصطفن19692

97احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخكريم حافظ دمحم محمود دمحم فرج19693

135احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخكريم عبدالرحمن عبدهللا عيسوى19694

124.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم احمد عفيفن احمد19695

101.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم اسماعيل دمحم شحاتة19696

71.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم الشحات عبدالحكيم دمحمدمحمعبدالحليم19697

62.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم خالد دمحم السيد19698

43.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم عادل سعد حسن19699

114.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم عبدالسميع دمحم صبىح توفيق عفيفن19700

134.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم عالء صالح السعيد دمحم شلنى19701

112احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم قدرى فتىح احمد السيد19702

116.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم ممدوح غنيىم ابراهيم19703



118.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخدمحم يىح رمضان عطية19704

95.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمحمود احمد عاشور احمد19705

104احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمحمود احمد عبدالننى شحاتة19706

96.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمصطفن ابراهيم احمد ابراهيم غنيم19707

19708
ن
16.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمصطفن ساىم احمد بسيون

25احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمصطفن ساىم السيد دمحم احمد19709

47احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمصطفن دمحمى فضل دمحمى19710

81احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخمعاذ عبدالرسول عبدالمحسن عبدالهادى19711

يف رجب السيد عفيفن19712 122احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخنور شر

 مجدى عبدالمحسن عبده19713
ن
122احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخهان

125.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخهشام سعيد عبدالرحمن عشماوى19714

114.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخياش هشام عطية دمحم19715

64احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخيوسف جمال سليمان عبدالعال19716

135احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخيوسف شحاتة عبدالعزيز شحاتة19717

100.5احمد عبدالموجود ع بالصفا/شطوخيوسف فتىح امام عبدالجليل امام19718

79.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخاحالم ربيع عبدهللا عبدالفتاح عبدالسالم19719

130عزبة زاوية بلتان ت أطوخاشاء دمحم عليوة فهىمي سليم19720

19721
ن
134.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخاسيل فايز عبداللطيف دمحم بسيون

133عزبة زاوية بلتان ت أطوخامنيه ايمن عبداللطيف علي احمد19722

ي19723 117.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخامينه رضا مسعد بحي 

126.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخايات عالء عبدالفتاح دمحم عطية19724

ي دمحم19725 113عزبة زاوية بلتان ت أطوخايمان عماد سمي  بحي 

ي عبدالمنعم ابراهيم حجازي19726
125.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخايمان مهنن

129عزبة زاوية بلتان ت أطوخايناس دمحم حجاج دمحم حجاج19727

ي الشحات19728
ن
129.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخايه السيد بسيون

23عزبة زاوية بلتان ت أطوخايه شعبان دمحم السيد19729

135.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخايه نض احمد دمحم احمد19730

ن19731 ف مرزوق عبدالجواد حسني  135عزبة زاوية بلتان ت أطوخحبيبه اشر

110عزبة زاوية بلتان ت أطوخدنيا مجدي فوزي دمحم حجاج19732

يف19733 ي شر
 
98.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخرحمه عالء الدين عراق

ن19734 132.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخرحمه عالء سعد عبدالجواد حسني 

88.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخردينا ياش عبدالمنعم عبدالفتاح عبدة19735

119عزبة زاوية بلتان ت أطوخروضه السيد دمحم احمد ابراهيم19736

132.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخسندس هشام فريد سعد ابو النور19737

135.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخسهي السيد شحاتة فوزي عبدة19738

وق دمحم يس دمحم عطية19739 109عزبة زاوية بلتان ت أطوخشر

127.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخفاطمه اسامة علي حسن احمد19740

115.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخفاطمه عبدالكريم عبدهللا عبدالمعز19741

ي فريد عمارة دمحم19742
ن
118عزبة زاوية بلتان ت أطوخفرحه هان

95.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخمريم طارق عبدالفتاح يوسف19743

ي19744
ن
ي عبدالتواب دمحم بسيون

ن
110.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخمنة هللا هان

ي محمود19745
 
122عزبة زاوية بلتان ت أطوخمها فتىحي عبدة عبدالباق

ي19746 ي شلنى
ي عبدالمحسن مصطفن

82.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخىم مصطفن

94.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخندى عاطف عبدالواحد السيد بدوي19747

يف ابراهيم19748 ي شر
119عزبة زاوية بلتان ت أطوخندى عصام حسنن

123عزبة زاوية بلتان ت أطوخندى عصام عبدالفتاح دمحم عطية19749

114.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخندى دمحم وهبه ابو الخي 19750

125.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخيمنن ايمن صالح الدين دمحم ابراهيم19751

117.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخاحمد خالد عطية عبدالرحيم19752

79عزبة زاوية بلتان ت أطوخادهم عبدالسالم عبدالمنعم عبدالسالم19753



ف دمحم محمود19754 108.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخاسماعيل اشر

86عزبة زاوية بلتان ت أطوخزياد ايمن محمود دمحم19755

81.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخزياد عصام حسن عبدالفتاح19756

يف ابراهيم19757 124عزبة زاوية بلتان ت أطوخسيف الدين رمضان عبدالفتاح شر

80عزبة زاوية بلتان ت أطوخسيف نض عبدالستار عيد19758

ي19759 ي عبدالعزيز بحي 
ي دمحم عبدالراضن

82.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخعبدالراضن

93عزبة زاوية بلتان ت أطوخعبدالعزيز عالء عبدالعزيز عبدربة عبدالعزيز19760

ي19761
ن
100.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخعبداللطيف دمحم عبداللطيف دمحم بسيون

99عزبة زاوية بلتان ت أطوخعطية سعيد عطية سليمان19762

123.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخعمر السيد عبدالمجيد يوسف19763

108عزبة زاوية بلتان ت أطوخعمر عبدالفتاح حمدي عبدالفتاح يوسف19764

83عزبة زاوية بلتان ت أطوخعمر مسعد عواد بكري عواد19765

ي دمحم19766
114.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخفارس دمحم عبدربة عفيفن

122عزبة زاوية بلتان ت أطوخفوزى دمحم فوزي دمحم بيوىمي19767

128.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم احمد زين العابدين عبدهللا ابراهيم19768

96.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم احمد دمحم احمد19769

128.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم حمادة سيد احمد مصلىحي سيداحمد19770

114.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم رضا عبدالمنعم علي احمد19771

122.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم عاطف عبدالمنعم دمحم علي19772

122عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم عاطف نجاح عبدالفتاح عبدالحليم19773

85عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم عصام فؤاد صابر عبدالمجيد19774

ي قاسم دمحم19775
87.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم عماد عبدالمغنن

ن19776 109.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخدمحم محمود عبدالحكيم توفيق حسني 

ي دمحم19777
134عزبة زاوية بلتان ت أطوخمروان دمحم حسنن

87.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخمصطفن ابراهيم احمد فوزي19778

94عزبة زاوية بلتان ت أطوخمصطفن عالء مهنن عبدالغنن19779

ي سليمان19780
133.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخيوسف احمد رمضان عفيفن

135.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخيوسف عبدالرحيم حسن عبدلرحيم علي19781

135.5عزبة زاوية بلتان ت أطوخيوسف عبدالستار توفيق حسن19782

135عزبة زاوية بلتان ت أطوخيوسف دمحم عبدالمنعم دمحم عطية19783

81امياى ع بناتطوخبسيطه- ابتهال رمضان كامل متوىلي سليمان 19784

101.5امياى ع بناتطوخاشاء اسماعيل سالمه بيوىمي الشافعي19785

96امياى ع بناتطوخاشاء اسماعيل محمود اسماعيل درويش19786

130.5امياى ع بناتطوخاشاء السيد سليمان منصور سليمان19787

ن عيسوى عيسوى دمحم19788 135.5امياى ع بناتطوخاشاء حساني 

ي القطان19789 ي صوانى
 
130امياى ع بناتطوخاشاء محمود عبدالباق

 عل19790
 
132امياى ع بناتطوخاشاء نجاح عيسوى عبدالباق

128امياى ع بناتطوخاسماء رمضان السيد دمحم مرس19791

ي دمحم اسماعيل دمحم19792
ن
129امياى ع بناتطوخاسماء هان

اوى19793 ي الشيى
ي ربيع مصطفن

قت مصطفن 125امياى ع بناتطوخاشر

ي سليمان التمري19794
137امياى ع بناتطوخافنان عبده عبدهللا عفيفن

135امياى ع بناتطوخاالء وائل سليمان دياب عبدالرحمن19795

96امياى ع بناتطوخالشيماء اسعد السيد عواد ابراهيم19796

122امياى ع بناتطوخالهام عبدالعزيز عبدالمرضن ابراهيم نعمة19797

ن19798  السيد جوده السيد حسني 
ن
124امياى ع بناتطوخامان

 السيد عليوة السيد ابراهيم19799
ن
101امياى ع بناتطوخامان

ي سليمان19800
ي مصطفن ي شلنى

 مصطفن
ن
129.5امياى ع بناتطوخامان

119امياى ع بناتطوخامل علي الصعيدي علي شابوب19801

108امياى ع بناتطوخامل ياش سالمة بكرى عبدالغنن19802

27.5امياى ع بناتطوخامنيه احمد مصطفن احمد السيد19803



138.5امياى ع بناتطوخامنيه انور هاشم عبدالرحمن هاشم19804

138.5امياى ع بناتطوخامنيه ايهاب مصطفن كامل الجندي19805

137.5امياى ع بناتطوخامنيه حمدي دمحم دمحم ابراهيم صقر19806

137.5امياى ع بناتطوخامنيه سامح مهدى عبدالدايم اباظة19807

يف دمحم السيد19808 138.5امياى ع بناتطوخامنيه ساىم شر

129.5امياى ع بناتطوخامنيه سعيد شعبان السعيد عبدالوهاب19809

ي19810
ي عبدالوهاب عفيفن 110امياى ع بناتطوخامنيه عبدالوهاب مغرنى

136امياى ع بناتطوخامنيه عرفه جوده عبدالعظيم جاد19811

138.5امياى ع بناتطوخامنيه عفيفن دمحم ابراهيم محمود التامرى19812

ن19813 ن السيد حساني  133امياى ع بناتطوخامنيه عيد حساني 

101.5امياى ع بناتطوخامنيه دمحم شعبان دمحم يوسف19814

ه ايمن سعد اسماعيل بيوىمي19815 138امياى ع بناتطوخامي 

ه رمضان دمحم محمود عامر19816 112امياى ع بناتطوخامي 

ه عرفه عبدالفتاح دمحم عبدالمتجلي19817 117.5امياى ع بناتطوخامي 

ف الدين19818 ه دمحم عل السيد شر 102.5امياى ع بناتطوخامي 

برى19819  اليى
ه دمحم مسعد عبداللطيف مصطفن 31امياى ع بناتطوخامي 

ي محمود19820
ه محمود مصطفن 138امياى ع بناتطوخامي 

ي19821
ي عبدالمعبود جمال الفف 

ن
ه هان 138.5امياى ع بناتطوخامي 

يف عمارة19822 يف دمحم شر 84.5امياى ع بناتطوخامينه شر

126امياى ع بناتطوخايات اسامه رمضان عبدالمطلب الخوىلي19823

ن عامر19824 136.5امياى ع بناتطوخايمان صالح يوسف حسي 

127امياى ع بناتطوخايمان طارق سليمان سنوسي ابراهيم19825

134امياى ع بناتطوخايمان عبدالسالم دمحم سليمان السيد19826

134.5امياى ع بناتطوخايمان فتىحي يوسف سالمه دمحم19827

132.5امياى ع بناتطوخايمان دمحم حسن عواد امام19828

133امياى ع بناتطوخايمان ممدوح عرفه احمد عبدالوهاب19829

135امياى ع بناتطوخايمان ياش السيد عبدالمنعم عبدالوهاب الفف 19830

24امياى ع بناتطوخايه السيد عواد عفيفن عواد19831

120امياى ع بناتطوخايه ايمن ابو الحسن عبدالوهاب عفيفن19832

132.5امياى ع بناتطوخايه جمال ابراهيم دمحم ابو العال19833

120.5امياى ع بناتطوخايه جمال احمد دمحم ابراهيم صالح19834

34امياى ع بناتطوخايه سليمان سنوسي دمحم سعيد19835

128امياى ع بناتطوخايه عادل احمد السيد احمد19836

134.5امياى ع بناتطوخايه عبدالعظيم بيوىمي عبدالعظيم سالم19837

130امياى ع بناتطوخايه دمحم ابراهيم سعيد عبدالمطلب19838

ي19839
ي عبدالوهاب عفيفن 124.5امياى ع بناتطوخايه محمود مغرنى

91.5امياى ع بناتطوخبدور دمحم قنديل عل غنيىم19840

130.5امياى ع بناتطوخبسمله احمد عبدالوهاب عل احمد19841

121.5امياى ع بناتطوخبسمله دمحم جوده دمحم عبدالمتجل19842

120.5امياى ع بناتطوخبسمله دمحم عيد رمضان الحفناوي19843

115امياى ع بناتطوخبسمله محمود عبدالرحمن محمود ابراهيم االعش19844

ي حمداده مدبوىل حماده19845
111.5امياى ع بناتطوخبسمه حسنن

131.5امياى ع بناتطوخبسمه دمحم موسي ابراهيم موسي19846

ي الشحات السيد بربري19847 118.5امياى ع بناتطوخبسنت صيى

ن دمحم عبدالوهاب جاد عض19848 100امياى ع بناتطوختقوى امي 

132امياى ع بناتطوختف  مسعد عبدالعظيم محمود عبدالسالم19849

ي ابراهيم19850
ن ثروت ابراهيم عفيفن 86امياى ع بناتطوخجاسمي 

124.5امياى ع بناتطوخجومانا دمحم فتىح عبدالفتاح السيد ابو طالب19851

135.5امياى ع بناتطوخحبيبه احمد صالح حماده مدبوىلي19852

71امياى ع بناتطوخحبيبه حمدى دمحم عالم19853



 الصعيدى19854
 
137.5امياى ع بناتطوخحسناء شهوان شهوان الدسوق

83امياى ع بناتطوخحسناء عبدالعزيز عفيفن دمحم القطان19855

124.5امياى ع بناتطوخحنان السيد جوده السيد ابراهيم19856

ن رافت شحاته السيد احمد شحاته19857 120.5امياى ع بناتطوخحني 

ي سالمة19858 ن دمحم السيد االترنى 117.5امياى ع بناتطوخحني 

ن دمحم جالل دمحم ابوالنجا19859 116امياى ع بناتطوخحني 

131امياى ع بناتطوخدعاء السيد شهوان السيد نض19860

19امياى ع بناتطوخدالل بدوى السيد عبدالعظيم عبدربه19861

93امياى ع بناتطوخدنيا عبدالعظيم شعبان عبدالعظيم بان19862

30امياى ع بناتطوخدنيا مسعد دمحم فؤاد ابراهيم سليمان19863

ي19864
 
119.5امياى ع بناتطوخرحاب اسعد عبدالغفار محمود عبدالباق

116.5امياى ع بناتطوخرحاب انور دمحم السيد عبده19865

121.5امياى ع بناتطوخرحمه السيد شعبان السيد دمحم19866

127.5امياى ع بناتطوخرحمه طنطاوي جوده دمحمي ابراهيم19867

19868
 
131امياى ع بناتطوخرغد عصام عبدالقادر عبدالرحمن عبدالباق

128امياى ع بناتطوخرغداء عالء دمحم سعيد دمحم19869

117.5امياى ع بناتطوخرفيده مجدى رمضان محمود موس19870

36.5امياى ع بناتطوخرقيه بنداري عبدالفتاح عبدالعزيز عبدربه19871

ي عطوان 19872
63.5امياى ع بناتطوخبسيطه- رقيه مجدي عبدالمتجلي حسينن

98امياى ع بناتطوخرنا رضا دمحم بيوىمي يوسف19873

112امياى ع بناتطوخرنا نارص درويش حسن19874

121.5امياى ع بناتطوخرناد احمد نجاح عبدالعظيم بيوىم19875

130.5امياى ع بناتطوخرهف ابراهيم ابو الفتوح عل عيسوى19876

ي19877
112امياى ع بناتطوخروان احمد عبدالعزيز عبدالمعبود احمد الفف 

ن غنيىم19878 127.5امياى ع بناتطوخروان السيد رمضان حساني 

120امياى ع بناتطوخروان ايمن السيد عامر تمر19879

111امياى ع بناتطوخروان جمال شعبان عبدالعظيم بان19880

ن زيان19881 118.5امياى ع بناتطوخروان عواد عواد حسني 

ي19882
132.5امياى ع بناتطوخروان مجدي عيد احمد عفيفن

132امياى ع بناتطوخروضه التمرى عبدالرحمن دمحم التمرى19883

100.5امياى ع بناتطوخريم اسامه عبده امام امام19884

برى19885 99امياى ع بناتطوخريم فرج دمحم فرج اليى

ي صيام19886
113.5امياى ع بناتطوخريهام رمضان دمحم عبدالغنن

90امياى ع بناتطوخريهام عرفه ابوالفتوح منصور سند19887

105.5امياى ع بناتطوخزمزم مصطفن دمحم دمحم سليمان19888

ي عبدالمعطي دمحم19889
83.5امياى ع بناتطوخساره عبدالرسول عبدالمرضن

ي19890
121.5امياى ع بناتطوخساره عبدالموجود ابوالمكارم محمود عفيفن

23.5امياى ع بناتطوخساره دمحم حسن يوسف السيد19891

53.5امياى ع بناتطوخساميه السيد ابو الفتوح السيد دمحم19892

ن شهوان الخوىل19893 66امياى ع بناتطوخساميه دمحم حسي 

107امياى ع بناتطوخساميه دمحم صابر امام عبدالمجيد19894

 اباظه19895
 
85.5امياى ع بناتطوخسلسبيل احمد فوزي الدسوق

ي دمحمي19896
127.5امياى ع بناتطوخسلىم ايمن دمحم حسنن

131.5امياى ع بناتطوخسلىم صبىح عبدالفتاح شهوان بيوىم19897

ي السيد دمحم متوىلي19898 124.5امياى ع بناتطوخسلىم صيى

ن اسماعيل19899 115امياى ع بناتطوخسماء ابراهيم صابر حسي 

80امياى ع بناتطوخسماح محمود ربيع محمود سليمان19900

ه دمحم شعبان دياب عبدالرحمن دياب19901 123.5امياى ع بناتطوخسمي 

121.5امياى ع بناتطوخسها محمود دمحم محمود دمحم19902

90.5امياى ع بناتطوخسهر ايمن يوسف ابراهيم يوسف19903



135امياى ع بناتطوخسهيله بيوىمي دمحم بيوىمي السيد19904

ي عبدالسالم دمحم العاشوري19905 83.5امياى ع بناتطوخسهيله عبدالننى

87.5امياى ع بناتطوخسهيله دمحم ربيع دمحم مهدى19906

وق اسالم شعبان سالمه عبدالقادر19907 124.5امياى ع بناتطوخشر

ف السيد صابر محمود19908 وق اشر 132.5امياى ع بناتطوخشر

ف عبدالعظيم عطية صالح19909 وق اشر 130.5امياى ع بناتطوخشر

وق علي شعبان جاد علي شابوب19910
132.5امياى ع بناتطوخشر

وق دمحم احمد دمحم عبدالوهاب19911 112.5امياى ع بناتطوخشر

وق يشى ابراهيم عبدالمرضن ابراهيم19912 80.5امياى ع بناتطوخشر

53امياى ع بناتطوخشمس دمحم كمال كامل السيد19913

124.5امياى ع بناتطوخشمس مدحت السيد عبدالجواد عض19914

98.5امياى ع بناتطوخشهد ابراهيم السيد ابراهيم سند19915

ن السيد سليمان19916 117.5امياى ع بناتطوخشهد ابراهيم حساني 

ي محمود بيوىمي19917 129امياى ع بناتطوخشهد احمد بحي 

ي ابراهيم19918
 
109.5امياى ع بناتطوخشهد اسامه رمضان الدسوق

 الخوىل19919
 
ف وجيه عبدالعزيز عبدالباق 98امياى ع بناتطوخشهد اشر

104امياى ع بناتطوخشهد رمضان شهوان السيد دمحم19920

51.5امياى ع بناتطوخشهد عاطف احمد السيد سليمان19921

121امياى ع بناتطوخشهد عبدالرسول دمحم جاد هللا دمحم حسن19922

126.5امياى ع بناتطوخشهد ماهر دمحم دمحم سند19923

112.5امياى ع بناتطوخشهد دمحم ابو الفتوح بيوىمي ابراهيم19924

128.5امياى ع بناتطوخشهد دمحم صابر دمحم عوض19925

ي رمضان دمحم بيوىمي19926
ن
29.5امياى ع بناتطوخشهد هان

ن19927 120امياى ع بناتطوخشهد ياش رمضان السيد حسني 

109.5امياى ع بناتطوخشيماء ايمن علي ابراهيم الهيطل19928

82امياى ع بناتطوخشيماء عبدالعظيم عواض عبدالعظيم عوض19929

121امياى ع بناتطوخشيماء دمحم ربيع احمد يوسف19930

ى دمحم عبدالعظيم عل19931 138امياى ع بناتطوخصفاء صيى

ي19932
ن
ي عزب كفاق

ن
136.5امياى ع بناتطوخصفاء عادل كفاق

128.5امياى ع بناتطوخعائشه دمحم جالل دمحم عبدالمتجلي19933

121.5امياى ع بناتطوخعلياء دمحم عل عبدالرحمن فايد19934

ن19935 ن عبدالمنعم حساني  82.5امياى ع بناتطوخفاتن طارق حساني 

81امياى ع بناتطوخفاطمه خالد ابراهيم السيد دمحم عفيفن19936

33امياى ع بناتطوخفاطمه نارص ربيع عواد دمحم19937

ي عبدالفتاح موسي موسي19938
ن
43امياى ع بناتطوخفاطمه هان

63.5امياى ع بناتطوخفدوى عيسوى السيد ابراهيم عيسوى19939

83امياى ع بناتطوخفرحه اسالم مغورى دمحم مغورى19940

129امياى ع بناتطوخفرحه ضاجي عبدالشهيد عبدالرؤف عبدالشهيد نايل19941

ى عل ابراهيم عل ابراهيم19942 ن 136.5امياى ع بناتطوخكين

123.5امياى ع بناتطوخماجده عبدالنارص عالم ابوالعال عالم19943

115.5امياى ع بناتطوخماهيتاب احمد عالم شهوان السيد19944

ي ابراهيم يوسف19945
ن
112.5امياى ع بناتطوخمروه احمد كفاق

53امياى ع بناتطوخمروه جمال شحاته شهوان شحاته19946

ي19947
125امياى ع بناتطوخمروه عاطف السيد عبدالمنعم عبدالوهاب الفف 

91.5امياى ع بناتطوخمريم فتىحي طلبه حافظ طلبه19948

132.5امياى ع بناتطوخمريم مجدي بكري الجمل دمحم19949

106.5امياى ع بناتطوخمريم دمحم ربيع احمد يوسف19950

129.5امياى ع بناتطوخمريم دمحم ساىمي دمحم عطوه19951

113.5امياى ع بناتطوخملك ابو الحمد شعبان احمد السيد حمود19952

130.5امياى ع بناتطوخملك احمد عبدالعال دمحمي عبدالعال19953



ن19954 ن امام امي  ف امي  61امياى ع بناتطوخملك اشر

ن19955 32.5امياى ع بناتطوخملك طارق سعيد امام امي 

118.5امياى ع بناتطوخملك عماد رمضان عيىس عواد امام19956

114.5امياى ع بناتطوخملك فرج ابراهيم عبدالفتاح دمحمالجوهرى19957

 ابراهيم دمحم ابراهيم19958
ن
73.5امياى ع بناتطوخملك هان

 رجب شهوان دمحم19959
ن
39.5امياى ع بناتطوخملك هان

128امياى ع بناتطوخميار دمحم رفعت عثمان السيد19960

 رمضان عل رزق19961
ن
51امياى ع بناتطوخمنار هان

121.5امياى ع بناتطوخمنة هللا احمد عل رسالن دمحم19962

78امياى ع بناتطوخمنة هللا ربيع دمحم عامر محمود19963

113امياى ع بناتطوخمنة هللا رجب عبدالفتاح دمحم عبدالمتجلي19964

137.5امياى ع بناتطوخمنة هللا رمضان يس دمحم يس19965

ي علي19966
91امياى ع بناتطوخمنة هللا صبىحي علي عفيفن

137امياى ع بناتطوخمنة هللا عادل السيد دمحم ابو المعاىط19967

135.5امياى ع بناتطوخمنة هللا عادل نض بيوىمي نض19968

134.5امياى ع بناتطوخمنة هللا عفيفن محمود عفيفن ابراهيم19969

93امياى ع بناتطوخبسيطه- منة هللا ماجد ابراهيم عبدالحكيم مليىحى دمحم 19970

ن طه دمحم19971 128امياى ع بناتطوخمنة هللا مجدي حساني 

122امياى ع بناتطوخمنة هللا دمحم دمحم عبدربه مكية19972

103.5امياى ع بناتطوخمنة هللا مسعد عبدالتواب عبدالعزيز عبدالتواب19973

109.5امياى ع بناتطوخبسيطه- منة هللا مسعد دمحم عبدالسميع دمحم عزت 19974

 عبدهللا عواد عبدالرحمن19975
ن
105امياى ع بناتطوخمنة هللا هان

بري19976 ي دمحم فرج اليى
ن
108امياى ع بناتطوخمنة هللا هان

ن ابراهيم19977 126امياى ع بناتطوخمنه احمد ابراهيم حساني 

30.5امياى ع بناتطوخمنه السيد احمد دمحم باظه19978

120امياى ع بناتطوخمنه بيوىمي شعبان بيوىمي دمحم19979

ن19980 122.5امياى ع بناتطوخمنه ساىم دمحم ابوالعال حساني 

 عل الخوىل19981
 
 رجب عبدالباق

 
75.5امياى ع بناتطوخمنه عبدالباق

128امياى ع بناتطوخمنه دمحم السيد عواد عل19982

يف عليىم19983 99.5امياى ع بناتطوخمنه مسعد ابراهيم شر

46.5امياى ع بناتطوخمنه مسعد ابراهيم عبدالبارى عبدالمنعم19984

128.5امياى ع بناتطوخمنه نارص سالمه عبده متوىلي19985

ن عبدالمعبود سويلم19986  حساني 
ن
134امياى ع بناتطوخمنه هان

ي19987 ي عبدالدايم مليىحى
136امياى ع بناتطوخمنه هشام الجيوسر

ن19988 135امياى ع بناتطوخمنه ياش ابراهيم عبداللطيف ابو العني 

ي19989
134.5امياى ع بناتطوخمنن عبدالرازق ابوالمكارم محمود عفيفن

133.5امياى ع بناتطوخمنن دمحم صفوت سيد احمد ابراهيم عزام19990

128.5امياى ع بناتطوخمها جمال دمحم محمود دمحم عفيفن19991

134.5امياى ع بناتطوخمودة السيد مغرنى السيد احمد19992

ي19993 116امياى ع بناتطوخىم رشدي عبدالعاىطي دمحم الموجى

ن19994 112امياى ع بناتطوخىم رمضان ابراهيم عبداللطيف ابو العني 

134.5امياى ع بناتطوخىم صالح موس مختار صالح علي19995

132.5امياى ع بناتطوخىم عبدهللا ربيع عبدالجيد المالح19996

128.5امياى ع بناتطوخىم دمحم ابراهيم عامر موسي19997

ي رجب احمد ابو السعود19998
ن
90.5امياى ع بناتطوخىم هان

133امياى ع بناتطوخمياده حمدي بيوىمي عفيفن عفيفن19999

134امياى ع بناتطوخناديه ابراهيم دمحم رزق عامر الشاىم20000

53.5امياى ع بناتطوخناديه احمد شحاته شهوان شحاته20001

129.5امياى ع بناتطوخنجاه سعيد ابراهيم دمحم ابراهيم مسعود20002

 الخوىل20003
 
131.5امياى ع بناتطوخندى رجب عل رجب عبدالباق



يف عبدالمقصود عبدالرحمن20004 131امياى ع بناتطوخندى رضا شر

58.5امياى ع بناتطوخندى رضا عبدالحكيم محمود سليمان20005

ن عمر20006 129.5امياى ع بناتطوخندى شاج دمحم مني  دمحم حسني 

 السيد خميس20007
 
81امياى ع بناتطوخندى صبىح ابراهيم الدسوق

ى دمحم السيد عيسوى20008 60امياى ع بناتطوخندى صيى

84امياى ع بناتطوخندى صالح دمحم احمد الهطل20009

132امياى ع بناتطوخندى دمحم فوزي قناوي عبدربه20010

125.5امياى ع بناتطوخندى دمحم محمود دمحم عبدالعزيز20011

135امياى ع بناتطوخندى مسعد دمحم دمحم عيد20012

57.5امياى ع بناتطوخنشين محمود فكرى محمود دمحم20013

137امياى ع بناتطوخنسمه ساىم رمضان سليمان عواد20014

120.5امياى ع بناتطوخنسمه عماد السيد احمد سعيد20015

ن20016 124امياى ع بناتطوخنعمه جادهللا بيوىمي جادهللا حسني 

ي20017
ن
ن عبدالمنعم الحلوان 80امياى ع بناتطوخنعمه طارق حساني 

ي ابراهيم عبدالواحد20018
128امياى ع بناتطوخنعمه دمحم عفيفن

127امياى ع بناتطوخنهال السيد دمحم دمحم متوىلي20019

127امياى ع بناتطوخنور الهدى دمحم نبية السيد عبدالعظيم بان20020

103.5امياى ع بناتطوخنور حسن عبدالفتاح عمر حسن20021

131.5امياى ع بناتطوخنورا ماجد يوسف عل يوسف20022

137امياى ع بناتطوخنورهان جهاد مغاوري شحاته دمحم20023

126امياى ع بناتطوخنورهان عواد ابو القاسم عواد الشاعر20024

123امياى ع بناتطوخنورهان محمود امام محمود امام20025

123امياى ع بناتطوخنورهان مسعد توفيق بيوىمي يوسف20026

124امياى ع بناتطوخنورهان وليد دمحم شبل احمد20027

126.5امياى ع بناتطوخهاجر شاج الدين دمحم عباس علي20028

ي20029
120.5امياى ع بناتطوخهاجر عبدالمنعم السيد عبدالمنعم الفف 

138امياى ع بناتطوخهاجر عالء دمحم محمود عواد20030

ي سالمة20031 136امياى ع بناتطوخهاجر عماد السيد االترنى

136امياى ع بناتطوخهاجر دمحم عزيز الدين حسن عبدالوهاب20032

20033
ن
137امياى ع بناتطوخهايدى سمي  ابراهيم بهنساوى كفاق

129.5امياى ع بناتطوخهايدى طارق شهوان عفيفن عبدالواحد20034

134امياى ع بناتطوخهبه ايمن ابراهيم مغاوري دمحم20035

81امياى ع بناتطوخهدير رضا الشحات عبدالمرضن معروف20036

ي عامر موسي عض20037 119امياى ع بناتطوخهند السيد مغرنى

134امياى ع بناتطوخوديان مصطفن عرفه مصطفن موس20038

133امياى ع بناتطوخوالء احمد دمحم السيدراشد سويلم20039

ن20040 ن عبداللطيف ابوالعني  130.5امياى ع بناتطوخيارا احمد ابوالعني 

ن رمضان الطوجن مصطفن عبدالعال20041 123.5امياى ع بناتطوخياسمي 

ن عرفان صبيح دمحم بيوىم20042 58امياى ع بناتطوخياسمي 

ن اسماعيل20043 ن دمحم عبدالرحمن حسي  138امياى ع بناتطوخياسمي 

ن دمحم عطيه عبدالرؤف امام20044 67.5امياى ع بناتطوخياسمي 

يف20045 ن وائل السيد الجوهرى شر 111.5امياى ع بناتطوخياسمي 

134امياى ع بناتطوخيمنن خطاب رجب خطاب ابراهيم20046

133امياى ع بناتطوخيمنن ماهر شعبان عبدالبارى عبدالمنعم20047

ي20048 134امياى ع بناتطوخيمنن دمحم احمد دمحم السيد االترنى

ي ابراهيم الشحات عبدالرسول20049
ن
132امياى ع بناتطوخيمنن هان

ي الكوىمي20050
ي عبدالغنن

 
ي عبدالباق

نطوخابراهيم عبدالغنن 113.5إمياى ع الحديثة بني 

ي غانم20051
 
نطوخابراهيم دمحم ابراهيم الدسوق 106إمياى ع الحديثة بني 

نطوخابراهيم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم20052 114.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ابراهيم عرفه احمد منصور20053 117.5إمياى ع الحديثة بني 



نطوخاحمد ابراهيم عرفه مصطفن موس20054 120.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد اسالم عبدالرسول شبل عبدالمطلب20055 122إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد السيد السيد عبدالصمد قنديل20056 22إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد السيد حسن سليمان سالم20057 119.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ايمن احمد ابراهيم دمحم سعيد20058 107إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ايمن عبداللطيف عبدربه عزام20059 79إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ايهاب بيوىمي دمحم بيوىمي زيان20060 120.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ايهاب حلىمي السيد20061 121إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد جمال عبدالفتاح محمود عبدالسالم20062 124إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد حسام عرنى ابو المكارم بيوىم20063 98إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عادل دمحم عبدالرحمن20064 106إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- احمد عامر احمد عامر الجوهرى 20065 86إمياى ع الحديثة بني 

20066
 
نطوخاحمد عبدالجليل دمحم الدسوق 88.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عزت عبداللطيف عل احمد باظة20067 103إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عصام احمد محمود ابو العال20068 114.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عصام عبدالقادر عبدالرحمن20069 120إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عصام دمحم السيد دمحم20070 93.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد عماد الدين عبدالوهاب اسماعيل درويش20071 112.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد فريد عبدالفتاح حسن عبدالمنعم20072 103.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20073 نطوخاحمد فوزي جوده بكري عبدالرحمن الموجى 98إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد ماهر عل عبدالحليم بدوى20074 89إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد مجدي بهجت بيوىمي الجوهري20075 129.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم احمد دمحم ابراهيم20076 52.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم السيد يوسف النجار20077 118إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم شهوان ابراهيم20078 108.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم عبده عبدالجواد موس20079 134.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم كامل بيوىم20080 84.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم دمحم السيد عيسوي20081 76إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد دمحم دمحم عبدالشهيد السيد منىسي20082 54.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد محمود رمضان محمود موسي20083 81إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد مدحت دمحم احمد دمحم عامر20084 108إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد مسعد فتىحي عبدالرحمن20085 108إمياى ع الحديثة بني 

ي20086
 
ي جوده محمود عبدالباق

ن
نطوخاحمد هان 125.5إمياى ع الحديثة بني 

ي عبدهللا احمد عامر20087
ن
نطوخاحمد هان 133.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاحمد هشام دمحم صبىحي السيد عبدالوهاب20088 132.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسالم ايهاب صبىحي عبدالعظيم السيد20089 129.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسالم جمال شعبان عبدالباري عبدالمنعم20090 133.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسالم عواد عزازى عواد محمود20091 60.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسالم دمحم احمد السيد عبيد20092 57.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسماعيل ابراهيم اسماعيل الطوجن20093 49.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاسماعيل دمحم رمضان مروان علي20094 47إمياى ع الحديثة بني 

نطوخاكرم دمحم عواد ابراهيم دمحم20095 117.5إمياى ع الحديثة بني 

ى السيد مرزوق20096 نطوخالسيد بحي  112إمياى ع الحديثة بني 

نطوخالسيد تامر السيد التمري عبدالرحمن20097 108.5إمياى ع الحديثة بني 

 السيد عل20098
ن
نطوخالسيد هان 62.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخالنادي رضا دمحم النادي احمد عض20099 115إمياى ع الحديثة بني 

نطوخامي  علي رزق علي رزق20100 58إمياى ع الحديثة بني 

نطوخانس مجدى ابراهيم دمحم20101 81.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخايمن عادل انور بيوىم منصور20102 113.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخايمن عيد السيد عيد صالح20103 112إمياى ع الحديثة بني 



نطوخباسل عبداللطيف عبدالفتاح سليمان20104 109.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبيوىم فايز بيوىم السيد بيوىم20105 82إمياى ع الحديثة بني 

نطوختوفيق هيثم توفيق بيوىمي دمحم20106 116.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20107
ي عبدالوهاب عفيفن نطوخجاد عبدالوهاب مغرنى 95.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخجالل احمد جالل دمحم عبدالمتجلي20108 103.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخجوده اسالم جوده السيد صالح20109 92إمياى ع الحديثة بني 

نطوخجوده رمضان جوده محمود حمزه20110 108إمياى ع الحديثة بني 

ي سعد عبده السيد 20111
ن
نطوخبسيطه- حازم هان 93إمياى ع الحديثة بني 

ى20112 نطوخحسام دمحم عواد محمودالبحي  109.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخحسن احمد حسن احمد موس20113 84.5إمياى ع الحديثة بني 

ن 20114 ن السيد حساني  ن السيد حساني  نطوخبسيطه- حسني  92إمياى ع الحديثة بني 

نطوخحماده رمضان ابو العال رمضان ابو العال20115 93.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- خاطر اسالم خاطر السيد دمحم 20116 93.5إمياى ع الحديثة بني 

ي التمري20117
نطوخخالد ابراهيم ماهر ابراهيم عفيفن 106إمياى ع الحديثة بني 

ي السيد مغاوري 20118
نطوخبسيطه- خالد السيد عفيفن 90.5إمياى ع الحديثة بني 

ي ابراهيم20119
نطوخخالد عبدالرسول محمود عفيفن 123.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخخالد دمحم السيد التمري عبدالرحمن20120 122إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- خالد وائل عبدالواحد دمحم مغوري 20121 98إمياى ع الحديثة بني 

ى دمحم السيد20122  خي 
ن
ى هان نطوخخي  128.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخربيع عبدالعظيم ربيع عبدالعظيم بيوىمي20123 106.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرجب السيد رجب علي السيد20124 129إمياى ع الحديثة بني 

ي20125
نطوخرجب خالد رجب الشافعي مصطفن 129إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرجب عماد رجب دمحم20126 82.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرشدي عامر رشدي محمود20127 124إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرمضان عبدهللا رمضان عيىسي عواد20128 93.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرمضان دمحم رمضان دمحم عبدالمنصف20129 66إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرياض محروس ابراهيم محروس ابراهيم20130 111.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخرياض دمحم مصيلىحي دمحم عامر عض20131 120إمياى ع الحديثة بني 

نطوخزياد ساىم ابراهيم ابراهيم عيسوى20132 111.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخزياد دمحم السيد دمحم مرس20133 113.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخزياد وليد صالح الدين سليمان الشاىمي20134 132.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخسالم محمود سالم عواد عض20135 122إمياى ع الحديثة بني 

نطوخساىم دمحم ساىم احمد امام20136 108إمياى ع الحديثة بني 

ن20137 نطوخساىم دمحم دمحم حساني  108إمياى ع الحديثة بني 

ن عبدالمنعم20138 ن سمي  حسني  نطوخسمي  حسني  105.5إمياى ع الحديثة بني 

ن دمحم 20139 ن عماد شاهي  نطوخبسيطه- شاهي  101إمياى ع الحديثة بني 

نطوخشعبان عبدالسالم شعبان عبدالسالم20140 126.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20141 ي الشيخ عبدالكريم شلنى ي سامح شلنى نطوخشلنى 116.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20142
نطوخصالح بيوىمي عبدهللا بيوىمي دمحم عفيفن 127إمياى ع الحديثة بني 

ي الكوىمي20143
 
ن صالح الدين عبدالباق نطوخصالح حسي  123.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخصالح محمود صالح دمحم عبدالرحمن20144 99.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخطاهر رافت دمحم سالمه حسن20145 123.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعادل مسعد عبدالفتاح عبدالمعبود القطان20146 115.5إمياى ع الحديثة بني 

ي السيد20147 نطوخعبدالرحمن احمد السيد االترنى 113.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن احمد عبدالرسول عبدالرحمن شحاته20148 87.5إمياى ع الحديثة بني 

ن20149 نطوخعبدالرحمن احمد دمحم جمال الدين احمد حساني  104.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن احمد دمحم عبدالرشيد عزام20150 115.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن اسامة رمضان سليمان السيد20151 77.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن السيد شلنى عبدالقادر20152 70إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- عبدالرحمن بيوىم دمحم بيوىم الشادىل 20153 101.5إمياى ع الحديثة بني 



نطوخعبدالرحمن تامر عبدالفتاح شهوان20154 131إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن حسام عبدالرسول شهوان علي20155 112إمياى ع الحديثة بني 

ي دمحم20156
نطوخعبدالرحمن رمضان صبىحي عبدالغنن 114.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20157 نطوخعبدالرحمن سعيد السيد بيوىمي المغرنى 128.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن عادل عفيفن السيد20158 125إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالرحمن فتىحي رمضان عطيه صالح20159 128إمياى ع الحديثة بني 

ي ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم20160
ن
نطوخعبدالرحمن هان 123.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالسميع شعبان عبدالسميع عرنى بيوىم20161 131إمياى ع الحديثة بني 

ي20162
ن
نطوخعبدالعزيز مجدي ربيع رمضان عبدالشاق 114.5إمياى ع الحديثة بني 

ن20163 نطوخعبدالفتاح التمرى عبدالفتاح التمرى حساني  127.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالفتاح حمدى عبدالفتاح مصطفن20164 126إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالفتاح عصام عبدالفتاح عبدالجواد دمحم20165 125إمياى ع الحديثة بني 

ن20166 ى عبدالكريم عبدالفتاح ابوالعني  نطوخعبدالكريم صيى 126.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدهللا اسالم شهوان محب الدين شهوان20167 126إمياى ع الحديثة بني 

بري 20168  اليى
نطوخبسيطه- عبدهللا رجب دمحم مصطفن 104إمياى ع الحديثة بني 

ي احمد علي20169
ن
نطوخعبدهللا رضا قرن 68.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدهللا ضياء عليوه شهوان عبدالمنعم20170 32إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدهللا دمحم عبدهللا شهوان عبدالغنن20171 128إمياى ع الحديثة بني 

ي احمد علي20172
ن
نطوخعبدهللا دمحم قرن 58.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدهللا ياش جوده عواد القطان20173 137إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالمعز دمحم عبدالمعز عزازي عبدالتواب20174 25.5إمياى ع الحديثة بني 

ن عبدالمنعم20175 نطوخعبدالمنعم السيد عبدالمنعم حساني  18.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعبدالوهاب فتىح دمحم ابراهيم سويلم20176 135.5إمياى ع الحديثة بني 

ي محمود احمد20177 ي ياش عرنى نطوخعرنى 102.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعرفه جهاد عرفة شبل20178 128.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعرفه دمحم عرفة دمحم منصور20179 60.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعرفه دمحم عرفه دمحم جاد20180 67.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعفيفن فاروق عفيفن دمحم مصطفن20181 133إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعل ايمن علي الصعيدي علي شابوب20182 134.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- عل بدوى عواد عفيفن عواد 20183 98إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعل دمحم عل فهىم20184 87.5إمياى ع الحديثة بني 

ي الخوىلي20185
 
نطوخعل دمحم علي رجب عبدالباق 130إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمار ابراهيم السيد عبداللطيف عبدربه20186 121إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمار جمال دمحم مختار عبدالوهاب الجندي20187 122إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمر اسامه رمضان عطيه صالح20188 133إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمر جمال السيد رفاعي السيد عالم20189 79.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمر عبدالعظيم عبدالفتاح دمحم دمحم صالح20190 46إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمر دمحم حظ دمحم20191 122إمياى ع الحديثة بني 

ي عبدالعزيز20192
نطوخعمر دمحم عبدالعزيز مهنن 127.5إمياى ع الحديثة بني 

ن عمر20193 نطوخعمر وائل عمر حسي  102.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمرو السيد خاطر السيد20194 129.5إمياى ع الحديثة بني 

ي دمحم20195
نطوخعمرو ايمن عيسوي مصطفن 43.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخعمرو عادل السيد عبدالعظيم دمحم20196 93.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- عمرو مجدي انور بيوىم دحروج 20197 89.5إمياى ع الحديثة بني 

ن20198 نطوخفادى دمحم بنداري دمحم حساني  122إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ابراهيم رمضان عبداللطيف ابراهيم20199 40.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ابراهيم دمحم دمحم ابراهيم صقر20200 47.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم احمد بيوىمي السيد دمحم20201 87.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم احمد سليمان عبداللطيف سليمان20202 119.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم احمد دمحم ابراهيم محمود التامرى20203 105إمياى ع الحديثة بني 



نطوخدمحم احمد دمحم احمد ابراهيم20204 108.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم احمد دمحم احمد التمرى20205 78.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم احمد دمحم وهبه عض20206 105.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم اسامه دمحم سالمه حسن20207 116إمياى ع الحديثة بني 

ي20208
نطوخدمحم اسالم علي دمحم مصطفن 134.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم اسالم دمحم قاسم جيى20209 133إمياى ع الحديثة بني 

ف مدبوىلي عبدالعزيزمدبوىلي20210
نطوخدمحم اشر 134إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم السيد حلىمي السيد20211 129إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم السيد عبدالرسول بيوىمي السيد20212 131.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم السيد دمحم ابراهيم سويلم20213 130إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ايمن السيد ابراهيم مسعود20214 71.5إمياى ع الحديثة بني 

يف20215 نطوخدمحم ايمن دمحم الجوهرى شر 123إمياى ع الحديثة بني 

ي صابر دمحم عوض20216 نطوخدمحم بحي  126.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20217
نطوخدمحم بهاء دمحم عبدهللا حسينن 124.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم بيوىم موس السيد بيوىم20218 111إمياى ع الحديثة بني 

ي20219
نطوخدمحم تامر دمحم السيد مصطفن 106إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم جميل خطاب ابراهيم خطاب20220 124.5إمياى ع الحديثة بني 

ن20221 ن عبدالفتاح التمري حساني  نطوخدمحم حساني  123.5إمياى ع الحديثة بني 

ن درويش حسن درويش 20222 نطوخبسيطه- دمحم حسي  97إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم حمدى عبدالحميد دمحم20223 111إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم خالد ابراهيم السيد دمحم عفيفن20224 100.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم خالد السيد اترنى السيد20225 95إمياى ع الحديثة بني 

 خطاب 20226
 
نطوخبسيطه- دمحم خطاب ابراهيم الدسوق 93إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم راىمي دمحم دمحم يوسف20227 96إمياى ع الحديثة بني 

 عل20228
 
نطوخدمحم رمضان رجب عبدالباق 35.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم رمضان يوسف محمود20229 102.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم سامح دمحم السيد دمحم20230 111.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ساىم شعبان عابد متوىل20231 119.5إمياى ع الحديثة بني 

ن20232 نطوخدمحم ساىم دمحم ابو العال حساني  108.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ساىمي دمحم احمد20233 127.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- دمحم سعيد دمحم احمد دمحم 20234 96إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم سمي  احمد ابو العال20235 130إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم سمي  حمدى مدبوىل عبدالوهاب20236 91إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم سيد احمد دمحم سيد احمد سليمان20237 48إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم شعراوي محب الدين ابراهيم دمحم الشعراوي20238 97إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم صبىحي السيد احمد محمود بركات20239 96إمياى ع الحديثة بني 

ي عزام20240
نطوخدمحم طارق رمضان عفيفن 111.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم طاهر جودة دمحم20241 94.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم طه دمحم طه دمحم20242 135.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- دمحم عادل محمود دمحم عبدالعزيز 20243 90.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم عبدالباسط يوسف عبدالباسط يوسف20244 109إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم عبدالشهيد دمحم عبدالشهيد السيد20245 111.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم عرفان عليوه السيد التمري20246 94.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20247
نطوخدمحم عرفه مروان علي مصطفن 47إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم عالء الدين دمحم عبداللطيف الخوىلي20248 120.5إمياى ع الحديثة بني 

يف20249 يف دمحم شر نطوخدمحم عالء شر 118.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- دمحم عماد السيد عرنى باظه 20250 56.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20251
نطوخدمحم عماد بيوىمي مصطفن 134إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم عماد دمحم سعيد دمحم خي  هللا20252 100إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم فتىح مهران عبداللطيف20253 128.5إمياى ع الحديثة بني 



 بندارى20254
 
نطوخدمحم فريد شوق 117.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- دمحم ماهر عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز 20255 97إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مجدى دمحم السيد دمحم20256 122.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم محمود السيد دمحم ابراهيم20257 130إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مدحت حسن وهبه عيىسي20258 125.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مسعد السيد دمحم فتح الباب20259 125.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مسعد عيسوى مصطفن20260 15إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مسعد نبوي عبدالحميد دمحم20261 42إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم مصطفن بيوىم مصطفن20262 131.5إمياى ع الحديثة بني 

ي عبدالفتاح دمحم السيد20263
نطوخدمحم مصطفن 132إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم نارص عثمان ابراهيم سليمان20264 130إمياى ع الحديثة بني 

ي رمضان عطيه صالح20265
ن
نطوخدمحم هان 123إمياى ع الحديثة بني 

بري20266 ي دمحم فرج اليى
ن
نطوخدمحم هان 119.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم هشام فرغلي عبدالعظيم بيوىمي20267 123إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم وليد دياب مصطفن دياب20268 54.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ياش عفيفن عبدالغنن احمد20269 117.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخدمحم ياش دمحم قاسم جيى20270 124إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود ابراهيم دمحم دمحم قنديل20271 91إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود احمد دمحم الهادي احمد السيد20272 73إمياى ع الحديثة بني 

ي20273 نطوخمحمود اسالم احمد احمد الدرديري الموجى 131إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود السيد ايوب دمحم20274 132.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود السيد دمحم السيد عيسوى20275 77.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود بيوىم عبدالتواب محمود بيوىم20276 132إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود جمال دمحم مصطفن20277 131.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود سعد ابو المكارم بيوىمي دحروج20278 129.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخبسيطه- محمود سعيد عبدالعاىط عبدالرحمن دمحم 20279 117إمياى ع الحديثة بني 

ي عبدالمعطي20280
نطوخمحمود عبدالرسول عبدالمرضن 22إمياى ع الحديثة بني 

ي صالح 20281
 
نطوخبسيطه- محمود عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالباق 102.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود عماد محمود ابراهيم20282 134.5إمياى ع الحديثة بني 

ي قنديل20283
نطوخمحمود قنديل رمضان عفيفن 119.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود دمحم السيد يوسف ابراهيم20284 134إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود دمحم سليمان دمحم20285 101.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود دمحم شعبان دياب20286 107.5إمياى ع الحديثة بني 

 موس20287
 
نطوخمحمود دمحم فكرى عبدالباق 124إمياى ع الحديثة بني 

ي20288
نطوخمحمود مسعد عبدالفتاح دمحم مصطفن 116.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود مصطفن كامل مصطفن احمد20289 129.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20290 نطوخمحمود هشام فتىحي عبدالكريم شلنى 110.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمحمود ياش ربيع احمد يوسف20291 93إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمسعد كمال مسعد يوسف عبدربه20292 100.5إمياى ع الحديثة بني 

 مسعد عبداللطيف20293
ن
نطوخمسعد هان 40إمياى ع الحديثة بني 

ي20294
 
نطوخمصطفن احمد عبدالمحسن ابو شيع الدسوق 117.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن السيد هالل عبدالفتاح عامر20295 126إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن رافت دمحم حسن حماد20296 130إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن كامل مصطفن كامل20297 131.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن دمحم موس دمحم بيوىمي20298 123.5إمياى ع الحديثة بني 

يف20299  محمود محمود علي شر
نطوخمصطفن 110إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن هشام مصطفن السيد سالم20300 83.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمصطفن هالل مصطفن كامل مصطفن20301 136.5إمياى ع الحديثة بني 

ي ابو المكارم20302  وائل عرنى
نطوخمصطفن 129.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمعاذ احمد دمحم ابراهيم20303 116.5إمياى ع الحديثة بني 



نطوخمعاذ ربيع رجب علي عيسوي20304 130إمياى ع الحديثة بني 

ى دمحم بكرى20305 نطوخمعاذ صيى 132.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمهاب اسامة ابوشيع بيوىم دمحم20306 121إمياى ع الحديثة بني 

ي سعد عبدالعظيم عوض20307
ن
نطوخمهاب هان 102.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20308
نطوخمهدى فتىحي مهدي ربيع مصطفن 131.5إمياى ع الحديثة بني 

ي20309
نطوخمهدى دمحم مهدي ربيع مصطفن 133إمياى ع الحديثة بني 

نطوخمهند السيد شهوان السيد علي20310 131إمياى ع الحديثة بني 

نطوخموس جاد موس السيد بيوىمي20311 101.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخنبيه السيد نبيه السيد عبدالعظيم20312 85إمياى ع الحديثة بني 

نطوخنصي  احمد نصي  دمحم نصي 20313 105.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخنور اسالم حلىمي السيد احمد20314 120إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف احمد عفيفن عبدالمعبود20315 131.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف ايمن حافظ دمحم زغلول20316 127.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف ايمن يوسف ابراهيم يوسف20317 !VALUE#إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف صبىحي السيد يوسف السيد20318 130.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف مجدى يوسف عواد20319 121.5إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف دمحم صالح عبدالعظيم بيوىمي20320 98إمياى ع الحديثة بني 

نطوخيوسف دمحم يوسف دمحم مهدى20321 132.5إمياى ع الحديثة بني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبسيطه- ابتسام ماجد عبدهللا امام عفيفن 20322 72.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاشاء رسىم مختار عبده20323 128.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاسماء بركات عبدالمقصود ابراهيم بركات20324 118.5هيثم ابوالعيني 

 دمحم سالمه دمحم عبدالسالم20325
ن
ن ع م بالعبادلة/شطوخاسماء هان 123هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاالء حسام دمحم عبدالرحمن عل20326 123هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخامل دمحم يوسف عواد احمد20327 116.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايمان امي  دمحم دمحم20328 110.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايمان عبدالمقصود ابراهيم دمحم20329 102.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايمان عمر دمحم عبدالعزيز عل20330 89.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايمان فرحات سليمان مختار20331 71هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايه سعودى دمحم السيد ابراهيم20332 26.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخايه هيثم دمحم سمي  عبدالفتاح مصطفن20333 65.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوختف  جمال دمحم الشحات20334 121هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخثناء تامر دمحم راضن حسنن نوفل20335 121.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخجودى خالد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد عمر20336 129هيثم ابوالعيني 

ن حمادة السيد حسن دمحم20337 ن ع م بالعبادلة/شطوخحني  115.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدنيا حازم دمحم عبداللطيف احمد20338 104.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخرحمه خضن دمحم عل مصطفن20339 111.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخرحمه رضا عبدالعزيز السيد عل20340 106هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخرضا مسعود منتض دمحم20341 124.5هيثم ابوالعيني 

ن20342 ن ع م بالعبادلة/شطوخرفا حاتم عزارى ابو الفتوح امي  70هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخرناد احمد يوسف حسن علي20343 16.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخريحان دمحم عبدالوارث عبدالعظيم عبدالعنن20344 75هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخريم جمعة عبدالدايم دمحم عبدالبارى20345 137.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخريهام شحته عبدالعزيز دمحم حسن20346 130.5هيثم ابوالعيني 

 منتض دمحم20347
ن
ن ع م بالعبادلة/شطوخريهام هان 119.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخساره دمحم بكرى دمحم عبدالعزيز20348 121.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخساره نض حامد دمحم احمد20349 127.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخسلىم احمد دمحم ابو الفتوح20350 135هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبسيطه- سلىم السيد جالل دمحم 20351 87هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخسلوى وائل عزت دمحم20352 11هيثم ابوالعيني 

ى السيد20353 ن ع م بالعبادلة/شطوخشهد ابراهيم صيى 16.5هيثم ابوالعيني 



ن ع م بالعبادلة/شطوخشهد السيد دمحم السيد20354 92.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخشهد شحاته عبدالمعط محمود20355 136هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخشيماء عبدالمنعم عبده عل رمضان20356 130هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخشيماء دمحم سمي  عبدالستار دمحم20357 50.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبي  مسعد عبدالفتاح عبده السيد20358 14.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعزه هشام احمد عبدالمؤمن عبدربه20359 50.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعيناء عالء دمحم فتىح نوفل عبدالخالق20360 138هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخغاده ادرى راضن عبدالحكيم عل20361 55هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه احمد دمحم مهدى دمحم20362 130.5هيثم ابوالعيني 

ف عل عبدالعظيم احمد20363 ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه اشر 93هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه حاتم دمحم عبدالحميد ابو السعود20364 137هيثم ابوالعيني 

ن السيد20365 ن السيد شاهي  ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه حسي  68هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه ساىم حامد احمد عبدة20366 109.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفاطمه محمود حامد محمود حبش20367 105.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمروه محمود عبدالمقصود عبدالفتاح جاد20368 131.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم ايمن دمحم عبدالجواد20369 119.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم حامد دمحم حامد محمود20370 134.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم عبدالدايم دمحم السيد20371 135هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم قطب دمحم احمد ابوالسعود20372 126.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم متوىل احمد السيد الصباغ20373 90هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم دمحم ابراهيم عبدالباسط20374 128هيثم ابوالعيني 

20375
ن
ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم مسعود دمحم كفاق 127.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمريم ياش دمحم عبدالرحيم20376 129.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمنة هللا ايمن دمحم عثمان يوسف20377 134.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخناهد ماهر رجب دمحم شحاته20378 111.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخنجاح دمحم بيوىم عبدالعظيم عل20379 134هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخندى حافظ ابراهيم دمحم عبدالسالم20380 116.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخندى عبدالفتاح عزت عبدالفتاح20381 130.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخنه دمحم عبدالموجود عل احمد20382 77هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخنورا احمد انور احمد20383 127هيثم ابوالعيني 

ن دمحم عواد احمد20384 ن ع م بالعبادلة/شطوخنورا حسي  109هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخنورا رضا عبدالعزيز السيد عل20385 84هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخنورا طلعت طه دمحم20386 36.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخهاجر باسم دمحم مهدى دمحم20387 122.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخهدى دمحم انور عبدالمؤمن حسن20388 122.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخهناء رضا فهىم دمحم خليل20389 84هيثم ابوالعيني 

ن حاتم طه دمحم ابراهيم20390 ن ع م بالعبادلة/شطوخياسمي  71.5هيثم ابوالعيني 

ن رمضان عبدالعاىط عبدالفتاح ابو زيد20391 ن ع م بالعبادلة/شطوخياسمي  73.5هيثم ابوالعيني 

ن عبدالفتاح عفيفن عبدالفتاح نض20392 ن ع م بالعبادلة/شطوخياسمي  40.5هيثم ابوالعيني 

ن عبدالمؤمن عزت عبدالمؤمن ابراهيم20393 ن ع م بالعبادلة/شطوخياسمي  94هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخابراهيم عفيفن بكرى عفيفن20394 70هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد بكر حموده بكر20395 123هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد بكرى احمد بكرى20396 129هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد جمال صبىح عيد نصار20397 126هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد حسام دمحم عبدالرحمن20398 100.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد حسنن دمحم زاهر حسنن نوفل20399 133هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد رمضان عبدالحميد الحواىل20400 61هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد شعبان ابراهيم خليل دهب20401 46هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد عبدالحليم عبدالمقصود عبدالفتاح20402 135.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد عبدالرحمن صبىح عبدالحفيظ عبدالحميد20403 124هيثم ابوالعيني 



ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد عماد احمد عبدالمومن20404 73هيثم ابوالعيني 

ن20405 ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد عمرو عزب عبده حسني  133.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد فريد فوزى امام20406 123هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد دمحم احمد احمد عل20407 132هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد دمحم عل دمحم عبدالهادى20408 110.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد دمحم دمحم حافظ20409 131.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخالسعيد احمد السعيد محمود يوسف20410 131.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبسيطه- السيد امام السيد امام 20411 81.5هيثم ابوالعيني 

ى سليمان20412 ن ع م بالعبادلة/شطوخالسيد دمحم السيد بحي  104هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخالفارس رمضان عبدالحميد سليمان الحواىل20413 36هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبدر الدين محسن بدر الدين حامد20414 126.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبدر امام دمحم امام بدر20415 55هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخحسام دمحم فتىح الصادق يوسف20416 126هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخخالد عبدالرسول محمود عبده20417 120هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخرمضان دمحم ابراهيم السيد ابراهيم20418 84هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخزياد خالد احمد محروس ابراهيم20419 121.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخساىم محمود دمحم ساىم20420 124.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخطه دمحم نض دمحم عبدالهادى20421 129.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن احمد عبدالدايم عبده شحاته20422 135.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن اسماعيل عبدالعال كمال الدين20423 126.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن بدر دمحم دمحم سالمة20424 130.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن جعفر عبدالرحمن عبدالمحسن20425 108.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن رمضان رجب دمحم شحاته20426 113هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالمطلب20427 65.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن دمحم محروس دمحم عبدالغفار20428 54.5هيثم ابوالعيني 

 دمحم عبدالمومن دمحم20429
ن
ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن هان 46هيثم ابوالعيني 

 عل20430
 
ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالرحمن وليد دسوق 134هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالعزيز رضا عبدالعزيز السيد عل20431 100هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدالفتاح راجح عبدالفتاح عبده20432 124.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدهللا جهاد عني  دمحم دمحم20433 96هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدهللا عمرو سمي  عبدالستار20434 76هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعبدهللا دمحم دمحم شحات السيد20435 131.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعل ايمن عبدالرحمن عبدالمحسن ابراهيم20436 34.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعل ماهر عبدالهادى محمود20437 135.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعل دمحم صفوت سالمة20438 89هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخعمر دمحم دمحم البكرى عبده ابراهيم20439 135.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفارس السيد السيد احمد20440 72.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفتىح دمحم فتىح عبدالدايم دمحم20441 131.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخفوزى دمحم فوزى عبدالمعط دمحم20442 94.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخكريم دمحم عبدالموجود عل20443 42هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم احمد عبدالظاهر سيد احمد احمد20444 94هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم احمد محمود احمد السيد20445 82.5هيثم ابوالعيني 

ف دمحم السيد20446 ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم اشر 93.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم السيد عبدالحكيم عل بيوىم20447 70.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم السيد دمحم عبدالمنعم20448 127.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخبسيطه- دمحم ايهاب دمحم مهدى 20449 93هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم تامر دمحم دمحم صادق20450 108هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم حمادة دمحم عبدربة شحاته20451 56هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم حمدى السيد الصغي  ابراهيم دمحم20452 86.5هيثم ابوالعيني 

ن20453 ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم خالد دمحم ابراهيم حسني  73.5هيثم ابوالعيني 



ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم رضا عيد ابراهيم20454 24.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم سامح دمحم عل20455 27.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم طلعت ابراهيم السيد ابراهيم20456 15.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم عامر دمحم عبدالعزيز عل20457 30.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم عبدالهادى عبدالهادى سليمان عل20458 125.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم عل دمحم سعيد20459 45هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم عماد حلىم عبدالمومن20460 83هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم ماجد انور احمد عل20461 97هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم دمحم رضا عبدالحفيظ عبدالفتاح سيد احمد20462 132هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم دمحم عبدربه عل مصطفن20463 15هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم محمود نض دمحم20464 102هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم مسعد دمحم دمحم20465 18هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم هشام دمحم السيد20466 102هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم هشام دمحم جالل شبل20467 95هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم وليد السيد الشحات السيد20468 110هيثم ابوالعيني 

20469
 
ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود السيد دمحم عبدالباق 28.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود حازم احمد الشحات20470 102.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود حسنن دمحم عبدالمعز20471 126هيثم ابوالعيني 

يف دمحم حسن20472 ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود شر 68.5هيثم ابوالعيني 

ى عبدالغنن احمد20473 ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود صيى 63.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود فتىح بيوىم عبدالعظيم20474 116.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمحمود دمحم جالل احمد20475 75.5هيثم ابوالعيني 

ف صبيح السيد صبيح20476 ن ع م بالعبادلة/شطوخمصطفن شر 30هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمصطفن عالء عل عبدربه20477 26هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمصطفن دمحم عبدالصبور السيد ابراهيم20478 55هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخمصطفن ناجى مصطفن عبدالسالم20479 117.5هيثم ابوالعيني 

ن20480 ن عبدالرسول امي  ن ع م بالعبادلة/شطوخنارص امي  130هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخهالل محمود السيد عل20481 130.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخيوسف احمد رجب محمود20482 82هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخيوسف احمد عبدالظاهر سيد احمد احمد20483 116.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخيوسف فوزى عبدالمقصود سليمان عل20484 129.5هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخيوسف محمود يوسف حسن20485 136.5هيثم ابوالعيني 

36ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخابتسام ماهر جاد دمحمى جاب هللا20486

ن20487 87.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاشاء زين العابدين جمعة عطية امي 

ي20488
ي دمحم مصطفن

66.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاسماء اسالم مصطفن

101.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاسماء علي يوسف علي رضوان20489

75ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاالء احمد حسينن دمحم هالىل20490

128.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاالء بدوى دمحم حمدى عبدالحليم20491

107.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخالشيماء عبدالرسول كمال صالح20492

 عرنى السيد دمحم دمحم20493
ن
88ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخامان

91ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- امنيه محمود عبدالعليم دمحم عبدالرحمن 20494

ه ايهاب جالل دمحم الرفاع20495 90ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخامي 

65.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايمان انور السادات دمحم البكرى مغازى دمحم20496

97.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايمان دمحم السيد احمد عل الجزيرى20497

114ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايمان ياش امام محمود مصطفن20498

ن20499 112ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايه احمد يوسف احمد حسني 

66ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايه رضا السيد دمحم عبدالتواب20500

92ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايه عصام سعيد حلىم20501

20502
 
96.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايه ياش عبدالستار الدسوق

102.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسمله اسالم مسعد دمحم ابراهيم20503



82.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- بسمه ايمن مصطفن عبدالمعط دمحم 20504

108ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسنت اسالم مسعد دمحم ابراهيم20505

95.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسنت ايمن رشاد يوسف عبدالرحمن20506

123ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسنت عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز20507

74.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- بسنت محسن عزت دمحمي جاب هللا 20508

130ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخثريا عمرو دمحم لبيب20509

114.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخجنن وائل عبداللة سعد20510

114ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحبيبه اسامة صالح عل دمحم20511

65.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحبيبه عمر سالمة عمر متوىل20512

50.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحبيبه ياش ممدوح عبدهللا دمحم20513

101.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحسناء حسن دمحم احمد باكي 20514

ف ساىم عبدالغنن دمحم الرفاع20515 ن اشر 124ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحني 

ن جابر يوسف ابوالنض20516 134.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحني 

ن خالد السيد دمحم دمحم20517 132.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحني 

ن دمحم مجدى دمحم كمال دمحم بربش20518 132.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحني 

115.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدنيا ايمن حسينن عبدالمحسن20519

108.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدنيا ياش عبدالغفار دمحم عبدالرحمن20520

92.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- دينا عبدالعظيم سيد احمد 20521

75ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخرانا تامر عبدالمنعم عبداللطيف عيد20522

88.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخرانيا رضا دمحم البكرى رمضان حامد20523

112ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخرقيه عبدالعظيم جالل عبدالعظيم عبدالرحمن عيد20524

116ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخروضه احمد سليمان اسماعيل20525

109ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخريم عمر عبدالننى دمحم عثمان20526

115.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخريهام طاهر عبدالقادر دمحم الهادى20527

135.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخزينب جمال دمحم جمال20528

108.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره احمد نض عبدالرحمن نض20529

ف حسن دمحم حسن20530 122ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره اشر

120.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره رضا دمحم يوسف سليمان20531

113ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره شحاته سعد شحاته دمحم شحاته20532

63ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره محسن عواد عل مصطفن20533

139ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره دمحمى سعيد دمحمى محمود20534

121.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخساره محمود دمحم محمود20535

109ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسجده مدحت منصور سعد عل20536

87.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسلىم ساىم دمحم عطيه شيحه20537

ي20538
 
121ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسلىم وائل عبدالمنصف عرفه عبدالباق

125ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسهيله خالد بكر خالد20539

125ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشاهنده عمرو عزاز ابراهيم دمحم20540

وق رمضان دمحم عبدالعليم البغدادى20541 102.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشر

وق عبدالننى ابوالحسن عبدالرحمن عل20542
66.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشر

وق وائل ابراهيم احمد20543 34ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشر

20ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد رضا ابراهيم عبده ابراهيم يوسف20544

31ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عاطف السيد دمحم احمد20545

43.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عبدالحميد دمحم المسعد عبدالحميد منصور20546

53.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عبدالغنن دمحم ابراهيم عبدالغنن الرفاع20547

136.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عل عبدالجليل دمحم20548

42.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عل عل امام عل20549

49ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد عمر كمال دمحم ابراهيم بخيت20550

ن20551 43.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد فتىح دمحم البكرى عبدالعليم امي 

71ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- شهد متوىل شفيق متوىل دمحم 20552

57.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشهد ممدوح مسعد بكرى20553



97.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشيماء بكرى السيد شحاته عبدالعزيز20554

129.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعلياء جمال صديق عبدالعظيم علي20555

99ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخغاده صالح عبدالعظيم عبدالمعط عبداللطيف20556

60ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه احمد عل دمحم ابراهيم20557

81ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه احمد محمود يوسف محمود20558

ف عبده السيد عبده20559 94.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه اشر

119ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه امي  نضالدين عل دمحم20560

79.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه سليمان جالل سليمان دمحم عالم20561

112.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه عزت دمحم الشحات عبدالرحمن فراج20562

126.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه مرداسر عبدالمنعم دمحم20563

92.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه ممدوح حسن دمحم عبدالرحمن20564

107.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه ممدوح سيد احمد طه20565

131.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفاطمه ياش دمحم عبدالعليم20566

106ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخفرحه دمحم محمود عمر محمود20567

101ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخلياىلي السيد دمحم رضا سليمان السيد20568

اوي علي يوسف20569 125.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمروه رضا عبدالسميع شيى

106.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمريم خالد دمحم مصطفن عبدالرحمن20570

134.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمريم عزت عل دمحم20571

!VALUE#ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمريم ياش عبدالحليم عبدالهادى20572

75.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخملك احمد فاروق شحاتة علي20573

122.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخملك اسامة دمحم عفيفن20574

126ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخملك رضا عصام محمود احمد20575

136ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخملك دمحم دمحم عبدهللا دمحم سليمان20576

82ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- ملك محمود عبدالحميد معوض عطية 20577

103.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنار اسامة مسعد رمضان حامد20578

133ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنار مدين عبدالرحمن ابراهيم20579

113.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنة هللا مختار دمحم دمحم رخا20580

113ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه اسالم عبدالرحمن درويش20581

125.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه ايهاب ممدوح طلبة دمحم20582

132.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه زكريا عبدالستارجاد مصطفن بدر20583

131.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه عادل عبدهللا احمد عل20584

ن20585 99ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه عادل كمال عبدالموجود حساني 

103.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه عصام السيد دمحم سالمه20586

ن 20587 73.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- منه دمحم عبدالعزيز عالم حسا ني 

120.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه دمحم نعيم دمحم20588

112.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنه مىح اسماعيل دمحم ابراهيم20589

36.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنن السيد دمحم دمحم دمحم الجحش20590

 تامر رفعت عبدالعزيز علي20591
136ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمنن

109.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخىم سامح عبدالحميد السيد يوسف20592

117ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخىم عبدالعزيز السيد عبدالظاهر20593

104.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخىم دمحم رفعت دمحم محمود عجاج20594

122.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخىم ياش مغازى عبدالمجيد20595

74.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمىادة محمود دمحم محمود20596

37.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخناديه احمد عالم دمحم عالم20597

 احمد عبدالمحسن20598
ن
124ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخناديه هان

102.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخندا دمحم احمد ابراهيم20599

122.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخندى عبدالرحمن دمحم الشحات عبدالرحمن فراج20600

96ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخندى مسعد شحاتة سيد احمد الديب20601

ف دمحم ابراهيم عل20602 121.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنسمه اشر

ى20603 122.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنه عماد دمحم احمد الحضن



33ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنورا السيد عبدالمنعم صديق احمد20604

37.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنورا منصور دمحم احمد دمحم20605

100.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنورهان عبدالمنعم دمحم المغازي علي عبدالرحمن الديب20606

112ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنورهان عل يوسف عل20607

ه بدوي حسن دمحم عبدالعزيز20608 120.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخني 

96ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخهاجر اسماعيل رشاد اسماعيل خليفه20609

121.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخهاجر مسعد دمحم عوض احمد عجاج20610

97ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخهبه عصام دمحم المغازى عبدالهادى ابراهيم20611

45.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخهدى عيد حلىم عبداللطيف20612

60.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخهدير كمال ابوزيد كمال دمحم20613

ن عبدالرحمن 20614 76.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- هويدا طارق ابراهيم حسي 

40.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخورده عبدالعليم عبده سليمان عل الدهشورى20615

ن دمحم علي علي علي الديب20616 120.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخياسمي 

ن دمحم دمحم نشات معوض رزق20617 123ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخياسمي 

 مسعد احمد علي عبدالخالق20618
ن 70.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخياسمي 

ن وائل خليل ابراهيم20619 134.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخياسمي 

 عبدهللا20620
 
72.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخابراهيم صفا عبدالظاهر دسوق

ن20621 44ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخابراهيم دمحم عبدالعزيز عالم حساني 

80.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ابراهيم احمد دمحم علي مرع20622

89ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد اسامة دمحم صالح الدين دمحم20623

125.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد انس يوسف علي عبدالعزيز الديب20624

62.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ايمن حسن السيد اسماعيل20625

111.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ايمن عبدالخالق طلبه حسن20626

102ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ايمن دمحم الشحات عبدالعظيم20627

20628
 
114ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد تامر عبدالمنصف عرفة عبدالباق

ن20629 133.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد حامد احمد اسماعيل شاهي 

134ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد خالد احمد خالد دمحم20630

93.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- احمد خالد عزت دمحم سالم غنيم 20631

132ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد خالد منصور محمود ابراهيم20632

90.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ساىم عبدالسالم دمحم عالم20633

125ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد عاطف محمود عبدالفتاح احمد20634

20635
 
108.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد عصام عبدالستار الدسوق

72.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد كمال جمعه صالح منصور20636

74.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد دمحم ابراهيم عبدالرحمن يحن 20637

ي20638
 
49.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد دمحم عزت زىكي عبدالباق

70.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد دمحم عل عبدالظاهر يوسف خطاب20639

21.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد دمحم عمر دمحم مصطفن20640

129ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد دمحم دمحم عزت راشد20641

98.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد محمود دمحم البكرى20642

73ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- احمد مختار جمعة عبدالهادى دمحم 20643

93ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد مسعد سعيد عبدالقادر سيف الدين20644

116ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد نجم الدين دمحم جمال مصطفن20645

32ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ياش رمضان محمود دمحم20646

112.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخاحمد ياش دمحم حمدى20647

73ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- احمد يىح ابراهيم اسماعيل سليمان 20648

122.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخادهم جمال الدين احمد اسماعيل20649

 عزت السيد حسن20650
ن
23.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخادهم هان

 دمحم20651
 
84.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخالسيد دمحم السيد عبدالباق

41ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخالسيد مغازى دمحم البكرى دمحم جاد20652

128.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخايمن عبدالمنعم عبدالجيد السيد النساج20653



96.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبدر كمال كمال طلبه حسن بدر20654

45ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبالل مامون بالل السيد عل20655

68.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحسام البدرى عبدالخالق عل يوسف20656

84ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحسام طلعت عزت حسن ابوالعال20657

57ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحسينن احمد حسينن دمحم هالىل20658

 رضا عبدالعليم دمحم كركر20659
ن
72.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحمادة هان

131.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخحماده لبيب حماده عل عالم20660

104.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخخالد رضا دمحم عبدهللا احمد الذق20661

55.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخخالد عبدالخالق اسماعيل عبدالخالق اسماعيل20662

ي نوار20663
46ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخخالد ممدوح عامر عفيفن

54ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخرضا ياش ادريس منصور السيد20664

78.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- زياد انور اسماعيل محمودعبدالرحمن 20665

97.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخزياد حجاج عفيفن شحاته سالمه20666

73.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخزيدان احمد عبدالحميد السيد يوسف20667

76ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسعيد طلعت سعيد سالمه جاد20668

56.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخسعيد عبدالهادى فوزى عبدالهادى عل20669

20670
 
يف عرفه دمحم عرفه عبدالباق 39ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخشر

85.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- ضياء دمحم احمد شديد احمد ابوالنض 20671

!VALUE#ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخطلعت عالء الدين دمحم طلعت عطية20672

ف عبدالرحمن يوسف20673 52.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالرحمن اشر

113.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالرحمن جمال عبدالمحسن دمحم الضباش20674

118.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالرحمن جمال دمحم اسماعيل مصطفن20675

98.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالرحمن سعيد صابر عبداللطيف20676

65.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالرحمن مجدى محمود عبدالرحمن الديب20677

83.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالفتاح اسامة عبدالفتاح عبدالخالق شحاتة20678

54.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالكريم دمحم عبدالكريم شعبان20679

81.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- عبدهللا اكراىمي احمد مغازي احمد عيىسي 20680

127.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدهللا صالح يوسف شديد ابوالنض20681

126ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدهللا دمحم السيد احمد اسماعيل رضوان20682

ن محمود جاد20683 102.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدهللا محمود امي 

70.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدهللا محمود عبدالفضيل دمحم20684

112.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعبدالهادى رمضان عبدالهادى عبدالمحسن20685

81.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعزت دمحم صفاء دمحم عبدالعزيز20686

127.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعل ايمن حماده عل مصطفن النجار20687

94ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعل صالح علي صالح موسي صالح20688

86.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعماد اسالم عمادالدين عبدالعظيم20689

95.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمار محمود دمحم عبدالهادى فرحات20690

ف رفعت فتىح ابراهيم20691 101.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمر اشر

36.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمر حلىم دمحم حلىم عبدالمحسن عفيفن20692

115ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمر عبدالعظيم دمحم احمد عل الجزار20693

ن 20694 101ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- عمر عثمان عبدالعزيز عثمان حسني 

ن يىح20695 81ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمر عل دمحم عل حسني 

ن20696 56.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخعمر عماد دمحم البيوىمي عالم حسني 

86.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم اسماعيل عل اسماعيل عامر20697

63ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم خالد عبدالسالم عبدالعزيز عمر20698

41.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم رضا دمحم عبدالعليم دمحمالبغدادى20699

28ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم رفعت فهيم معوض رضا20700

37ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم عصام دمحم عبدالرؤف بيوىم20701

55.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- كريم هشام عبدهللا عل عبدالونيس 20702

46ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكريم هيثم عادل ابراهيم يوسف20703



70.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخكمال حسنن كمال طلبه حسن20704

112ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخلؤى عالءالدين دمحم احمد اسماعيل20705

74.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمازن عبدهللا رشوان قاسم20706

96.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم ابراهيم دمحم حبيب ابراهيم حبيب20707

56.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم ابراهيم دمحم رضا ابراهيم سالم20708

103.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم احمد مصطفن اسماعيل عل20709

114ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم اسامة دمحم عفيفن20710

ف جوده دمحم احمد20711 92.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم اشر

107.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم السيد عبدالخالق عبدالعزيز عمر20712

33ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم بالل دمحم هالىلي عالم20713

74ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم جمال دمحم مجاهد عبدالتواب20714

112ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم جمال دمحم دمحم الرفاع20715

33.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم حماده دمحم عبدالغنن20716

ي20717
 
ي عبدالحليم عبدالعزيز دسوق

 
87.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم دسوق

68ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم رضا ابراهيم السيد الساع20718

123.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم رضا دمحمعيد دمحم يحن 20719

53ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم رضا يوسف مجاهد يوسف20720

96ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم سامح عبدالحميد السيد20721

38.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم سعيد حمدى عبدالحليم20722

56ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم صابر عبدالسالم عل دمحم20723

120ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم طارق احمد احمد عبيده20724

126.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عادل عبده سيداحمد20725

20726
 
 دمحم عبدالباق

 
 انور عبدالباق

 
62ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عبدالباق

65ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عبدالعليم دمحم عبدالمقصود20727

47.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- دمحم عبدالمجيد شحاته السيد يوسف 20728

122ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عبدالمومن فريد دمحم20729

49ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عبدالهادى عبدالهادى علي مسلم20730

135.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عبدالهادى دمحم عبدالهادى عثمان20731

49ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم عصام سعيد عبدالقادردمحم سيف الدين20732

29ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم كرم دمحم شوربىحى عبدالرحمن20733

121.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم مسعد دمحم كمال مجاهد20734

134ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم هشام نضالدين عل20735

ى يوسف حسن20736 96.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم وائل خي 

88ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم وائل دمحم عبدالرحيم عبدالوهاب االديب20737

59.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم وجيه دمحم رمضان عالم20738

30ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخدمحم ياش دمحم البكرى مغازى احمد رخا20739

51ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود السيد ابوخيشة عبدالمقصود يونس20740

40.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود حسن السيد عبدالفتاح حسن20741

57.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود رضا محمود الصادق عالم دمحم20742

80.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود عبدالرسول احمد عل احمد20743

84.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود غانم لطفن سليمان مصطفن20744

67ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود ماهر عبدالعال عبدالرؤف دمحم20745

65.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود دمحم السيد عبدالفتاح حسن20746

94.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود دمحم فؤاد دمحم20747

99.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود ممدوح حسن دمحم عبدالرحمن20748

104.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمحمود هشام دمحم السيد يوسف20749

98ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمروان دمحم عزازى مغازى بدر20750

35ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمسعد اسامه ابراهيم دمحم شحاته20751

68ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمسعد ممدوح مسعد بكرى20752

111.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن بكر دمحم عبدالعليم دمحم20753



108ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن حاتم مصطفن ابراهيم20754

99.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- مصطفن طه سيد احمد طه 20755

 عادل بيوىمي عثمان رضوان الشازىلي20756
47.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن

68ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن عزت عبدالرحمن ابوالعال ابوالعال20757

50.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن دمحم سيلمان دمحم سيلمان الهيو20758

97.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- مصطفن دمحم مصطفن اسماعيل عل 20759

83ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن محمود رضوان اسماعيل رضوان20760

125.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن مسعد رمضان يوسف20761

129ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخمصطفن ياش عبدالرحمن احمد عمر20762

103ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخبسيطه- نادر السيد عبدالجليل دمحم دمحم 20763

30.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخنادر بكرى عبدالستار عبدالعزيز20764

50ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيىح زكريا عبدالرحمن عبدالعال الديب20765

54.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيحن  خالد عبدالسالم عبدالعزيز عمر20766

39.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف ايهاب رمضان نصار20767

46ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف حسن دمحم دمحم رزه20768

41ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف رضا عبدهللا شحاته شحانه20769

97.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم20770

68ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف عالم عبدالعزيز عالم20771

ى20772 51ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف كرم محمود بحي 

87.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف مهنن عبدالحميد السيد تهاىم20773

ن20774 74.5ماهر السيد مصطفن بالعمار/شطوخيوسف ياش دمحم احمد دمحم شاهي 

118عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخبسمله الذىك عبدالعزيز عبدالعظيم عل20775

88عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخبسنت السيد عبدالرسول ابراهيم عطيه نض20776

ن عل20777 90.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخداليا جمال مختار دمحم حسني 

51عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخدنيا منصور عبدالمقصود دمحم20778

112.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخرنا عرفة دمحم عرفة دمحم رضوان20779

ن20780 وق عمر ابراهيم عبدالرحمن حسني  81.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخشر

65.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخشهد دمحم حمدى دمحم دمحم خالد20781

133.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخمروه نزيه اسماعيل مغازى اسماعيل20782

81.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخمريم اسالم عبدالحميد السيد يوسف20783

124.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخمريم رضا شعبان طلبة عل هاشم20784

119عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخىم وائل عبدالرسول ابراهيم عطيه20785

83عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخنجالء ابراهيم غبدالمقصود دمحم السيد20786

69عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخهاجر ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل مسلم20787

58.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخهاجر نارص اسماعيل مغازى اسماعيل20788

60عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخهبه انس دمحم احمد عبدالعاىطي20789

ن20790 99عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخاحمد صابر احمد حسني 

76عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخسعيد عبده سعيد عبدالهادي هالىلي20791

ى منشاوى ابراهيم20792 ى دمحم صيى 105.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخصيى

104.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخعبدالحميد سعيد عبدالحميد احمد20793

107عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخعبدالرحمن دمحم عل دمحم عل يوسف20794

102عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخعبدالسميع خالد عبدالسميع محمود دمحم فضة20795

102عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخفراس عبدالرسول دمحم رجب الديب20796

100عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخدمحم احمد فتىح عبدالعزيز20797

101.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخدمحم جمال عبدالمىحي حسن20798

124.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخدمحم عبدالمعبود مسعد عبدالمعبود20799

68عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخمحمود تامر عبدالجليل عبدالعظيم عبدالرحمن20800

72عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخمصطفن احمد مصطفن دمحم20801

130.5عل عبدالحميد الديب بالعمارطوخيوسف خالد احمد عبدالعزيز عمر20802

99طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاشاء احمد سعيد دمحم ابراهيم20803



126طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاشاء جمال سليمان السيد20804

122طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماء ايمن معتمد دمحم20805

86طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماء توفيق علي اسماعيل عامر قطوطة20806

82طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماء جمال دمحم منصور احمد رضوان20807

134طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماء عبدالعظيم دمحم رضا عبدالعظيم عجاج20808

67طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماء عني  عثمان دمحم عبدالننى20809

129طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاالء دمحم الهادي عبدالرحمن اسماعيل20810

123.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاالء وليد عمر السيد ابراهيم20811

117.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاالء ياش مغاوري محمود بيوىمي20812

ي دمحم عبده عبدالوهاب الديب20813
ي الحسينن

ن
115طه عجاج ع م بالعمار/شطوخامان

127طه عجاج ع م بالعمار/شطوخامل ايمن عبدالجليل خالد20814

121.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخامنيه ايهاب عبدالسميع عبدهللا20815

ي20816
ه محمود عادل السيد شحاته عفيفن 85.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخامي 

ي دمحم بدوي دمحم احمد20817 50طه عجاج ع م بالعمار/شطوخانىحى

130طه عجاج ع م بالعمار/شطوخايمان عبدالمحسن عبدالهادى ابراهيم20818

129طه عجاج ع م بالعمار/شطوخايه عادل دمحم عبدالرحمن سيد احمد20819

ن20820 118.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخايه فرج كامل محمود حسني 

80.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخايه دمحم احمد عبدالرحمن احمد20821

ي حمدي عبدالعزيز20822
ن
127.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبثينه هان

121طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبسمله خالد حلىم يوسف دمحم20823

94طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبسمله طه مسعد طه عبدالسالم20824

135طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبسمه فؤاد عيد علي دمحم حسن20825

86.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبسمه دمحم عبدالعليم عبدالحميد دمحم20826

55.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه السيد دمحم عبدالحليم سليمان20827

20828
 
24.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه رضا جمعه ابو زيد عبدالباق

131طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه ساىم ابراهيم لسيد20829

120.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه عادل مصطفن طه عبدالسالم زايد20830

138طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه عبدالنارص يوسف علي عامر قطوطة20831

137طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحبيبه دمحم عبدالعزيز عل مصطفن20832

ن احمد عبدالسالم دمحمعبدالسالم20833 132طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحني 

115.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخخلود ابراهيم ابوالحسن محمود20834

131.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدنيا احمد دمحم علي دمحم20835

126.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدنيا اسماعيل دمحم اسماعيل عامر قطوطة20836

132.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدنيا حسام دمحم عبدالحميد دمحم سيد احمد الصباغ20837

132.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدنيا رضا محمود عبدالمنعم ابراهيم20838

ن الحاج20839 137.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدينا صالح كامل محمود حسني 

129.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرحمه وليد دمحم صفا احمد علي عامر20840

ي موسي الضباش20841
120.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرضوى عمر دمحم البهي مصطفن

126.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرغد ايهاب احمد احمد علي الجزار20842

ف احمد دمحم موسي20843 124.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرقيه اشر

ي موسي الضباش20844
133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرقيه عمر دمحم البهي مصطفن

131.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرنا رمضان عبدالهادي عبدالمطلب نور الدين20845

70طه عجاج ع م بالعمار/شطوخريهام ياش اسماعيل محمود عبدالرحمن20846

109طه عجاج ع م بالعمار/شطوخزينب جمال دمحم علي بيوىمي20847

ي20848
136طه عجاج ع م بالعمار/شطوخساره احمد عيد احمد عفيفن

135.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخساره دمحم محمود عبدالوهاب دمحم20849

110.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخساره محمود علي صالح موسي20850

118.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخسلىم سيد سعيد السيد ابراهيم20851

10.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخسنية السيد دمحم البكري احمد امام20852

وق طنطاوى عبدالعزيز دمحم20853 117طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشر



وق ياش عبدالمعطي يوسف عبدالفتاح20854 128طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشر

108طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشمس محمود عبدالعليم دمحم زىكي موسي20855

132.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد احمد عبدالعليم عبدالسالم تهاىمي الجزار20856

117.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد احمد دمحم احمد منصور هيكل20857

ي20858
ي عبدالستار مصطفن 137طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد تامر دمحم صيى

133.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد عادل عبدالهادي ابراهيم عل20859

116طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد عبدالحميد عبدالنارص عبدالحميد يىحي20860

137.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد عبدالرافع دمحم سليمان20861

ي عبدالرحيم يوسف20862
128طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد عبدالرحيم الحسينن

128.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخشهد دمحم عبدالحميد احمد دمحم طه20863

 السيد عبدهللا دمحم دمحم الضباش20864
ن
92.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخصاق

66.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخغاده السيد موسي عبده20865

120طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفاطمه ساىم ابراهيم السيد20866

94طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفاطمه سمي  دمحم مغازي السيد20867

ن20868 130طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفاطمه كرم دمحم عبدالحليم حساني 

42طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفاطمه ماهر عبدالفضيل احمد دمحم20869

 السيد20870
 
98.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفرحه عادل عبدالباق

88طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفردوس عبده دمحم عبده عل عبدالوهاب20871

بري20872 ي اليى
ي رجب عبده مصطفن 118طه عجاج ع م بالعمار/شطوخكحالء صيى

122.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمديحة ماهر دمحم عبدالرحمن احمد دياب20873

114طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمريم سعيد عواد عبدالمجيد عبدالرحمن20874

116طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمريم مسعد رمضان يوسف احمد20875

133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخملك سعودي عبدالباري اسماعيل عبدالباري20876

51.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخملك علي دمحم علي دمحم عيىسي20877

129.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخملك وائل مجدي مدبوىلي دمحم سليمان20878

ف احمد يوسف عبدالرحمن20879 111.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمنة اشر

133.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمنة هللا عادل عبدالقادر دمحم منصور فضة20880

120طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمنة تامر عبدالسالم مغاوري علي رضوان20881

ن20882 115طه عجاج ع م بالعمار/شطوخىم رضا احمد خالد دمحم حساني 

94.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمىادة اسالم عبدالعليم ابراهيم منصور20883

ن20884 ن دمحم حساني  129طه عجاج ع م بالعمار/شطوخنجالء عمرو حساني 

20885
 
 عبده عبدالباق

 
76.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندا حمادة عبدالباق

127طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى احمد السيد ضيف عامر النجار20886

97طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى حجاج عبدالهادى دمحم20887

123.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى عبدالعليم جالل عبدالعليم دمحم عجالن20888

83.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى عبدالوهاب السيد عبدالوهاب احمد20889

109طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى دمحم السيد غانم20890

92طه عجاج ع م بالعمار/شطوخندى محمود عبدالقادر عبدالرحيم عطا20891

114.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخنسمه عاطف طه عبدالقادرطه20892

128طه عجاج ع م بالعمار/شطوخنورا صالح دمحم محمود20893

124طه عجاج ع م بالعمار/شطوخنورا عادل عبدالمحسن عبدالسالم20894

79طه عجاج ع م بالعمار/شطوخنورا عبدالمحسن سعد عبدالعزيز الضباش20895

38طه عجاج ع م بالعمار/شطوخهاجر دمحم علي احمد الضباش20896

ي موسي20897
ي دمحم البهي مصطفن

96.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخهاجر مصطفن

109.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخهاجر ياش صبىحي السيد السيد الداعوس20898

81.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخهبه وجيه السيد عبدهللا احمد20899

130.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيارا سعيد يونس دمحم موسي الحاج20900

 السيد علي رجب احمد الديب20901
ن 84.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخياسمي 

116طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيمنن صالح دمحم السيد دمحم شهاب20902

111.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخابراهيم جمال ابراهيم سليمان ابراهيم20903



52.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخابراهيم سعيد عبدالعليم عبدالسالم تهاىمي20904

19طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد ابو شيع سيد احمد عبدالعظيم الداعوس20905

ف ربيع طه عبدالسالم20906 44طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد اشر

37طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد السادات احمد دمحم يىحي20907

25.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد السيد عبدالمعبود دمحم احمد20908

76طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد السيد دمحماسماعيل خليفة عجاج20909

ي سالمة20910 ي سعيد بحي  100.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد بحي 

ي دمحم دمحم علي20911
113.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد خالد لطفن

112.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد ساىمي دمحم عبدالمىحي دمحم احمد20912

ي20913
ي مصطفن

115.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد عبدالسالم عبدالحليم مصطفن

86.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد عبدالعليم دمحم عبدالعليم دمحمالبغدادى20914

65.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد عبدالهادي دمحم عبدالهادي دمحم20915

111.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد عصام ساىم عبدالغنن20916

84طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد عمر بدوى عل دمحم حسن20917

117.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد فرج عثمان عثمان ابراهيم20918

74.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد مجدي دمحم دمحم هيكيل20919

115طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد دمحم ابراهيم سليمان ابراهيم20920

133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد دمحم ثروت علي متوىلي الجدع20921

ي علي النجار20922
124طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد مىحي الدين دمحم عفيفن

74.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاحمد هشام منصور سعد20923

124طه عجاج ع م بالعمار/شطوخادهم ابراهيم عبدالرحمن دمحم ابوزيد20924

106.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخادهم عبدالمومن رزق عبدالمومن دمحم نض20925

ي20926
106.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخادهم عثمان عبدالظاهر عثمان مصطفن

94.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخادهم عصام اسماعيل السيد علي20927

ي20928 ي رزق بحي  132طه عجاج ع م بالعمار/شطوخادهم دمحم عبدالننى

117.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسالم ياش عبدالسالم مغاوري علي20929

122طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماعيل جمال اسماعيل السيد علي قشيى20930

129.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاسماعيل رضا اسماعيل دمحم اسماعيل20931

133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخاكرم براهيم عبده يوسف20932

133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخالسيد ايمن السيد محمود دمحم20933

129.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخامجد ابراهيم عبده يوسف20934

130طه عجاج ع م بالعمار/شطوخبالل عبيده دمحم دمحم علي عبيده20935

130طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحسام جمال جالل سليمان سليمان20936

111طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحسن دمحم حسن عبدالعظيم هالىلي حسن20937

76.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخحمدى دمحم حمدي عبدالظاهر احمد ابراهيم20938

124.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخخالد احمد عمر دمحم20939

ي20940
ن دمحم عفيفن 82.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخرضا وائل رضا حسني 

92طه عجاج ع م بالعمار/شطوخزايد اسامه عبدالعليم بيوىمي زايد20941

99.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخزياد احمد عبدالمعبود احمد ابراهيم20942

106طه عجاج ع م بالعمار/شطوخزياد احمد دمحم احمد20943

ي20944
 
57.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخسعيد ايمن عبدالجيد عبده دسوق

102.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخسيف دمحم عبدالسميع عبدالرحمن دمحم سيد احمد20945

99طه عجاج ع م بالعمار/شطوخسيف ممدوح سيف الدين دمحم عبدالسالم20946

113.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالرحمن صالح عبدالموىلي دمحم رضوان20947

101طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالرحمن دمحم عبدهللا تهاىم موس20948

ي20949 88.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالرحمن وليد سالمة ابو زيد بحي 

133.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالرحمن ياش احمد عبدالرحمن احمد علي20950

62.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالرحيم عماد عبدالرحيم عبدالرحمن احمد20951

82.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالعليم دمحم عبدالعليم احمد سليمان20952

96طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالعليم هشام عبدالعليم عبدالسالم عبدالمجيد20953



ي20954
64.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالفضيل دمحم عبدالفضيل دمحم يىحي مصطفن

20955
 
89طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا احمد عفيفن عبدالباق

51.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا عبدالرازق علي عبدالعظيم هالىلي20956

ن المضي20957 38.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا عبدالمعبود ابراهيم دمحم امي 

123طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا مجدي احمد ابراهيم دمحم بدوي20958

107.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا دمحم عبدالعليم شحاته عبدالفتاح قسيى20959

130.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا دمحم عبدالعليم مجاهد دمحم20960

117طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدهللا دمحم عبدالموىل دمحم20961

110طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالمحسن دمحم عبدالمحسن عبدالسالم دمحم20962

21.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعبدالهادي كرم عبدالهادي عالم داود20963

ي شيخ العرب شحاته السيد الجزار20964 29.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعرنى

101.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعالء ايمن عبدالجواد عبدالرحمن عبدالجواد20965

ي علي رجب20966
126.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعل اسالم علي عفيفن

31طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعل ايمن علي اسماعيل علي20967

33طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعل عبدالمعبود صالح الدين عبدالرؤف احمد20968

135.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعل عمرو عبدالعليم علي الجزار20969

133طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعل دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل20970

106طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعمار دمحم السيد دمحم نض منصور20971

126.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعمار ياش عبدهللا عبدالرحمن دمحم علي20972

127طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعمر ايمن مدبوىلي ابراهيم زايد20973

131.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعمر دمحم دمحم عبدالرحمن احمد20974

ي عبدالسميع ابراهيم20975
88طه عجاج ع م بالعمار/شطوخعمرو وليد مصطفن

110.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخفاروق ايمن فاروق عبدالعليم دمحم عجالن20976

وك اسماعيل20977 75.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخكريم تامر ميى

ي دمحم20978
47.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخكريم عيد حسنن

ي20979
ي اسماعيل عبده عفيفن

33.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخماهر عفيفن

87طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم ابوالسعود رشوان ابوالسعود رشوان20980

114.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم احمد عمر دمحم السيد خطاب20981

117طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم احمد فؤاد عيد دمحم يىحي20982

97.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم احمد لطفن احمد دمحم زايد20983

96.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم احمد دمحم احمد عبدالرحمن20984

88طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم اسالم دمحم عبده دمحم عبدهللا20985

ي دمحم دمحم20986
96.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم السيد لطفن

80طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم جمال عبدالحميد شحاته شحاته شكر20987

79.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم جمال فاروق عبدالعليم دمحم عجالن20988

ن قنديل20989 ن قنديل حسني  75.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم حسني 

ن يوسف احمد سليمان منصور20990 51.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم حسي 

73.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم خالد دمحم انور دمحم قطب20991

ي عبدهللا دمحم صالح20992 29طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم خي 

102.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم طارق عبدهللا قاسم20993

ي دمحم علي20994
ي عبدالظاهر عبدالغنن

121طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم عبدالغنن

104طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم عبدالموىل دمحم المغازى عبده دمحم القطان20995

97طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم فاخر عبدالمحسن دمحم سعيد20996

99طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم مجدى مجدى عبدالوهاب20997

ي دمحم علي عبده20998
ن
112طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم محمود بسيون

105.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم محمود دمحم محمود دمحم20999

81طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم منصور رضا احمد منصور21000

ن21001 ي عبدالمنعم عبدالرحمن حساني 
ن
74طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم هان

ي21002
 
ي مغاوري ابراهيم الدسوق

ن
128طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم هان

79.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم هيثم دمحم عبدالعزيز اسماعيل21003



123طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم ياش عبدالعليم بيوىمي زايد21004

124طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم ياش مجاهد دمحم مجاهد21005

ي دمحم علي21006
102.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخدمحم يشي عبده عبدالغنن

79طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمحمود عادل كمال عثمان عل عبدالكريم21007

89.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمحمود عادل دمحم دمحم دمحم هيكل21008

ن21009 130طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمحمود دمحم احمد عبدالحليم حساني 

123طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمحمود دمحم محمود اسماعيل21010

80طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمصطفن احمد عبدالوهاب احمد رضوان21011

115طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمصطفن شاج الدين مظهر عبدالمجيد الخشاب21012

112طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمصطفن دمحم تهاىمي علي تهاىمي21013

126طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمصطفن دمحم رضا مسعد عبدالحكيم احمد عبيده21014

123.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمصطفن وليد دمحم رافت دمحم عبدالعزيز دمحم بربش21015

123طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمعاذ دمحم عبدالعليم عبدالسالم الخشاب21016

90.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخمنصور محمود منصور محمود منصور21017

ي21018
 
اوي عبدالباق 66طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف احمد دمحم الشيى

127طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف سمي  عبدالرحمن درويش علي21019

121.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف طاهر دمحم علي الضباش21020

117طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف ممدوح دمحم يحن  دمحميوسف21021

87طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف نجم حمدي السيد الضباش21022

 السيد عبدهللا احمد21023
ن
80طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف هان

62.5طه عجاج ع م بالعمار/شطوخيوسف ياش مرسي احمد ابو زيد21024

114عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاشاء شفيق عبدالمحسن حسن عجاج21025

125عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاشاء هيثم دمحم نجيب عبده بركات21026

130.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء ابراهيم دمحم انور دمحم يوسف عالم21027

125عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء حسن عبدالمحسن حسن علي21028

100عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء رضا ابراهيم متوىل الحندليىسر21029

105عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء عالء احمد احمد عفيفن حكام21030

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء وليد السيد اسماعيل21031

128عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماء ياش دمحم فايز عامر21032

ارة21033 129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاالء احمد طة عبدالقادر عبدالرحيم شر

128.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاالء اسالم رضوان اسماعيل مصطفن21034

105عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاالء اسالم محمود دمحم دمحم21035

110.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاالء نبيل دمحم مصطفن21036

 بدوى ابراهيم احمد عبدالمعط21037
ن
119عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامان

 السيدعالم21038
 
 عصام عبدالباق

ن
132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامان

 دمحم فوزى يوسف القطان21039
ن
 عون

ن
126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامان

 دمحم دمحم فؤاد عبدالرحمن21040
ن
134عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامان

126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامنيه احمد اسماعيل عببد الخالق اسماعيل21041

125.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامنيه عبدالنارص عبدالحليم دمحمعبدالحليم21042

130.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامنيه عمرو سعيد دمحم حديد21043

75.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامنيه فارس حماد عبدالمجيد علي الجوهرى21044

ه دمحم محمود احمد عبدربة21045 134.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخامي 

105عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخايمان عبدالوهاب دمحم ابراهيم21046

128عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخايمان عالء عبدهللا مرزوق يوسف21047

73.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخايمان عيد السيد عبدهللا احمد21048

135.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخايه دمحم عصمت ابو الفتوح دمحم عالم21049

91.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبثينه عاطف رمضان يوسف ابراهيم21050

136عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسمه احمد شديد يوسف شديد21051

يف21052 يف السيد شر 122.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسمه شر

121.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسمه عالء الدين محمود منصور دمحم حديد21053



135.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسمه عالء دمحم البكرى دمحم حسن21054

132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسنت عالء الدين محمود منصور دمحم حديد21055

136عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوختف  انس عثمان عبدالغنن عبدالسالم21056

127عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوختف  عمرو دمحم عبدالمحسن يوسف21057

117.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحبيبه ابو العال عالم امام ابو العال21058

82.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحبيبه عل دمحم صفوت اسماعيل الزقزوق21059

131عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحبيبه دمحم سعيد موس عبدالرحمن21060

ي ربيع دمحم محمود21061
ن
41.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحبيبه هان

ن السيد دمحم رضا دمحمشحاتة القطان21062 134.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحني 

 راىمي دمحم عبدالرشيد عبدالسالم21063
ن 132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحني 

ن محمود دمحم المغازى مصطفن احمد21064 133.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحني 

122.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخخلود السيد عبدالعظيم السيد سالمة21065

71عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدينا رضا فوزي عبدالصمد ابراهيم21066

135عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرحمه جمال دمحم عبدالسالم دمحم21067

ي فهىمي احمد فضه21068
ن
59عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرحمه عبدالشاق

 عالم21069
 
98عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرضوى رفعت محمود عبدالباق

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرقيه دمحم ممدوح احمد21070

136عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرهف يوسف دمحم فوزى يوسف21071

126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخروان حماده دمحم عفيفن عمارة21072

119عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخروان دمحم احمد دمحم عبدالرحمن21073

21074
 
126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخروقيه حسام محمود دمحمى عبدالباق

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخريهام مصطفن عبدربة مصطفن حسن21075

132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخزينب حاتم اسماعيل عل الجوهرى21076

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخساره بكر عبدالعزيز محمود عل الديب21077

126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسلىم طاهر دمحم كمال دمحم شحاتة خضن21078

132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسما احمد دمحم احمد21079

132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسما ممدوح عواد علي سند21080

128.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسهيله سيف فاروق امام عالم21081

ف مغازى عبدة دمحم متوىلي21082 وق اشر 122عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشر

123عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشمس وليد قمر سعد مغازي21083

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد احمد ممدوح احمد حسن21084

ي عجاج21085
116.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد احمد يوسف دمحم عفيفن

ف عبدالسالم عبدالعزيز عمر21086 130.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد اشر

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد رضا احمد محمود مرزوق21087

ي كشكاش21088
ي عفيفن

129عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد عاطف ساىمي حسينن

125.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد عرنى حلىم عبداللطيف عيد جاد21089

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد علي جالل اسماعيل علي21090

126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد مجدى علي عفيفن عماره21091

91عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد مهنن عبدالعزيز مغازى بدر21092

126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشهد هشام دمحم عبدالعزيز احمد21093

119.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخشيماء الصادق دمحم عبدالعليم عبدالفتاح الديب21094

ف احمد دمحم احمد عجاج21095 127.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه اشر

ن عبدالعزيز يوسف21096 124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه حساني 

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه حمدى محمود جاد منصور21097

125عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه عبدالعظيم دمحم جالل عبدالعظيم عل21098

ن يوسف21099 131عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه دمحم عبدالمنىحى حساني 

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه دمحم عل دمحم الصادق عبدالرحمن21100

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه دمحم فضل دمحم اسماعيل دمحم21101

99.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفاطمه دمحم يوسف دمحم يوسف21102

ى المنشاوى ابراهيم21103 75.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخفايزه سمي  صيى



70.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخلبنن احمد عبدالعزيز احمد دمحم الذق21104

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخليندا ايمن السيد صالح عبدالسالم21105

130.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمروه مجدي عطا صبيح21106

133عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمريم ابوبكر فاروق امام ابو العال21107

92عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمريم مجدى سالمة عامر النجار21108

ه فاضل عز الدين دمحم عفيفن21109 105.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمشي 

123عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك اسماعيل دمحم عل دمحم21110

ن عفيفن21111 129عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك حازم دمحم كمال ابوالعني 

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك حسام دمحم ربيع جمال21112

109عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك خالد عبدالهادي علي سند21113

111.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك عادل السيد عل دمحم الذق21114

110.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك دمحم ربيع دمحم محمود عجاج21115

121عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك دمحم دمحم عبدهللا مصطفن21116

57عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك مسعد هاشم دمحمعبدالعزيز21117

 دمحم رضوان21118
 
124.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخملك وحيد رضوان عبدالباق

ل يوسف21119 ن 98.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنار يوسف فاروق سيف الي 

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنة هللا دمحم احمد عمارة احمد21120

125عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنة هللا مسعد دمحم الطوجن عبدة21121

120عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنة دمحم محمود دمحم دمحم اسماعيل21122

121.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنة ياش عبدالظاهر دمحم جاد21123

ف طلعت دمحم اسماعيل خليل21124 119.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنه اشر

88.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنه مختار بدر دمحم بدر عالم21125

66.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنه يوسف محمود يوسف محمود21126

70عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنن سمي  دمحم عرفة احمد محمود عجاج21127

 عبدالرازق ابراهيم علي عبدالرازق21128
42.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنن

86.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنن مجدى دمحم محمود احمد عجاج21129

116.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمها بشي  دمحم يوسف سليمان21130

ف عبدالجليل احمد الشاذىل21131 132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخىم اشر

132عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخىم ايمن عبدالعظيم رجب احمد21132

 دمحم21133
 
118عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخىم دمحم مصطفن عبدالستار الدسوق

99عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمىادة مسعد عبدالمنعم مرزوق يوسف21134

99.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنانىسي كرم احمد دمحم مرزوق21135

ن عمر فج النور21136 129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنبيله احمد حساني 

131.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنجوى احمد يشى عبدالحميد21137

56عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخندى بدوي جمال عبدالعليم عثمان21138

ن السيد21139 115عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخندى مجدى عبدهللا حساني 

94.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخندى وائل محمود دمحم عبدالعاىط21140

 عزاز موس21141
ن
122.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنعمه هان

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنهرة احمد عزت دمحم عبدالرحمن21142

97عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنوران كرم احمد دمحم مرزوق21143

96.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنورهان صبىح عبدالوهاب عبدالعظيم عبدالوهاب21144

ي21145
120عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخنورهان علي عبدالعزيز علي مصطفن

ه احمد يشى عبدالعليم محمود معوض21146 115عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخني 

117عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهاجر احمد عواد دمحم الشعراوي21147

108.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهاجر اسامة دمحم يوسف دمحم عبدالرحمن21148

135عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهاجر دمحم سيد دمحم جاد21149

129عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهاجر مسعد دمحم رضا السيد سليمان عزام21150

ي21151 100.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهمسه شاكر عبدالعظيم احمد الحضن

100.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهند عبدهللا احمد شحاتة خضن21152

121عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخوفاء رضوان عبدالحليم رضوان عل21153



ن قنديل21154 85.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخوالء سعيد شحاتة حسني 

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيارا جاد دمحم البكرى احمد جاد احمد21155

ن جمال رزق دمحم دمحم فراج21156 115عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ي احمد عمارة21157
ن حسام عل عفيفن 110عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ن سميح عزت دمحم حسن الهيو21158 114.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ن عبدهللا دمحم فكرى دمحم عبدهللا مصطفن21159 126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ن دمحم علي دمحم مهدي النجار21160 52.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ن وحيد احمد احمد عماره21161 49.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ن ياش ابراهيم متوىل بيوىم21162 116.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخياسمي 

ي يوسف علي سليمان21163 97عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيشا عرنى

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيمنن محمود رضا دمحم عمر21164

117عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد اسالم عبدهللا مرزوق21165

119عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد الدمرداش نفيلي دمحم الدمرداش21166

131.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد السيد عبدالمرضن السيد ابراهيم21167

81.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد ايمن عبده عبدالرحمن عل21168

69عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد ايمن دمحم شفيق عبدالعظيم بربش21169

85عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد بدوي حلىمي عبدالعظيم علي21170

101عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد جمال عبدالقادررزق خليل النساج21171

109.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد حاتم عفيفن عل عل21172

119.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد حمادة دمحم حسن ابوالعال عالم21173

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد رافت عبدالرحمن عامر دمحم يوسف21174

119.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد ساىم دمحم رجب الديب21175

134.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد طاهر احمد منصور دمحم عثمان21176

133.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد عماد الدين عبدالعليم طه دمحم االبيض21177

135.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم احمد عبدالعليم يوسف21178

133عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم جالل احمد دمحم شكر21179

129عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم جالل دمحم فهىم عالم21180

118عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم رمضان يوسف ابراهيم21181

103.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم عبدالظاهر عبدالرحمن عالم21182

ن21183  شاهي 
119عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد دمحم عبدالهادى دمحم عفيفن

82عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد مختار دمحم المغازى دمحم طه21184

116.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد هشام عبدالسيد عبدالموىل شحاته21185

110.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاحمد وجيه عل عل زاه21186

129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخادهم طارق طه دمحم السيد عبداللة21187

ن21188 98.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخادهم نور صالح عوض امام حسني 

120.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسامه احمد سمي  محمود دمحم عرينى21189

133عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسالم احمد دمحم انور دمحم عالم21190

126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخاسماعيل احمد اسماعيل دمحم عطيه21191

82.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسيطه- اسماعيل محمود اسماعيل عبدالصمد اسماعيل 21192

 السيد عل متوىل21193
ن
79عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخالسيد هان

53.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخجاش دمحم اسماعيل عبدالصمد اسماعيل21194

126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحسام الدين اسالم دمحم جيى عبدالننى21195

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخحمزه دمحم ثابت السيد عل الديب21196

124.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخرفعت احمد رفعت دمحم عل الديب21197

130.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخزياد احمد مسعد قاسم مصطفن زيد21198

127عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخزياد عزت عبدالسميع عل بيوىم21199

106عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسعيد دمحم سعيد فتىح عبدالجواد21200

70عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخسيف حسام حلىم مصطفن رخا21201

132.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدالحميد دمحم عبدالسالم عبدالحميد دمحم21202

128عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن زاه21203



128عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدالرحمن دمحم اسماعيل الجوهرى21204

105.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمنقطع- عبدالسالم طاهر عبدالسالم عبدالعليم يوسف 21205

118.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عبدالعظيم ابراهيم21206

123.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا احمد دمحم السيد عل الديب21207

114عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا ايمن نجم الدين عل متوىل21208

67عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا سعيد عبدهللا يوسف احمد21209

129عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا دمحم احمد دمحم21210

وك21211 133عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا دمحم سعيد دمحم ميى

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا دمحم عبدالمحسن دمحم سليمان21212

123.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعبدهللا دمحم عرفة عبدالمجيد عل21213

127عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعل امام عل امام عل عبدة21214

78عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخبسيطه- عل دمحم محمود علي دمحم 21215

120.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخعمرو سعيد فاروق عبدالرحمن دمحم21216

60.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد خضن السيد خضن عبده21217

86.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد عبدالفتاح احمد حبش21218

91عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد دمحم السيد دمحم عبدالننى21219

73.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد دمحم المغازى دمحم طه دمحم االبيض21220

123.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد دمحم جيى عبدالننى21221

21222
 
116عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد دمحم عبدالعليم دسوق

120.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم احمد ممدوح احمد حسن21223

101عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم اسامة دمحم البكري عبدالظاهر دمحم21224

وك21225 125.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم اسالم سعيد دمحم ميى

127.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم اسماعيل فوزى دمحم اسماعيل21226

21227
 
ف دمحم عبدالباق 93عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم اشر

ف دمحم عبدالسالم الصباغ21228 78.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم اشر

91عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم السيد دمحم الصادق عالم21229

118.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ايهاب دمحم عرفة21230

37عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم حمدي جاد محمود جاد21231

109.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم سميح عزت دمحم حسن21232

127.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عادل عل اسماعيل دمحم حديد21233

126.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عاطف محمود عل خليل21234

100.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدة21235

 عبدالسالم دمحم احمد21236
ن
60عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عبدالشاق

91.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عزت خضن دمحم خضن21237

77عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عزت سعد بيوىمي قنديل21238

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عل عبدالفتاح عل الهيو21239

ن21240 129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عماد السيد عمارة حسني 

123عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم عمرو اسماعيل عل الجوهرى21241

76عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ماهر دمحم عل خليل21242

120عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم محسن دمحم ربيع21243

126عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم محمود دمحم هاشم علي علي عبدالوهاب21244

125.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم محمود مسعد قاسم مصطفن21245

122.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم مدحت ابو الفتوح دمحم عالم21246

ن21247 110.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم نض عبدالعظيم علي حسني 

86عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم نورالدين فتىح عبدالمجيد21248

 عل عل زاه21249
ن
96عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم هان

ي عبدالرحمن احمد عمر21250
ن
99.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم هان

108.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم وائل دمحم احمد سليمان21251

58عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم وليد حجاج عبدالعظيم عل21252

103.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ياش جودة ابو الحسن عبدالرحمن21253



91.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ياش عبدالمنصف دمحم عبدالننى21254

128.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ياش دمحم عبدالجليل احمد21255

118عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم ياش دمحمالشحات عبدالعزيزدمحم21256

109عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخدمحم يوسف دمحم سعيد يوسف احمد21257

ف احمد علي الضباش21258
74.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود اشر

87.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود تامر دمحم عبدالسالم21259

63.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود عبدالعزيز عبدهللا عل عبدالونيس21260

119.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود ماهر ابو الفتوح دمحم عالم21261

130عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود دمحم رزق مغازى سليمان21262

108.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمحمود نظي  محمود دمحم عثمان21263

109عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمروان عمرو عبدالعليم عل خليل21264

ى21265 ى مغاورى بحي  133عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمروان دمحم بحي 

135عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمروان ياش ابراهيم عفيفن دمحم21266

!VALUE#عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمسعد احمد مسعد عبدالرحمن عبدالجواد21267

124عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمصطفن ابوالسعود عبدالمعبود محمود21268

111.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمصطفن راضن عالم امام ابو العال21269

125.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمصطفن عاطف دمحم عبدالحافظ حسن21270

125عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمصطفن فتىح عبدالرافع عفيفن عل21271

121.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمصطفن ماهر عبدالمنعم عبدالرحمن نض21272

134عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمهند سامح دمحم دمحم عجاج21273

21274
 
129.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخمهند ياش رضوان عبدالباق

ن21275 131عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخهيثم ايمن السيد امي 

120عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف احمد دمحم سعيد يوسف21276

ن محمود جاد21277 117.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف عادل امي 

118عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف عبدالرحمن نض عبدالرحمن نض21278

ي يوسف علي سليمان21279 96عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف عرنى

135عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف عزت يوسف طة دمحم21280

113عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف عماد فتىح دمحم عبدالعزيز21281

ي ابوالعال21282
 
115.5عمر بن الخطاب ت أ بالعمارطوخيوسف دمحم محمود عبدالباق

94.5منشأة العمار ت أطوخاشاء عصام محسن عثمان خالف21283

107.5منشأة العمار ت أطوخاسماء طاهر عل رمضان21284

124منشأة العمار ت أطوخاالء عزيز عبدالرافع موس21285

129.5منشأة العمار ت أطوخاالء دمحم حلىم عل عبدالمقصود21286

129منشأة العمار ت أطوخاالء دمحم عبدالهادى السيد21287

133منشأة العمار ت أطوخالشيماء رياض عل هالل ابو العال21288

21289
ن
97منشأة العمار ت أطوخالطاف سيد احمد دمحم المدن

127.5منشأة العمار ت أطوخايثار عالء عمر السيد عطية21290

133.5منشأة العمار ت أطوخايه اسماعيل نظي  اسماعيل السيد21291

132منشأة العمار ت أطوخبسمله دمحم عل رمضان دمحم21292

94.5منشأة العمار ت أطوخبسنت عالء جمال خالف عامر21293

132منشأة العمار ت أطوخبيان رمضان وهبة دمحم21294

128.5منشأة العمار ت أطوختسنيم دمحم بكر اسماعيل21295

133منشأة العمار ت أطوخحبيبه ابراهيم احمد عبدالرحيم ابراهيم21296

97.5منشأة العمار ت أطوخحبيبه احمد دمحم الشحات عل21297

ف عبدالمرضن السيد عل21298 126منشأة العمار ت أطوخحبيبه اشر

132منشأة العمار ت أطوخحبيبه زغلول عبدالجليل رمضان موس21299

117.5منشأة العمار ت أطوخدعاء عبدالرحمن حسنن عبدالرحمن عل21300

127منشأة العمار ت أطوخدعاء عبدالهادى ثابت عبدالهادى السيد القطان21301

ن21302 ن عبدالهادى حساني  ف حساني  74منشأة العمار ت أطوخدنيا اشر

135منشأة العمار ت أطوخرانيا ايمن عل عفيفن البيوىم21303



 عبدالعال عبدالعزيز عل21304
ن
134.5منشأة العمار ت أطوخرانيا هان

ف عز الرجال احمد دمحم21305 132منشأة العمار ت أطوخرنا اشر

129.5منشأة العمار ت أطوخرنا عصام فاروق عبدالهادى السيد21306

132.5منشأة العمار ت أطوخروان دمحم ابراهيم مصطفن احمد21307

120.5منشأة العمار ت أطوخريم عرفة عبدالهادى عبدالغنن سيف الدين21308

115.5منشأة العمار ت أطوخريم عصام فاروق عبدالهادى السيد21309

91.5منشأة العمار ت أطوخزينب عبدالموجود عبدالموجود عباس شحات21310

ن21311 117منشأة العمار ت أطوخساره هشام مىح الدين احمد حسي 

127منشأة العمار ت أطوخسعاد خالد عاشور دمحم عبدالمقصود21312

129منشأة العمار ت أطوخسلىم دمحم عبدالرحمن يوسف عل21313

131.5منشأة العمار ت أطوخسلىم نادى عبدالعليم عمر مصطفن21314

118منشأة العمار ت أطوخسما ابراهيم عل عبدالعزيز عل21315

131.5منشأة العمار ت أطوخسهام حاتم عني  حسينن عطيه21316

127.5منشأة العمار ت أطوخسهيله دمحم عبدالحميد عثمان خالف21317

130منشأة العمار ت أطوخشمس عبدالفتاح محمود عبدالفتاح الرخ21318

130منشأة العمار ت أطوخشهد ايهاب شفيق عثمان عبدالغنن21319

ة عادل عبدالجليل رمضان موس21320 129.5منشأة العمار ت أطوخشهي 

130.5منشأة العمار ت أطوخشيماء رسىم دمحم رمضان موس21321

102منشأة العمار ت أطوخطاهرة جوهرى الشحات جوهرى عفيفن21322

114.5منشأة العمار ت أطوخعبي  وليد مصطفن دمحم امام خليل21323

103منشأة العمار ت أطوخعلياء احمد حمايه عبدالظاهر دمحم21324

128منشأة العمار ت أطوخفاطمه الزهراء امام عبدالفتاح يوسف امام21325

129.5منشأة العمار ت أطوخفاطمه عرفة عبدالسميع ابراهيم مرس21326

100.5منشأة العمار ت أطوخفاطمه دمحم ابوزيد عطية مصطفن القالع21327

122.5منشأة العمار ت أطوخفاطمه دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن21328

132منشأة العمار ت أطوخفاطمه وهبة وهبة دمحم دمحم21329

120منشأة العمار ت أطوخفاطمه يوسف عبدالقوى محمود عبدالمقصود21330

114منشأة العمار ت أطوخمرفت عبدالظاهر عبدالرحمن احمد مصطفن21331

50منشأة العمار ت أطوخمروه محمود عطيه عبده مرسي21332

103.5منشأة العمار ت أطوخمريم دمحم ابوزيد عطية مصطفن القالع21333

91منشأة العمار ت أطوخملك فهىم متوىل يوسف البيوىم21334

119.5منشأة العمار ت أطوخملك دمحم دمحم السيد دمحم اسماعيل21335

122.5منشأة العمار ت أطوخمنة السيد فتىح ابراهيم خالف21336

يف21337 103.5منشأة العمار ت أطوخمنة رضا عبدالجواد عبدالهادى شر

107منشأة العمار ت أطوخمنن خالد دمحم يوسف دمحم21338

120.5منشأة العمار ت أطوخىم عيد دمحم عل يونس21339

102منشأة العمار ت أطوخندا سعيد دمحم دمحم عبدالرؤف21340

114منشأة العمار ت أطوخندى ماهر جمال عل دمحم21341

107.5منشأة العمار ت أطوخنور ضياء عالم سيد عطية21342

112منشأة العمار ت أطوخنورا عبدالعليم السيد عبدالرحيم21343

78منشأة العمار ت أطوخنوره عبدهللا طه محمود حسن21344

 ابراهيم ابراهيم دمحم21345
ن
131.5منشأة العمار ت أطوخنورهان هان

101منشأة العمار ت أطوخهبه احمد احمد دمحم عبدالرحمن21346

116منشأة العمار ت أطوخهبه هللا حسام حسينن السيد ابراهيم21347

95.5منشأة العمار ت أطوخوفاء السيد دمحم دمحم ابو العال21348

126.5منشأة العمار ت أطوخيارا صابر بكر عبدالحليم موس21349

132.5منشأة العمار ت أطوخيارا عبدالفتاح عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن21350

130منشأة العمار ت أطوخيارا ياش سعد يوسف عماره21351

ن عبدالرحيم السيد عبدالرحيم ابوالعال21352 120.5منشأة العمار ت أطوخياسمي 

88منشأة العمار ت أطوخابراهيم دمحم سيد جوده دمحم21353



112منشأة العمار ت أطوخابراهيم مسعد عبدالحفيظ منصور احمد21354

 دمحم عل21355
 
ف شوق 82منشأة العمار ت أطوخاحمد اشر

78منشأة العمار ت أطوخاحمد السيد صالح السيد ابو العال21356

69.5منشأة العمار ت أطوخاحمد ربيع السيد السيد عل21357

95.5منشأة العمار ت أطوخاحمد عادل عفيفن عبدالعظيم عل21358

94.5منشأة العمار ت أطوخاحمد عمر محسن عثمان خالف21359

98منشأة العمار ت أطوخاحمد فهد دمحم مصطفن السيىس21360

86منشأة العمار ت أطوخاحمد دمحم احمد عبدالحميد احمد21361

ن دمحم عبدالرحمن21362 129منشأة العمار ت أطوخاحمد دمحم حسني 

70منشأة العمار ت أطوخاحمد وائل عبدالسميع عل سيف الدين21363

27.5منشأة العمار ت أطوخادهم اسامه محسن عثمان21364

74منشأة العمار ت أطوخادهم مسعد ابراهيم دمحم ابراهيم21365

!VALUE#منشأة العمار ت أطوخاسالم صالح متبوىل دمحم القالع21366

73منشأة العمار ت أطوخامام دمحم امام دمحم21367

77منشأة العمار ت أطوخحسن دمحم الحسينن عبدالعظيم حسن21368

79منشأة العمار ت أطوخخالد حسن جمال خالف عامر21369

105.5منشأة العمار ت أطوخرائد احمد عبدالعظيم عل احمد21370

78منشأة العمار ت أطوخرضا مسعد حسن دمحم حسن21371

ارة21372 64منشأة العمار ت أطوخزياد دمحم دمحم ابراهيم شر

22منشأة العمار ت أطوخشادى سيف الدين تاج الدين دمحمى21373

126منشأة العمار ت أطوخعبدالرحمن السيد عزت عبدالقادر عصفور21374

136منشأة العمار ت أطوخعبدالرحمن عادل عزت عبدالخالق21375

117منشأة العمار ت أطوخعبدالرحمن فهىم فهىم منصور احمد21376

104منشأة العمار ت أطوخعبدالفتاح حمودة مسعد احمد مصطفن21377

103منشأة العمار ت أطوخعبدهللا ابراهيم مصطفن عبدالعزيز21378

101منشأة العمار ت أطوخعبدهللا حمادة عبدالسميع احمد سالم21379

92.5منشأة العمار ت أطوخعل السيد عل السيد ابو قاسم21380

86منشأة العمار ت أطوخعل مصطفن عل رمضان دمحم21381

99منشأة العمار ت أطوخعمرو ساىم السيد عطية مصطفن21382

77.5منشأة العمار ت أطوخعمرو مسعد دمحم ابراهيم21383

118.5منشأة العمار ت أطوخكريم صالح عفيفن عل عفيفن21384

122.5منشأة العمار ت أطوخدمحم احمد شكرى ابراهيم احمد21385

128.5منشأة العمار ت أطوخدمحم اسامه عمر السيد عطية21386

122.5منشأة العمار ت أطوخدمحم السيد عالم سيد عطية21387

60منشأة العمار ت أطوخدمحم السيد دمحم رمضان موس21388

100منشأة العمار ت أطوخدمحم امام دمحمى عفيفن21389

105.5منشأة العمار ت أطوخدمحم تيسي  دمحم امام21390

120.5منشأة العمار ت أطوخدمحم خليل دمحم دمحم خليل21391

125منشأة العمار ت أطوخدمحم سعد دمحمى امام دمحمى21392

93منشأة العمار ت أطوخدمحم طارق عبدالفتاح السيد عطيه21393

81.5منشأة العمار ت أطوخدمحم عل دمحم دمحم عبدالرؤف21394

 عبدالمطلب21395
 
91منشأة العمار ت أطوخدمحم عماد دمحم عبدالباق

71.5منشأة العمار ت أطوخدمحم منصور دمحم دمحم عبدالرحمن الشخرى21396

72منشأة العمار ت أطوخدمحم ناجى حماد عبدالقادر21397

ف عبدالعزيز احمد دمحم21398 126.5منشأة العمار ت أطوخمحمود اشر

121منشأة العمار ت أطوخمحمود عبدهللا عبدربه عفيفن21399

80.5منشأة العمار ت أطوخمروان شاكر عبدالسالم محمود زاه21400

125.5منشأة العمار ت أطوخمصطفن مجدى عل عبدالعظيم عل21401

124.5منشأة العمار ت أطوخنور منصور قهىم منصور احمد21402

113.5منشأة العمار ت أطوخيوسف عبدالعزيز لطفن عبدالعزيز عبدالرحمن21403



110.5منشأة العمار ت أطوخيوسف دمحم ابراهيم عبدالعليم ابراهيم21404

107.5منشأة العمار ت أطوخيوسف دمحم السيد احمد خليل21405

105.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاشاء حامد صالح دمحم21406

 مجدى السيد عبدالحميد21407
ن
126.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخامان

ف زىكي حسن عبدهللا21408
58.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخامل اشر

ي علي21409
99يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخايمان ثروت دمحم الشحات مصطفن

 عبدالهادى21410
ن
131.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخايمان مرزوق الكفاق

113.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخايه ايمن عبدالفضيل دمحم سكر21411

 علي حفناوي21412
ن 130يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخبسمه احمد حساني 

82.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخبسيطه- جنه عصام مسعد عبدالحميد 21413

88.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخجهاد عماد الدين عبدالرحمن ابو النجا عبدالرحمن21414

117يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخحبيبه نارص محمود احمد سليمان21415

129.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخحنان دمحم المنشاوي السيد السيد21416

114يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدينا عبدهللا عثمان عبدالحميد21417

41.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخرانيا مجدي فتىحي محمود السيد21418

117.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخرحمه دمحم منصور دمحم دمحم21419

132.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخرضوى عصام عبدالعال عبدالعال21420

86.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخزينب دمحم عبدالرحمن عبدالهادى21421

129يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخساره حسن محمود حسن21422

ي ابو الحسن21423
87.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخساره عصام حسنن

بينن21424 135.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخساره عصام دمحم شر

132يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسلىم مدحت سعيد عبدالعزيز21425

131.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسلىم ياش حسن محمود سالم21426

122يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسمر نارص فتىحي دمحم مخيمر21427

ف رسىمي عبدالعزيز علي21428 130.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسهيله اشر

104يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخشاهنده عل عبدالعزيز عبدالحافظ21429

55يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعائشه دمحم فوزى دمحم21430

109يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفاطمه ايهاب السيد خالد21431

ي فتىحي دمحم سالم21432
115يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفاطمه راضن

81يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفاطمه صابر عبدالرحيم دمحم21433

ي ابراهيم يوسف21434 137يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفوزيه ايمن شلنى

21435
ن
120يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمريم ايمن فضل ابراهيم الفخران

ي21436
ي عفيفن

107.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمريم رضا حمدي عبدالغنن

135يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمريم دمحم دمحم مرزوق دمحم21437

127يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخملك هشام كمال دمحم عبدالعال21438

112.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمنة هللا حلىم عبدالعزيز عبدالحافظ21439

68يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمنه خالد دمحمى الطوجن21440

120يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخىم محمود دمحم يوسف دمحم21441

127يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخىم مصطفن محمود دمحم امام21442

125.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخىم نض عبدالهادى محمود21443

ي علي دمحم رفاعي21444
44يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخناديه مصطفن

ي عبدهللا مرسي21445
ي الطوجن

ن
133.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخنبويه هان

يد21446 ن 83.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخنجالء هيثم محمود عبدالعزيز ابو الي 

71يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخندى وليد دمحم دمحمي دمحم21447

27.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخنهال دمحم احمد دمحم21448

112يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخهايدى عبدهللا شعبان ابراهيم21449

128.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخهبه جمال عبدالحميد محمود21450

110.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخوالء ماهر عبدالرحمن محمود بدر21451

ن حماده عبدالحليم بركات21452 112يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخياسمي 

ن وليد حامد يوسف دمحم21453 98.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخياسمي 



36.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد ايمن عبداللطيف حامد احمد سليم21454

50يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد جميل عبدالعزيز عبدالرحمن21455

24يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد رمضان عبداللطيف بيوىمي دمحم21456

66يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد عرفات سالم دمحم سالم21457

31.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد دمحم صالح الدين دمحم عبدهللا21458

30.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد محمود ساىمي دمحم مرزوق21459

 عبدالهادى21460
ن
133.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد مرزوق الكفاق

 صالح حامد21461
ن
32.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاحمد هان

16يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخادهم جوده صبىح حسن21462

50يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخادهم عماد عبدالجواد السيد عبدالرازق21463

81يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاسامه ابراهيم السيد عل21464

67.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخبسيطه- اسالم عادل نض ابراهيم 21465

33.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخاياد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم21466

95.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخباسم محمود فوزي دمحم سليمان21467

110.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخبكري رمضان بكري دمحم بكر21468

40يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخجمال وائل جمال السيد دمحم21469

111.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخحسن مصطفن فتىح عبدالعظيم21470

ن عبدالعظيم21471 ن سليم حسي  96.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخحسي 

ي21472
ي عفيفن

33يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخحمدى حسن حمدي عبدالغنن

99يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخخالد ساىمي عبدالحميد محمود21473

34.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخرحيم ابراهيم دمحم جالل21474

121يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخرزق عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز علي21475

45يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخزهران احمد زهران يوسف21476

64.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخزياد السيد السيد السيد عبدالفتاح21477

87يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسامر عبدالوهاب عبدالمحسن محمود السيد21478

90يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسعيد احمد عبدالحميد دمحم21479

27.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسليمان مروان سليمان دمحم دمحم21480

117يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسيف الدين وليد صبيح دمحم عبدالمتعال21481

69.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخسيف نبيل حسن زىك21482

39يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخشادى السيد دمحم عبدالعزيز21483

107يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدالرحمن عبدالهادى عبدالرحمن عبدالهادى نصار21484

104.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدالرحمن دمحم علي محمود سالم21485

101يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدالعزيز رضا احمد عبدالعزيز امام21486

105يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدالعظيم ممدوح عبدالعظيم عبدالعظيم21487

45.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدهللا شحاته عبدالرحمن دمحم21488

123يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدهللا عني  عبدالمىح دمحم21489

ن السيد السيد21490 93يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدهللا دمحم حساني 

110يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدهللا مسعد عبدالرحمن محمود السيد21491

114.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعبدالهادي احمد عبدالهادي دمحم عبدالرازق21492

ي علي دمحم رفاعي21493
119.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعل حسنن

126يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعمر امي  عبدالهادي السيد ابراهيم21494

128.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعمر عماد السيد دمحم السيد عبدالوهاب احمد21495

107.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخعمر مسعد عبدالرحمن محمود السيد21496

121.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفاروق اسامه فاروق عرفه دمحم21497

96.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخفتىحي عبدهللا فتىحي دمحم عبدهللا21498

115.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخكمال عادل دمحم عبدالرازق دمحم21499

120يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم ابراهيم دمحم الطوجن21500

122يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم خالد دمحم السيد21501

84.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم رضا دمحم شعبان21502

74يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم ساىمي كمال عبدالواحد قديرة21503



113يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم سعيد دمحم مصطفن21504

52يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم فتىحي سعيد فتىحي ابراهيم21505

56.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم مبارك سعيد فتىحي ابراهيم21506

48.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخدمحم نبيل حافظ جمعة جيى21507

91.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخبسيطه- دمحم هاشم ممتاز احمد 21508

ي علي دمحم رفاعي21509
40يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمحمود حسنن

55يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمحمود ياش السيد عبدالعال دمحم21510

115يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمنصور ساىمي منصور دمحم دمحم21511

114يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخمومن ابراهيم معوض عبدالحليم دمحم21512

56.5يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخيوسف احمد دمحم احمد سند21513

83يسن سليم ت أ بكفرالعمارطوخيوسف سيد دمحم عبدالعزيز21514

ي خالد السيد قطب علي21515
ن
111كفر النخلة ت أطوخامان

ي دمحم السيد21516
120كفر النخلة ت أطوختبارك ايهاب عفيفن

37كفر النخلة ت أطوخجهاد عالء سعيد فؤاد مرسي21517

ي21518
127.5كفر النخلة ت أطوخرتاج دمحم حمدي احمد حسنن

132كفر النخلة ت أطوخرشا فتىح كمال دمحم عل21519

ي21520
116.5كفر النخلة ت أطوخرضوه جمال عبدالعاىطي ابراهيم عفيفن

107كفر النخلة ت أطوخرضوى السيد مصطفن امام دمحم21521

112كفر النخلة ت أطوخرقيه ايمن دمحم عبدالمجيد عبده21522

71.5كفر النخلة ت أطوخساره رضا دمحم الشحات متوىلي حسن21523

ي عبدالىحي دمحم21524 28كفر النخلة ت أطوخساره وائل احمد العرنى

81.5كفر النخلة ت أطوخسما السيد عبدالىح عبدالحميد دمحم21525

124كفر النخلة ت أطوخسما رضا عادل مرسي عبدالعزيز21526

وق فؤاد سعيد فؤاد مرسي21527 132.5كفر النخلة ت أطوخشر

126.5كفر النخلة ت أطوخفوزيه طاهر معوض دمحم الدكرورى21528

ي دمحم عبدالمؤمن عبده21529
ن
ى هان ن 13.5كفر النخلة ت أطوخكين

43كفر النخلة ت أطوخملك السيد عبدالحميد يوسف السيد21530

 عبدالحميد مرعي21531
56كفر النخلة ت أطوخملك مختار مصطفن

135كفر النخلة ت أطوخمنن فتىحي دمحم رزق احمد21532

126كفر النخلة ت أطوخندى ابراهيم حلىم عوادغنيم21533

93كفر النخلة ت أطوخندى خالد السيد المحمدي دمحم21534

61.5كفر النخلة ت أطوخهاجر صابر السيد عل السيد21535

54كفر النخلة ت أطوخهاجر عبدالوهاب عبدالرحيم دمحم السعداوي21536

38كفر النخلة ت أطوخيارا تامر احمد السيد احمد21537

ن عبدالمجيد عبدالكريم21538  ساىمي امي 
ن 56كفر النخلة ت أطوخياسمي 

ي دمحم ابراهيم21539
 
31.5كفر النخلة ت أطوخابراهيم عاطف ابراهيم الدسوق

90.5كفر النخلة ت أطوخاحمد تامر سعيد فوزى دمحم21540

100.5كفر النخلة ت أطوخاحمد حسن المحمدي ابوالحسن عبدالكريم21541

127كفر النخلة ت أطوخاحمد رضا سعيد ابراهيم دمحم21542

132.5كفر النخلة ت أطوخاحمد سعيد عبدالمومن شحاته عبدالمومن21543

45.5كفر النخلة ت أطوخاحمد محن  صبىحي دمحم21544

64كفر النخلة ت أطوخاحمد محن  احمد دمحم مصطفن البيوىم21545

87.5كفر النخلة ت أطوخادهم ياش فتىحي دمحم علي21546

114.5كفر النخلة ت أطوخالسيد عني  السيد المحمدي دمحم21547

98.5كفر النخلة ت أطوخبالل بدوي عبدالحكيم سيد احمد بدوي21548

44.5كفر النخلة ت أطوخجالل جمال عزت عبدالمنعم عجالن21549

64.5كفر النخلة ت أطوخخالد عبدالنارص دمحم الطوجن عزب21550

ي دمحم السيد21551
يف عفيفن 128.5كفر النخلة ت أطوخزياد شر

ي21552
77.5كفر النخلة ت أطوخعبدالرحمن رشدي كمال دمحم مصطفن

109كفر النخلة ت أطوخعبدالرحمن زاهر سعيد ابراهيم دمحم عجالن21553



63كفر النخلة ت أطوخعبدالرحمن دمحم سليمان عيد الرحمن دمحم21554

ي دمحمي دمحم21555 يف ناجى 69كفر النخلة ت أطوخعمر شر

118كفر النخلة ت أطوخمازن حمادة معوض احمد عجالن21556

60.5كفر النخلة ت أطوخدمحم رضا مختار دمحم21557

76كفر النخلة ت أطوخدمحم زكريا عادل مرسي عبدالعزيز21558

ن21559 60كفر النخلة ت أطوخدمحم ماهر عبدالمقصود عبدالخالق حساني 

46.5كفر النخلة ت أطوخدمحم دمحم دمحم عبدالحميد عجالن21560

ي كامل عبدالواحد دمحم سعيد21561
33كفر النخلة ت أطوخدمحم مصطفن

36كفر النخلة ت أطوخدمحم ممدوح جالل بدر السبد21562

18.5كفر النخلة ت أطوخمحمود احمد محمود سليم السيد21563

123كفر النخلة ت أطوخمحمود السيد ابراهيم دمحم عبدالمومن21564

72.5كفر النخلة ت أطوخمحمود عالء صالح الدين دمحم ابراهيم21565

113.5كفر النخلة ت أطوخمصطفن دمحم الهادي عطية ابراهيم عطيه21566

116كفر النخلة ت أطوخمصطفن دمحم مصطفن امام دمحم العوص21567

78.5كفر النخلة ت أطوخيوسف احمد عبدالحميد عل احمد21568

130كفر النخلة ت أطوخيوسف عالء احمد عبدالسالم احمد21569

98كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاشاء جمعة حافظ جمعة دمحم21570

122كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاالء كمال فوزي دمحم دمحم المهدي21571

104.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخامل مسعد عواد دمحم21572

124.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخبسمه عاطف جالل السيد سيد احمد21573

ي شعبان21574
123كفر العمار االعدادية الثانويةطوخبسنت خالد مصطفن

42.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخحبيبه وائل عبدالرازق بدر21575

114كفر العمار االعدادية الثانويةطوخحمديه وائل سالمة دمحم دمحم21576

131.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخداليا صبىحي السيد عبدالواحد البديوي21577

115.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخساره سامح احمد رزق احمد21578

124كفر العمار االعدادية الثانويةطوخسلىم وائل محمود جمعه21579

ي عواد21580 118كفر العمار االعدادية الثانويةطوخسندس نظي  بالل بحي 

وق ايمن عبدالكريم عبدالرازق عبدالكريم21581 128.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخشر

130كفر العمار االعدادية الثانويةطوخشهد رضا السيد محمود21582

116.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخعزيزه كامل عبدالسميع جمعه جيى21583

128.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخعطيات سعد دمحم عبدالحميد ابو زيد21584

ي عبدالحميد21585
ن
ي عبدالحميد عبدالشاق

ن
97كفر العمار االعدادية الثانويةطوخفاطمه عبدالشاق

ي عواد21586 116كفر العمار االعدادية الثانويةطوخفوزيه نادي بكري بحي 

127.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمريم سعد دمحم الشحات عبدالعزيز امام21587

130.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمريم مدحت سعيد عبدالوهاب غزال21588

ى21589 129كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمنة هللا عماد بكرى بحي 

ي علي21590
ي مصطفن  سمي  عبدالننى

133كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمنن

133كفر العمار االعدادية الثانويةطوخندى اسالم عبدالعظيم يوسف21591

134كفر العمار االعدادية الثانويةطوخندى دمحم سعد عبادي دمحم21592

ن21593 120كفر العمار االعدادية الثانويةطوخنورهان دمحم عبدهللا حسي 

ي علي21594
ي مصطفن 130كفر العمار االعدادية الثانويةطوخهدى دمحم عبدالننى

70.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاحمد عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود21595

136كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاحمد عمر السيد عبدالواحد البديوي21596

119كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاحمد كمال فوزي دمحم دمحم المهدي21597

 عبدالسميع ابراهيم21598
ن
114.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاحمد هان

88كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاسالم حسام صبيح دمحم21599

ن عبدالسميع جمعه21600 99كفر العمار االعدادية الثانويةطوخاسالم حسي 

51كفر العمار االعدادية الثانويةطوخباسم سالمه احمد احمد21601

37كفر العمار االعدادية الثانويةطوخحامد عمرو حامد عبدالعزيز عبدهللا21602

33.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخحامد دمحم حامد مرزوق21603



ن الشافع دمحم عرفه21604 127كفر العمار االعدادية الثانويةطوخحسي 

80كفر العمار االعدادية الثانويةطوخطارق عصام ابراهيم عطية ابراهيم21605

65كفر العمار االعدادية الثانويةطوخعبدالرحمن ايهاب صبيح دمحم21606

124كفر العمار االعدادية الثانويةطوخعمر احمد عبدالعظيم دمحم سالمة21607

ف عبدالننى عبدالوهاب21608
121كفر العمار االعدادية الثانويةطوخدمحم اشر

131كفر العمار االعدادية الثانويةطوخدمحم ايمن دمحم شحاته دمحم عوض21609

131.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخدمحم ايهاب دمحم دمحم21610

89.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخدمحم دمحم مصباح احمد احمد البديوي21611

119.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمحمود حسام الدين السيد عبدالوهاب دمحم غزال21612

ف طلعت دمحم عبدالعال21613 87.5كفر العمار االعدادية الثانويةطوخمصطفن اشر

102كفر العمار االعدادية الثانويةطوخيوسف دمحم يحن  عبدالعزيز عبدهللا21614

110.5كفر الرجالت ع م طوخابتسام السيد رزق دمحم21615

131.5كفر الرجالت ع م طوخابرار شحات السيد مصطفن21616

134كفر الرجالت ع م طوخاشاء دمحم دريس دمحم21617

ن21618 128كفر الرجالت ع م طوخاسما عزت احمد حسني 

ي عزازي21619
98.5كفر الرجالت ع م طوخاسماء رضا حسنن

52.5كفر الرجالت ع م طوخاسماء عبدالنارص عبدالمجيد السيد21620

ي عبدالعظيم السيد السيد21621
ن
136كفر الرجالت ع م طوخامان

83.5كفر الرجالت ع م طوخايمان كارم فرحات سليمان21622

68كفر الرجالت ع م طوخايه ابراهيم عبدالتواب عبدالبصي 21623

124كفر الرجالت ع م طوخايه رضا جالل دمحم21624

133.5كفر الرجالت ع م طوخايه عادل شحاتة ذىك21625

122كفر الرجالت ع م طوخبسمله طارق عبدالودود عبدالرسول21626

127.5كفر الرجالت ع م طوخبسمله عرفة عيد عواد21627

109.5كفر الرجالت ع م طوختبارك صابر عبدالخالق دمحم21628

124.5كفر الرجالت ع م طوخجنا محمود جالل عبدالمؤمن21629

129.5كفر الرجالت ع م طوخحبيبه محمود مكاوي حسن21630

135كفر الرجالت ع م طوخحنان رضا رمضان عبدربه21631

50.5كفر الرجالت ع م طوخرحمه حمادة عبدالحليم ابراهيم21632

128.5كفر الرجالت ع م طوخرحمه خالد عبدالعال السيد21633

44.5كفر الرجالت ع م طوخرضا خالد عبدالعظيم رجب21634

128.5كفر الرجالت ع م طوخرنا دمحم عبدالعليم عل21635

129.5كفر الرجالت ع م طوخروان عرفة عبدالعال السيد21636

101كفر الرجالت ع م طوخروان ممدوح عبدالجواد عبدالمعبود21637

121كفر الرجالت ع م طوخروىة عبدالمطلب حمدى هالل السيد21638

136كفر الرجالت ع م طوخريم احمد عبدهللا علي21639

95كفر الرجالت ع م طوخساره صابر عبدالخالق دمحم21640

129كفر الرجالت ع م طوخساره علي عبدالحميد علي21641

133.5كفر الرجالت ع م طوخساره دمحم رجب دمحم ابراهيم21642

21643
ن
118كفر الرجالت ع م طوخسعاد شعبان عبدالعظيم عبدالشاق

135.5كفر الرجالت ع م طوخسما دمحم عرفات عبدهللا21644

وق دمحم حلىم عباس21645 91كفر الرجالت ع م طوخشر

109كفر الرجالت ع م طوخشهد عادل دمحم عبدالعظيم21646

121كفر الرجالت ع م طوخشهد عزت عبدالحميد يوسف21647

119.5كفر الرجالت ع م طوخشهد دمحم عبدالعظيم ابو الخي 21648

ن مىحي الدين عبدالمؤمن عبدالحليم21649 113كفر الرجالت ع م طوخعي 

63كفر الرجالت ع م طوخلبنن ابراهيم دمحم عبدربه21650

65كفر الرجالت ع م طوخمريم خليفة فهيم خليفة21651

ن21652 يف دمحم ياسي  133.5كفر الرجالت ع م طوخمريم شر

131كفر الرجالت ع م طوخمريم دمحم عزت مغاوري21653



134.5كفر الرجالت ع م طوخملك احمد السيد ابوزيد21654

133كفر الرجالت ع م طوخملك دمحم عبدهللا السيد21655

117كفر الرجالت ع م طوخمنار نادر زكريا عابد21656

يف دمحم الهادي عبدالغفار21657 135كفر الرجالت ع م طوخمنة هللا شر

134كفر الرجالت ع م طوخمنة هللا دمحم ثابت بكري21658

127كفر الرجالت ع م طوخمنة هللا دمحم عبدالحميد عبدالمؤمن21659

131.5كفر الرجالت ع م طوخمنة هللا دمحم عزت مغاوري21660

127.5كفر الرجالت ع م طوخمنة هللا وليد حسن عطية21661

132كفر الرجالت ع م طوخمىادة دمحم انور السيد21662

124كفر الرجالت ع م طوخندى اسماعيل عبدالحميد دمحم21663

109.5كفر الرجالت ع م طوخندى صابر فوزي عواد21664

133كفر الرجالت ع م طوخندى يوسف عل يوسف21665

 جالل رشاد21666
ن
98كفر الرجالت ع م طوخنور هان

135كفر الرجالت ع م طوخنورهان احمد طلعت صديق21667

119.5كفر الرجالت ع م طوخنورهان دمحم رزق دمحم21668

94.5كفر الرجالت ع م طوخهبه رضا جالل عليىمي21669

131.5كفر الرجالت ع م طوخهبه سعيد عبدالمؤمن عبدالحليم21670

103كفر الرجالت ع م طوخيارا سعيد احمد علي21671

81.5كفر الرجالت ع م طوخيارا محمود عبدالجواد هالىلي21672

ف ابراهيم دمحم21673 79.5كفر الرجالت ع م طوخابراهيم اشر

 احمد21674
 
113.5كفر الرجالت ع م طوخابراهيم مصطفن ابراهيم الدسوق

31.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد السيد عبدالواحد علي21675

49.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد جمال عبدالجواد عبدالمعبود21676

ي21677
ن
62كفر الرجالت ع م طوخاحمد خالد زهران عنان

42كفر الرجالت ع م طوخاحمد خالد عبدالحميد ابراهيم21678

112.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد شوكت حسن شوكت21679

127كفر الرجالت ع م طوخاحمد طاهر فرحات دمحم21680

129.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد عصام مصطفن فرماوى21681

107كفر الرجالت ع م طوخاحمد دمحم عبدالكريم معروف21682

138.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد دمحم فرج كامل21683

129.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد محمود منصور احمد21684

ي ابراهيم21685 104كفر الرجالت ع م طوخاحمد وليد عبدالننى

25.5كفر الرجالت ع م طوخاحمد يوسف دمحمي علي21686

112كفر الرجالت ع م طوخادهم سمي  عبدالعظيم عبدالظاهر21687

49كفر الرجالت ع م طوخاسماعيل وحيد اسماعيل محمود21688

ف سعيد ابراهيم علي21689
106كفر الرجالت ع م طوخاشر

102.5كفر الرجالت ع م طوخحسام دمحم سعيد صياد21690

ن كمال الدين دمحم احمد21691 112كفر الرجالت ع م طوخحسي 

84كفر الرجالت ع م طوخرسىمي بشي  عبدالعزيز معروف21692

76كفر الرجالت ع م طوخزياد عماد اكرم سالم21693

111كفر الرجالت ع م طوخشادى دمحم عبدهللا محجوب21694

131.5كفر الرجالت ع م طوخعبدالحميد عادل عبدالحميد عبدالرحمن21695

122.5كفر الرجالت ع م طوخعبدالرحمن خالد عبدالحميد احمد21696

110.5كفر الرجالت ع م طوخعبدالرحمن رضا عبدالمجل خطاب21697

71كفر الرجالت ع م طوخعبدالرحمن دمحم عبده مرسي21698

ف عبدالغفور عبدالعزيز21699 82كفر الرجالت ع م طوخعبدالغفور اشر

85كفر الرجالت ع م طوخعبدالقادر نادر عبدالقادر السيد21700

117.5كفر الرجالت ع م طوخعبدهللا ايمن عبدهللا السيد21701

ن سليمان دياب21702 123كفر الرجالت ع م طوخعبدهللا حسي 

ي عبدالمومن عبدالحليم21703
136كفر الرجالت ع م طوخعبدالمومن حفطن



125كفر الرجالت ع م طوخعبدالمومن دمحم عبدالمومن عبدالحليم21704

119كفر الرجالت ع م طوخعبدالوهاب دمحم عطية ابوالحسن21705

105كفر الرجالت ع م طوخعفيفن عماد عفيفن ابراهيم21706

ي عبدالعظيم21707
ي رمضان عفيفن

34.5كفر الرجالت ع م طوخعفيفن

106كفر الرجالت ع م طوخعمر احمد عبدالحكيم احمد21708

92كفر الرجالت ع م طوخعمر احمد عطية عبدالعزيز21709

104كفر الرجالت ع م طوخعمر حمادة عبدالسالم عبدالكريم21710

130.5كفر الرجالت ع م طوخعمرو راىم كارم احمد21711

129.5كفر الرجالت ع م طوخفارس حمدى احمد دمحم21712

ي21713 110كفر الرجالت ع م طوخكريم السيد عبدالسالم عبدالعظيم عبدالننى

96كفر الرجالت ع م طوخمحروس عبدهللا محروس السيد21714

102.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم ابراهيم عبدالهادى مكاوى21715

96.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم انور دمحم حامد21716

97.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم جمال محيسن قابيل21717

84كفر الرجالت ع م طوخدمحم رضا بيوىم عواد21718

58كفر الرجالت ع م طوخدمحم رضا يىح عل21719

114كفر الرجالت ع م طوخدمحم صابر ثابت احمد21720

136.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم صابر صالح عبدالمجيد21721

126كفر الرجالت ع م طوخدمحم عبدالحليم احمد مصلىح21722

111.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم عبدالنارص عبده ابو زيد21723

123كفر الرجالت ع م طوخدمحم عماد الدين عبدالعظيم عبدالقادر21724

83.5كفر الرجالت ع م طوخدمحم محمود عبدهللا نظلي21725

101كفر الرجالت ع م طوخدمحم نارص دمحم احمد21726

124كفر الرجالت ع م طوخدمحم وائل عيد عبده21727

125كفر الرجالت ع م طوخمحمود بهاء الدين محمود خليفة21728

128.5كفر الرجالت ع م طوخمحمود رضا السيد طه21729

ن21730 26كفر الرجالت ع م طوخمحمود سمي  سمي  ياسي 

109.5كفر الرجالت ع م طوخمحمود عادل شاكر سالمة21731

134كفر الرجالت ع م طوخمحمود عصام عبده ابوالخي 21732

113كفر الرجالت ع م طوخمحمود عل عبدالواحد عل21733

ي دمحم الهادي حسن21734
ن
47كفر الرجالت ع م طوخمصطفن هان

110كفر الرجالت ع م طوخمعاذ ابراهيم نض ابراهيم21735

134كفر الرجالت ع م طوخمعاذ احمد دمحم دمحم21736

ف دمحم عواد21737 119.5كفر الرجالت ع م طوخيوسف اشر

ن21738 132.5كفر الرجالت ع م طوخيوسف حمدى احمد حسني 

128كفر الفقهاء ع مطوخاشاء عرفة شحاتة دمحم قنديل21739

ي21740
120كفر الفقهاء ع مطوخاالء ادريس محمود عبدالعزيزالطوجن

ي طاهر محمود السيد دمحم قنديل21741 104.5كفر الفقهاء ع مطوخانىحى

ن21742 131.5كفر الفقهاء ع مطوخايه ربيع عبدالسالم ابراهيم حسني 

109كفر الفقهاء ع مطوخايه عباس عبدالرحمن دمحم الشيخ علي21743

ي21744
85كفر الفقهاء ع مطوخايه ممدوح ابراهيم عبدالكريم عفيفن

115كفر الفقهاء ع مطوخبسمله السيد خليل خليل عبدالرحمن21745

124.5كفر الفقهاء ع مطوخجيهان نارص تاج الدين عبدالرحيم احمد عبدالمىحي21746

125.5كفر الفقهاء ع مطوخدينا خضن عبدالحليم عطاخضن21747

114.5كفر الفقهاء ع مطوخرحمه عمرو سابت احمد بدر21748

111كفر الفقهاء ع مطوخشمس خالد عبدهللا بدر منتض21749

116.5كفر الفقهاء ع مطوخعال عصام نجاح بكر السيد21750

ي عبدالحكيم ابراهيم جاد الشافعي21751
70.5كفر الفقهاء ع مطوخعلياء عبدالراضن

77كفر الفقهاء ع مطوخفاطمه دمحم ابراهيم عبده ابراهيم21752

129.5كفر الفقهاء ع مطوخفاطمه دمحم طه جودة احمد عبدالكريم21753



130كفر الفقهاء ع مطوخفاطمه مختار عبدالمنعم بدر قنديل21754

ي يونس دمحم عمر21755
115.5كفر الفقهاء ع مطوخفاطمه مصطفن

112.5كفر الفقهاء ع مطوخفاطمه نور اسماعيل عبدالرحمن احمد21756

68.5كفر الفقهاء ع مطوخلبنن عيد السيد حافظ شعالن21757

103كفر الفقهاء ع مطوخمريم تامر حسن شحاته عوف21758

77كفر الفقهاء ع مطوخمريم محسن شبل ابراهيم خليفة21759

130كفر الفقهاء ع مطوخمريم دمحم جودة سيد احمد21760

45كفر الفقهاء ع مطوخمنة محمود عالم دمحم عالم21761

126كفر الفقهاء ع مطوخمنه رضا عبدالخالق دمحم عبدالرحمن عوف21762

21763
 
 عبده عبدالباق

 
74كفر الفقهاء ع مطوخمنه عبدالعليم عبدالباق

ي ابراهيم قنديل21764
126كفر الفقهاء ع مطوخمنه عبدالفتاح لطفن

87.5كفر الفقهاء ع مطوخناديه طلعت جاد منصور21765

17.5كفر الفقهاء ع مطوخنجالء رافت راغب علي دمحم21766

114كفر الفقهاء ع مطوخنغم فتىحي احمد محمود دمحم21767

ي يوسف منصور علي21768 96.5كفر الفقهاء ع مطوخهاجر عبدالننى

ي طه احمد عبدالهادي21769
62.5كفر الفقهاء ع مطوخهانم مسعود مصطفن

 صالح يوسف منصور علي21770
ن 104كفر الفقهاء ع مطوخياسمي 

108كفر الفقهاء ع مطوخابراهيم عبدالخالق علي اسماعيل الزقزوق21771

115كفر الفقهاء ع مطوخاحمد حماده فهىمي عبدالسالم الزقزوق21772

113كفر الفقهاء ع مطوخاحمد خالد امام عبدالحليم سيد احمد21773

117.5كفر الفقهاء ع مطوخاحمد رمضان السيد يوسف ادريس21774

يف سعيد ابراهيم ابراهيم21775 76.5كفر الفقهاء ع مطوخاحمد شر

56.5كفر الفقهاء ع مطوخاحمد عامر عزيز الدين حسن عبدالوهاب21776

66كفر الفقهاء ع مطوخاحمد عالء سعد احمددريس21777

58كفر الفقهاء ع مطوخاحمد ماهر جالل سليمان دمحم21778

66كفر الفقهاء ع مطوخاحمد دمحم عيد عبدالمحسن21779

ن مغازى21780 76كفر الفقهاء ع مطوخاحمد دمحم دمحم المغازى حسي 

106كفر الفقهاء ع مطوخاحمد نارص السيد طه احمد21781

67.5كفر الفقهاء ع مطوخاحمد وليد مىح الدين احمد احمد21782

ي 21783
95كفر الفقهاء ع مطوخبسيطه- اياد دمحم اسامة حسينن

46.5كفر الفقهاء ع مطوخايهاب احمد عبدالعليم احمد جاد21784

ن حسن21785 ن عادل حسي  28كفر الفقهاء ع مطوخحسي 

96كفر الفقهاء ع مطوخزياد مسعد محروس عبدالكريم ابراهيم21786

91.5كفر الفقهاء ع مطوخسعيد احمد سعيد جاد21787

43.5كفر الفقهاء ع مطوخسمي  حامد السيد احمد حامد21788

يف اشر ف عبدالحكم عل منصور21789 69كفر الفقهاء ع مطوخشر

69كفر الفقهاء ع مطوخصبىح دمحم محمود منصور الشافعي21790

ي رمضان دمحم21791
44كفر الفقهاء ع مطوخعبدالرحمن رمضان مصطفن

51.5كفر الفقهاء ع مطوخعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا سعد21792

98.5كفر الفقهاء ع مطوخعرفه خالد عرفة عبدالوهاب ادريس21793

96.5كفر الفقهاء ع مطوخعماد يوسف اسعد يوسف سعد21794

ي حسن احمد21795
 
103كفر الفقهاء ع مطوخعمر احمد شوق

68.5كفر الفقهاء ع مطوخكريم حمدي حمدي دمحم منصور21796

82.5كفر الفقهاء ع مطوخدمحم عاطف سعد احمد منصور21797

64كفر الفقهاء ع مطوخدمحم عرفه عبدالعليم عبدربه دمحم21798

116.5كفر الفقهاء ع مطوخدمحم محمود دمحم شعالن21799

102كفر الفقهاء ع مطوخدمحم مختار اسعد يوسف السيد21800

ي21801
ي دمحم دمحم الطوجن

80.5كفر الفقهاء ع مطوخمحمود الطوجن

57.5كفر الفقهاء ع مطوخمصطفن احمد دمحم جالل21802

هللا رمضان مصطفن دمحم مسلم21803  خي 
61.5كفر الفقهاء ع مطوخمصطفن



86.5كفر الفقهاء ع مطوخبسيطه- نجاح السيد فوزي منصور ادريس 21804

110عزبة كفر الفقهاء ت أطوخاشاء دمحم بيوىمي سعدالدين21805

100.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخاسماء بكري دمحم شندي21806

102.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخالشيماء دمحم عبداللطيف مكرم21807

111.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخايمان صالح دمحم ابراهيم21808

129عزبة كفر الفقهاء ت أطوخجنه اسالم دمحم حسن حالوة21809

48عزبة كفر الفقهاء ت أطوخحبيبه عيد فتىحي بكري21810

16.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخحبيبه دمحم رشاد دمحم تهاىمي21811

129.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدعاء عصام عواد السيد21812

125.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخريم طاهر محمود كمال21813

9.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخريم فيصل سالمة حميد21814

97عزبة كفر الفقهاء ت أطوخزينه ياش سعدالدين علي21815

ن21816 120عزبة كفر الفقهاء ت أطوخسلىم نبيل دمحم امي 

65عزبة كفر الفقهاء ت أطوخشهد جالل دمحم دمحم طلبة21817

يف عبدالمعبود رفاعي21818
91عزبة كفر الفقهاء ت أطوخشهد شر

104عزبة كفر الفقهاء ت أطوخشيماء سعيد دمحمي ابراهيم21819

35.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعزه سعيد محمود عبدالمطلب21820

101.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخفاطمه صالح دمحم محمود21821

91.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخفاطمه دمحم محمود جودة21822

76عزبة كفر الفقهاء ت أطوخمريم طارق يوسف السيد21823

126عزبة كفر الفقهاء ت أطوخمريم محمود دمحم عبدالرحيم21824

92عزبة كفر الفقهاء ت أطوخملك دمحم يسن دمحم21825

100عزبة كفر الفقهاء ت أطوخمنار ماهر عبدالؤمن عبدالمؤمن طه21826

114عزبة كفر الفقهاء ت أطوخىم عابدين خميس رزق21827

ي محمود محمود زغلول21828 106.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخناريمان صيى

63.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخندى احمد دمحم محمود21829

108.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخنسمه احمد دمحم احمد21830

ه شاكر محمود كمال21831 129عزبة كفر الفقهاء ت أطوخني 

54.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخهدير علي دمحم ابراهيم دمحم21832

119.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخيارا عتمان عبدالمىحي ابراهيم21833

76.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخبسيطه- ابراهيم ابو المجد ابو بكر ابو المجد 21834

ن يوسف عوف21835 60.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخاحمد خالد عبدالعليم حسني 

يف21836 58عزبة كفر الفقهاء ت أطوخاحمد ياش عبدالرافع ابو المجد شر

127عزبة كفر الفقهاء ت أطوخانس صالح محمود جودة علي21837

58.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخحسام صبىحي سعد ابراهيم21838

32عزبة كفر الفقهاء ت أطوخخالد هارون ممتاز ابو المجد21839

ف دمحم عبدالرؤف احمد عوف21840 71.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخرمضان اشر

ي عطا21841
77.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخزياد وائل عبدالمرضن

72.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخسعد ابراهيم سعد دمحم21842

يف ابو المجد ابو بكر ابو المجد 21843 61.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخبسيطه- شر

يف21844 ي شر
يف جاش عبدالمرضن الجيوسر 76.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخشر

52.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخشعبان يس دمحم نض االجهوري21845

ي احمد دمحم قنديل21846
73.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدالرحمن ابراهيم حسينن

64.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدالرحمن اسامة مصطفن عبيد21847

47.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدالرحمن ايمن منصور عبدالجواد21848

53.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدالرحمن جمال عمر محمود عمر21849

36.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدالرحمن صالح دمحم ابراهيم21850

ف انور احمد 21851 74.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخبسيطه- عبدهللا اشر

46.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعبدهللا عيد سالمة حميد21852

50عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعجىمي محمود احمد مصطفن احمد21853



99عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعمر احمد عبدالمنعم دمحم سعيد21854

54عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعمر حمدي دمحم دمحم ابراهيم21855

 مصطفن21856
ن
68.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعمر دمحم درويش الق

71.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعمر وليد ابراهيم كمال21857

77.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخعمرو احمد سيد ابراهيم عبدالننى21858

52عزبة كفر الفقهاء ت أطوخماجد عمرو مجدي دمحم21859

ن21860 81.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم ابراهيم دمحم حسني 

78عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم جمال السيد ابراهيم21861

39.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم حافظ دمحم دمحم21862

29عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم سعيد محمود عبدالمطلب21863

117عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم صابر محمود السيد21864

ي عواد21865
69.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم طارق فاروق عفيفن

ي دمحم دمحم21866
72عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم عبدالمرضن

121عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم عصام سعيد طه21867

65عزبة كفر الفقهاء ت أطوخدمحم نارص عمر محمود عمر21868

100.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخمروان عادل مغاوري طه21869

ن ابراهيم عوف21870 56.5عزبة كفر الفقهاء ت أطوخمصطفن صبىحي عباس حسي 

!VALUE#عزبة كفر الفقهاء ت أطوخوليد نارص عباس خالد21871

ي21872 39عزبة كفر الفقهاء ت أطوخيوسف ابراهيم دمحم حسب الننى

ف عمر محمود عمر21873 29عزبة كفر الفقهاء ت أطوخيوسف اشر

132عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحالم عل سالمة عل21874

129.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاسماء رافت عبدالغفار احمد21875

36.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاسماء دمحم احمد سيف الدين21876

80.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاسماء وليد رمضان عبدالمعبود21877

64عبدالباسط جمال ع م/شطوخايات نارص شعراوي دمحم21878

85عبدالباسط جمال ع م/شطوخايمان دمحم فراج محمود21879

134.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخايمان نارص محب حجاب21880

94.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخايناس جمال فوزى حسن21881

96عبدالباسط جمال ع م/شطوخايه ربيع عبدالحميد سيد احمد21882

76عبدالباسط جمال ع م/شطوخحرىك- ايه عبدهللا عل عل 21883

129عبدالباسط جمال ع م/شطوخايه ياش عبدالهادى صبيح21884

33عبدالباسط جمال ع م/شطوخايه يحن  السيد عبدالواحد21885

134عبدالباسط جمال ع م/شطوخبسنت سامح سالم دمحم21886

129.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخحبيبه احمد ابراهيم منشاوى21887

130عبدالباسط جمال ع م/شطوخحبيبه تامر عبدالحق صالح21888

120عبدالباسط جمال ع م/شطوخحبيبه كرم عيد عبدالقادر حسن21889

117عبدالباسط جمال ع م/شطوخحبيبه دمحم احمد عل21890

52عبدالباسط جمال ع م/شطوخريهام تامر سايمان عواد21891

76.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخزينب رفيق عل دمحم21892

49.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخساره سعيد احمد عبدالفضيل21893

40عبدالباسط جمال ع م/شطوخسمر بكر جوده بكر21894

42عبدالباسط جمال ع م/شطوخسهيله مسعد فؤاد عبدالمرضن21895

وق ياش علي السيد21896 5.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخشر

130عبدالباسط جمال ع م/شطوخشهد تامر عل عل21897

128عبدالباسط جمال ع م/شطوخشيماء عالء صالح دمحم21898

ف دمحم نض21899 134عبدالباسط جمال ع م/شطوخغاده اشر

89.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخفاطمه السيد احمد عل21900

133عبدالباسط جمال ع م/شطوخفاطمه تامر عل عل21901

110عبدالباسط جمال ع م/شطوخفاطمه دمحم ثابت عبدالرحمن21902

131.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخفتحيه عل السيد رمضان21903



135عبدالباسط جمال ع م/شطوخفوزيه كريم عزت عبدالرحمن21904

ي21905 57عبدالباسط جمال ع م/شطوخمريم السيد عبدالحميد الموجى

111عبدالباسط جمال ع م/شطوخمريم دمحم احمد علي21906

126.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخملك رضا جالل اسماعيل21907

83عبدالباسط جمال ع م/شطوخملك محسن عل عبدالمعبود21908

113.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخملك دمحم السيد احمد21909

122عبدالباسط جمال ع م/شطوخمنة اللة السيد حسن دياب21910

115عبدالباسط جمال ع م/شطوخمنة اللة مجدى فاروق عبدالفتاح21911

 السيد السيد عبدالحافظ21912
ن
121عبدالباسط جمال ع م/شطوخمنة اللة هان

137عبدالباسط جمال ع م/شطوخنانىسي ماجدي عزت صالح21913

98.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخندى ضاج ابراهيم عل21914

59عبدالباسط جمال ع م/شطوخندى عبدالعليم عيد عبدالعليم21915

34.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخنورا عبدالعال حسن عبدالعال21916

121عبدالباسط جمال ع م/شطوخنورهان كرم عرنى بهجت21917

ي غانم21918
54عبدالباسط جمال ع م/شطوخنورهان ياش مصطفن

125.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخهانم ابراهيم عطوة رشوان21919

74.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخهايدى السيد علي السيد21920

96عبدالباسط جمال ع م/شطوخهبه ثروت عكاشه دمحم21921

77.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخهبه سيد دمحم سند21922

134.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخهنا عماد بركات عبدالعزيز21923

ف محجوب احمد21924 82.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخوطن اشر

ن انور معروف دمحم21925 82.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخياسمي 

53عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد حمدى عبدالودود عبدالحميد21926

90عبدالباسط جمال ع م/شطوخبسيطه- احمد رجب حسب هللا دمحم 21927

93عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد رزق دمحم معروف21928

102عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد عرنى نبية احمد21929

52عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد عل سليمان بيوىم21930

110عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد فرج عبدالعزيز فرج21931

95.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد مسعد عبدة دمحم21932

 دمحم زايد21933
ن
102.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد هان

108عبدالباسط جمال ع م/شطوخاحمد وائل عبدالعزيز فرج21934

20عبدالباسط جمال ع م/شطوخادهم ايهاب السيد عواد21935

50.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاسالم السيد احمد عبدالفضيل21936

38.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخاسالم عبدالقادر دمحم عبدالقادر21937

40عبدالباسط جمال ع م/شطوخالسيد سامح السيد محمود21938

34.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخالسيد عماد السيد رمضان21939

73.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخحشاد يشى حساد عبدالرحيم21940

ى حمدى21941 34.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخحمدى حازم خي 

54عبدالباسط جمال ع م/شطوخذياد بكر عزىمي عبدالعال21942

119.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخزياد احمد سالمة عل21943

113.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخسالم امجد سالم عبدالغنن21944

105عبدالباسط جمال ع م/شطوخسامح دمحم نظي  دمحم21945

56.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخسيد يحن  السيد عبدالواحد21946

بينن21947 !VALUE#عبدالباسط جمال ع م/شطوخضياء كرم عبدالمجيد شر

ى شحاتة بدوى21948 !VALUE#عبدالباسط جمال ع م/شطوخعبدالسميع الجعيى

 احمد21949
ن
 هيثم عبدالشاق

ن
71.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخعبدالشاق

75عبدالباسط جمال ع م/شطوخعصام عمرو عصام طلبة21950

ن21951 29عبدالباسط جمال ع م/شطوخفتىحي ياش فتىحي ياسي 

43عبدالباسط جمال ع م/شطوخماهر السيد محمود دمحم21952

99.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمجدى كرم مسعد عبدالمحسن بركات21953



77.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخبسيطه- دمحم احمد صالح عواد 21954

48.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم السيد احمد محمود ابو العال21955

85.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم السيد عكاشة دمحم21956

95عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم سالم رمضان سالم21957

132.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم عادل شحان جيى21958

115.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم عبدالودود حواش عل21959

118.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم عصام بنداري السيد21960

133عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم فرج وجيه دمحم21961

ي21962
108.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم محمود عبدالغفار عفيفن

126عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم محمود دمحم عبدالحميد21963

86عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم مهدى عبداللطيف دمحم21964

 دمحم مصطفن21965
ن
75عبدالباسط جمال ع م/شطوخدمحم هان

92عبدالباسط جمال ع م/شطوخمحمود احمد عبدالعزيز احمد21966

100.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمحمود عرفة سعيد احمد21967

76عبدالباسط جمال ع م/شطوخمحمود عماد دمحمى دمحم ابوالعال21968

39.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمراد عماد مراد عبدالرحمن21969

ن21970 83.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمروان سعيد عبدالعال حسي 

61.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن ضياء مسعد سالم21971

21972
ن
 دمحم عبداالشاق

ن
129.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن عبداالشاق

116.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن فؤاد دمحم فؤاد21973

125عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن كرم احمد عبدالفضيل21974

121.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن دمحم السيد دمحم جاب هللا21975

134.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمصطفن نهاد فوزى احمد مندور21976

135.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخمعاذ وائل عبدالعزيز فرج21977

ى دمحم21978 34.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخنض الدين دمحم خي 

58عبدالباسط جمال ع م/شطوخوحيد عبدالكريم وحيد عبدالكريم21979

130عبدالباسط جمال ع م/شطوخيوسف رضا رفعت فضل21980

 عبدالحميد مغازى بدر دمحم21981
ن
85.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخامان

95نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخبسيطه- بسنت احمد الصغي  دمحم موس 21982

ي دمحم دمحم21983
83نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخحبيبه ايمن مصطفن

ي سالم21984
 
ي مدبوىلي عراق

 
130.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمرمر عراق

64نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمريم احمد رمزى سعد دمحم21985

51نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمريم السيد احمد صديق علي21986

128.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخملك احمد رفعت فضل شحاته21987

127.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمنار عبدالرازق حالل السيد حسن21988

130.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمنة اللة خالد حجاب محب حجاب21989

104.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخنورا ايمن عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود21990

26.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخاحمد الحسينن دمحم دمحم الجمال21991

29نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخاحمد السيد دمحم يوسف عبدالمجيد21992

39نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخاحمد عالء دمحم عزت عبده بركات21993

15.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخبركات عادل بركات عبدة بركات21994

118نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخخالد عبدالعظيم بيوىم عبدهللا دمحم21995

65نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخبسيطه- زياد عبدالعاىطي دمحم عبدالعاىطي 21996

ن21997 56.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخعبدالرحمن السيد كامل سعد حساني 

121نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخدمحم امام دمحم دمحم امام21998

يف21999 64نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخدمحم حامد عبدالجواد ابراهيم شر

 علي22000
99.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخدمحم خالد السيد عبدالغنن

73نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخدمحم ربيع دمحم نض بدر22001

ي احمد22002
ي دمحم عفيفن

70.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخدمحم عفيفن

85.5نارص لطفن سليم بعزبة النقطةطوخمحمود السيد احمد صديق علي22003



127.5طنط الجزيرة ع بناتطوخاشاء جمال دمحم هالل ابراهيم22004

113طنط الجزيرة ع بناتطوخاشاء صابر دمحم شحات ابو الخي 22005

132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخاشاء مصطفن عبدهللا سليمان22006

130طنط الجزيرة ع بناتطوخاسالم عزت دمحم عطية شعبان22007

107.5طنط الجزيرة ع بناتطوخاصالة دمحم رجب يوسف ربع22008

131.5طنط الجزيرة ع بناتطوخاالء عبدالرحمن عل دمحم ابراهيم22009

124.5طنط الجزيرة ع بناتطوخاالء عطيه عامر عطيه22010

ف احمد دمحم غانم22011 ي اشر
ن
127طنط الجزيرة ع بناتطوخامان

ن22012 ي حسي 
127طنط الجزيرة ع بناتطوخامنيه رمضان مصطفن

123.5طنط الجزيرة ع بناتطوخامنيه زكريا رجب شديد22013

109.5طنط الجزيرة ع بناتطوخايات ابو الخي  فتىح رمضان تهاىم22014

107.5طنط الجزيرة ع بناتطوخايمان رجب طلعت السيد22015

123.5طنط الجزيرة ع بناتطوخايمان عبدهللا عبدهللا اسماعيل22016

126طنط الجزيرة ع بناتطوخايمان عبدهللا فرج احمد حجاب22017

120طنط الجزيرة ع بناتطوخايمان عصام الدين فتىح عبدالبارى احمد سليم22018

130طنط الجزيرة ع بناتطوخايمان دمحم لطفن ابراهيم القواص22019

ف دمحم عجىمي مرسي22020 110.5طنط الجزيرة ع بناتطوخايه اشر

22طنط الجزيرة ع بناتطوخايه حماده دمحم محمود22021

38طنط الجزيرة ع بناتطوخايه عبدالخي  دمرداش احمد موس22022

124طنط الجزيرة ع بناتطوخايه عماد قطب السيد22023

116.5طنط الجزيرة ع بناتطوخبسمله احمد السيد ابراهيم22024

116طنط الجزيرة ع بناتطوخبسمله تامر الشاىم مرس22025

123طنط الجزيرة ع بناتطوخبسمله طارق دمحم مصطفن خليل22026

121.5طنط الجزيرة ع بناتطوخبسمه ماجد قطب حلفاوي22027

119طنط الجزيرة ع بناتطوخبسنت مجدي سيد احمد السيد حموده22028

127طنط الجزيرة ع بناتطوختف  طارق دمحم عبدالجليل22029

127طنط الجزيرة ع بناتطوخثريا دمحم دمحم عبدالوهاب22030

125.5طنط الجزيرة ع بناتطوخثريا وليد سعيد ابراهيم عبدالمجيد22031

68طنط الجزيرة ع بناتطوخجنه محمود دمحم احم السيد22032

92طنط الجزيرة ع بناتطوخجنن دمحم بكرى عبدهللا مرس22033

103.5طنط الجزيرة ع بناتطوخجومانه عماد عطا هللا حبيب حكيم22034

126.5طنط الجزيرة ع بناتطوخحبيبه زين العابدين رجب دمحم طه22035

130.5طنط الجزيرة ع بناتطوخحبيبه مجدي رشدي دياب22036

111طنط الجزيرة ع بناتطوخحبيبه محمود عابدين محمود22037

108.5طنط الجزيرة ع بناتطوخسمع- حبيبه محمود عبدالجليل السيد 22038

130.5طنط الجزيرة ع بناتطوخحبيبه هشام عبدالرسول خالد22039

88طنط الجزيرة ع بناتطوخحنان سعيد دمحم السيد شحان22040

124طنط الجزيرة ع بناتطوخداليا هشام احمد عبدالحميد22041

93طنط الجزيرة ع بناتطوخدعاء احمد بكري احمد22042

75طنط الجزيرة ع بناتطوخدعاء سامح دمحم متوىلي22043

117.5طنط الجزيرة ع بناتطوخدنيا حافظ دمحم عبدالتواب22044

108.5طنط الجزيرة ع بناتطوخدينا اسامة شعبان عبدالرحمن22045

87.5طنط الجزيرة ع بناتطوخدينا خالد عوض بكرى حالوة22046

ي عطية رزق شحاته22047 107طنط الجزيرة ع بناتطوخدينا صيى

112.5طنط الجزيرة ع بناتطوخدينا عادل عبدالفضيل هالل ابراهيم22048

96.5طنط الجزيرة ع بناتطوخرانا عصام عمر شعبان22049

132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخرانيا ايمن انور عبدالحكيم البطل22050

119.5طنط الجزيرة ع بناتطوخرانيا سعيد رمضان عبدهللا دمحم عشماوى22051

114طنط الجزيرة ع بناتطوخرحاب محمود دمحم عبدالرحيم22052

118طنط الجزيرة ع بناتطوخرحمه ابو ضيف دمحم ابو ضيف22053



وك22054 109.5طنط الجزيرة ع بناتطوخرحمه ياش رمضان دمحم ميى

75.5طنط الجزيرة ع بناتطوخرقيه دمحم عبدهللا عبدالرحمن الشاذىل22055

78طنط الجزيرة ع بناتطوخرقيه دمحم موس دمحم موس22056

109طنط الجزيرة ع بناتطوخرنا عصام دمحم صالح بيوىمي الشاذىلي22057

126طنط الجزيرة ع بناتطوخروان مجدي عطيه عبدالرؤف فايد22058

121.5طنط الجزيرة ع بناتطوخروان دمحم رمضان يوسف22059

119طنط الجزيرة ع بناتطوخروح احمد المنىس فؤاد عجىم22060

115طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب احمد موس السيد موس22061

119.5طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب رمضان السيد احمد السيد22062

117.5طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب سعيد الصغي  دمحم22063

45.5طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب صابر ابراهيم عبدالعزيز22064

89.5طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب دمحم فؤاد سويلم22065

133.5طنط الجزيرة ع بناتطوخزينب محمود عزت منصور ابراهيم22066

134طنط الجزيرة ع بناتطوخساجده فايز عبدالحميد محجوب22067

99.5طنط الجزيرة ع بناتطوخساره انور فرج عبدالتواب22068

73.5طنط الجزيرة ع بناتطوخساره انور دمحم احمد عل شعبان22069

يف فؤاد ابو المعاىطي22070 123طنط الجزيرة ع بناتطوخساره شر

59طنط الجزيرة ع بناتطوخساره دمحم طه دمحم طه الشاج22071

120طنط الجزيرة ع بناتطوخساره دمحم عبدالمحسن دمحم مصطفن22072

80طنط الجزيرة ع بناتطوخبسيطه- سعاد السيد يىح السيد احمد 22073

81طنط الجزيرة ع بناتطوخسلىم عبدالرحمن عبدالمعبود السيد زيان22074

122.5طنط الجزيرة ع بناتطوخسمر عبداللطيف دمحم ابو المعاىطي الرمالوي22075

135طنط الجزيرة ع بناتطوخسها محمود سعدون عبدهللا22076

91طنط الجزيرة ع بناتطوخسهام مسعد دمحم حجاب22077

130.5طنط الجزيرة ع بناتطوخسهي  يوسف رمضان يوسف منصور22078

وق ابراهيم طلبه ابراهيم22079 132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشر

وق طلعت فرج هللا عبدالخالق22080 129طنط الجزيرة ع بناتطوخشر

وق مجدي جمال الدين دمحم سالم22081 129طنط الجزيرة ع بناتطوخشر

126طنط الجزيرة ع بناتطوخشمس جمال جالل مرس مرس22082

28.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشمس مجدى يس عل ابراهيم22083

132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشمس محمود دمحم عبدالرحمن ابراهيم22084

ف عبدالهادي ابو الفتوح 22085 104.5طنط الجزيرة ع بناتطوخبسيطه- شهد اشر

62طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد جمال عبدالجليل ابراهيم22086

86.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد رمضان دمحم ابراهيم22087

ف22088 137طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد رمضان دمحم شر

ي عبدالحفيظ مصطفن22089
132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد عفيفن

97.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد عمرو زكريا فتىحي22090

86.5طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد فؤاد بكري يوسف عبدالونيس22091

96طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد وائل دمحم عبدالحفيظ22092

79طنط الجزيرة ع بناتطوخشهد وجدي وجيه ابراهيم22093

116طنط الجزيرة ع بناتطوخشيماء سعيد دمحم عبدالفتاح22094

75طنط الجزيرة ع بناتطوخضىح زكريا عبدالهادى سليمان22095

92.5طنط الجزيرة ع بناتطوخغرام عرفه دمحم محمود22096

132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخفاتن ساىم عبدالباسط عبدالمؤمن سالم22097

111.5طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه طه صالح دمحم الشال22098

100طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه عصام ابراهيم اسماعيل سالم22099

ي ابو الخي 22100
ي متوىلي عفيفن

45.5طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه عفيفن

101.5طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه ماهر بركات محمود ابراهيم22101

133.5طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه دمحم سمي  عطية الشاذىل22102

136طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه دمحم غريب احمد غريب22103



128طنط الجزيرة ع بناتطوخفاطمه ياش سعيد دمحم علي22104

ي داود سليمان22105
97طنط الجزيرة ع بناتطوخكرمه داود لطفن

ى عادل ميالده22106 130طنط الجزيرة ع بناتطوخمارتينا بشر

108طنط الجزيرة ع بناتطوخماريا عادل نبيل عزيز روفائيل22107

137.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمحبه توفيق عطية حبيب22108

134.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمروه مسعود رمضان الصغي  فرج22109

50طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم اسالم نور الدين دمرداش سليم22110

130طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم سامح عريان شحات22111

131.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم سعيد عبدالرؤوف دمحم عوف22112

132.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم عريان غطاس رزق22113

135.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم فايز دمحم رضوان22114

122.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمريم دمحم عبدالموجود دمحم غانم22115

ه احمد عبدالمنعم رجب22116 83طنط الجزيرة ع بناتطوخمشي 

98طنط الجزيرة ع بناتطوخملك خالد دمحم عل حسن22117

122.5طنط الجزيرة ع بناتطوخملك ماجد رزق حواش22118

115.5طنط الجزيرة ع بناتطوخملك دمحم عبدهللا دمحم عل22119

125طنط الجزيرة ع بناتطوخملك دمحم عزت دمحم عبدالرحمن22120

126طنط الجزيرة ع بناتطوخملك مراد عبدهللا عبدالرؤف دمحم22121

ف دمحم دمحم سلطان22122 98طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة هللا اشر

85طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة هللا جمال محمود زيان22123

130طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة هللا دمحم غنيىمي هندي22124

135.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة هللا محمود فراج دمحم22125

104.5طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة هللا محمود كامل رجب22126

22طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة محمود دمحم محمود22127

114طنط الجزيرة ع بناتطوخمنة مصطفن سيد لطفن السيد22128

114طنط الجزيرة ع بناتطوخمنه محمود ابراهيم محمود ابراهيم22129

106طنط الجزيرة ع بناتطوخمنه ياش زين العابدين دمحم علي عبدالعاىطي22130

42طنط الجزيرة ع بناتطوخمنن اسامه عبدالسيد جاد22131

 تعلب22132
ن
130طنط الجزيرة ع بناتطوخمنن عبدالمنعم عبدالظاهر مواق

ف انور يوسف عبدالرحمن22133 81طنط الجزيرة ع بناتطوخناديه اشر

ى عابد رسالن22134 76طنط الجزيرة ع بناتطوخندى فادى خي 

ي22135
126.5طنط الجزيرة ع بناتطوخندى دمحم كامل رجب حبيىسر

95طنط الجزيرة ع بناتطوخندى دمحم نجاح دمحم22136

130طنط الجزيرة ع بناتطوخنسمه فايز عبدالحميد دمحم حجاب22137

132طنط الجزيرة ع بناتطوخنور سعيد فتىحي عبدالدايم شمس22138

93.5طنط الجزيرة ع بناتطوخنورهان سمي  ابراهيم عبدالحميد سند22139

75.5طنط الجزيرة ع بناتطوخهاجر احمد فؤاد سالم الشافعي22140

94.5طنط الجزيرة ع بناتطوخهاجر عادل حبيب دمحم احمد22141

120طنط الجزيرة ع بناتطوخهاجر دمحم دمحمي عبدالباري سليم22142

21طنط الجزيرة ع بناتطوخهايدى سليمان دمحم متوىلي22143

133.5طنط الجزيرة ع بناتطوخهبه دمحم عبدالغفار دمحم22144

134.5طنط الجزيرة ع بناتطوخهمس الشاذىل عبدالمقصود الشاذىل عبدالرحمن22145

131طنط الجزيرة ع بناتطوخهنادي دمحم الصغي  سليمان22146

137.5طنط الجزيرة ع بناتطوخوالء خطاب السيد جابر ابراهيم22147

133طنط الجزيرة ع بناتطوخيارا امي  سمي  بكري22148

ن احمد دمحم عبدالعظيم عبدالرحمن22149 137طنط الجزيرة ع بناتطوخياسمي 

ن اسامة جمال عطية22150 121.5طنط الجزيرة ع بناتطوخياسمي 

ن حمدي عمر عطية22151 113طنط الجزيرة ع بناتطوخياسمي 

ن فؤاد سويلم رمضان ابو النجا22152 95.5طنط الجزيرة ع بناتطوخياسمي 

93.5طنط الجزيرة ع بناتطوخيوانا فاروق سليمان عبدالسيد ابراهيم22153



ن بطنط الجزيرةطوخابانوب عاطف رزق رزق هللا22154 78.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل سالم22155 120مجدى الحجر ع بني 

وك22156 ن بطنط الجزيرةطوخابراهيم جمال ابراهيم دمحم ميى 33مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخابراهيم صابر ابراهيم دمحم ابو حالوة22157 60مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخابراهيم عصام ابراهيم دمحم عجور22158 119.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخابراهيم كمال ابراهيم فهىمي عبدالمنعم22159 85مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد اسامة دمحم جودة ابراهيم22160 106مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد اسالم دمحم السيد احمد الحجر22161 49مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد السيد ثابت عبدهللا سكر22162 71.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد السيد يونس عفيفن زيان22163 59مجدى الحجر ع بني 

ى22164 ن احمد العشر ن بطنط الجزيرةطوخاحمد حسي  117مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد خالد وجيه عبدالفتاح سمرى22165 113مجدى الحجر ع بني 

ي سالم دمحم علي عبدالعال22166
ن بطنط الجزيرةطوخاحمد راضن 108مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد رضا احمد السيد علي22167 103مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد رمضان يوسف ابراهيم عل قربوص22168 117مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد سعيد دمحم سليمان22169 125مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد طاهر عبدالعظيم عبدالبارى22170 126مجدى الحجر ع بني 

ي قربوص22171
ن بطنط الجزيرةطوخاحمد طاهر لطفن 125.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد عالء دمحم محمود عل الباش22172 102مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد كرم دمحم حجاب22173 55مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد دمحم احمد السيد علي22174 31مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد دمحم احمد علي دمحم22175 133مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد دمحم حمدي دمحم22176 130.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد دمحم عبدهللا عوض22177 128مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد دمحم قطب السيد جودة22178 130مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد محمود رجب يوسف ربع22179 120مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد محمود عبدالرحمن محمود عبدالرحمن22180 110مجدى الحجر ع بني 

ي22181
ن بطنط الجزيرةطوخاحمد محمود دمحم دمحم مصطفن 116.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد نارص دمحم السعيد الشاذىلي22182 27مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد وليد كرم عثمان22183 79.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد ياش شعبان الشحات ابوسيف22184 116.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد يىح عبدالرؤف دمحم22185 137مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاحمد يىحي حلىمي زىكي ابو الروس22186 63.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخادهم اسامه حسن توفيق ابو المعاىطي22187 15مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخادهم دمحم بركات محمود ابراهيم22188 112.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخاسامه جمال دمحم مني 22189 124.5مجدى الحجر ع بني 

ن دمحم فرج عل22190 ن بطنط الجزيرةطوخالحسي  104مجدى الحجر ع بني 

وك22191  عزت عل ميى
ن
ن بطنط الجزيرةطوخامي  هان 115.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخانس اسامه جاب هللا سعد شمس22192 109مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخانطونيوس ايمن مالك عزيز رزق22193 134مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخايمن احمد دمحم عبدالعظيم22194 88.5مجدى الحجر ع بني 

ي 22195
ن
ن بطنط الجزيرةطوخبسيطه- ايهاب عبدالمحسن معوض دمحم البسيون 106مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبافل يحن  حنا هللا مخائيل22196 119مجدى الحجر ع بني 

يال داود22197 ن بطنط الجزيرةطوخبوال مالك غيى 124مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبيي  مجدي عبدهللا سليمان22198 124مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبيشوى ارسانيوس مالك عزيز رزق22199 116مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبيشوى مني  عياد سعد22200 101.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخجون مجدي عريان عزيز22201 97.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخحازم ايمن احمد دمحم ابو طالب22202 99.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخحسام رمضان عبدالعزيز احمد دمحم22203 67مجدى الحجر ع بني 



ن بطنط الجزيرةطوخحسام عصام الدين فتىح عبدالبارى احمد سليم22204 123مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخحسن دمحم اسماعيل دمحم فرحات22205 108مجدى الحجر ع بني 

ن عبدهللا ابراهيم عبدهللا22206 ن بطنط الجزيرةطوخحسي  60مجدى الحجر ع بني 

ن دمحم اسماعيل دمحم فرحات22207 ن بطنط الجزيرةطوخحسي  96مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخحنا رزق عطيه حنا عوض22208 95مجدى الحجر ع بني 

ي22209
ن بطنط الجزيرةطوخخالد نجاح صالح عفيفن 137.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخرمضان دمحم رمضان محمود عل سكر22210 97مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخرمضان دمحم شوكت دمحم عبدهللا سكر22211 89مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد احمد فرج احمد حجاب22212 117مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد السيد رجب جاد حسن22213 72.5مجدى الحجر ع بني 

ي22214 ن بطنط الجزيرةطوخزياد حمدي طلبة بحي  129.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد ربيع رمضان دمحم ربيع22215 77.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد عماد جمال شعبان22216 131.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد مجدي بكري رمضان22217 129مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد دمحم عابدين محمود22218 127.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد دمحم دمحم فج النور22219 122.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخزياد وائل سالم مصطفن22220 98.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخسعيد دمحم سعيد السيد22221 132.5مجدى الحجر ع بني 

ي سعيد عبدالفتاح22222
ن
ن بطنط الجزيرةطوخسعيد هان 131.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخسليمان وجيه عبدهللا سليمان22223 131مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخسيف الدين مصطفن شعبان دمحم22224 129مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخسيف الدين نض دمحم دمحم ابوالحسن22225 118مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخشهاب انور علي زىكي22226 104مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعادل دمحم عادل عثمان22227 84مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن احمد فتىحي علي22228 131مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن السيد فتىح احمد22229 117.5مجدى الحجر ع بني 

ي عبدالجليل22230
ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن ايمن عفيفن 124مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبسيطه- عبدالرحمن حازم احمد السيد 22231 102.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن رمضان عبدالهادى دمحم ابو سيف22232 125.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن سعيد عبدالرؤوف دمحم عوف22233 134مجدى الحجر ع بني 

ي عبدالخي 22234
ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن سالمة عفيفن 64.5مجدى الحجر ع بني 

ي22235 ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن عزت عبدالهادى دمحم علي شلنى 95.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدالرحمن عزت عطيه ابو النجا22236 123مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدهللا جمال عبدهللا عواد الشاذىل22237 112مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعبدهللا منىس بكرى عبدالحميد22238 110مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعل جودة رمضان جودة22239 120مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعل رمضان بكرى سعيد الشاذىل22240 121.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمار ياش السيد عبداللطيف22241 123.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمر احمد عارف خليفة عطيفن22242 69مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمر سالم سويلم البطل22243 106مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمر وليد وجيه ابراهيم22244 63.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمرو احمد دمحم شعبان دمحم22245 102مجدى الحجر ع بني 

ن عبدهللا دمحم22246 ن بطنط الجزيرةطوخعمرو حسي  117.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمرو عاطف السيد عبداللطيف السيد22247 99مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخعمرو ياش عبدالحميد عبدهللا22248 61.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخغطاس عوض غطاس عوض غطاس22249 120مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفؤاد دمحم فؤاد حسان22250 115.5مجدى الحجر ع بني 

ي22251 ن بطنط الجزيرةطوخفادى فريد فرح مي  97مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفتح هللا ايمن فتح هللا رمضان حجاب22252 116.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفتىحي نجاح فتىحي حافظ ابراهيم22253 119مجدى الحجر ع بني 



ي22254
ن
ن بطنط الجزيرةطوخفتىحي يىحي فتىحي منصور البسيون 104مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفهد دمحم عبدهللا عبدالجيد فايد22255 72.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفهد هيثم سعيد ابراهيم22256 18.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفهد وليد مجدى فؤاد بكرى22257 77.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفوزى جمال دمحم معارج22258 127مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفيلوباتي  سعيد يوسف عريان شحاته22259 92.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخفيلوباتي  ميالد عوض اسحاق عوض22260 88مجدى الحجر ع بني 

ف دمحمي عبدالباري22261 ن بطنط الجزيرةطوخكريم اشر 108مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخكريم دمحم احمد دمحم22262 66مجدى الحجر ع بني 

 عطيه يوسف22263
 
ق لس يىح مشر ن بطنط الجزيرةطوخكي  133مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم احمد السيد احمد خليفة22264 79.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم احمد دمحم محمود مصطفن22265 57.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم اسامة الشحات سعيد22266 88مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم انور صادق سالم ابراهيم22267 90مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم بشي  دمحم مني  عل عوض هللا22268 104مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم جمال عل دمحم عل22269 90.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم زىكي سعيد دمحم البطل22270 94مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم سالم دمحم معارج22271 134مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم سامح دمحم عبدالحكم البطل22272 114مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم سعيد ابراهيم دمحم حالوه22273 96مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم سعيد احمد دمحم طعيمة22274 53.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم سعيد مرسي عجىمي22275 91.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم شعبان دمحم عبدالعظيم عل22276 92مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم صالح طه محجوب22277 103مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم صالح دمحم دمحم ابو طالب22278 81.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم طاهر دمحم احمد22279 110.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عادل عبدهللا عفيفن فرج22280 99مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عادل دمحم طلبه22281 122.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عاشور دمحم عاشور دمحم22282 53مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عبدالعال نجاح عبدالعال جلده22283 128.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عرفة ابراهيم دمحم22284 76.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عزت فرج عبدالتواب22285 69مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عصام صابر شعبان ابراهيم22286 63مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عوض عبدهللا عوض22287 112مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم كامل معوض دمحم دمحم22288 72.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم كرم بكري عطية شعبان22289 76مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم مجدي دمحم شديد22290 74مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبسيطه- دمحم دمحم بكري دمحم 22291 74.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم دمحم غنيىمي هندي22292 112.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم محمود دمحم محمود حسن22293 75مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم مصطفن السيد ابو الفتوح22294 69مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم مصطفن عبداالول ابراهيم سليمان22295 50مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم ياش زكريا ابراهيم22296 99.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود اسامة دمحم عبدهللا عشماوي22297 95.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود اسماعيل دمحم دمحم22298 69مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود الصغي  دمحم الصغي 22299 53.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود رضا دمحم ابراهيم مرزوق22300 101مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود سعيد علي محجوب رمضان22301 119.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود سمي  احمد فرج شمس الدين22302 15مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود صالح دمحم دمحم سالم22303 69.5مجدى الحجر ع بني 



ن بطنط الجزيرةطوخمحمود عزت اسماعيل ابراهيم22304 101مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود مجدي دمحم شديد22305 70.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود دمحم فوزى دمحم22306 76مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود دمحم دمحم مصطفن خليل22307 43.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمحمود نارص رمضان محمود22308 139مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمختار شفيق احمد السيد سالم22309 105.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن ربيع صالح عفيفن بركات سالم22310 129مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن صالح دمحم ابراهيم سليمان22311 109.5مجدى الحجر ع بني 

وك22312 ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن طارق رمضان دمحم ميى 36مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن دمحم سعيد دمحم22313 44مجدى الحجر ع بني 

ي22314
ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن دمحم محمود رجب عفيفن 132مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن محمود عبداالول عبدالتواب22315 124.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن محمود دمحم دمحم ابو الحسن22316 116مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمصطفن محمود مصطفن محمود22317 75مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخمعاذ عبدالنارص علي دمحم قطب سالم22318 86مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخنادر دمحم انور رجب دمحم22319 98مجدى الحجر ع بني 

 عبدالمتجلي22320
يف مصطفن ن بطنط الجزيرةطوخنزار شر 134.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخهيثم سمي  عل عل عل دمحم22321 34مجدى الحجر ع بني 

ي شعبان دمحم22322
ن بطنط الجزيرةطوخياش ايمن عفيفن 79.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوساب سالمه عريان اسحق22323 65مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف ابراهيم عبدهللا ابراهيم علي22324 129.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف ابراهيم عبدالمومن عبدالعظيم بركات22325 71مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخبسيطه- يوسف احمد دمحم علي 22326 77.5مجدى الحجر ع بني 

ف زهران دمحم عبدالعاىطي22327 ن بطنط الجزيرةطوخيوسف اشر 68مجدى الحجر ع بني 

ف علي علي دمحم22328
ن بطنط الجزيرةطوخيوسف اشر 72.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف انور حلىمي زىكي ابو الروس22329 57مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف جمال دمحم الصغي  دمحم22330 136.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف عاطف دمحمى دمحم ميمون22331 117مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف عبدالباسط فؤاد دمرداش طلبة22332 135.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف عبدالرحمن صالح احمد22333 121.5مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف مجدي عبدهللا دمحم دمحم22334 109مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف دمحم رمضان محمود22335 124مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف دمحم نبيه شعبان ابراهيم22336 102مجدى الحجر ع بني 

ن بطنط الجزيرةطوخيوسف محمود عبدهللا سليمان22337 103.5مجدى الحجر ع بني 

135إكياد دجوى ت أطوخابرار عزب قاسم فرج22338

ف حنفن محمود22339 134إكياد دجوى ت أطوخاشاء اشر

108.5إكياد دجوى ت أطوخاسماء سعيد عبدالعزيز عامر22340

122.5إكياد دجوى ت أطوخاسماء عبدالعال رجب عبدالعال22341

ه تاج الدين رزق عبدالحميد22342 87.5إكياد دجوى ت أطوخامي 

ه ياش دمحم عل22343 25.5إكياد دجوى ت أطوخامي 

106.5إكياد دجوى ت أطوخايمان مجدى احمد بيوىم22344

ي22345 137إكياد دجوى ت أطوخايه ايمن حمدى دمحمى بحي 

78إكياد دجوى ت أطوخايه عماد دمحم عبدالكريم دمحم22346

118إكياد دجوى ت أطوخجنا دمحم فتىح معوض22347

132.5إكياد دجوى ت أطوخجنن احمد محمود عثمان22348

98.5إكياد دجوى ت أطوخرحمه طاهر عبدالمنعم سباع22349

136إكياد دجوى ت أطوخرنا دمحم عزت احمد22350

103إكياد دجوى ت أطوخزيزى عبدالعليم السيد السيد22351

119إكياد دجوى ت أطوخزينب ايمن عبدالكريم فرغل22352

134إكياد دجوى ت أطوخساره ياش عبدالفتاح عبدالغنن22353



22354
 
133.5إكياد دجوى ت أطوخساندى احمد ساىم دسوق

110إكياد دجوى ت أطوخسلىم مجدى عثمان حبيب22355

110إكياد دجوى ت أطوخسلىم مدحت السيد نض22356

132.5إكياد دجوى ت أطوخسندس فراج دمحم عبدالرحمن22357

ن22358 ن عطية حسني  98.5إكياد دجوى ت أطوخصفا حسني 

123إكياد دجوى ت أطوخضىح دمحم عل درويش22359

112.5إكياد دجوى ت أطوخفاطمه احمد حلىم دمحمى22360

109إكياد دجوى ت أطوخفاطمه جمال عطية عبدالعال22361

131.5إكياد دجوى ت أطوخفاطمه حاتم يس عطية22362

131.5إكياد دجوى ت أطوخفاطمه سعيد مصطفن ابراهيم22363

109إكياد دجوى ت أطوخفاطمه عزىم فاروق عزىم22364

135إكياد دجوى ت أطوخفاطمه عماد عبدالفتاح عبدالغنن22365

134إكياد دجوى ت أطوخمروه مغاورى عل مغاورى22366

137إكياد دجوى ت أطوخملك بكرى عبدالرازق سيد22367

ن سليمان عبدالحق22368 122.5إكياد دجوى ت أطوخمنة هللا امي 

115إكياد دجوى ت أطوخمنة هللا صابر عبدالعزيز متوىل22369

72إكياد دجوى ت أطوخمنة هللا عفيفن دمحم عل22370

135.5إكياد دجوى ت أطوخمنة هللا مجدى دمحم عواد22371

 دمحم عواد22372
ن
137إكياد دجوى ت أطوخىم هان

132إكياد دجوى ت أطوخنورهان رمضان عبدالسميع عبدالحليم22373

133إكياد دجوى ت أطوخهاجر متوىل عبدالعاىط فرج22374

ى مكارم22375 61.5إكياد دجوى ت أطوخهاجر مكارم بحي 

139.5إكياد دجوى ت أطوخهبه هللا نارص سليمان عبدالحق22376

135إكياد دجوى ت أطوخهبه دمحم عبدالفضيل ابراهيم22377

97.5إكياد دجوى ت أطوخبسيطه- هدير عاشور عبدالفتاح عباس 22378

131.5إكياد دجوى ت أطوخهدير نارص سليمان عبدالحق22379

133إكياد دجوى ت أطوخورده عماد عبدالفتاح عبدالغنن22380

102إكياد دجوى ت أطوخبسيطه- وهيبة رمضان انور بيوىم 22381

ن احمد عزت احمد22382 132إكياد دجوى ت أطوخياسمي 

131.5إكياد دجوى ت أطوخابراهيم ماهر وجية ابراهيم22383

22384
 
ف يوسف رمضان دسوق 122إكياد دجوى ت أطوخاحمد اشر

127إكياد دجوى ت أطوخاحمد جالل عبدالفضيل عبدالرحمن22385

132.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد حمادة احمد فهىم22386

132.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد حمدى عبدالوهاب عبدالحافظ22387

119.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد زكريا عبدالعظيم السيد22388

110.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد صابر عل فؤاد22389

121إكياد دجوى ت أطوخاحمد عبدالمحسن عبدالمقصود رمضان22390

112.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد عصام عبدالكريم فرغل22391

130إكياد دجوى ت أطوخاحمد دمحم قاسم مصطفن قاسم22392

136.5إكياد دجوى ت أطوخاحمد محمود عبدالسالم محمود22393

100.5إكياد دجوى ت أطوخبسيطه- احمد نارص السيد عبدالكريم 22394

100.5إكياد دجوى ت أطوخبسيطه- حسام دمحم فرج عليوه 22395

113.5إكياد دجوى ت أطوخزياد عماد عثمان حبيب22396

87.5إكياد دجوى ت أطوخزياد ياش ابراهيم زىك22397

130إكياد دجوى ت أطوخسيف الدين عطية وجية ابراهيم22398

ف الدين بيوىم22399 ف الدين عصام شر 101.5إكياد دجوى ت أطوخشر

يف السيد قاسم دمحم22400 134إكياد دجوى ت أطوخشر

73إكياد دجوى ت أطوخعبدالحليم صابرى عبدالحليم الشندى22401

 امام22402
ن
 دمحم عبدالشاق

ن
123.5إكياد دجوى ت أطوخعبدالشاق

 جمعة22403
 
 محمود شوق

ن
125.5إكياد دجوى ت أطوخعبدالشاق



92.5إكياد دجوى ت أطوخعبدالعزيز ايمن ابوزيد دمحم22404

74إكياد دجوى ت أطوخعبدالعزيز صابر فرج عبدالعزيز22405

128.5إكياد دجوى ت أطوخعبدالعزيز طاهر عبدالعزيز مصطفن22406

134إكياد دجوى ت أطوخعبدالفتاح احمد عبدالفتاح قاسم22407

ن زهران22408 76.5إكياد دجوى ت أطوخعبدهللا دمحم امي 

112.5إكياد دجوى ت أطوخعزت ياش عزت عبدالسالم22409

90.5إكياد دجوى ت أطوخعض عبدالعزيز عض عبدالعزيز22410

120إكياد دجوى ت أطوخعل سالمة دمحم عواد22411

69إكياد دجوى ت أطوخعمر كرم ابوالعال ابوالسعود22412

107.5إكياد دجوى ت أطوخعمرو قطب دمحم عبدالرحمن22413

121إكياد دجوى ت أطوخدمحم احمد السيد زهران22414

124.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم احمد عبدالرازق احمد22415

117.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم اسامة دمحم احمد22416

121.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم حمدى عبدالوهاب عبدالحافظ22417

ن22418 ن فرج شاهي  42إكياد دجوى ت أطوخدمحم شاهي 

86إكياد دجوى ت أطوخدمحم عبدالعزيز ابراهيم احمد22419

113.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم عيد السيد عل22420

94.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم كرم دمحم دمحم22421

120إكياد دجوى ت أطوخدمحم دمحم السيد جمعة22422

135.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم وجدى دمحم مدبوىل22423

131.5إكياد دجوى ت أطوخدمحم وحيد رفعت مهدى22424

ف محمود بيوىم22425 129.5إكياد دجوى ت أطوخمحمود اشر

66.5إكياد دجوى ت أطوخمحمود فرغل عبدالكريم فرغل22426

ن منصور22427 75إكياد دجوى ت أطوخمحمود دمحم حسني 

122إكياد دجوى ت أطوخمصطفن ابراهيم مصطفن ابراهيم22428

120.5إكياد دجوى ت أطوخمصطفن جمال دمحم عبدالغنن22429

76.5إكياد دجوى ت أطوخمصطفن عبدربة شعبان عبدربة22430

133إكياد دجوى ت أطوخمصطفن دمحم مصطفن دمحم22431

132إكياد دجوى ت أطوخمهنن محمود صابر مهنن22432

ن احمد مصلح سالم رفيع22433 48.5إكياد دجوى ت أطوخياسي 

126.5إكياد دجوى ت أطوخيسن محمود يسن بندارى22434

90.5إكياد دجوى ت أطوخيوسف دمحم رجب السيد22435

134طوخ ع الخاصة عرنىطوخامال حاتم دمحم عبدالمنعم عبدالمجيد22436

135.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخايمان دمحم حبيب يوسف22437

119.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخايمان يىح دمحم عزت عبدالصادق22438

126طوخ ع الخاصة عرنىطوخبسمله حاتم ادم عبدالكريم22439

125.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخبسنت تامر عبداللطيف ابوشيع22440

138.5طوخ ع الخاصة عرنىطوختف  وليد دمحم سيد احمد دمحم22441

129.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخجنا عبدالحميد احمد عبدالحميد22442

ف السيد ابراهيم22443 132.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخجنن اشر

133.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخجنن تامر نعمان دمحم22444

137طوخ ع الخاصة عرنىطوخجنن توحيد عبدالفتاح حواش22445

128.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخجنن عبدالحليم عزت اسماعيل22446

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخحبيبه دمحم السيد سيد احمد دمحم22447

136.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخرحمه عبدالعاىط مطاوع عبدالعاىط دمحم22448

124طوخ ع الخاصة عرنىطوخرماز عبدالعزيز احمد عبداللطيف22449

137طوخ ع الخاصة عرنىطوخرنا محمود دمحم دمحم22450

134.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخروان يوسف عبدالجواد يوسف22451

ي احمد22452
122طوخ ع الخاصة عرنىطوخروى احمد دمحم مصطفن

135.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخريتاج حسام الدين سعدى محمود22453



136طوخ ع الخاصة عرنىطوخريم صالح عبدالفتاح دمحم22454

127.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخساره ايمن جابر سليمان ابراهيم22455

ن عواد22456 132.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخساره خالد حسني 

يف دمحم دمحم شاج الدين22457 128.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخساره شر

133.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم ايهاب راشد مرزوق22458

122.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم بوسف دمحم عبداللطيف22459

134.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم عصام الدين يىح ابوالسعود22460

137.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم كارم طه ابراهيم خليل22461

122.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم مصطفن سعد رمضان22462

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم هادر رمضان عبدالحافظ22463

139طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلىم وليد ابراهيم معوض22464

127.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسما اسالم احمد حامد22465

ى قاسم عبدالعاىط الداىل22466 122طوخ ع الخاصة عرنىطوخسما صيى

ه السيد حسنن محمود22467 118.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسمي 

124طوخ ع الخاصة عرنىطوخسندس دمحم ابراهيم حامد22468

137.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسندس مصطفن فوزى السيد22469

137طوخ ع الخاصة عرنىطوخشذى جهاد الدين طة عبدالحفيظ22470

129.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعائشه دمحم محمود سالمة22471

130طوخ ع الخاصة عرنىطوخفاطمه الزاهراء عل امام محجوب22472

127طوخ ع الخاصة عرنىطوخفاطمه عاطف انور خلف هللا22473

133.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخفاطمه عالء دمحم عبدالصمد22474

132طوخ ع الخاصة عرنىطوخفاطمه دمحم دمحم السيد حسن سعد22475

108طوخ ع الخاصة عرنىطوخفاطمه هشام السيد عامر22476

126.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخفرح عصام عزت عبدالباسط احمد22477

119طوخ ع الخاصة عرنىطوخفرح دمحم محفوظ عل22478

ن فادى شفيق رياض22479 130طوخ ع الخاصة عرنىطوخكرستي 

 دمحم22480
ن
115طوخ ع الخاصة عرنىطوخمريم ابراهيم عبدالشاق

ى22481 114.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمريم خالد دمحم صيى

يف جابر الطوجن22482 133طوخ ع الخاصة عرنىطوخمريم شر

129.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمريم عمرو ابو العال احمد22483

115.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمريم دمحم مسعود عل22484

118طوخ ع الخاصة عرنىطوخملك احمد دمحم احمد شديد22485

118.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخملك حاتم سالمة عبدالسالم22486

126.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمنة هللا ابراهيم فاروق قنديل22487

نا ابراهيم عبدالخالق رفاع22488 116طوخ ع الخاصة عرنىطوخمي 

ف فيصل عبدالباسط22489 131.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخنانىس اشر

133طوخ ع الخاصة عرنىطوخنبيله دمحم السعيد ساىم دمحم سعيد الديرى22490

130.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخندى عمرو دمحم وجيه22491

133طوخ ع الخاصة عرنىطوخنور دمحم رضا عبدالحافظ22492

ى22493 ى عدىل بحي  131طوخ ع الخاصة عرنىطوخنورا بحي 

127.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخنوران امي  احمد عبدالجواد دمحم22494

135طوخ ع الخاصة عرنىطوخنوران عل عزت طه حمزة22495

ن محمود22496 119طوخ ع الخاصة عرنىطوخهبه هللا احمد حسني 

 محمود عبدالننى22497
121.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيارا مصطفن

ن حسام الدين مصطفن متوىل22498 135طوخ ع الخاصة عرنىطوخياسمي 

120.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخابراهيم احمد راضن عبدالعال22499

116طوخ ع الخاصة عرنىطوخابراهيم سعيد بيوىم عبدالحميد22500

120طوخ ع الخاصة عرنىطوخابراهيم دمحم ابراهيم ابو شيع22501

113.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد ابراهيم سعيد عليوة22502

124طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد طاهر عطية عبدالفتاح22503



22504
 
124طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد عصام عبدالمنعم دسوق

124.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد وائل رضا دمحم22505

132طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد وليد عبدالسالم محمود22506

133.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخاحمد ياش احمد توفيق22507

129طوخ ع الخاصة عرنىطوخادهم عماد دمحم عبدالمقصود22508

130طوخ ع الخاصة عرنىطوخاسالم حامد ابراهيم حامد22509

132.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخامجد احمد سعد الدين عبدالحليم عل عرانى22510

127طوخ ع الخاصة عرنىطوخانس ايمن عبدالفتاح عمران22511

ف فوزى مصطفن22512 114.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخباسم اشر

22513
 
133طوخ ع الخاصة عرنىطوخبالل فهد ابراهيم الدسوق

132.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخبيجاد سيد صالح الدبن احمد22514

22515
ن
122طوخ ع الخاصة عرنىطوختيام صابر صابر السيد السيد الشلقان

107.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخجالل احمد جالل مصطفن22516

118طوخ ع الخاصة عرنىطوخجورج رمزى سمي  اسكندر22517

135طوخ ع الخاصة عرنىطوخحمزه دمحم السيد السيد احمد الشيوى22518

136.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخخالد دمحم عزت حلىم22519

135طوخ ع الخاصة عرنىطوخداود عماد الدين عل داود22520

22521
 
126.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخراغب دمحم راغب عبدالباق

103طوخ ع الخاصة عرنىطوخزياد جمال دمحم حجاب22522

134.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخزياد خالد صبىح عبدالفتاح22523

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخسعيد مصطفن سعيد السيد خلوى22524

121طوخ ع الخاصة عرنىطوخسلمان نارص السيد عبدالغنن سلمان22525

94.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخسيف ابراهيم عبدالخالق ابراهيم22526

ف صالح الدين عبدالعزيز22527 121.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخصالح اشر

127طوخ ع الخاصة عرنىطوخعاصم نارص صالح الدين دمحم22528

133طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن جمال عثمان دمحم22529

 صالح22530
 
123.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن حاتم دسوق

120طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن عادل عزت عد الحميد22531

136.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن عادل عل عبدالعزيز22532

134طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن دمحم عبده عرنى السمح22533

115.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن دمحم فكرى دمحم22534

128طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدالرحمن هشام معوض ابراهيم22535

116طوخ ع الخاصة عرنىطوخعبدهللا باسم عبدهللا مهدى دمحم عفيفن22536

130طوخ ع الخاصة عرنىطوخعل عثمان سعيد عبدالفتاح ابراهيم22537

98طوخ ع الخاصة عرنىطوخعل عالء عل نصار22538

117طوخ ع الخاصة عرنىطوخعل دمحم ابو العال احمد22539

136.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعل دمحم عل ابراهيم22540

134.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعل دمحم دمحم عفيفن22541

124.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمار احمد شعبان محمود22542

124طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر احمد عبدالفتاح جمعة22543

114طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر احمد محمود عبدالمجيد22544

113طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر جميل عمر عابد عبدالرحمن22545

127طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر خالد مطر دمحم مطر22546

137طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر رفيق محمود عبدالمعبود22547

137.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر عفيفن عفيفن دمحم هيكل22548

125طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر فادى دمحم خلوض حسن22549

130.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر دمحم عثمان دمحم22550

113طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر دمحم دمحم عبدالحميد22551

123.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمر هشام دمحم حسينن22552

128.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخعمران سمي  دمحم ابوالخي 22553



127طوخ ع الخاصة عرنىطوخعواد دمحم عواد دمحمى22554

130.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخفؤاد ياش عز الدين ابراهيم22555

114طوخ ع الخاصة عرنىطوخفادى عماد محب رزق22556

124.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخكريم احمد قاسم احمد22557

لس بيشوى وفيق ذىك22558 125طوخ ع الخاصة عرنىطوخكي 

لس سامح ساىم محروس22559 136طوخ ع الخاصة عرنىطوخكي 

ي22560
113.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمازن احمد دمحم دمحم دمحم الصيفن

 ابراهيم معوض22561
ن
130.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمازن هان

ن22562 128طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم اسالم السيد حسي 

127طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم السيد دمحم السيد دمحم سليمان22563

ن محمود حسن22564 119.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم حسني 

120طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم حمادة عل عل22565

122.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم رمضان ابراهيم السيد دمحم22566

125طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم زكريا دمحم محجوب22567

125.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم سعيد مهدى محمود22568

22569
 
125.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم طارق السيد عبدالباق

118طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم عبدالحميد ابراهيم السيد ابو المجد22570

131طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم فايز ابراهيم دمحم22571

119.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم مصطفن عبدالعال حسنن22572

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم مغرنى طه عبدالحميد22573

135طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم ممدوح كمال دمحم22574

ى دمحم دمحم22575 127طوخ ع الخاصة عرنىطوخدمحم هيثم صيى

138طوخ ع الخاصة عرنىطوخمحمود السيد محمود دمحم الصادق22576

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخمحمود سالم عل عبدالجواد البدوى22577

132.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمحمود سامح دمحم صالح الدين دمحم22578

111.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمحمود سعيد عبدالمنعم سالم22579

133.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمحمود دمحم شفيق عبدالغنن22580

111.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمروان احمد رزق السيد22581

130طوخ ع الخاصة عرنىطوخمروان تامر احمد جودة22582

124طوخ ع الخاصة عرنىطوخمروان دمحم مختار دمحم عقدة22583

131.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخمسعد رجب جمعة دمحم22584

118طوخ ع الخاصة عرنىطوخمصطفن احمد دمحم احمد22585

139طوخ ع الخاصة عرنىطوخمصطفن منصور فتوح عطا22586

89طوخ ع الخاصة عرنىطوخمعاذ دمحم فوزى احمد22587

ت22588 109.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخنديم ايمن دمحم خي 

131طوخ ع الخاصة عرنىطوخنور الدين ياش دمحم حسن22589

134طوخ ع الخاصة عرنىطوخيامن عمرو السيد عبدالعزيز22590

122.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف احمد حسنن ذىك22591

130طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف احمد وليد انور22592

91.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف ايمن دمحم سيد احمد22593

84طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف خالد السيد الششتاوى22594

128.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف طارق محمود دمحم22595

109طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعم دمحم22596

136طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف عمرو سيد عبدالحليم22597

76.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف عمرو مصطفن عبدالرازق سيد احمد22598

122.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف دمحم جمعة عبدالحميد22599

118.5طوخ ع الخاصة عرنىطوخيوسف دمحم مني  دمحم عل22600

133.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخامال دمحم عبدالمنعم شعبان احمد22601

127طوخ ع الخاصة لغاتطوخجودى عمرو عل دمحم عبدالفتاح22602

131طوخ ع الخاصة لغاتطوخحال محمود السيد عمرو شافعي22603



ن تامر موس قاسم22604 128طوخ ع الخاصة لغاتطوخحني 

130.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخرضوى جعفر محمود ابراهيم22605

114.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخزينه راضن حمدى عبدالخالق22606

117طوخ ع الخاصة لغاتطوخشيما ياش ممدوح دمحم متوىل22607

117طوخ ع الخاصة لغاتطوخفريده حسن دمحم السعيد حسن فخر22608

114.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخملك اسالم دمحم عبدالصمد دمحم22609

123.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخمنة هللا تامر طوسون الطيب22610

118طوخ ع الخاصة لغاتطوخمنة هللا مصطفن دمحم عمر22611

ئ عل عبدالغفار22612
ن
137.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخندى هان

115طوخ ع الخاصة لغاتطوخنوران اسامة دمحم السيد عباس22613

117طوخ ع الخاصة لغاتطوخنورهان عبدالوهاب عبدالباسط عبدالوهاب22614

ن22615 ن امي  134.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخهدى محمود امي 

134.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخهنا عادل جمال محمود22616

138.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخهنا عالء محمود عبدالمعبود22617

130.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخهنا دمحم احمد دمحم22618

131.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخيشا دمحم ابراهيم عبدالخالق22619

129.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخادم هيثم ساىم وديع22620

135.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخامن دمحم فتىح دمحم22621

134طوخ ع الخاصة لغاتطوخانس عبدالرحيم عبدالغنن عبدالرحيم22622

134طوخ ع الخاصة لغاتطوخحسن عبدالحميد حسن عبدالحميد عض22623

134.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخحسن دمحم دمحم السيد دمحم22624

134.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخعبدالمومن حسن عبدالرحمن احمد22625

يف صبىح مصطفن22626 138.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخعمر شر

 عبدالعزيز22627
ن
104طوخ ع الخاصة لغاتطوخمامون حازم بسيون

107.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخدمحم طارق دمحم عبدالفتاح22628

131طوخ ع الخاصة لغاتطوخدمحم عالء الدين عل داود22629

132.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخدمحم نارص عبدالوهاب الحسينن22630

يف محمود بركات22631 131طوخ ع الخاصة لغاتطوخمحمود شر

135.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخمحمود دمحم مىح السيد عبدالحليم22632

135طوخ ع الخاصة لغاتطوخمروان وليد دمحم رفعت22633

 سمي  احمد عل22634
110طوخ ع الخاصة لغاتطوخمصطفن

128طوخ ع الخاصة لغاتطوخمصطفن دمحم مختار حسن22635

ن22636 136طوخ ع الخاصة لغاتطوخمومن دمحم عبدالمنصف عبدالشكور شاهي 

129.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخيوسف احمد صابر ابراهيم22637

91طوخ ع الخاصة لغاتطوخيوسف احمد عطيه دمحمسالم22638

يف22639 134.5طوخ ع الخاصة لغاتطوخيوسف احمد دمحم شر

ن عبدالفتاح22640 132قها الرسمية لغاتقهاايه احمد حسي 

138قها الرسمية لغاتقهابتول امي  فكرى فؤاد22641

129قها الرسمية لغاتقهابسمله صابر هيبه صابر22642

132قها الرسمية لغاتقهاجنه عمرو حامد عبداللطيف22643

132.5قها الرسمية لغاتقهاجنه مهدى اسماعيل مهدى22644

ي رافع22645
ف محسن مصطفن 134.5قها الرسمية لغاتقهاجنن اشر

128قها الرسمية لغاتقهاجنن السيد دمحم سيد22646

133قها الرسمية لغاتقهاجنن تامر سيد عبدالباسط22647

125.5قها الرسمية لغاتقهاجنن حسام نض دمحم22648

133.5قها الرسمية لغاتقهاحبيبه تامر دمحم عواد22649

132.5قها الرسمية لغاتقهارحمه احمد حليم محمود22650

131.5قها الرسمية لغاتقهاساره ابراهيم سعيد دمحم22651

 احمد عبدالمنعم22652
 
132.5قها الرسمية لغاتقهاسما شوق

 بيوىم ابراهيم22653
ن
134قها الرسمية لغاتقهاسما هان



135.5قها الرسمية لغاتقهاشهد حسن عبدالحميد حسن22654

 عبدالعزيز22655
 
136قها الرسمية لغاتقهاشهد هشام شوق

ن22656 ن سيد امي  134.5قها الرسمية لغاتقهامريم امي 

136قها الرسمية لغاتقهاملك علي علي حسن22657

129.5قها الرسمية لغاتقهامنة هللا حسنن احمد عبدالرحمن22658

138قها الرسمية لغاتقهامنة محمود دمحم احمد22659

118.5قها الرسمية لغاتقهاىم احمد احمد دمحم22660

134.5قها الرسمية لغاتقهانوران احمد سيد سيد22661

111.5قها الرسمية لغاتقهانورهان عمرو حامد رياض22662

ف دمحم دمحم حمادة22663 129.5قها الرسمية لغاتقهااحمد اشر

126.5قها الرسمية لغاتقهااحمد امي  حلىم احمد22664

128.5قها الرسمية لغاتقهااحمد سامح احمد مامون22665

112قها الرسمية لغاتقهااحمد عادل كمال طه22666

114قها الرسمية لغاتقهااحمد دمحم احمد ابراهيم22667

ان22668 134قها الرسمية لغاتقهابافل مدحت مكرم جيى

ف مني  فهيم22669 134.5قها الرسمية لغاتقهابولس اشر

120.5قها الرسمية لغاتقهارفعت رضا رفعت عبدالمقصود22670

131.5قها الرسمية لغاتقهازياد مدحت عبداللطيف حسن22671

110قها الرسمية لغاتقهاسعد سعداوى سعد سعداوى22672

 مصطفن22673
 
125قها الرسمية لغاتقهاعبدالرحمن ياش عبدالباق

128.5قها الرسمية لغاتقهاعبدهللا سعيد عبدالعزيز السيد22674

ن22675 130قها الرسمية لغاتقهاعبدهللا دمحم دمحمي امي 

133.5قها الرسمية لغاتقهاعبدهللا وائل سمي  محمود22676

123قها الرسمية لغاتقهاعصام احمد دمحم حامد22677

131.5قها الرسمية لغاتقهاعل رضا يشى محمود22678

121.5قها الرسمية لغاتقهاعل عمرو صالح اسماعيل22679

132قها الرسمية لغاتقهاعل دمحم دمحم مرس22680

128قها الرسمية لغاتقهاعل مهدى عل نصار22681

134.5قها الرسمية لغاتقهاعمار دمحم لطفن دمحم22682

131.5قها الرسمية لغاتقهاعمر دمحم منصور سيد22683

22684
ن
133قها الرسمية لغاتقهافهىم رافت فهىم كيالن

120قها الرسمية لغاتقهاكريم عبدالفتاح كمال ابراهيم بندق22685

لس امي  مرقص مسيحة22686 126.5قها الرسمية لغاتقهاكي 

124قها الرسمية لغاتقهادمحم احمد احمد دمحم22687

130قها الرسمية لغاتقهادمحم احمد سعيد عبدالموجود22688

126.5قها الرسمية لغاتقهادمحم احمد دمحم منين 22689

ن22690 ن سيد امي  131.5قها الرسمية لغاتقهادمحم امي 

134.5قها الرسمية لغاتقهادمحم خالد دمحم عبدالمنعم22691

131قها الرسمية لغاتقهادمحم عزت دمحم دمحم عبدالفتاح22692

123قها الرسمية لغاتقهامحمود عماد الدين عل محمود22693

126.5قها الرسمية لغاتقهامحمود دمحم هيبه صابر22694

128قها الرسمية لغاتقهامهند حسن دمحم حسن22695

135قها الرسمية لغاتقهامومن دمحم رضا عل22696

ن22697 130قها الرسمية لغاتقهايوسف احمد سعيد حسي 

133قها الرسمية لغاتقهايوسف احمد دمحم عبدالرحمن22698

130.5قها الرسمية لغاتقهايوسف اسالم هيبه صابر22699

123قها الرسمية لغاتقهايوسف خالد فتىح احمد22700

نقهاابراهيم احمد سيد عل المزين22701 47قها ع بني 

نقهاابراهيم اسامة دمحم ابراهيم ابو عرب22702 123.5قها ع بني 

نقهاابراهيم رضا دمحم ابو شيع المزين22703 97.5قها ع بني 



نقهاابراهيم دمحم عبدالستار عبدالعزيز ابراهيم22704 134.5قها ع بني 

نقهااحمد اسامة احمد عل عل22705 117.5قها ع بني 

ن22706 نقهااحمد اسماعيل دمحم اسماعيل حساني  124قها ع بني 

نقهااحمد اسماعيل يوسف سيد علي22707 46.5قها ع بني 

نقهااحمد جمال عطا منصور22708 64.5قها ع بني 

ن احمد طوجن دمحم عرفه22709 نقهااحمد حسي  84قها ع بني 

ن22710  عبدالعزيز علي حسي 
ن نقهااحمد حسي  61قها ع بني 

نقهابسيطه- احمد خالد علي دمحم عبدالمجيد 22711 122.5قها ع بني 

ي حبيب22712
نقهااحمد سالمة صابر عفيفن 104قها ع بني 

نقهااحمد سيد احمد بدر موسي22713 102.5قها ع بني 

ف دمحم علي دمحم22714 نقهااحمد شر 124قها ع بني 

نقهااحمد صالح دمحم مرزوق الشيخ عمر22715 132.5قها ع بني 

نقهااحمد عطيه عبدالعزيز دمحم الحشاد22716 127.5قها ع بني 

نقهااحمد عفت عبدالكريم نصار يوسف22717 132.5قها ع بني 

نقهااحمد عمر محمود مرزوق الشيخ عمر22718 116.5قها ع بني 

نقهااحمد عمرو احمد دمحم ابراهيم22719 129قها ع بني 

نقهااحمد دمحم احمد ابراهيم22720 127.5قها ع بني 

نقهااحمد دمحم حنفن حسن22721 104.5قها ع بني 

نقهااحمد دمحم سيد مصلىح ابراهيم واىل22722 125.5قها ع بني 

ن سالم بكرى22723 نقهااحمد دمحم عبدالرازق حسي  61قها ع بني 

نقهااحمد دمحم عبدالمنعم احمد شور22724 41.5قها ع بني 

ي محمود سالم يسن22725
نقهااحمد دمحم مصطفن 126.5قها ع بني 

ن22726 نقهااحمد مسعود احمد حسي  107.5قها ع بني 

نقهااحمد مصطفن عبدالمقصود22727 123.5قها ع بني 

ن حسن22728 ي محمود امي 
نقهااحمد مصطفن 88.5قها ع بني 

نقهااحمد ناهي احمد دمحم سليمان كامل22729 94قها ع بني 

نقهااحمد هاشم عيد دمحم مسلم22730 52قها ع بني 

 جمعه ابراهيم دمحم22731
ن
نقهااحمد هان 81قها ع بني 

ي زغلول سالم مرسي22732
ن
نقهااحمد هان 46.5قها ع بني 

ن22733 ي دمحم اسماعيل دمحم حساني 
ن
نقهااحمد هان 126قها ع بني 

نقهااحمد هشام حامد حسن دمحم الزيبق22734 53.5قها ع بني 

نقهااحمد هشام زغلول دمحم عل النواوى22735 126.5قها ع بني 

نقهااحمد وائل سيد فرج22736 107قها ع بني 

نقهااحمد وجدي علي عبدالحميد22737 123قها ع بني 

نقهااحمد وحيد السيد يوسف عيد السيد22738 59قها ع بني 

نقهااحمد ياش يونس عبدالعليم دمحم22739 118.5قها ع بني 

نقهاادم احمد محمود احمد محمود22740 118.5قها ع بني 

نقهاادهم ايمن طه عبدالعظيم22741 118قها ع بني 

نقهاادهم رمضان دمحم محمود جمعه22742 113.5قها ع بني 

نقهاادهم عبدالرحمن ابراهيم عبدالحميد احمد22743 113.5قها ع بني 

ي22744
نقهاادهم دمحم عزت عليوة عبدالغنن 98قها ع بني 

ن22745 ي احمد فرج الهجي 
ن
نقهاادهم هان 120.5قها ع بني 

ي دمحم دمحم22746
نقهااسامه احمد لطفن 109قها ع بني 

نقهااسامه حسنن خليف محمود خليف22747 63.5قها ع بني 

نقهابسيطه- اسالم دمحم محمود صالح عيىس 22748 125.5قها ع بني 

نقهاالسيد رضا السيد نض عرفات22749 112.5قها ع بني 

نقهاالسيد ماهر السيد احمد دمحم سالم22750 112.5قها ع بني 

نقهاانس احمد مهدى محمود االكشه22751 113قها ع بني 

ف عبدالعزيز دمحم دمحم غاىلي22752 نقهاانس اشر 121قها ع بني 

نقهاانور احمد دمحم انور احمد دمحم يوسف22753 131قها ع بني 



نقهاايوب دمحم ايوب دمحم فرج22754 127.5قها ع بني 

ي دمحم دمحم المزين22755 نقهاباسم وائل عبدالننى 117قها ع بني 

ي22756 نقهاجمال حسن حسن احمد عرانى 129قها ع بني 

نقهاجمال علي جمال دمحم دمحم22757 42.5قها ع بني 

نقهاحازم سمي  حسنن شور مصطفن22758 136قها ع بني 

نقهاحسن احمد صالح رافع22759 133.5قها ع بني 

ي22760
ن عبدالعاىطي احمد مصطفن نقهاحسن حسي  126.5قها ع بني 

نقهاحسن سيد حسن دمحم سيد صالح22761 4قها ع بني 

نقهاحسن علي حسن دمحم ابراهيم قطاىطي22762 116.5قها ع بني 

نقهاحسن دمحم حسن فرج اسماعيل22763 91.5قها ع بني 

نقهاحسن دمحم عبدالعظيم حسن سيد حسن22764 123قها ع بني 

نقهاحسن يسن حسن يسن دمحم22765 106قها ع بني 

 حسن علي دمحم علي22766
ن نقهاحسي  30قها ع بني 

نقهاحمدى ابراهيم عبدالمنعم عبدربه مصطفن22767 66.5قها ع بني 

نقهاخالد دمحم محفوظ احمد ابراهيم22768 128قها ع بني 

نقهاخالد دمحم مصطفن عبدالعزيز22769 132قها ع بني 

ي عبدالعزيز نض ابراهيم22770
نقهاخالد مصطفن 134.5قها ع بني 

ي رجب عطا هللا22771
ي عيد راضن

نقهاراضن 108.5قها ع بني 

نقهارضا جمال دمحم دمحم ابو النجا22772 98قها ع بني 

نقهارضا دمحم رضا حسن دمحم بهلول22773 121قها ع بني 

 صبىح اسحاق صبىح عزيز22774
ن
نقهارومان 114قها ع بني 

ن عمر22775 نقهازىكي سيد زىكي حسي  64قها ع بني 

نقهازمن احمد دمحم سيد عبدالمقصود22776 51قها ع بني 

نقهازياد هادى بدر عبدالهادى دمحم22777 96.5قها ع بني 

ي عبدالعظيم احمد عبدالعزيز22778
ن
نقهازياد هان 106قها ع بني 

ي22779
ي دمحمي علي مصطفن

ن
نقهازياد هان 134قها ع بني 

ن سالم ابراهيم الشيخ22780 نقهاسالم حسي  114.5قها ع بني 

ي البنا22781
نقهاسامح دمحم احمد مصطفن 118.5قها ع بني 

نقهاسعد دمحم سعد دمحم عبدالفتاح قميحة22782 127قها ع بني 

ن علم22783 نقهاسعيد السيد سعيد السيد حسي  121.5قها ع بني 

نقهاسعيد عزالدين عزت عباس دمحم22784 22قها ع بني 

ي22785
نقهاسعيد دمحم احمد الحنفن 106قها ع بني 

نقهاسالمه ماهر سالمة دمحم مصطفن22786 105قها ع بني 

نقهاسيد سعيد دمحم امام الزعبالوي22787 108.5قها ع بني 

نقهابسيطه- سيد علي دمحم مرسي 22788 77قها ع بني 

نقهاسيد وليد سيد جمعة محمود22789 106.5قها ع بني 

نقهاسيف دمحم عبدالمعز السنوس دمحم ابوالعطا22790 54.5قها ع بني 

نقهاسيف نارص السيد احمد ياقوت22791 64.5قها ع بني 

نقهاسيف وليد سيد جمعة محمود22792 111قها ع بني 

ن دمحم شور 22793 ف حسي  نقهابضي- شادى اشر 72قها ع بني 

ي22794
ي عبدالباسط مصطفن ي بشر

نقهاصالح الدين مصطفن 100.5قها ع بني 

نقهاصالح دمحم صالح دمحم بندق22795 99.5قها ع بني 

نقهاصموئيل مجدي مينا سعد22796 131قها ع بني 

نقهاعادل سيد مصطفن عل الزيبق22797 103قها ع بني 

نقهاعاطف سمي  ابراهيم دمحم شور22798 87قها ع بني 

نقهاعبدالحميد يىحي عبدالحميد عواد22799 123قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن احمد سيد عبدالغفار حسن22800 51قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن ايمن صابر فتىحي عبدالوهاب22801 103قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن سعيد احمد منصور عبدالهادي22802 72قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن سيد مرزوق مرس دمحم22803 82قها ع بني 



وك22804 نقهاعبدالرحمن عباس محمود عبدالسميع ميى 103.5قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن عالء عثمان خليل22805 101قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن دمحم سالمه عبدهللا22806 54قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن دمحم سيد اسماعيل22807 80.5قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن دمحم مرس مصطفن ابومسهل22808 69.5قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود22809 131.5قها ع بني 

ي محروس جاد هللا22810
نقهاعبدالرحمن مختار مصطفن 84.5قها ع بني 

نقهاعبدالرحمن ممدوح سالم دمحم سالم22811 74قها ع بني 

نقهاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم علي الزعبالوي22812 102.5قها ع بني 

نقهاعبدالعزيز نض عبدالعزيز حسن سعيد22813 55قها ع بني 

ن احمد الشيخ عمر22814 نقهاعبدهللا احمد اسماعيل حسي  110.5قها ع بني 

نقهاعبدهللا احمد جالل سند دمحم22815 34.5قها ع بني 

ي سيد ابراهيم22816
نقهاعبدهللا سيد مصطفن 72.5قها ع بني 

نقهاعبدهللا دمحم دمحم نصار22817 129.5قها ع بني 

ي حبيب22818
نقهاعبدهللا منصور صابر عفيفن 91قها ع بني 

نقهاعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم احمد شور22819 34.5قها ع بني 

نقهاعبدالنارص عل فتىح ابراهيم عل22820 45.5قها ع بني 

نقهاعثمان دمحم عثمان عبدالحكيم عثمان22821 49.5قها ع بني 

نقهاعزالدين ابراهيم دمحم مرس احمد22822 115.5قها ع بني 

نقهاعزت دمحم عزت عباس دمحم22823 55قها ع بني 

نقهاعل احمد مختار احمد قطاىطي22824 115قها ع بني 

ي22825 نقهاعل ايمن محمود علي بحي  129قها ع بني 

ي22826
نقهاعل رمضان احمد حنفن 26قها ع بني 

نقهاعل منصور عبدالحليم احمد حسن22827 90.5قها ع بني 

ن دمحم شور22828 نقهاعماد دمحم حسي  37.5قها ع بني 

نقهاعمار سيد سعيد دمحم احمد22829 64قها ع بني 

نقهاعمر احمد دمحم عمر عبدهللا22830 124قها ع بني 

نقهاعمر حجاج ابراهيم حسن شحان22831 22.5قها ع بني 

نقهاعمر رضا عبدالمقصود السيد خلف22832 106.5قها ع بني 

نقهاعمر عبدالنارص قاسم دمحم سيد الزيبق22833 98قها ع بني 

نقهاعمر عالء الدين سعيد السيد محمود22834 65قها ع بني 

ع22835 نقهاعمر عل دمحم اليى 54قها ع بني 

نقهاعمرو احمد نارص فرج امام الزيبق22836 39.5قها ع بني 

نقهاعمرو انور سيد عبدالغفار نصار22837 19قها ع بني 

نقهاعمرو خالد امام دمحم الشيخ حسن22838 7.5قها ع بني 

ي22839
ن دمحم مصطفن نقهاعمرو عادل حسي  31قها ع بني 

نقهاعمرو عزت محمود نوح ابراهيم22840 55قها ع بني 

نقهاعمرو دمحم فرج عبدالعزيز ابراهيم22841 94.5قها ع بني 

نقهاعيد شكوكو معوض عبدهللا22842 15قها ع بني 

نقهافتح هللا رضا فتح هللا عبدالفتاح عامر22843 104قها ع بني 

نقهافيلوباتي  لويس سمعان صبىح عزيز22844 99قها ع بني 

نقهاكارم مجدى كارم محمود السيد22845 38قها ع بني 

نقهاكريم احمد عبدالكريم عبدالمقصود22846 82.5قها ع بني 

نقهابسيطه- كريم احمد دمحم محمود عواد ابوعيله 22847 105قها ع بني 

نقهاكريم سعيد سيد دمحم ابراهيم22848 5.5قها ع بني 

نقهاكريم طارق سليمان صوانى عل22849 14.5قها ع بني 

نقهاكريم عبدالعزيز عبدالعزيز سليمان حجازي22850 23قها ع بني 

ي رمضان دمحم علي22851
ن
نقهاكريم هان 71قها ع بني 

نقهاكمال مسعد كمال دمحم المنياوى22852 70قها ع بني 

نقهامالك دمحم احمد عبدالرحيم علي22853 124.5قها ع بني 



نقهامجدى احمد مجدي يوسف دمحم22854 72قها ع بني 

نقهادمحم ابراهيم ابراهيم دمحم عبدهللا22855 47قها ع بني 

نقهادمحم ابراهيم حامد ابراهيم ابراهيم22856 43.5قها ع بني 

ن ابوعيله22857 نقهادمحم ابراهيم عبدهللا حسن حسي  48قها ع بني 

نقهادمحم ابراهيم عواد علي درويش22858 32قها ع بني 

نقهادمحم ابو العز دمحم حسن22859 29.5قها ع بني 

ي22860
 
نقهادمحم احمد صالح السيد احمد دسوق 71قها ع بني 

نقهادمحم احمد عبدالجليل عل22861 89.5قها ع بني 

ي22862
نقهادمحم احمد دمحم دمحم مصطفن 66قها ع بني 

نقهادمحم اسامة احمد فرج احمد22863 58قها ع بني 

نقهادمحم السيد حسن دمحم الصباغ22864 43.5قها ع بني 

نقهادمحم ايهاب عباس عبدالحميد بكري22865 134.5قها ع بني 

نقهادمحم باسم اسماعيل ابراهيم22866 120.5قها ع بني 

نقهادمحم بدر سيد مهدي دمحم بهلول22867 65.5قها ع بني 

نقهادمحم سامح دمحم علي رمضان مظلوم22868 126قها ع بني 

نقهادمحم سعبدحمدان عبدالرحمن حسن22869 54.5قها ع بني 

نقهادمحم سعد شحاته سيد احمد22870 40.5قها ع بني 

نقهادمحم سعد دمحم سعد عيد22871 49.5قها ع بني 

نقهادمحم سعيد نور الدين منصور سالم22872 113قها ع بني 

نقهادمحم سليمان دمحم سيد سليمان22873 33قها ع بني 

نقهادمحم سمي  عبدالباري دمحم نصار22874 32قها ع بني 

نقهادمحم سمي  علي رزق السيد عبدالرازق22875 2قها ع بني 

نقهادمحم شاكر اسماعيل حسن بيان22876 126قها ع بني 

نقهادمحم طارق سيد دمحم هالل22877 102.5قها ع بني 

نقهادمحم طارق فتىحي عبدالمنصف22878 80قها ع بني 

ي علي الزيبق22879
نقهادمحم عادل مصطفن 43قها ع بني 

نقهادمحم عاطف دمحم بسطاويسس حسن22880 82قها ع بني 

نقهادمحم عبدالحسيب مصطفن طه عل االكشه22881 56قها ع بني 

نقهادمحم عبدالعال عبدالوهاب حسن خضن22882 47.5قها ع بني 

نقهادمحم عبدالفتاح حسن عبدالحميد احمد رافع22883 66قها ع بني 

ن السنوسي22884 نقهادمحم عبدالفتاح عبدالموىلي حسي  119قها ع بني 

نقهادمحم عزت اسماعيل صالح عيىسي22885 9قها ع بني 

نقهادمحم علي احمد علي دمحم حماده22886 24قها ع بني 

نقهادمحم علي محمود علي محمود22887 60قها ع بني 

نقهادمحم عماد دمحم سعد عيد22888 44.5قها ع بني 

ن22889 ن دمحم حسي  نقهادمحم عواد حسي  118.5قها ع بني 

نقهادمحم مجدي دمحم دمحم الوكيل22890 32قها ع بني 

نقهادمحم دمحم دمحم عيىس صالح22891 7قها ع بني 

 عمرو22892
 
نقهادمحم محمود عبدالفتاح دسوق 13.5قها ع بني 

نقهادمحم محمود دمحم سيد سالم22893 114.5قها ع بني 

نقهادمحم محمود محمود دمحم عبدالرحمن عالم22894 119قها ع بني 

ن22895 نقهادمحم مسعود احمد حسي  124قها ع بني 

ن نض22896 نقهادمحم ممدوح محمود عبدالفتاح حسني  88قها ع بني 

نقهادمحم نارص مهدي عبدالعزيز مهدي22897 25.5قها ع بني 

نقهادمحم هشام سيد حسن22898 42قها ع بني 

نقهادمحم وائل سيد طه دمحم نصار22899 56.5قها ع بني 

نقهادمحم ياش عبدالعال احمد علي22900 70قها ع بني 

نقهادمحم ياش عل حسن منصور نصار22901 97.5قها ع بني 

نقهادمحم ياش دمحم بيوىمي ابراهيم عبدالمجيد22902 18.5قها ع بني 

نقهامحمود ايمن سعيد السيد عبدالحافظ22903 105.5قها ع بني 



نقهامحمود ايمن دمحم عبدالرحمن22904 52.5قها ع بني 

نقهامحمود جمال حافظ دمحم22905 21.5قها ع بني 

نقهامحمود سواح ابراهيم دمحم سواح22906 87قها ع بني 

نقهامحمود طارق عبدالعزيز سعيد سليمان22907 59.5قها ع بني 

ي درويش22908
نقهامحمود عبدالغفار محمود مصطفن 34قها ع بني 

نقهامحمود عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح22909 33.5قها ع بني 

نقهامحمود عل سيد علي حمزة22910 20.5قها ع بني 

نقهامحمود فرج محمود فرج خالد22911 17قها ع بني 

نقهامحمود دمحم حاتم دمحم حسن السنهورى22912 83.5قها ع بني 

نقهامحمود دمحم سيد سيد احمد الصياد22913 98قها ع بني 

نقهامحمود دمحم محمود دمحم ليمونة22914 81.5قها ع بني 

 سمي  مصطفن22915
نقهامحمود مصطفن 102قها ع بني 

نقهامحمود مصطفن عبدالكريم مصطفن22916 82.5قها ع بني 

نقهامرزوق سيد مرزوق السيد احمد زيدان22917 32قها ع بني 

نقهامروان احمد ابراهيم الحسينن ابراهيم22918 127قها ع بني 

ي22919 نقهامروان احمد رفاعي عبدالننى 63.5قها ع بني 

ن عبدالفتاح22920 ن عبدالفتاح حسي  نقهامروان حسي  52قها ع بني 

نقهامروان دمحم شعبان عبدالمنعم22921 97قها ع بني 

نقهامروان مني  زكريا دمحم جمعه22922 29قها ع بني 

نقهامصطفن احمد سيد طه22923 32.5قها ع بني 

ن سالم بكري22924  حسي 
نقهامصطفن اسعد مصطفن 35قها ع بني 

ف مصطفن مرزوق22925 نقهامصطفن اشر 132.5قها ع بني 

نقهامصطفن جمال جمعه سيد عمر22926 119قها ع بني 

نقهامصطفن صالح اسماعيل صالح عيىسي22927 102قها ع بني 

نقهابسيطه- مصطفن دمحم دمحم محمود ابراهيم 22928 114.5قها ع بني 

ن22929 نقهامصطفن نارص سعيد السيد حسي  96.5قها ع بني 

نقهامعاذ دمحم رمضان احمد دمحم22930 58قها ع بني 

نقهامكسيموس رامز فؤاد توفيق سليمان22931 108.5قها ع بني 

نقهامنصور الدين عادل عل دمحم عيىس22932 85قها ع بني 

ن عمر22933 نقهامهدى مجدي مهدي عبدالصادق حسي  114.5قها ع بني 

ي22934 ي سيد بحي  نقهامهند سيد بحي  110قها ع بني 

نقهامهند كريم وجيه دمحم حامد قطب22935 17قها ع بني 

نقهابسيطه- مينا فادي نبيل نجيب عزيز 22936 102.5قها ع بني 

نقهامينا وديد ساىم محروس رزق هللا22937 113.5قها ع بني 

نقهانض احمد نض دمحم22938 44قها ع بني 

نقهانض الدين محمود نض ابراهيم ادم22939 101.5قها ع بني 

 بالل سيد عيىسي22940
ن
نقهاهان 89.5قها ع بني 

نقهاوليد دمحم فتىح حسن مصطفن خضن22941 76قها ع بني 

نقهايسن رضا عبدالمعطي عبدالعزيز جودة22942 96.5قها ع بني 

نقهايوسف احمد دمحم احمد علم22943 99.5قها ع بني 

نقهايوسف احمد محمود احمدالزيبق22944 60.5قها ع بني 

نقهايوسف اكراىم دمحم ابراهيم دمحم22945 69قها ع بني 

 منصور سيد حسن22946
ن
نقهايوسف امرون 13.5قها ع بني 

نقهايوسف جمال حلىمي نض الزيبق22947 26قها ع بني 

نقهايوسف حمدي عطا دمحم الفار22948 29.5قها ع بني 

ي دمحم22949
نقهايوسف خالد مصطفن 122.5قها ع بني 

نقهايوسف سيد احمد علي22950 42.5قها ع بني 

نقهايوسف سيد حمدي احمد قشيشه22951 87.5قها ع بني 

نقهايوسف طاهر مسعود السيد22952 127.5قها ع بني 

 فتىح موس22953
ن
نقهايوسف فتىح عبدالشاق 129قها ع بني 



ي22954
نقهايوسف فتىحي حلىمي دمحم عبدالغنن 120.5قها ع بني 

نقهابسيطه- يوسف كمال صالح دمحم دمحم 22955 79.5قها ع بني 

نقهايوسف ماهر نجاح طه طلبة22956 107قها ع بني 

نقهايوسف دمحم ابراهيم عباس22957 81قها ع بني 

ي النواوي22958
نقهايوسف دمحم سيد دمحم مصطفن 21قها ع بني 

نقهايوسف دمحم عبدالواحد عبدالفتاح22959 48.5قها ع بني 

نقهايوسف دمحم عطا ابراهيم خلف شلنى22960 57قها ع بني 

نقهايوسف محمود صالح محمود سباع22961 80قها ع بني 

ي عبدالرحمن22962
ي درويش مصطفن

نقهايوسف مصطفن 74قها ع بني 

ن22963 نقهايوسف ياش سليمان حسني  40قها ع بني 

نقهايوسف ياقوت حسن ابراهيم الزراب22964 32.5قها ع بني 

135.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااروى حسام احمد عبدالرحيم22965

136.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااشاء عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عبدالفتاح22966

128.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااشاء مجدي عبدالرحمن حسن22967

ي22968
133.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااشاء دمحم احمد علي اللينى

137.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااسماء سمي  ابراهيم عبدالوهاب عبدالكريم22969

60هشام بيوىم ع بنات/شقهااسماء عبود امام عبدربه دمحم22970

ن22971 110هشام بيوىم ع بنات/شقهااسماء محمود عبدهللا محمود حسن ياسي 

ي اسماعيل عبدالمطلب22972
105هشام بيوىم ع بنات/شقهااسماء ياش مصطفن

116.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااالء جمعه دمحم عبدالرحمن نض22973

121.5هشام بيوىم ع بنات/شقهااالء عمرو محمود طه دمحم النجار22974

122هشام بيوىم ع بنات/شقهاالهام فوزي اسماعيل بدوي علي22975

114هشام بيوىم ع بنات/شقهاامل حسن حامد ابراهيم عبدالواحد22976

119هشام بيوىم ع بنات/شقهاامنيه ايهاب عبدالمجيد عبدالمجيد22977

ه احمد ابراهيم عبدالرحمن22978 130.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاامي 

ه عل عل عل22979 102هشام بيوىم ع بنات/شقهاامي 

ه دمحم صابر سليمان22980 36هشام بيوىم ع بنات/شقهاامي 

ي ظريف فليمون22981
101هشام بيوىم ع بنات/شقهاانا سيمون الفن

22982
 
93هشام بيوىم ع بنات/شقهااهداء اسامة محمود عل زنان

ف22983 ن حامد عبدالعزيز شر 126هشام بيوىم ع بنات/شقهاايي 

109هشام بيوىم ع بنات/شقهاايمان السيد عبدالظاهر حسن الصعيدى22984

108.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايمان عطا دمحم السيد فرج22985

121.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايمان عمر ابراهيم اسماعيل خضن22986

97هشام بيوىم ع بنات/شقهاايناس عبدالرحمن جاد دمحم جاد22987

ن فرحات22988 ن راشد حسي  88هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه بدر الدين حسي 

78.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه جمال عبدالجابر احمد شحات22989

ي جاد هللا22990
38.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه سالمة ابراهيم مصطفن

26هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه دمحم احمد عباس دمحم22991

96.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه دمحم اسماعيل عبدالمطلب الزيبق22992

87.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاايه دمحم علي علي حامد22993

118هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمله احمد الطاهر احمد دمحم22994

131.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمله فرج احمد صالح بيان22995

82.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمله دمحم حامد حسن دمحم22996

ن22997 106.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمه دمحم دمحم يوسف الشي 

59.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمه محمود عوض موسي سالم الننا22998

!VALUE#هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمه مختار سالمان حسان عل22999

99هشام بيوىم ع بنات/شقهابسيطه- بسنت احمد خلف عليوة سيد 23000

124هشام بيوىم ع بنات/شقهابسنت سيد علي السيد علي23001

59هشام بيوىم ع بنات/شقهابسنت عماد دمحم محمود ابراهيم23002

73.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاتف  رضا دمحم احمد الباجوري23003



ن23004 121.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاتف  سيد شعبان دمحم حسي 

127.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنا اسماعيل عبدالمنعم23005

ن23006 129هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنا وليد سالم دمحم ياسي 

123.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنات دمحم عبداللطيف عبدالسميع23007

109.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنه سيد احمد بيوىمي يوسف23008

108.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنن شور سعداوى شور مصطفن23009

ي23010  عبدالغفار سيد عبدالغفار علي بحي 
133.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنن

ف موسي23011 115.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجنن مهدي عبدالعزيز شر

ن مرزوق عل دمحم قاسم 23012 76هشام بيوىم ع بنات/شقهابسيطه- جهاد حسي 

115.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاجودى سعيد دمحم احمد23013

132هشام بيوىم ع بنات/شقهاجومانا تامر دمحم عبدالحميد23014

110.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاحبيبه عفيفن ابراهيم عفيفن23015

0هشام بيوىم ع بنات/شقهاحبيبه دمحم السيد السيد رزق23016

69.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاحبيبه ناجى دمحم ناجى اللينى23017

53.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاحبيبه نبيل شكري سيد حسن23018

41.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاحنان ابراهيم سليم مسلم سليمان23019

ن شحاته23020 45هشام بيوىم ع بنات/شقهاحنان حمدي سيد حسي 

ي ابراهيم23021
 
ن دمحم مختار دسوق 82.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاحني 

ي23022
41هشام بيوىم ع بنات/شقهاحوريه دمحم انور لطفن

71.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاخلود محمود رمضان محمود واىل23023

69.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاداليا مصطفن عبدالمنصف مصطفن23024

23025
ن
110.5هشام بيوىم ع بنات/شقهادعاء دمحم سيد يوسف الحلوان

117.5هشام بيوىم ع بنات/شقهادنيا دمحم جيى دمحم خليل23026

128هشام بيوىم ع بنات/شقهادنيا دمحم سعد ابراهيم23027

ن دمحم فرج23028 74.5هشام بيوىم ع بنات/شقهادينا سعد حسي 

83.5هشام بيوىم ع بنات/شقهادينا عبدهللا دويب عبدهللا دويب23029

130.5هشام بيوىم ع بنات/شقهادينا كريم منصور احمد قطب23030

ن23031 43.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحاب جمال سيد ابراهيم حسي 

ف احمد ابو الحسن دمحم23032 27.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه اشر

ي23033
126هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه اكراىمي سيد ابراهيم مصطفن

57.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه ايمن جابر عمر عبدهللا23034

124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه جمال حامد احمد عرفه23035

91.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه خالد حنفن عني  السيد23036

111هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه عل عبدهللا مرس دمحم اللثن 23037

108.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه مجدى عل خطاب عل23038

52.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه محرم جمال عبدالفتاح دمحم23039

127هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه دمحم سيد احمد ياقوت23040

66.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارحمه وليد دمحم عثمان الجارجي23041

130هشام بيوىم ع بنات/شقهارضوى سامح صادق عبدالعزيز السيد23042

ن سالم مرسي23043 113هشام بيوىم ع بنات/شقهارضوى هشام حسي 

128هشام بيوىم ع بنات/شقهارغده دمحم نض اسماعيل نض23044

110.5هشام بيوىم ع بنات/شقهارقيه طارق دمحم دمحم23045

82هشام بيوىم ع بنات/شقهارنا احمد خليل احمد عل23046

116هشام بيوىم ع بنات/شقهارنا عطيه عبدالعزيز دمحم حشاد23047

127.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاروان احمد دمحم يوسف دمحم23048

135هشام بيوىم ع بنات/شقهاروان حمدي سيد دمحم23049

122هشام بيوىم ع بنات/شقهاروان سيد ابراهيم بيوىمي دمحم23050

130.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاروان عماد حمدي دمحم السيد يسن23051

91هشام بيوىم ع بنات/شقهاروان دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز23052

96هشام بيوىم ع بنات/شقهارودينه تيمور ابراهيم السيد23053



122.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاروميسا فريد دمحم ذىك23054

ن23055 109هشام بيوىم ع بنات/شقهاروميساء انور عبدالحميد اسماعيل حسي 

يف عباس بيوىمي غنيم23056
76.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاروميساء شر

135هشام بيوىم ع بنات/شقهاروى ايمن فراج دمحم محمودالجمال23057

131.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاروى دمحم اسماعيل معوض سيد علي يسن23058

104هشام بيوىم ع بنات/شقهاروى نارص السيد احمد جمعه23059

116.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاريم دمحم احمد فريد23060

ى23061 126هشام بيوىم ع بنات/شقهاريم محمود عبدالمغنن يىح بحي 

ي23062
108.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاريم هشام دمحم احمد الحنفن

ن23063 103هشام بيوىم ع بنات/شقهاريهام احمد معوض السيد ياسي 

93هشام بيوىم ع بنات/شقهازينب احمد ابراهيم اسماعيل خضن23064

118هشام بيوىم ع بنات/شقهازينب حمدي دمحم احمد اسماعيل23065

86هشام بيوىم ع بنات/شقهازينب عبدهللا فتىحي عبدالوهاب بيوىمي23066

82.5هشام بيوىم ع بنات/شقهازينب عبدالمنعم اسماعيل بدوي23067

102هشام بيوىم ع بنات/شقهاساره ابراهيم ابراهيم دمحم علي23068

ف عبدالعزيز دمحم دمحم غاىلي23069 97هشام بيوىم ع بنات/شقهاساره اشر

129هشام بيوىم ع بنات/شقهاساره جمال السعيد دمحم23070

ي محمود دمحم علي حامد23071
123هشام بيوىم ع بنات/شقهاساره مصطفن

ي عبدالفتاح عبدالهادي شور23072 111هشام بيوىم ع بنات/شقهاساره يحن 

136.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاساميه احمد يوسف سيد علي23073

122هشام بيوىم ع بنات/شقهاسما حسام الدين احمد احمد23074

ن عطيه احمد عبدالغفار23075 121.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسما حسي 

123هشام بيوىم ع بنات/شقهاسما طارق دمحم السيد دمحم23076

83هشام بيوىم ع بنات/شقهاسماح حسنن خليف محمود خليف23077

74.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسمر اسالم سيد ابراهيم حسن23078

ي السيد دمحم23079 129.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسندس ماهر يحن 

72.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسهر ابراهيم مهدي دمحم جودة23080

126.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسهر محمود موس ابراهيم خضن23081

114.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاسهيله سيد احمد علي زىكي23082

106هشام بيوىم ع بنات/شقهاشاهيناز دمحم عبدالعليم عواد عبدالعليم23083

وق بدر محمود دمحم23084 97.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشر

ن شحاتة23085 يهان عمرو سيد حسي  91هشام بيوىم ع بنات/شقهاشر

63هشام بيوىم ع بنات/شقهاشمس ابراهيم سالم عبدالواحد سالم23086

51.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشمس حسن فاروق عبدالقادر ابو عزام23087

119هشام بيوىم ع بنات/شقهاشمس سمي  فوزي ايوب23088

89.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد ابراهيم عبدالرؤف دمحم موسي23089

121هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد ابراهيم فريد طه دمحم23090

111.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد انور منصور ابراهيم خليل23091

ن عبدالحميد23092 24هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد ايمن عبدالحميد حسي 

ن23093 27.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد جالل عزت عباس دمحم حساني 

62.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد سعد احمد ابراهيم دمحم ابو نوار23094

115.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد عبده دمحم عبدالجواد اسماعيل23095

99.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد عز الدين سعيد توفيق23096

46.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد دمحم اسماعيل ابراهيم عبدالواحد23097

119هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد دمحم حامد عبدهللا دمحم23098

88هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد دمحم سيد دمحم مرع23099

ن رشيد23100 90.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد دمحم علي حسي 

42.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد محمود ابراهيم دمحم23101

ي دمحم سليم علي23102
110.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد مصطفن

94هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد ياش جالل عبدالغفار23103



ي23104
31هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهد ياش سويلم دمحم العدينن

ن سنوسي عبدربه23105 24هشام بيوىم ع بنات/شقهاشهنده سعيد حسي 

ي علي23106
115هشام بيوىم ع بنات/شقهاشيماء احمد مصطفن

98.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاشيماء رمضان عيد حسن23107

94هشام بيوىم ع بنات/شقهاشيماء سالم السيد سالم23108

121هشام بيوىم ع بنات/شقهاصفاء مسعود سيد عبدالحميد علي بند23109

ن عبدالمنعم غريب23110 85.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاصفاء هشام حسي 

116.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاعزه محمود طه محمود سالم االكشه23111

ي23112 ي احمد دمحم الدرنى
111.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاعزه وصفن

106هشام بيوىم ع بنات/شقهاعزه ياش سيد سيد الدودة23113

106.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاعال دمحم السيد دمحم عبدهللا23114

124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاغيداء دمحم انور سيد متوىلي الشيخ عمر23115

ن23116 64.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه ابراهيم عبدهللا حسن حسي 

45.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه احمد دياب سالم دمحم23117

ن حافظ بكري23118 123.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه الزهراء دمحم امي 

120هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه السيد دمحم مرسي محمود القصاص23119

124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه ايمن انور دمحمابوالسعود23120

126هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه حسن غريب دمحم علي هاشم23121

99.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه سعيد سيد دمحماحمد رضوان23122

18.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه شحتة شعبان غريب23123

64هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه عماد مصطفن صالح بيان23124

73هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه عواض عواض عيىس عبدالمنعم23125

ن عثمان عبدالعزيز23126 89.5هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه دمحم حسي 

111هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه ممدوح احمد دمحم23127

 دمحم صبىح يوسف23128
ن
113هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه هان

117هشام بيوىم ع بنات/شقهافاطمه وجيه السيد دمحم عبدالقادر23129

83هشام بيوىم ع بنات/شقهافرحه عبدالعزيز محمود دمحم23130

82.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاكريمه احمد كمال احمد بندق23131

128هشام بيوىم ع بنات/شقهالجينا هشام منصور عبدالحميد شعبان23132

96هشام بيوىم ع بنات/شقهالقاء رجب سليمان زىك احمد حسن23133

85.5هشام بيوىم ع بنات/شقهالياىل عبدالننى نياظ متوىل احمد23134

ن حسن عبدالسميع ابراهيم23135 70هشام بيوىم ع بنات/شقهالياىلي حسي 

12هشام بيوىم ع بنات/شقهالياىلي دمحم ابراهيم دمحم عبدهللا23136

96هشام بيوىم ع بنات/شقهابسيطه- محبوبة رجب شحاتة سيد عل 23137

90.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامروه ايهاب زكريا دمحم عبدالغفار23138

70.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامروه سعيد محمود نوح ابراهيم23139

89.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامروه سالمه سالمه عبدهللا حسن23140

84.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامروه شكرى بيوىم كامل23141

ي دمحم دمحم23142 76.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامروه دمحم عبدالننى

63هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم احمد عبدالمنعم23143

99.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم احمد نجم الدين عثمان خليل23144

ن حافظ الشناوى23145 130هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم حسي 

101.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم خالد احمد فرج خالد مسود23146

122.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم خالد محمود عبدالهادي23147

67.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم سالم دمحم دمحم عواد سالم23148

120هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم سعيد دمحم ابراهيم حسن23149

104.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم سيد جمعه سيد جمعه23150

83هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم سيد رضا عبدالغفار نصار23151

ي عامر23152
78.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم كامل عواد مصطفن

ي23153
124هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم ماهر احمد فرج مصطفن



94هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم محمود سيد ابراهيم حسن23154

93هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم محمود دمحم عبدالحليم دمحم23155

 فتىح السيد النواوى23156
ن
128هشام بيوىم ع بنات/شقهامريم هان

124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك احمد سالم محمود23157

122هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك اسماعيل دمحم عواد بندق23158

ف جازى عبدالسميع احمد23159 121هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك اشر

133هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك السيد عثمان منصور حسن23160

120هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك حسن ذىك دمحم سيد البنا23161

ي سعيد حسن ابو عرب23162
ن
123هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك روجي هان

121.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك سامح عبدالقوى مشحوت23163

81هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك سيد حسن قاسم ابراهيم23164

117هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك عاطف دمحم يسطاويىسي حسن23165

68.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاملك دمحم محمود دمحم ابراهيم23166

124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنار رضا صابر حسن السباع23167

109.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا احمد سالم سالم بندق23168

112هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا بركات سعيد بركات قمرة23169

ي23170
108هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا زكريا محمود دمحم مصطفن

ن23171 80هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا سعيد عبدالفتاح دمحم حسي 

ن رشيد23172 133هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا سليمان علي حسي 

133.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا سيد محمود دمحم23173

23هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا سيد يوسف السيد يوسف23174

109هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا طارق حسن ابراهيم ابراهيم23175

ن حافظبكري23176 119.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا عماد سيد امي 

133هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا فوزى عبدالحميد بندارى دمحم23177

ن الزيبق23178 127هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا دمحم احمد حسي 

ي سالم عدىلي23179
ي محمود مصطفن

126.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا مصطفن

135هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة هللا ممدوح محمود دمحم علي حامد23180

32.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنة عواد هندي امبارك عوده23181

131هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه احمد عزت محمود احمد الخطيب23182

ن23183 ن فتىحي عبدالفتاح حساني  135.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه حساني 

120.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه رجب ادريس رجب عطا هللا23184

63هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه رضا احمد عبدالعظيم23185

57.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه صابر ابراهيم النجدي دمحم23186

84هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه صبىح يوسف مصطفن23187

81هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن احمد عبدالحميد احمد عبدالحميد23188

59هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن احمد مجدي يوسف دمحم23189

 زىكي علي زىكي23190
89.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن

123هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن عادل جالل خطاب عل خطاب23191

133.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن عزت دمحم انور احمد يوسف23192

85.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامنن دمحم حسن دمحم فرج23193

62.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاىم حسن عبدالمقصود احمد قطط23194

53.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاىم علي زىكي علي حسن الشازىلي23195

102هشام بيوىم ع بنات/شقهاىم دمحم محمود ابراهيم علي ابو نيل23196

72.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسيطه- ىم مصطفن طلعت دمحم محمود 23197

ف صبىحي تكال ابراهيم23198 نا اشر 124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامي 

نا طارق فتح هللا عبدالفتاح عامر23199 42.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامي 

نا عبدالرحمن دمحم دمحم23200 22.5هشام بيوىم ع بنات/شقهامي 

ن عبدالفتاح23201 74هشام بيوىم ع بنات/شقهاناديه رضا عبدالفتاح حسي 

ي ادم23202
116هشام بيوىم ع بنات/شقهاناديه عبدالمنعم عبدالعزيزالسيد مصطفن

ن عبدهللا ابوالنجا23203 136هشام بيوىم ع بنات/شقهانجاه طه حسي 



95.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى ايمن سيد احمد امام جاد هللا23204

64.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى حسام عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد23205

ي23206 79.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى رضا ابراهيم حسن ابراهيم بحي 

97هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى سيد عبدالحميد سيد عواد23207

69هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى سيد مجاهد سليمان العطار23208

92.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى طارق رضا فرج دمحم23209

108.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى عبدالستار عبدالننى عبدالستار عبدالقادر23210

110.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى علي دمحم علي23211

93.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى دمحم حسن عبدالوهاب حسن خضن23212

ن23213 124.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى دمحم محمود عاشور عيد الشي 

118هشام بيوىم ع بنات/شقهاندى نض سعيد نض دمحم23214

131هشام بيوىم ع بنات/شقهانه هشام منصور عبدالحميد شعبان23215

ي23216
 
ي احمد دسوق

 
117هشام بيوىم ع بنات/شقهانور احمد دسوق

128.5هشام بيوىم ع بنات/شقهانورهان خالد دمحم السيد ابراهيم يسن23217

96.5هشام بيوىم ع بنات/شقهانورهان دمحم سالمه عبدهللا23218

ي عبدالسميع البنا23219
130.5هشام بيوىم ع بنات/شقهانورهان دمحم مصطفن

ي احمد قطب دمحم شتا23220
ن
131هشام بيوىم ع بنات/شقهانورهان هان

63هشام بيوىم ع بنات/شقهانورهان وليد موسي دياب23221

ه عزت عبدالفتاح سلمان شاج الدين23222 118هشام بيوىم ع بنات/شقهاني 

ن مرزوق عل دمحم قاسم23223 84هشام بيوىم ع بنات/شقهاهاجر حسي 

85هشام بيوىم ع بنات/شقهاهاجر سيد جمعه سيد جمعه23224

130هشام بيوىم ع بنات/شقهاهاجر مراد عبدالعزيز مصطفن يوسف23225

107.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاهاجر ممدوح رمضان دمحم االسناوى23226

130هشام بيوىم ع بنات/شقهاهدى عبدهللا احمد ابراهيم زيدان23227

83.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاهنا احمد علي دمحم النموىلي23228

132هشام بيوىم ع بنات/شقهاهنا حسام الدين يىحي السيد دمحم حبش23229

116هشام بيوىم ع بنات/شقهاوفاء مجدي سيد دمحم ابراهيم رافع23230

ن فرج23231 41.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاوالء جمال حسن حسي 

ي23232 75هشام بيوىم ع بنات/شقهايارا خالد دمحم شلنى

ن عاطف محمود محمود مرزوق23233 98هشام بيوىم ع بنات/شقهاياسمي 

ي محمود كشك23234
ن دمحم فايز مصطفن 123.5هشام بيوىم ع بنات/شقهاياسمي 

127.5هشام بيوىم ع بنات/شقهايمنن ابراهيم عبدالعزيز محمود سعده23235

125.5هشام بيوىم ع بنات/شقهايمنن محرم فؤاد محمود23236

96.5هشام بيوىم ع بنات/شقهايمنن دمحم سعودى دمحم حسن23237

128هشام بيوىم ع بنات/شقهايمنن دمحم سعيد سعد عبدالتواب23238

91.5هشام بيوىم ع بنات/شقهايمنن محمود دمحم عيىسي سالم23239

38خلوة سنهرة ت أقهااسماء وجية دمحم عليوة عبدالننى23240

53.5خلوة سنهرة ت أقهاامنيه خطاب مصطفن خطاب عمر23241

117خلوة سنهرة ت أقهاحبيبه تامر عبدهللا احمد ابراهيم23242

ف صبىحي نادي23243 92.5خلوة سنهرة ت أقهاساره اشر

101.5خلوة سنهرة ت أقهاساىل سليم احمد سليم معوض23244

وك نايل23245  ميى
105.5خلوة سنهرة ت أقهاسلىم دمحم عفيفن

117خلوة سنهرة ت أقهاسندس سمي  عبدهللا عواد عيىس23246

وق يشى ابراهيم محمود بهلول23247 79.5خلوة سنهرة ت أقهاشر

66خلوة سنهرة ت أقهاشهد سيد عل عل دمحم23248

ين يحن  سعد دمحم23249 96خلوة سنهرة ت أقهاشي 

46خلوة سنهرة ت أقهاشيماء رمضان سيد طوجن دمحم23250

132.5خلوة سنهرة ت أقهافاطمه رضا احمد عبدالهادى المليىحى23251

110خلوة سنهرة ت أقهافرحه وحيد دمحم عبدالرحمن23252

94خلوة سنهرة ت أقهالمياء رمضان زياده سالم23253



 عل عطية معوض23254
ن
102خلوة سنهرة ت أقهامريم هان

94خلوة سنهرة ت أقهاملك ماهر دمحم احمد23255

 عل عطيه معوض23256
ن
83.5خلوة سنهرة ت أقهامنة هان

27.5خلوة سنهرة ت أقهامنة وجية سالمة بدوى عل23257

109خلوة سنهرة ت أقهاندى صالح رمضان السيد عل23258

20.5خلوة سنهرة ت أقهاندى عل دمحم نض سليمان23259

85.5خلوة سنهرة ت أقهاندى دمحم عبدالهادى يونس23260

28خلوة سنهرة ت أقهاندى مرزوق دمحمى حسن23261

82خلوة سنهرة ت أقهانيجار وليد سعيد سيد عبدالغنن23262

ه عاطف سمي  عبدالكريم شديد23263 63خلوة سنهرة ت أقهاني 

50.5خلوة سنهرة ت أقهاهاجر رضا سالمة بدوى عل23264

51خلوة سنهرة ت أقهاهند احمد سيد احمد عل مصطفن23265

ن دمحم عبدهللا سيد عطية23266 126.5خلوة سنهرة ت أقهاياسمي 

ن دمحم عواد احمد عبدالمجيد23267 107.5خلوة سنهرة ت أقهاياسمي 

38.5خلوة سنهرة ت أقهاابراهيم سالمة دمحمى حسن عالم23268

13خلوة سنهرة ت أقهاابراهيم دمحم عل حسان عل23269

79خلوة سنهرة ت أقهاابراهيم مهدى عبدالهادى يونس عل23270

 ابراهيم23271
 
 احمد شوق

 
108خلوة سنهرة ت أقهااحمد شوق

13.5خلوة سنهرة ت أقهااحمد فيصل احمد فؤاد23272

48.5خلوة سنهرة ت أقهااحمد دمحم احمد بيوىم23273

24خلوة سنهرة ت أقهااحمد دمحم احمد دمحم عبدهللا23274

111خلوة سنهرة ت أقهااحمد دمحم عزت عبدالهادى جماز23275

81.5خلوة سنهرة ت أقهاباسم احمد سيد طوجن دمحم23276

27خلوة سنهرة ت أقهاجمال دمحم احمد دمحم عبدهللا23277

51خلوة سنهرة ت أقهاحسام عبدالمنعم عوض عبدالمنعم عوض23278

ن23279 133خلوة سنهرة ت أقهاخالد دمحم عبدهللا دمحم حسي 

31خلوة سنهرة ت أقهازياد ابراهيم عواد عابد عابد23280

75.5خلوة سنهرة ت أقهازياد راىم محمود عبدالمنعم23281

37.5خلوة سنهرة ت أقهاسيد مصطفن ابراهيم دمحم عبدهللا23282

16.5خلوة سنهرة ت أقهاصابر مدحت صابر سنوس عايد23283

11خلوة سنهرة ت أقهاطاهر مختار احمد دمحم عبدهللا23284

47.5خلوة سنهرة ت أقهاعاشور دمحم عاشور صالح23285

ن23286 127خلوة سنهرة ت أقهاعبدالرحمن احمد جالل نادى حسي 

28خلوة سنهرة ت أقهاعبدالرحمن ساىم عبدالفتاح عبدالمقصود مصطف23287

ن ابراهيم23288 68خلوة سنهرة ت أقهاعبدالرحمن سمي  عبدالرحمن حسي 

68خلوة سنهرة ت أقهاعبدالرحمن دمحم سيد عل سالمة23289

47خلوة سنهرة ت أقهاعبدالرحمن محمود عبدالفتاح سليمان سالم23290

11خلوة سنهرة ت أقهاعبدهللا عاطف شحات عبدهللا حسن23291

ف كمال دمحم سيد صالح23292 24.5خلوة سنهرة ت أقهاكمال اشر

75.5خلوة سنهرة ت أقهادمحم حاتم عطيه عبدالفتاح23293

ن حسان عطا هللا23294 77.5خلوة سنهرة ت أقهادمحم سعد حسي 

53خلوة سنهرة ت أقهادمحم شحات رزق دمحم محمود23295

101خلوة سنهرة ت أقهادمحم عادل فؤاد دمحم سليمان23296

37.5خلوة سنهرة ت أقهادمحم كرم عبدالهادى يونس23297

ن عل عبداللطيف23298  امي 
128خلوة سنهرة ت أقهادمحم مصطفن

63.5خلوة سنهرة ت أقهادمحم نبيل دمحم عبدالعال23299

47.5خلوة سنهرة ت أقهامحمود فايز محمود ابرهيم شادى23300

91خلوة سنهرة ت أقهامحمود مرس دمحم مرس عيىس23301

136.5خلوة سنهرة ت أقهامحمود وليد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز23302

125.5خلوة سنهرة ت أقهاهادى رمضان حسن رمضان عبدالعال23303



131.5خلوة سنهرة ت أقهاياش رضا هالل عبدالهادى مرسي23304

ن23305  عرنى سعيد عبدالفتاح حسني 
ن 131.5خلوة سنهرة ت أقهاياسي 

44.5خلوة سنهرة ت أقهايسن احمد عطية عبدالرحمن23306

 ت أقهااسماء مسلم مبارك ابراهيم23307
 
اق 32.5عبدهللا الشر

ن23308  ت أقهااصالة خالد ابراهيم حسي 
 
اق 16.5عبدهللا الشر

 ت أقهاايه عبدهللا عيد ابراهيم23309
 
اق 53عبدهللا الشر

 ت أقهاحنان اسامة رمضان عبدالكريم23310
 
اق 47عبدهللا الشر

ن اسماعيل فرحات نور الدين23311  ت أقهازينب حسني 
 
اق 56عبدهللا الشر

 ت أقهاشهد دمحمي عيد دمحمي23312
 
اق 47عبدهللا الشر

 ت أقهاشهد محمود دمحم السيد23313
 
اق 138.5عبدهللا الشر

 عوده دمحم23314
ن
 ت أقهافاطمه هان

 
اق 73عبدهللا الشر

 ت أقهافرح حسام حسن ابراهيم23315
 
اق 134عبدهللا الشر

 ت أقهاملك طارق سالمة ابراهيم23316
 
اق 78عبدهللا الشر

ي23317 ي شحات عبدالننى
ن
 ت أقهاملك هان

 
اق 123.5عبدهللا الشر

 ت أقهامنة هللا دمحم سعيد دمحم23318
 
اق 123.5عبدهللا الشر

ي دمحم23319
 ت أقهاناديه دمحم لطفن

 
اق 83.5عبدهللا الشر

ن عماد سالم احمد23320  ت أقهاياسمي 
 
اق 128عبدهللا الشر

ن23321  ت أقهااحمد طلعت عبدالفتاح حسي 
 
اق 104.5عبدهللا الشر

 ت أقهااحمد دمحم فتىحي كامل23322
 
اق 125.5عبدهللا الشر

 ت أقهاادهم عبدهللا محمود دمحم23323
 
اق 115عبدهللا الشر

 ت أقهاايهاب جمال السيد مطر23324
 
اق 37.5عبدهللا الشر

 ت أقهاحسن ايهاب حسن احمد دمحم23325
 
اق 39عبدهللا الشر

 ت أقهارمضان طارق دمحم احمد23326
 
اق 68عبدهللا الشر

 ت أقهازياد احمد السيد دمحم23327
 
اق 94.5عبدهللا الشر

 ت أقهاعبدالكريم رافت رمضان طلبة23328
 
اق 83.5عبدهللا الشر

 ت أقهابسيطه- عمار جمعة صالح دمحم 23329
 
اق 66.5عبدهللا الشر

ن عبدالفتاح23330  ت أقهادمحم احمد سيد حسي 
 
اق 62.5عبدهللا الشر

 ت أقهادمحم جمال حمدي عبداللطيف23331
 
اق 119.5عبدهللا الشر

 ت أقهادمحم سمي  صبىحي شحات23332
 
اق 127.5عبدهللا الشر

ي بهجت23333 ن مدحت صيى  ت أقهاياسي 
 
اق 113.5عبدهللا الشر

ن سليمان23334  ت أقهايوسف احمد حسي 
 
اق 119عبدهللا الشر

ى  ع م /شقهااحالم ايمن علي سيد23335 108دمحم صيى

ى  ع م /شقهااروى راشد عبدالرسول راشد23336 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااريج نارص مسعد عبدالمطلب حسن23337 86.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااشاء مجدى رجب عيد الزيات23338 134.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااشاء محمود سمي  دمحم23339 113دمحم صيى

ي سيد احمد دمحم23340 ى  ع م /شقهااشاء مغرنى 132دمحم صيى

ي دمحمي23341 ف عبدالننى
ى  ع م /شقهااسماء اشر 134.5دمحم صيى

ي23342
ى  ع م /شقهااسماء عالء رشاد حسنن 127دمحم صيى

ى  ع م /شقهااسماء وليد فهىمي دمحم23343 !VALUE#دمحم صيى

ى  ع م /شقهاالزهراء احمد حامد دمحم23344 134دمحم صيى

ى  ع م /شقهاالشيماء حاتم مرزوق علي23345 136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاامال احمد صالح بيوىمي يوسف23346 114.5دمحم صيى

ن عبدالمقصود23347 ى  ع م /شقهاامال دمحم حسي  125دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسيطه- امنيه ايمن دمحم صبىح 23348 60.5دمحم صيى

 العسيلي دمحم23349
ى  ع م /شقهاامنيه مصطفن 80.5دمحم صيى

 صابر محمود23350
ن
ى  ع م /شقهاامنيه هان 95دمحم صيى

ى  ع م /شقهاامنيه وليد يوسف السيد23351 135دمحم صيى

ه احمد دمحم دمحم23352 ى  ع م /شقهاامي  53.5دمحم صيى

ه يحن  عبدالمؤمن محمود23353 ى  ع م /شقهاامي  92.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهاامينه دمحم جمعة سالم23354 126دمحم صيى

ى  ع م /شقهاانىحى وحيد جمال يونس23355 81دمحم صيى

ى  ع م /شقهاايات راىم دمحم ابوزيد23356 126.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاايمان عل رجب عيد23357 114دمحم صيى

ى  ع م /شقهاايه انور دمحم دمحم معوض23358 93.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاايه ايمن ساىمي عبدالمجيد23359 114.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاايه جميل صابر دمحم23360 41دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسمله عالء جمعة السيد23361 103.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسمله دمحم السيد دمحم23362 129دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسمله محمود مصطفن دمحم العجوز23363 126دمحم صيى

ى  ع م /شقهاتسنيم محمود دمحم دمحم23364 136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاتيسي  دمحم عبدالرحمن عبدالمقصود23365 131.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاجنا مصطفن احمد دمحم23366 137.5دمحم صيى

ي دمحم بغدادي23367  احمد عبدالننى
ى  ع م /شقهاجنن 120دمحم صيى

ى  ع م /شقهاجنن حسن حمدي حسن الزيات23368 106دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحبيبه دمحم عبدهللا محمود ابو عجل23369 123دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحنان دمحم مبارك ابراهيم مبارك23370 66.5دمحم صيى

ن احمد حسان حسان23371 ى  ع م /شقهاحني  112.5دمحم صيى

ف شحات مصطفن عبدالغنن23372 ن اشر ى  ع م /شقهاحني  114دمحم صيى

ن دمحم شديد وهبه23373 ى  ع م /شقهاحني  126دمحم صيى

ن دمحم مبارك ابراهيم مبارك23374 ى  ع م /شقهاحني  62دمحم صيى

ن محمود فكري حلىمي23375 ى  ع م /شقهاحني  117.5دمحم صيى

ن محمود ممدوح خليل23376 ى  ع م /شقهاحني  136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاخلود ساىمي درويش حسن23377 117دمحم صيى

ى  ع م /شقهادعاء رمضان كرم احمد23378 83.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاذكرى السيد يوسف دمحم23379 126.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهارحمه سالمه حسان عل23380 92.5دمحم صيى

ن عبدالعليم23381 ى  ع م /شقهارحمه عبدالعليم حساني  131.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهارحمه دمحم عبدالمعبود عبدالهادي23382 82دمحم صيى

ى  ع م /شقهارضا ابراهيم حسن علي23383 64.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهارضوى عادل عبدالعال حلىم23384 61.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهارقيه دمحم خليل حلىم23385 132.5دمحم صيى

يف دمحم عبدالصمد23386 ى  ع م /شقهارنا شر 118.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاروان حاتم عبدالننى حافظ23387 134.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاروان حمزاوي دمحم حمزاوي دمحم23388 133.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاروان عماد فتوح عبدالسالم23389 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاروان دمحم زكريا عيدابراهيم23390 131.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاروميساء عصمت عبدالفتاح عبدالغفار23391 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاريم محفوظ دمحم عبدالعزيز23392 120.5دمحم صيى

 علي23393
ى  ع م /شقهاريهام عالء مصطفن 131دمحم صيى

ى  ع م /شقهاريهام دمحم اسماعيل عبدالعزيز23394 114.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهازينب دمحم سند عل23395 95.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهازينب دمحم دمحم عبدالمؤمن23396 116.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاساره ايمن عبدالغفار عبدالحميد23397 97دمحم صيى

ى  ع م /شقهاساره محمود فتىحي عبدالهادي ربيع23398 124.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاساره مصطفن دمحم حافظ23399 106دمحم صيى

ى  ع م /شقهاساره معوض عيدالهادي دمحم23400 109.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسلىم خالد عبدهللا محمود23401 63.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسلىم عادل عبدالمجيد دمحم23402 128.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسلىم عبدالغنن امام حسان23403 130دمحم صيى



ى  ع م /شقهاسلىم دمحم ابراهيم احمد23404 134دمحم صيى

ي23405 ي سيد دمحم اليى
ن
ى  ع م /شقهاسلىم هان 129.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسما دمحم السيد دمحم23406 127دمحم صيى

ي فايز عبدالخالق23407 ى  ع م /شقهاسمر صيى 73.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسمر محمود حمودة السيد23408 112.5دمحم صيى

ن اسماعيل23409 ى  ع م /شقهاسندس حسن دمحم حسي  130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسندس فتىح محمود دمحم23410 109.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاشاهنده دمحم دمحم ابوالفتوح23411 95دمحم صيى

وق السيد جمعة السيد23412 ى  ع م /شقهاشر 95.5دمحم صيى

وق حمدي صالح حمدي23413 ى  ع م /شقهاشر 108.5دمحم صيى

وق حمدي فرج عبدالرحمن23414 ى  ع م /شقهاشر 79.5دمحم صيى

يف دمحم محمود23415 وق شر ى  ع م /شقهاشر 106دمحم صيى

وق فؤاد ابراهيم السيد23416 ى  ع م /شقهاشر 72.5دمحم صيى

يهان رضا دمحم طوجن23417 ى  ع م /شقهاشر 82.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاشمس سليمان رجب سليمان23418 117دمحم صيى

ى  ع م /شقهاشهد رجب عبدالوهاب احمد23419 129.5دمحم صيى

ين حمدي السيد نصار23420 ى  ع م /شقهاشي  108دمحم صيى

ى  ع م /شقهاشيماء سمي  عبده مصلىح23421 116.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاشيماء مصطفن السيد عبدالظاهر23422 91.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاصافىة ايهاب يحن  عبدالرحمن23423 87.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاصفيه صابر مسعود حسن23424 119.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاضىح عبدالرحمن دمحم عبدالفهيم23425 118.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعائشه حسام الدين عبدالننى ابراهيم23426 136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبي  رضا سعد احمد23427 103دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعزيزه سالمة محمود ابراهيم23428 132دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعنان عادل دمحم جيى23429 65.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعواطف قدري السيد محمود علي23430 117دمحم صيى

ن23431 ف رزق حسي  ى  ع م /شقهافاتن اشر 106دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه احمد رافت سالم23432 95.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه احمد عبدالمنعم دمحم مهدى23433 129.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه جاد ناجى جاد23434 124دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه علي محمود دمحم23435 39.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه عمرو حسن حامد23436 131دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه عيد خضن احمد23437 21.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه دمحم جمال نجدى23438 119دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه دمحم سند دمحم احمد23439 129دمحم صيى

ى  ع م /شقهافاطمه دمحم عبدالعزيز احمد23440 135دمحم صيى

ى  ع م /شقهافايزه يىح عبدالعظيم عفيفن23441 126دمحم صيى

ى  ع م /شقهافرح صابر زكريا عيد23442 134دمحم صيى

ى  ع م /شقهافرحه شكرى عيد نارص دمحم عودة23443 104دمحم صيى

ى  ع م /شقهالقاء ياش عبدالقادر احمد23444 137دمحم صيى

ى  ع م /شقهاماجده ابوالمعاىطي سعيد عبدالعظيم23445 96دمحم صيى

ف حسن دمحم نويىسر23446 ى  ع م /شقهاماجده اشر 67.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامروه رئيس اسماعيل دمحم23447 86دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم ابراهيم عبدالخالق سالم23448 136.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم احمد سعيد عني 23449 63.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم احمد سعيد دمحم23450 103.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم ايمن يحن  دمحم23451 124دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم سعيد سيد عبدالرحمن العجوز23452 119.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم عاطف حسن عل موس23453 73.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهامريم عبدالسميع عبدالحميد عبدالسميع23454 58دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم دمحم شعبان دمحم23455 122دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم محن  الدين دمحم خليل23456 125دمحم صيى

ى  ع م /شقهامريم يىحي عيد عبدالفتاح23457 108.5دمحم صيى

ي عليوة23458 ه خالد عبدالننى ى  ع م /شقهامشي  45.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاملك رضا دمحم يونس23459 136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاملك عماد عبدالحليم دمحم23460 129دمحم صيى

ى  ع م /شقهاملك عيد رجب عيد23461 114.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسيطه- ملك دمحم صالح محمود 23462 113دمحم صيى

ى  ع م /شقهاملك محمود دمحم احمد23463 133دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنار دمحم سعدي عبداللطيف23464 130دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنار وليد عبدالمعبود حافظ23465 109دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنة هللا ابراهيم سند فرج23466 90.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنة هللا رضا جودة عبدالسالم23467 133دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنة هللا عالء كمال حافظ23468 116دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنة هللا دمحم مصطفن دمحم23469 120.5دمحم صيى

 شاكر سالم23470
ن
ى  ع م /شقهامنة هان 37دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنةاللة دمحم صالح عبدالهادى23471 133دمحم صيى

ى  ع م /شقهامنه طلعت دمحم عبدالحميد23472 102.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاىم عبدالننى عل السيد23473 97دمحم صيى

ى  ع م /شقهانجالء دمحم عبدالعزيز علي23474 133.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهانحمده مجدي شحات عواد خضن23475 120.5دمحم صيى

يف شعبان موس23476 ى  ع م /شقهاندا شر 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاندا ياش صالح دمحم23477 134.5دمحم صيى

ى مصطفن23478 ى  ع م /شقهاندى عماد صيى 135دمحم صيى

ي دمحم صالح23479
ن راضن ى  ع م /شقهانرمي  117دمحم صيى

ى  ع م /شقهانغم ايمن دمحم سليمان23480 112دمحم صيى

ى  ع م /شقهانهي هشام عبدالخالق محمود جماز23481 133دمحم صيى

ن23482 ن دمحم حسي  ى  ع م /شقهانورا حسي  125دمحم صيى

ى  ع م /شقهانورا ماهر صبىح دمحم عيد23483 111دمحم صيى

ى  ع م /شقهانورهان حسن دمحم حسن23484 97دمحم صيى

ى  ع م /شقهانورهان طارق محمود سليمان23485 20دمحم صيى

ى  ع م /شقهانورهان دمحم جمعه سليمان23486 116دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهاجر رجب احمد دمحمسالم23487 44.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهبه سالمة دمحم عل23488 64.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهدى احمد سليمان محمود23489 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهدى سالمه خليل ابراهيم23490 48دمحم صيى

ن فرج23491 ى  ع م /شقهاهدير ابراهيم حسي  117دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهدير مصطفن نور دمحم23492 106دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهنا صابر سيد دمحم23493 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهنا عاطف عبدة مصيلىح23494 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهنا محمود السيد فرج23495 119دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهند وائل فرج حسنن23496 68.5دمحم صيى

 جمال سليمان علي الزعبوري23497
ن ى  ع م /شقهاياسمي  128.5دمحم صيى

ن عبدالحميد يونس عبدالحميد الفايق23498 ى  ع م /شقهاياسمي  117.5دمحم صيى

ن عبدالفتاح دمحم عبدالحميد23499 ى  ع م /شقهاياسمي  126دمحم صيى

ن دمحم عبده مصلىحي23500 ى  ع م /شقهاياسمي  120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاابراهيم حماده ابراهيم دمحم عواد23501 45دمحم صيى

ى  ع م /شقهاابراهيم سالمة ابراهيم عبدالرحمن23502 130دمحم صيى

ى  ع م /شقهاابراهيم دمحم ابراهيم دويدار23503 100.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهاابراهيم دمحم سمي  علي امام23504 132.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاابراهيم محمود ممدوح خليل23505 132دمحم صيى

ى  ع م /شقهاابوبكر دمحم بكر ابراهيم23506 125دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد اسامة درويش حسن23507 132دمحم صيى

ف حلىم عبدالرحمن23508 ى  ع م /شقهااحمد اشر 97دمحم صيى

ف عبدالحليم عبدالظاهر23509 ى  ع م /شقهااحمد اشر 131دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد حسن احمد حسن23510 127.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد حسن سيد دمحم23511 135.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد خالد محمود دمحم اسماعيل23512 126.5دمحم صيى

وك محمود23513 ى  ع م /شقهااحمد رجب ميى 127دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد رضا احمد السيد23514 123دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد سعد زىك عبدالعزيز23515 69دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد صالح الدين فرج صالح يونس23516 127.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد عبدالحميد صالح حامد23517 114دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد عبدالرحمن كامل ابراهيم23518 129دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد عمرو حسن حامد23519 125.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد فتىح احمد دمحم23520 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد دمحم ابراهيم سالمة23521 117دمحم صيى

ي سليمان السيد23522
 
ى  ع م /شقهااحمد دمحم شوق 116.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد دمحم صالح ابراهيم23523 128دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد محمود احمد يونس23524 129.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد مفرح اسماعيل عبدالمجيد23525 58.5دمحم صيى

 دمحم جوده 23526
ن
ى  ع م /شقهابسيطه- احمد هان 110دمحم صيى

ي عادل فرج عبدالصمد23527
ن
ى  ع م /شقهااحمد هان 125.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد هشام احمد عبدالرحمن23528 122.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد هشام عبدالغفار عبدالحميد23529 125.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهااحمد ياش حسن عواد23530 127دمحم صيى

ي دمحم محمود دمحم يونس23531 ى  ع م /شقهاادهم يحن  96دمحم صيى

ى  ع م /شقهااسامه احمد حسان ابوالعال23532 104دمحم صيى

ى  ع م /شقهااسالم حسن عثمان عبدالغنن23533 107دمحم صيى

ى  ع م /شقهااسالم ياش عيىس عبدالننى23534 126دمحم صيى

اء عمر شحات متوىل23535 ى  ع م /شقهااليى 106.5دمحم صيى

ن ناجى23536 ى  ع م /شقهابدرالدين احمد حسني  93دمحم صيى

ى احمد احمد عل 23537 ى  ع م /شقهابسيطه- بشر 91دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحسن ايهاب حسن جماز23538 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسيطه- حسن حمدى حسن دمحم 23539 86دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحسن عادل حسن احمد23540 61.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحسن دمحم عبدالحميد مصلىح سالم23541 135دمحم صيى

ن محسن عبدهللا عوض23542 ى  ع م /شقهاحسي  121.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاحمدى دمحم رافت دمحم23543 124.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاخالد السيد عبدالرحمن عبدالعزيز23544 108دمحم صيى

ى  ع م /شقهاخالد عمرو رمضان لطفن23545 73.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاراىم وليد مجاهد دمحم23546 99.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهارزق عبدالعال صالج عبدالعال دمحم23547 102دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسالم رضا سالم نصار23548 107دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسعيد عواد صابر عواد23549 120.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاسيد عل السيد عل23550 99دمحم صيى

ف صابر عواد23551 ى  ع م /شقهاصابر اشر 124دمحم صيى

ى صالح عبدالحميد23552 ى  ع م /شقهاصالح خي  129.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاصالح خالد صالح دمحم23553 128.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهاصالح دمحم صالح دمحم23554 82.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاصالح مهدى السيد احمد23555 136دمحم صيى

ن23556 ى  ع م /شقهاطاهر دمحم رافت حسي  57دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعاطف دمحم عاطف خليل23557 58.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالحميد مجدى شعبات موس23558 118.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالخالق ياش عبدالخالق محمود23559 130دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن ابراهيم جالل عبدالحميد23560 109.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن ايهاب عبدالرحمن خليل23561 107دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن حسام الدين عبدالرحمن جمعة23562 124دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن رضا فرج حسن23563 86.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن سامح دمحم صالح23564 121.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن عمرو السيد يونس23565 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن عيد عبدالرحمن عل23566 123دمحم صيى

ن23567 ى  ع م /شقهاعبدالرحمن دمحم ابراهيم امي  31.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن دمحم احمد دمحم23568 112دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن نبيل سند دمحم23569 126دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالرحمن وليد سمي  صالح23570 128.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالعزيز محمود عبدالعزيز عل23571 126.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدالغنن دمحم عبدالغنن سيد23572 104دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدهللا بهاء رضا صالح احمد23573 117دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدهللا طارق دمحم السيد23574 52دمحم صيى

ي عزب23575 ى  ع م /شقهاعبدهللا عزب عبدالننى 91.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدهللا ماجد مرزوق صالح23576 123دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدهللا مجدي نبيل عبدالمقصود23577 122دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعبدهللا محمود عبدالحميد دمحم23578 85.5دمحم صيى

 عبدالمعبود عبدالهادى23579
ن
ى  ع م /شقهاعبدهللا هان 103.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعصام حسام احمد عل23580 130.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعالء طارق ممدوح ابوزيد23581 80.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعمار عبدالحميد احمد عبدالحميد23582 97دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعمر ساىم فرج عبدالرحمن23583 109.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعمر عل السيد احمد23584 129.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعمر محمود احمد عل23585 121.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاعمرو خالد دمحم دمحم23586 129دمحم صيى

ن23587 ى  ع م /شقهافرج صابر فرج حسي  118.5دمحم صيى

ي قاسم علي نعيم23588
ن
ى  ع م /شقهاقاسم هان 136دمحم صيى

ى  ع م /شقهاكريم السيد عبدالحميد ابراهيم23589 98.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهاكمال حافظ كمال حافظ23590 132دمحم صيى

ى  ع م /شقهابسيطه- مازن زكريا عبدالسميع طه 23591 99دمحم صيى

ى  ع م /شقهامتوىل دمحم جمعة متوىل23592 131دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم احمد السيد السيد23593 127.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم احمد صبىح السيد23594 138دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم احمد دمحم عليوه عبدالىح23595 123دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم احمد مدكور دمحم مدكور23596 133.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم اسامة ابراهيم سليمان23597 128دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم اسامه احمد عبدالفتاح23598 134دمحم صيى

ف يحن  النواوى23599
ى  ع م /شقهادمحم اشر 131دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم تامر دمحم عبدالفهيم23600 118.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم خليل يوسف دمحم23601 56دمحم صيى

23602
 
 دمحم دسوق

 
ى  ع م /شقهادمحم دسوق 89دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم رجب خليل عل23603 137.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهادمحم رجب دمحم ابراهيم23604 46.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم رضا حلىم عبدالرحمن23605 84.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم زكريا دمحم عبدالمقصود23606 72.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم سيد رميح السيد23607 118.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم سيد دمحم عليوة23608 44دمحم صيى

يف خطاب حسن23609 ى  ع م /شقهادمحم شر 124دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم صابر دمحم جمعة23610 124.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم ضياء رزق دمحمى23611 94دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم طلعت السيد جمعة23612 89.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم عبدالحميد سالمة عبدالحميد23613 110.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز23614 112دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم عبدهللا السيد دمحم23615 128.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم عبدالننى دمحم بيوىم23616 111.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم عمر سعيد محمود23617 117.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم محسن داود دمحم23618 116.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم محمود فرج حسن23619 129دمحم صيى

ي عبدالعزيز جمعة23620 ى  ع م /شقهادمحم محن  111دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم نارص دمحم خليل الشاىمي23621 74.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم نض دمحم احمد23622 89.5دمحم صيى

 جاد23623
ن
 قرن

ن
ى  ع م /شقهادمحم هان 105.5دمحم صيى

 كمال دمحم23624
ن
ى  ع م /شقهادمحم هان 98دمحم صيى

 دمحم دمحمى23625
ن
ى  ع م /شقهادمحم هان 90.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم هشام عيد دمحم23626 113دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم وجيه دمحم حسن23627 109.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم وليد فوزى عل23628 114.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم ياش دمحم عبدة23629 23دمحم صيى

ى  ع م /شقهادمحم يشى رشاد راشد السيد23630 74دمحم صيى

ى  ع م /شقهامحمود الخوىل الحسينن الخوىل23631 96دمحم صيى

ى  ع م /شقهامحمود حامد ذىك فرج23632 66.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهامحمود شاكر مغاورى دمحمى23633 114.5دمحم صيى

ن عبدالعليم23634 ى  ع م /شقهامحمود دمحم حساني  122دمحم صيى

ى  ع م /شقهامحمود دمحم دمحم عبدالمنعم خالد23635 120دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن احمد السيد سالمة23636 62دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن انور مصطفن عبدالخالق23637 126دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن بكر شحات متوىل23638 89دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن حسن حسن خليل23639 133دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن ماهر دمحم نجدى23640 72دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن دمحم زىك فرج23641 87دمحم صيى

ى  ع م /شقهامصطفن مروان رشاد حسنن23642 90دمحم صيى

ى  ع م /شقهاممدوح كمال فرج هللا صالح23643 83دمحم صيى

ى  ع م /شقهاهادى عبدالرحمن دمحم نارص23644 61دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف احمد عل احمد23645 89دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف السيد دمحم السيد23646 127.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف ذىك يوسف عبدالحميد23647 124دمحم صيى

ي محمود عبدالعزيز23648 ى  ع م /شقهايوسف رضا عبدالننى 88دمحم صيى

ن23649 ى  ع م /شقهايوسف رضا فرج حسي  105.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف شعبان احمد عبدالمنعم23650 100دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف شعبان سند ابراهيم23651 92.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف عاطف عل صالح23652 117دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف عزت صميده دمحم23653 110.5دمحم صيى



ى  ع م /شقهايوسف عصام دمحمى ابراهيم23654 136.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف دمحم احمد حسن23655 135دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف دمحم احمد عبدالمنعم23656 105.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف دمحم حسان ابوالعال23657 106دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف دمحم حسن خليل23658 114.5دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف دمحم مرزوق ابراهيم23659 120دمحم صيى

ى  ع م /شقهايوسف محمود سعد عني 23660 107دمحم صيى

97.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااشاء امام احمد امام23661

91.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااسماء احمد عثمان بيوىم23662

18.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااسماء سالم عبدالخالق غنيم23663

قت دمحم حسن عل23664 85عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااشر

114عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااالء دمحم عيدالفتاح دمحم23665

73عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاالشيماء ابراهيم يىح ابراهيم23666

يف محمود دمحم عدس23667 ي شر 125.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاانىحى

124عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااهله مصطفن عبداللطيف احمد الخطيب23668

127.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاايمان حسن شعبان عبدالغفار خاطر23669

10.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاايمان رمضان صبىح حسن23670

39عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاايمان دمحم صبيح ابراهيم23671

24.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاايه علي مهدي عواد الجوهري23672

ن23673 102.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاايه محمود سيد امي 

118عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهابسمله ابراهيم احمد ابراهيم ابو عجوة23674

58عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهابسمله السيد عزب محمود عزب23675

57.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهابسمله دمحم عبدالعزيز عبدالفتاح23676

120عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاتغريد حمدى ممحمود دمحم23677

69.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاجنن سامح عل عوض23678

121.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاجنن صالح حلىم عبدالطيف23679

40عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاجنن دمحم زيدان عبدالسميع23680

29.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاجهاد خالد سيد عبدالغفار23681

128عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاحبيبه احمد عبدالعزيز عبدالفتاح23682

81.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاحبيبه حماده حمدي دمحم23683

80عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاحبيبه محمود فتىح عواد23684

ن ياش عيد يسن يوسف23685 92.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاحني 

22عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاخلود فوزى زيدان عبدالسميع23686

ي مسعد عيدالعظيم23687
ن
49عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادعاء هان

ي ابراهيم دمحم علي23688
 
86.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهارحمه دسوق

90عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهارحمه دمحم فوزى عبدالفتاح عزب23689

132عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاروان خالد عبدالحليم دمحم23690

127عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهازهور محمود سالم خيشه23691

ي23692 ف عبدالسميع السيد شلنى
68.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاساره شر

8.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاساره همام سعد احمد23693

ي محمود23694 87عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاسلىم فاضل بدوي بحي 

ى23695 وق سعودى بدوى بحي  85عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاشر

وق محمود عزيز دمحم23696 65.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاشر

37عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاشهد احمد احمد رمضان23697

ن23698 42عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاشهد رضا دمحم امي 

43.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعايده طه عيد طه23699

51.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه احمد دمحم احمد الخطيب23700

66عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه السيد صالح مصطفن عزب23701

116عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه السيد دمحم عيد23702

84عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه بيوىم عبدالعزيز بيوىم عدس23703



15عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه بيوىم دمحم بيوىم23704

59عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه حامد احمد السيد23705

123.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه دمحم سعيد عبدهللا بيوىمي23706

38عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافاطمه محمود عبدالسميع عبدالعظيم23707

129عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافرحه تامر مسعد عبدالفتاح دمحم23708

70.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاكريمه ياش عبدالعزيز رفاعي23709

ى سالمه حمزه عواد هاشم23710 ن 119عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاكين

ي بدر حسن23711  عبدالننى
12.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهالبنن

ن دمحم سالم دمحم23712 127.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهالجي 

ن عبدالمنعم23713 ن شعبان امي  108.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامريم امي 

131.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامريم تامر محمود امام23714

81.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامريم خالد عزالدين دمحم23715

82عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامريم طنطاوي عباس دمحم23716

119عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنة هللا سالم دمحم عبدالرسول مطر23717

55.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنة هللا عالء سمي  دمحم علي23718

68عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنة هللا دمحم عيد كمال23719

90عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنة هللا نارص عزت حسن23720

ي23721 ي دمحم جيى 64.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنه جيى

14عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامنه مرزوق فتىح عبدهللا23722

ف مصطفن احمد دمحم23723 67.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاميادة اشر

نا وليد عبدهللا احمد23724 77.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامي 

2عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاناديه فتىح السيد هجرس23725

ن23726 56.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى ابراهيم دمحم امي 

121.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى خاطر شعبان عبدالغفار خاطر23727

88عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى رضا شحات دمحم23728

55.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى فرحات عبدالجواد فرحات23729

81.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى دمحم شعبان محمود مكاوى23730

115.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى محمود عابد عبدالسميع23731

 حلىم عبداللطيف23732
ن
115.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاندى هان

ن صالح رجب ابراهيم23733 89.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهانرمي 

105.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهانوران خالد احمد حامد ابراهيم حمزة23734

64عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهانورهان وجيه دمحم عبدالطيف عامر23735

ه صالح محمود دمحم23736 20.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاني 

84.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهانيلل كريم السيد دمحم23737

105عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاهاله محمود حامد عبدهللا بيوىمي23738

33عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاهند السيد طنطاوي السيد23739

83عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاوفاء سمي  السيد عبدالمؤمن23740

20.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاابراهيم جوهري دمحم السيد الجوهري23741

123عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد تامر سعيد فرج السيد23742

121عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد حازم عبدالننى عطا عطيه23743

91.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد حسن محمود عبدالحميد23744

49عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد سيد احمد عطية23745

يف عل دمحم23746 106.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد شر

98.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد عصام احمد سعد احمد بدوي23747

103عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد دمحم احمد محمود ابراهيم23748

109.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد دمحم سعيد عبدهللا بيوىم23749

110.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد وجدى جميل احمد سالم23750

113.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااحمد ياش احمد امام عدس23751

23عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاادهم دمحم سيد عبدالغفار خليفة23752

39.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهااسالم علي دمحم حامد23753



92عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهابدر مدحت بدر حسن23754

10عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاحسام الدين محمود عبدالمومن دمحم23755

37عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاخالد عطا دمحم دمحم النمر23756

ي علي23757 99.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهازياد ابراهيم عبدالننى

110عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهازياد عل فتىح عل23758

45.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاصابر ايهاب صابر عباس دمحم23759

110.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاصالح رضا حلىمي حسن23760

29.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالحميد هشام عبدالحميد احمد الخطيب23761

10عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالخالق حامد عبدالخالق غنيم المرجوسر23762

113.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالرحمن احمد جمعة عبدالرسول مطر23763

69عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالرحمن احمد رشدي ابراهيم حمزه23764

21.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالرحمن احمد دمحم عبدهللا بيوىم23765

115.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدالرحمن عصام عبدالفتاح دمحم23766

48.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدهللا حمزه السيد اسماعيل حمزه23767

66عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعبدهللا وائل بدوى سعد23768

ي عبدهللا السيد علي حسن عمر23769 12.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعرنى

8.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعل محسن عل عبدالكريم شحاته23770

86.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعمار ابراهيم عبدالفتاح دمحم حجاج23771

110عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعمر عصام عبداللطيف احمد الخطيب23772

107عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعمر مجدى حلىم عبداللطيف23773

107.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاعمر دمحم غنيم عبدالخالق غنيم23774

ن عبدالمنعم23775 ي امي  94عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهافارس دمحم عبدالننى

ي23776 76عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاكريم عالء عبدهللا خضن

102عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاكريم عواد اسماعيل عواد الجوهري23777

64.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم احمد ابراهيم ايراهيم23778

113عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم احمد غنيم عبدالخالق23779

77.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم السيد دمحم السيد23780

54.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم ايمن احمد دمحم23781

73.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم حاتم رفعت حسن عل ابوليله23782

36.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم حسن عبدالعزيز حسن23783

108عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم خالد نبيه داوود23784

90عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم رضا سعيد عبدالمومن23785

119عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم صابر صالح عطا23786

15.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم فايز رواش دمحم23787

85.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم دمحم عبدالهادي حافظ23788

96عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم محمود السيد عطا23789

119عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم مصطفن دمحم فتىح منصور23790

37.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم نبيل ابراهيم حسن23791

100.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهادمحم نهاد عزت حسن عدس23792

 عدس23793
 
8.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامحمود ابراهيم السيد عبدالباق

ن عبدالدايم23794 ن سعيد حسي  18عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامحمود حسي 

يف حمزه عبدالمنعم23795 57عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامحمود شر

99عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامحمود عبدالعظيم اسماعيل عبدالفتاح احمد23796

ى محمود23797  بدوى بحي 
ن
91عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامحمود هان

84.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامروان عامر مهران حسن ابراهيم23798

43.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامصطفن السيد دمحم عبدالفتاح23799

119عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامصطفن عامر عبدالعليم عامر23800

105عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهامصطفن محمود دمحم شوشه23801

ن23802 99عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهاوليد محمود دمحم امي 

126عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهايوسف عبدالكريم حسن عبدالكريم23803



131عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهايوسف عني  عابد عبدالسميع23804

81.5عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهابسيطه- يوسف دمحم السيد عيد ذىكي عزب 23805

81عبدالخالق فتىح مصطفن ت أ قهايوسف منصور يوسف حجاج ابوليله23806

112ترسا ت أقهااشاء احمد احمد حلفاوى23807

103ترسا ت أقهابسيطه- اشاء حسن محمود ابراهيم 23808

123ترسا ت أقهااسماء حسنن حسن حسنن23809

85.5ترسا ت أقهااسماء سعيد عبدالمنعم السيد عبدالعزيز23810

100.5ترسا ت أقهااسماء دمحم رجب صابر23811

106ترسا ت أقهااكرام سالمة عبدالجواد دمحم عبدالجواد23812

68.5ترسا ت أقهااالء اسامة السيد دمحم23813

132ترسا ت أقهاالشاء عماد السيد دمحم مىك23814

84.5ترسا ت أقهاامل احمد دمحم ابراهيم23815

ن23816 115ترسا ت أقهاامل سعيد رمضان حسني 

112.5ترسا ت أقهاامنيه ضياء دمحم احمد مصطفن23817

ه احمد عبدالفتاح عبدالغفار23818 105ترسا ت أقهاامي 

ن23819 107.5ترسا ت أقهاايات عبداللطيف دمحم عبداللطيف حساني 

126.5ترسا ت أقهاايمان سعيد ابراهيم عطيه جاد23820

104ترسا ت أقهاايمان عبدالسميع حسن عبدالسميع23821

118.5ترسا ت أقهاايه ايمن احمد دمحم23822

ن عبدالمنعم احمد جوده23823 113ترسا ت أقهاايه حسي 

84ترسا ت أقهاايه خالد صالح عبدالخالق ابوزكرى23824

104ترسا ت أقهاايه عبدالننى مصطفن احمد تهاىم23825

114.5ترسا ت أقهابسمله سامح ابراهيم السيد ابراهيم23826

ي انور عباس23827
ن
132ترسا ت أقهابسمله هان

65.5ترسا ت أقهابسنت رضا كمال عمر23828

108ترسا ت أقهابسنت سمي  عبدالمؤمن يوسف خضي 23829

114ترسا ت أقهاثريا دمحم عيد زىكي23830

135ترسا ت أقهاجميله عل انور عل رمضان23831

57ترسا ت أقهاجنا صالح ابراهيم عبدالمحسن جراده23832

122.5ترسا ت أقهاجودى عطيه شعبان السيد23833

92.5ترسا ت أقهاحبيبه دمحم سيد عويس23834

128ترسا ت أقهاحبيبه محمود عبدالرحمن دمحم23835

ن حلىمي عزت رجب السيد اسماعيل عمر23836 121ترسا ت أقهاحني 

96.5ترسا ت أقهاخديجه طاهر رمضان احمد تهاىم23837

128ترسا ت أقهادعاء تامر مصطفن السيد احمد23838

88ترسا ت أقهادنيا حمزة السيد حمزة23839

51.5ترسا ت أقهادنيا سمي  دمحم عبدالجواد اسماعيل23840

86ترسا ت أقهادنيا عبدالننى رمضان احمد23841

30ترسا ت أقهادينا دمحم شحات احمد السنهوري23842

116.5ترسا ت أقهارحاب شعبان محمود دمحم مىك23843

121ترسا ت أقهارحمه بدر مهدى بدر عوض23844

124ترسا ت أقهارحمه دمحم عبدالظاهر مصطفن23845

105ترسا ت أقهارضوى حسن عطية احمد ابراهيم23846

82ترسا ت أقهارماج مصطفن كامل عبداللطيف23847

ن23848 ف جميل دمحم حسني  128.5ترسا ت أقهارنا اشر

109ترسا ت أقهاروان عمرو سيد صبىح23849

74ترسا ت أقهاروحيه عبدالننى ابراهيم غريب23850

134.5ترسا ت أقهاروميساء سهد عزت رجب السيد23851

105ترسا ت أقهاروميساء عبدالمنعم مصطفن حسن قطيفة23852

135.5ترسا ت أقهارويدا محن  دمحم عبدالرحمن رضوان23853



130.5ترسا ت أقهاريم عبدهللا شحاته عبدالوهاب23854

82.5ترسا ت أقهازينب السيد ابراهيم دمحم دمحم23855

128ترسا ت أقهاساره احمد رشاد عبدالواحد23856

ن حسن قاسم23857 108.5ترسا ت أقهاساره عبدالحميد حسي 

97.5ترسا ت أقهاسعاد عصام حسن احمد23858

68.5ترسا ت أقهاسلىم حسام فتىح محمود23859

104ترسا ت أقهاسنيه حسن دمحم دمحم المهدى23860

وق احمد طة عبداللة سليمان23861 74.5ترسا ت أقهاشر

129ترسا ت أقهاشمس حاتم عزت رجب23862

117ترسا ت أقهاشمس عادل ابراهيم عطية23863

ن23864 95ترسا ت أقهاشمس عماد دمحم حساني 

126.5ترسا ت أقهاشهد سامح صالح احمد ابراهيم23865

116.5ترسا ت أقهاشهد عل سليمان عيد23866

85.5ترسا ت أقهاشهد دمحم عبدالمحسن محمود23867

ي23868 63.5ترسا ت أقهاشهنده وليد كمال هدي بحي 

125ترسا ت أقهاصباح خالد فرج السيد فرج23869

104ترسا ت أقهافاطمه خالد احمد عواد السيد طه23870

83.5ترسا ت أقهافاطمه فوزى عبدالوهاب خاطر عبدالوهاب23871

132ترسا ت أقهافاطمه دمحم زكريا دمحم23872

ف عبدالمنعم دمحم امام23873 71.5ترسا ت أقهافرح اشر

18.5ترسا ت أقهالؤى يوسف دمحم محمود القماش23874

134ترسا ت أقهالقاء رجب عفيفن فرج23875

101ترسا ت أقهامروه محمود احمد فهىم23876

85.5ترسا ت أقهامريم جمال عبدالرحمن دمحمغنيم23877

108.5ترسا ت أقهامريم جمال محمود جودة نض23878

108ترسا ت أقهامريم رافع السيد دمحم مىك23879

111.5ترسا ت أقهامريم سمي  مني  رياض فرج23880

يف عبدالمحسن صادق محفوظ23881 14ترسا ت أقهامريم شر

90ترسا ت أقهامريم دمحم احمد حسن عبدالقادر23882

102ترسا ت أقهامريم محمود دمحم متوىل23883

ن محمودالسنهورى23884 105ترسا ت أقهامريم مسعد حسي 

126ترسا ت أقهامريم مصطفن انور عل رمضان23885

80ترسا ت أقهاملك السيد احمد السيد23886

121ترسا ت أقهاملك ايمن دمحم رشاد سليمان23887

123.5ترسا ت أقهاملك باسم فوزى السيد ابراهيم23888

ن23889 126.5ترسا ت أقهاملك سامح دمحم ياسي 

128ترسا ت أقهاملك عمر سالمة يوسف23890

121ترسا ت أقهاملك دمحم احمد رمضان23891

76ترسا ت أقهاملك منصور فاضل حلىم23892

134ترسا ت أقهامنة هللا رضا دمحم ابراهيم عبدالقادر23893

122.5ترسا ت أقهامنة صالح عبدالمجيد دمحم حمدان23894

119.5ترسا ت أقهامنة كمال احمد دمحم جاد23895

ي عيد احمد عرام23896
ن
115ترسا ت أقهامنه هان

65ترسا ت أقهاىم زغلول عبدالوهاب خاطرعبدالوهاب23897

70.5ترسا ت أقهاندى عادل حسن سالمه االهدل23898

116ترسا ت أقهاندى عزت دمحم حسان23899

124ترسا ت أقهاندى دمحم دمحم عبدالرحمن شاويش23900

ن23901 121ترسا ت أقهاندى محمود حسن حسني 

ن رضا حماد السيد23902 111.5ترسا ت أقهانرمي 

121.5ترسا ت أقهانعمه هالل رمضان احمد23903



72.5ترسا ت أقهانور دمحم عبدالمعط عبدالواحد23904

49ترسا ت أقهانورا حسن السيد ندا امام23905

43.5ترسا ت أقهانورا رجب بركات عبدالرحيم23906

باش23907 59.5ترسا ت أقهانورهان احمد عبدالمجيد بخيت شر

104ترسا ت أقهانورهان صالح مصطفن مصطفن ابو عزيز23908

اوى23909  عبداللة الشيى
ن مصطفن 77ترسا ت أقهاهاجر حسي 

112ترسا ت أقهاهبه السيد عباس السيد عباس23910

126.5ترسا ت أقهاهبه طاهر عبدالسميع عبدالحميد23911

67.5ترسا ت أقهاهبه نجيب عبدالسميع دمحم حمدان23912

 احمد محموداحمد23913
ن
120ترسا ت أقهاهناء هان

122ترسا ت أقهاوالء السيد حسن السيد عباس23914

ف شفطر عواد23915 ن اشر 105.5ترسا ت أقهاياسمي 

37ترسا ت أقهاابراهيم سالمة مصطفن حسن قطيفة23916

72.5ترسا ت أقهاابوبكر احمد عبدالمنعم احمد السيد جودة23917

105ترسا ت أقهااحمد اسامه عبدالعظيم احمد عبداللطيف23918

132.5ترسا ت أقهااحمد حجاج عبدالحليم حجاج23919

98.5ترسا ت أقهابسيطه- احمد حسن عبدالسميع دمحم 23920

27ترسا ت أقهااحمد رضا مصطفن احمد23921

84.5ترسا ت أقهااحمد سامح مصطفن محمود الديب23922

108.5ترسا ت أقهااحمد سيد مدكور عبدالرازق23923

99.5ترسا ت أقهااحمد شديد السيد شديد البدوى23924

69.5ترسا ت أقهااحمد عبدالغفار احمد عبدالغفار23925

53ترسا ت أقهااحمد عبدالقادر احمد حسن23926

74.5ترسا ت أقهابسيطه- احمد عصام احمد رمضان 23927

20.5ترسا ت أقهااحمد عل مرزوق عل23928

98ترسا ت أقهااحمد دمحم احمد رمضان احمد23929

71ترسا ت أقهااحمد دمحم احمد شحاتة23930

55.5ترسا ت أقهااحمد دمحم عبدالعظيم دمحم منصور23931

27.5ترسا ت أقهااحمد دمحم عبدالوهاب احمد طه23932

95.5ترسا ت أقهااحمد دمحم كامل عبدالحميد23933

110ترسا ت أقهااحمد دمحم محرم عباس عفيفن23934

21ترسا ت أقهااحمد دمحم هاشم مجاهد23935

117.5ترسا ت أقهااحمد محمود حسن عبدالحميد محمود ابو السعود23936

128.5ترسا ت أقهااحمد محمود عل محروس23937

ن23938 105ترسا ت أقهاادهم دمحم سيد احمد حسي 

 سالمه 23939
ن
85ترسا ت أقهابضى- اسالم احمد عبدالشاق

126.5ترسا ت أقهااسالم دمحم عرفه دمحم المهدى23940

89ترسا ت أقهااسماعيل احمد اسماعيل كامل اسماعيل23941

ف شحات دمحم حمدان23942 54ترسا ت أقهاايمن اشر

125.5ترسا ت أقهاجاش جمعة مصطفن رجب البدوى23943

ن23944 69.5ترسا ت أقهاحامد حمادة حامد حسني 

20ترسا ت أقهاحسام قاسم سيد احمد احمد23945

ن23946 ن احمد دمحم حساني  110.5ترسا ت أقهاحساني 

46.5ترسا ت أقهاحسن فرج مسلم هليل23947

128.5ترسا ت أقهاربيع ايمن فتوح بدر23948

30ترسا ت أقهارمضان فوزى احمد السيد حمدان23949

131.5ترسا ت أقهازياد احمد حسن دمحم طاحون23950

61ترسا ت أقهازياد احمد عبدربه احمد مسعود23951

ف سعيد محمود عواد السنهورى23952 40.5ترسا ت أقهازياد اشر

134.5ترسا ت أقهازياد الطوجن كامل عبدالحميد23953



66.5ترسا ت أقهازياد وليد فتىح محمود23954

74ترسا ت أقهاساىم احمد ساىم احمد23955

77.5ترسا ت أقهاسعيد دمحم سعيد دمحم احمد23956

125ترسا ت أقهاسيف احمد عبدالعزيز دمحم ابراهيم23957

64ترسا ت أقهاشمس ايمن حسن دمحم23958

102.5ترسا ت أقهابضى- عبدالرحمن عاطف سالمة احمد محمود 23959

108.5ترسا ت أقهاعبدالرحمن عل عبدالمجيد فراج البدوى23960

83.5ترسا ت أقهاعبدالعزيز وجيه سالمه عبدالعزيز23961

ي23962 65.5ترسا ت أقهاعبدهللا احمد ابوشيع عبدالمومن الشوربىحى

30.5ترسا ت أقهاعبدهللا شعينى دمحم عبدالقادر23963

60.5ترسا ت أقهاعبدهللا عادل ممدوح حسن يوسف23964

90ترسا ت أقهاعبدهللا عبدالغنن دمحم متوىل قطيفة23965

106.5ترسا ت أقهاعبدهللا دمحم احمد دمحم عبدالعزيز23966

103ترسا ت أقهابسيطه- عبدهللا دمحم تهاىم رجب السيد 23967

132ترسا ت أقهاعبدهللا دمحم عبدالغفار محمود23968

!VALUE#ترسا ت أقهاعبدهلل عيد السيد حمزة23969

114ترسا ت أقهاعل دمحم عل محمود حافظ23970

ن23971 يف عبداللطيف حسني  107.5ترسا ت أقهاعمر شر

91ترسا ت أقهابضى- عمر عاطف فوزى عبدالعزيز 23972

113.5ترسا ت أقهاعمر دمحم مهدى عبدالسميع23973

126.5ترسا ت أقهاعمرو اسماعيل عبدالظاهر يىحي بدر23974

15ترسا ت أقهاعيد دمحم سليمان عبدالحفيظ23975

116.5ترسا ت أقهافارس رمضان دمحم مصطفن23976

85.5ترسا ت أقهافهد ايمن سعيد حسن23977

48.5ترسا ت أقهافهد حسن صالح صبىح23978

35.5ترسا ت أقهافوزى دمحم فوزى محمود خلول23979

78ترسا ت أقهاكريم حسام دمحم دمحم23980

87.5ترسا ت أقهاكريم عبدالخالق كمال عبدالمعط23981

129.5ترسا ت أقهامازن محمود عبدالمنعم جودة23982

123.5ترسا ت أقهامجدى حماده نجاح سالمه23983

117ترسا ت أقهامحرم تامر محرم عباس عفيفن23984

92ترسا ت أقهادمحم احمد عبدالمنعم هاشم23985

92.5ترسا ت أقهادمحم احمد دمحم صالح23986

84ترسا ت أقهادمحم احمد نجاح عبدالسميع سالم23987

132.5ترسا ت أقهادمحم السيد حمادة الشافع23988

105ترسا ت أقهادمحم انور دمحم السيد سالم اسماعيل23989

ن23990 ن دمحم حسني  126ترسا ت أقهادمحم حسني 

43ترسا ت أقهادمحم خالد احمد صابر23991

50ترسا ت أقهادمحم خالد فوزي حسن عطا23992

121ترسا ت أقهادمحم رضا دمحم ابراهيم عبدالقادر23993

129ترسا ت أقهادمحم سعيد احمد السيد يوسف23994

76ترسا ت أقهادمحم سعيد عبدالسميع ابوشيع23995

16.5ترسا ت أقهادمحم سمي  عبدالسميع تهاىم23996

يف ممدوح حسن23997 85.5ترسا ت أقهادمحم شر

55.5ترسا ت أقهادمحم صالح الدين محسن بخيت راشد23998

31ترسا ت أقهادمحم طارق دمحم دمحم سالم23999

24000
 
22.5ترسا ت أقهادمحم طاهر احمد دسوق

68ترسا ت أقهادمحم عاشور عبدالوهاب احمد طه24001

112.5ترسا ت أقهادمحم عبدالتواب صابر صادق محفوظ24002

100.5ترسا ت أقهادمحم عبدالمنعم دمحم حلفاوى الشاذىل24003



117ترسا ت أقهادمحم عزت شندي عزت24004

57.5ترسا ت أقهادمحم عالء الدين حسن عبدالسميع24005

ى دمحم24006 18ترسا ت أقهادمحم ماجد سمي  بحي 

21.5ترسا ت أقهادمحم مجدي محمود احمد24007

126ترسا ت أقهادمحم محمود عل محروس24008

ي عبدالمنعم احمد عبدهللا24009
110.5ترسا ت أقهادمحم مصطفن

 صالح محمود صالح24010
ن
121ترسا ت أقهادمحم هان

 عزت دمحم24011
ن
121ترسا ت أقهادمحم هان

ي سعيد دمحم احمد24012
ن
74ترسا ت أقهادمحم هان

109.5ترسا ت أقهادمحم والء دمحم عبداللطيف24013

125.5ترسا ت أقهادمحم ياش عبدالمنعم دمحم احمد24014

13.5ترسا ت أقهامحمود السيد محمود ابراهيم24015

ن محمود24016 124ترسا ت أقهامحمود امي  محمود حساني 

برى24017 14ترسا ت أقهامحمود صالح دمحم عل اليى

56ترسا ت أقهامحمود عباس حنفن محمود عواد24018

45ترسا ت أقهامحمود عبدالوارث دمحم عبدالوارث24019

ي دمحم عطيه24020
15.5ترسا ت أقهامحمود دمحم محمود حسنن

بىحى24021 52.5ترسا ت أقهامحمود هشام عبدالحليم جاد الشر

95.5ترسا ت أقهامروان حسن حسن سالمه24022

ي24023 60ترسا ت أقهامروان دمحم سيد دمحم بحي 

82.5ترسا ت أقهامروان دمحم صالح عبدهللا سليمان24024

125.5ترسا ت أقهامصطفن احمد السيد محمود24025

110.5ترسا ت أقهامصطفن احمد رجب السيد اسماعيل عمر24026

65.5ترسا ت أقهابسيطه- مصطفن حسن مصطفن عبدهللا 24027

82.5ترسا ت أقهامصطفن عبدالظاهر يىح عبدالظاهر24028

63.5ترسا ت أقهامصطفن دمحم رمضان حلفاوى منصور24029

115.5ترسا ت أقهانجاح اسامه نجاح السيد24030

 تامر صالح عبدالفتاح24031
ن
78ترسا ت أقهاهان

60.5ترسا ت أقهايوسف تامر عبدالمنعم احمد حسن24032

61.5ترسا ت أقهابسيطه- يوسف شعبان دمحم صالح 24033

68ترسا ت أقهايوسف عبدالسميع سالم عبدالسميع24034

113ترسا ت أقهايوسف عمرو مجدى رجب24035

34.5ترسا ت أقهايوسف نارص عبدالظاهر حمزة عرام24036

28ترسا ت أقهايوسف نجيب عبدالسميع دمحم حمدان24037

136.5قلقشندة ع مقهااسماء سليم محمود مدبوىل السيد24038

43.5قلقشندة ع مقهااسماء عل دمحم عل يوسف24039

ف حسن السيد عبدالفتاح حسونة24040 20قلقشندة ع مقهاامل اشر

115.5قلقشندة ع مقهاامنيه دمحم عبدالرحمن اسماعيل السيد24041

ه عبداللطيف عبدالجواد عبداللطيف حسب24042 110قلقشندة ع مقهاامي 

ه دمحم عواد دمحم عواد24043 96.5قلقشندة ع مقهاامي 

96.5قلقشندة ع مقهاايمان ضياء عبدالخالق عبدهللا السيد24044

128.5قلقشندة ع مقهاايمان عاشور دمحم مصطفن خليل24045

46قلقشندة ع مقهاايمان مسعد عبدالرحمن احمد شور24046

122.5قلقشندة ع مقهاايه عاشور دمحم مصطفن خليل24047

95.5قلقشندة ع مقهاايه عمرو حماده حسن متوىل24048

106قلقشندة ع مقهاايه مسعد السيد عبدالخالق يوسف24049

94قلقشندة ع مقهابسمله دمحم وهيب احمد مغرواوى24050

86.5قلقشندة ع مقهابسمه دمحم عبدالمؤمن عباس دبور24051

84قلقشندة ع مقهابسنت حمادة سالمة عل يوسف محفوظ24052

108قلقشندة ع مقهاتبارك عصام سعيد ابراهيم يونس24053



126قلقشندة ع مقهاثناء مسعد ابراهيم حلفاوى24054

127قلقشندة ع مقهاجنا ايمن جميل حسن سيد احمد24055

39.5قلقشندة ع مقهاداليا صابر احمد السيد24056

83.5قلقشندة ع مقهادعاء عرنى محمود خضي  ابونازل24057

88قلقشندة ع مقهارحمه هللا راضن احمد عبدالحميد دمحم24058

98قلقشندة ع مقهارحمه سعيد عواد محمود عواد24059

99.5قلقشندة ع مقهارحمه شكرى دمحم عطية درويش24060

24.5قلقشندة ع مقهارحمه عبدالمنعم دمحم عبده فراج الحفنن24061

60قلقشندة ع مقهارميساء عبدالهادى ربيع عبدالهادى دمحم24062

106.5قلقشندة ع مقهازينب صالح حمادة محمود عبدالفتاح24063

38قلقشندة ع مقهازينب دمحم عبدهللا بيوىم ند24064

 سالم24065
ن
36قلقشندة ع مقهاساره رشيد سالم العصبان

126قلقشندة ع مقهاساره عادل احمد احمدالسيد راشد24066

97.5قلقشندة ع مقهاسعاد زىك رفعت زىك دمحم24067

30.5قلقشندة ع مقهاسلىم دمحم فتىح يحن  عبدالرحمن24068

61قلقشندة ع مقهاسماح السيد دمحم ابراهيم عبدالمقصود24069

127.5قلقشندة ع مقهاسندس عبدهللا لبيب سليمان24070

49قلقشندة ع مقهاسندس عصام كامل محروس عفيفن24071

ى محمود عبدالفتاح24072 وق خي  76.5قلقشندة ع مقهاشر

وق مسعد عبدالهادى عبدالفتاح عبدالهادى24073 125.5قلقشندة ع مقهاشر

وق يوسف دمحم عل يوسف24074 34.5قلقشندة ع مقهاشر

29قلقشندة ع مقهاشهد ابراهيم طوجن رجب النحراوى24075

66قلقشندة ع مقهاشهد زكريا السيد مصطفن ابو عزيز24076

56.5قلقشندة ع مقهاشهد عالم محروس السيد حلفاوى24077

126قلقشندة ع مقهاشهد ماجد السيد عبدالقادر عل24078

66.5قلقشندة ع مقهاشهد دمحم فاروق رضوان عبدالعال خضي 24079

113قلقشندة ع مقهاصابرين عماد رفعت السيد سيد24080

45.5قلقشندة ع مقهاصباح دمحم مكرم دمحم ابراهيم24081

132.5قلقشندة ع مقهاعبي  مختار سليمان دمحم الجندى24082

39قلقشندة ع مقهاعزيزه دمحم عبدالننى مصطفن درويش24083

96.5قلقشندة ع مقهابضي- فاتن دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم 24084

108قلقشندة ع مقهافاطمه السيد بيوىم طه سليمان24085

109.5قلقشندة ع مقهافاطمه سعيد عبدالعزيز عل نوسر24086

90قلقشندة ع مقهابسيطه- فاطمه عزىم عطيه حسن 24087

115.5قلقشندة ع مقهافاطمه عيد دمحم حسن شلنى24088

89.5قلقشندة ع مقهافاطمه دمحم عبدالحميد دمحم السيد24089

57قلقشندة ع مقهافاطمه دمحم كمال محمود سيد احمد24090

121.5قلقشندة ع مقهافاطمه محمود عبدهللا محمود يوسف24091

 محمود مدبوىل السيد24092
ن
102قلقشندة ع مقهافرح هان

76قلقشندة ع مقهافرحه زكريا السيد مصطفن ابوعزيز24093

66قلقشندة ع مقهافرحه عماد سيد احمد24094

37.5قلقشندة ع مقهافرحه كمال حسن عل عبدالعال24095

47قلقشندة ع مقهافوزيه عبدالننى ابراهيم بيوىم السيد24096

47قلقشندة ع مقهافوزيه عبدالننى ابراهيم عودة سالم24097

44.5قلقشندة ع مقهاكريمه حسن عبدالىح احمد عبدالىح24098

62.5قلقشندة ع مقهاكريمه عاشور دمحم عبدالسميع دمحم24099

ن الدغرى24100 60.5قلقشندة ع مقهالقاء نارص احمد حسي 

130.5قلقشندة ع مقهامروه صابر دمحم عبدهللا الحنفن24101

128.5قلقشندة ع مقهاملك السيد دمحم ابراهيم الدكرورى24102

يف24103 ن دمحم الشر 106.5قلقشندة ع مقهاملك عبدالننى ابراهيم حسي 



115قلقشندة ع مقهاملك عبدالننى حسن محمود بركات24104

123قلقشندة ع مقهاملك دمحم السيد عل امبانى24105

107.5قلقشندة ع مقهاملك دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم24106

ن الدغرى24107 28.5قلقشندة ع مقهاملك نارص احمد حسي 

26.5قلقشندة ع مقهاملك وليد يحن  مصطفن24108

82قلقشندة ع مقهاملكه اسالم حماده عبدالحميد دمحم عبدالفتاح جبل24109

131قلقشندة ع مقهامنار مصطفن دمحم ابراهيم عبدالوهاب24110

115قلقشندة ع مقهامنار ياش السيد عل24111

101.5قلقشندة ع مقهابسيطه- منة هللا عصام الدين احمد دمحم محمود 24112

يف24113 ن الشر 101.5قلقشندة ع مقهامنة هللا دمحم عبدالننى حسي 

يف سعيد عبدهللا السيد نازل24114 113.5قلقشندة ع مقهامنة شر

86قلقشندة ع مقهامنه السيد احمد ابراهيم سعيد24115

ن24116 يف احمد حسي  102قلقشندة ع مقهامنن شر

 عبدالننى حسن محمود بركات24117
107.5قلقشندة ع مقهامنن

ن عل24118 100.5قلقشندة ع مقهاىم عزت دمحم امي 

96قلقشندة ع مقهاىم مسعد دمحم ابراهيم دمحم24119

115قلقشندة ع مقهانداء صابر عبدالسميع دمحم عبدالقادر24120

97قلقشندة ع مقهاندى اسامة احمد عبدة احمد24121

95.5قلقشندة ع مقهاندى دمحم بالل حسن السيىس24122

92.5قلقشندة ع مقهاندى دمحم حماده حسن متوىل24123

77قلقشندة ع مقهاندى دمحم فاروق رضوان عبدالعال خضي 24124

29.5قلقشندة ع مقهانوال عل امام دمحم امام24125

103.5قلقشندة ع مقهانورة عبدالصمد احمد عبدالرحمن سالم سقاية24126

134قلقشندة ع مقهانورهان سامح دمحم نجم دمحم24127

82قلقشندة ع مقهانورهان طلعت فتىح دمحم ابراهيم24128

120قلقشندة ع مقهاهاجر حامد وهيب احمد مغرواوى24129

100قلقشندة ع مقهاهاجر سعيد السيد دمحم مخلوف24130

49.5قلقشندة ع مقهاهبه فتىح ابراهيم ابراهيم24131

120قلقشندة ع مقهاهدايا السيد عرنى السيد الشاطر24132

103قلقشندة ع مقهاهدير عبدالنارص سعد عبدالواحد فرج24133

ن اسماعيل السيد24134 88.5قلقشندة ع مقهاوفاء اسماعيل حسي 

ن احمد السيد مصطفن24135 98.5قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن الشوربىحى دمحم نجم الشوربىحى24136 86قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن ايمن السيد عبدالقادر عل معوض24137 116قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن ذىك كمال محمود سيد احمد24138 44قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن سامح خالد حسن مصطفن24139 58.5قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن عاشور السيد دمحمابوسقاية24140 128قلقشندة ع مقهاياسمي 

ن نارص حمادة دمحم دمحم24141 39قلقشندة ع مقهاياسمي 

68قلقشندة ع مقهاابراهبم مجدى جميل حسن سيد احمد24142

يف24143 ن دمحم الشر ن ابراهيم حسي  86.5قلقشندة ع مقهاابراهيم حسي 

29.5قلقشندة ع مقهاابراهيم عيد عبداللطيف ابراهيم بيوىم24144

32قلقشندة ع مقهاابراهيم عيد دمحم السيد دمحم24145

99قلقشندة ع مقهاابراهيم ياش محمود محمود جاد24146

63.5قلقشندة ع مقهااحمد ابوالمجد مجاهد جاد السيد24147

ف احمد سفينه24148 110قلقشندة ع مقهااحمد اشر

98قلقشندة ع مقهااحمد ايمن عزت طوجن ابراهيم24149

83.5قلقشندة ع مقهااحمد باسم دمحم سعد سعد حسب24150

ن ابراهيم عبدالوهاب24151 60قلقشندة ع مقهااحمد حسن حسي 

61.5قلقشندة ع مقهااحمد راضن عواد دمحم24152

يف احمد دمحم24153 93.5قلقشندة ع مقهااحمد شر



17قلقشندة ع مقهااحمد صالح فؤد سالمة دمحم24154

13.5قلقشندة ع مقهااحمد طارق دمحم السيد يوسف24155

24قلقشندة ع مقهااحمد عاطف ابراهيم يوسف خضي 24156

ن24157 32.5قلقشندة ع مقهااحمد عامر عبدالعال احمد حسي 

!VALUE#قلقشندة ع مقهااحمد عبدالسميع دمحم عبدالسميع دمحم24158

81قلقشندة ع مقهااحمد عبدالصمد احمد عبدالرحمن سالم سقاية24159

49قلقشندة ع مقهااحمد عبدهللا احمد عبدهللا السيد24160

16قلقشندة ع مقهااحمد كريم فتىح سالمة دمحم24161

25قلقشندة ع مقهااحمد دمحم خليل احمدشويش24162

4قلقشندة ع مقهااحمد دمحم عبدالننى هاشم دمحم24163

56قلقشندة ع مقهااحمد دمحم كمال عبدة يوسف24164

39.5قلقشندة ع مقهااحمد محمود عاشور محمود سعد24165

69قلقشندة ع مقهااحمد مدحت ابراهيم احمد عواد24166

ن عواد عل24167 20.5قلقشندة ع مقهااحمد نجم ابو العني 

 السيد عبدالعاىط حلفاوى24168
ن
15.5قلقشندة ع مقهااحمد هان

31قلقشندة ع مقهااحمد هشام احمد سالمه عل24169

قاوى عواد عبدالقادرعواد24170 22قلقشندة ع مقهاادهم شر

ف عبدالمنعم حسن سليمان24171 15قلقشندة ع مقهااسالم اشر

13.5قلقشندة ع مقهااسالم صالح نجاح السيدغريب الشاطر24172

76قلقشندة ع مقهااسالم محفوظ جودة نجم محفوظ24173

41قلقشندة ع مقهاالسيد احمد السيد احمد احمدى24174

80.5قلقشندة ع مقهابسيطه- السيد محمود انور عل الظلط 24175

19.5قلقشندة ع مقهاباسم عبدالننى مختار دمحم دمحم24176

43.5قلقشندة ع مقهابيوىم عل بيوىم عل بيوىم24177

23.5قلقشندة ع مقهاجمال مسعد جمال عل السيد24178

5.5قلقشندة ع مقهاحاتم دمحم عبدالحليم احمد عامر24179

20.5قلقشندة ع مقهاحسن ياش حسن محمود عل24180

24181
 
ى حمادة محمود عبدالباق 40.5قلقشندة ع مقهاحمادة خي 

5.5قلقشندة ع مقهاحمادة عبدالمطلب حمادة دمحم سليمان24182

18.5قلقشندة ع مقهاحمادة دمحم حمادة عبدالعاىط حلفاوى24183

11قلقشندة ع مقهاحمادة وحيد حمادة عبدالعزيز عل24184

21قلقشندة ع مقهاخالد جمال دمحم محمود محفوظ24185

31قلقشندة ع مقهارجب احمد رجب عبدالقادر معوض24186

28قلقشندة ع مقهارضا مهدى السيد ابراهيم شاويش24187

13.5قلقشندة ع مقهازكريا احمد زكريا احمد محمود24188

14.5قلقشندة ع مقهازكريا عادل محمود بيوىم احمد24189

28.5قلقشندة ع مقهازياد احمد عواد محمود24190

16قلقشندة ع مقهازياد السيد عبدالمقصود السيد عبدالرحمن24191

99قلقشندة ع مقهازياد ايمن عزت دمحم24192

111قلقشندة ع مقهازياد سامح السيد عبدهللا السيد24193

ن عبدالفتاح24194 48.5قلقشندة ع مقهازياد عادل عبدالفتاح حسي 

12.5قلقشندة ع مقهازياد دمحم ابراهيم السيد حامد24195

43.5قلقشندة ع مقهازياد دمحم السيد دمحم دمحم دبور24196

20.5قلقشندة ع مقهازياد ياش ابراهيم عبدالرحمن شاويش24197

20قلقشندة ع مقهاسامح دمحم فتىح حسن سليمان24198

19.5قلقشندة ع مقهاسعد سعيد محمود سعد احمد24199

75قلقشندة ع مقهاسعيد احمد سعيد عبدالعظيم بدر24200

21قلقشندة ع مقهاسعيد عبدالقوى السيد عماره السقا24201

15.5قلقشندة ع مقهاسيف الدين احمد سعد عبدالمحسن24202

23قلقشندة ع مقهاسيف الدين دمحم عطية عبدة احمد24203



 دمحم عبدالجواد مليىحى24204
ن
18.5قلقشندة ع مقهاصالح قرن

10قلقشندة ع مقهاعبدالجواد محمود زكريا احمد محمود24205

35.5قلقشندة ع مقهاعبدالحميد توحيد احمد عبدالحميد دمحم24206

76.5قلقشندة ع مقهاعبدالخالق عادل عبدالخالق عبدهللا السيد24207

59.5قلقشندة ع مقهاعبدالرحمن شحات كمال الشحات عبدالقادر24208

62.5قلقشندة ع مقهاعبدالرحمن طارق تمام عل السيد24209

98قلقشندة ع مقهاعبدالرحمن عاطف سعيد مغراوى سالم24210

65.5قلقشندة ع مقهاعبدالرحمن عصام كامل محروس عفيفن24211

84قلقشندة ع مقهاعبدالرحمن محمود سليمان دمحم الجندى24212

86قلقشندة ع مقهاعبدهللا راضن عطية زىك عل24213

27قلقشندة ع مقهاعبدهللا شمس الدين عبدهللا دمحم عل24214

37قلقشندة ع مقهاعبدهللا ماهر عبدهللا جاد السيد24215

64قلقشندة ع مقهاعمر اسالم حمادة عبدالحميد عبدالفتاح جبل24216

129.5قلقشندة ع مقهاعمر بدوى جاد الرب عبدالعزيز دمحم24217

ن السيىس24218 يف عل حسي  34قلقشندة ع مقهاعمر شر

ف كامل عبدالرحمن24219 32.5قلقشندة ع مقهاعمرو اشر

87قلقشندة ع مقهاعمرو صالح نحاح بيوىم بيوىم24220

61قلقشندة ع مقهاعواد متبوىل عواد دمحم السيد24221

ن عواد عل24222 ن ابو العيني  43قلقشندة ع مقهاعيد حسي 

31.5قلقشندة ع مقهافارس بدوى دمحم السيد24223

36.5قلقشندة ع مقهافتىح سمي  محمود فتىح محمود24224

26قلقشندة ع مقهاكريم نارص زغلول يوسف هيكل24225

ف فؤاد سالمة دمحم24226 37قلقشندة ع مقهادمحم اشر

92قلقشندة ع مقهادمحم السيد سالمة ابراهيم شاويش24227

39قلقشندة ع مقهادمحم ايمن عبدالننى زىك ابراهيم24228

30.5قلقشندة ع مقهادمحم ايمن دمحم السيد مرسال24229

77.5قلقشندة ع مقهادمحم جمال عبدالشكور السيد السيد24230

ن ابراهيم عبدالوهاب24231 35.5قلقشندة ع مقهادمحم حسن حسي 

ن عبدهللا24232 ن دمحم حسي  31قلقشندة ع مقهادمحم حسي 

49قلقشندة ع مقهادمحم حمودة دمحم احمدى عل24233

45.5قلقشندة ع مقهادمحم رشاد سعيد عبدالرازق يوسف24234

59.5قلقشندة ع مقهادمحم رمضان مصطفن عل24235

30قلقشندة ع مقهادمحم سامح احمد عبدالعاىط يوسف24236

30قلقشندة ع مقهادمحم سامح احمد محمود عطية سقاية24237

90قلقشندة ع مقهادمحم سامح دمحم ابراهيم دمحم24238

64.5قلقشندة ع مقهادمحم سعد عبداللطيف ابراهيم بيوىم24239

36.5قلقشندة ع مقهادمحم سعيد عبدالجواد دمحم الدغرى24240

72.5قلقشندة ع مقهادمحم سمي  سعيد مراوى سالم24241

47قلقشندة ع مقهادمحم شمس الدين عبدهللا دمحم عل24242

47قلقشندة ع مقهادمحم صالح حسن السيد جبل24243

85.5قلقشندة ع مقهادمحم عبداللطيف دمحم ابراهيم دمحم24244

ن24245 35قلقشندة ع مقهادمحم عبدالننى عواد امي 

42.5قلقشندة ع مقهادمحم عبدالننى دمحم نجم سالم24246

67قلقشندة ع مقهادمحم عرنى عبدالرحمن احمد شور24247

84.5قلقشندة ع مقهادمحم فوزى السيد السيد معوض24248

77.5قلقشندة ع مقهادمحم دمحم احمد عبدالىح احمد24249

ى24250 82قلقشندة ع مقهادمحم محمود دمحم محمود بحي 

 درويش فرج24251
 
40قلقشندة ع مقهادمحم مسعد شوق

74.5قلقشندة ع مقهادمحم مصطفن حسن مصطفن جاد24252

58.5قلقشندة ع مقهادمحم نجم الدين عبدالفتاح عبدهللا مرس24253



123.5قلقشندة ع مقهادمحم وليد دمحم احمد24254

70قلقشندة ع مقهادمحم ياش مصطفن عبدهللا الحنفن24255

ف عبدالمنعم حسن سليمان24256 56قلقشندة ع مقهامحمود اشر

52.5قلقشندة ع مقهامحمود السيد مرس عل يوسف24257

119.5قلقشندة ع مقهامحمود رضا محمود ابراهيم سعيد24258

108قلقشندة ع مقهامحمود رفاع عبدالننى احمد السيد24259

121.5قلقشندة ع مقهامحمود عبدالرحمن عبدالعزيز سليمان24260

38قلقشندة ع مقهامحمود متوىل محروس عبده24261

ن ابراهيم24262 57.5قلقشندة ع مقهامحمود مجدى صابر امي 

33.5قلقشندة ع مقهامحمود دمحم زكريا احمد محمود دبور24263

26قلقشندة ع مقهامحمود دمحم صالح خالد الصادق24264

39.5قلقشندة ع مقهامحمود دمحم محمود عبدالقادر دمحم24265

94قلقشندة ع مقهامحمود مصطفن محمود محمود مدبوىل السيد24266

49قلقشندة ع مقهامحمود نارص شحات ابراهيم سيد24267

20.5قلقشندة ع مقهامحمود وليد محمود عبدهللا عطية24268

17.5قلقشندة ع مقهامروان سعيد دمحم احمد السيد راشد24269

94.5قلقشندة ع مقهامسعود عبدالمومن دمحم يوسف السيىس24270

87قلقشندة ع مقهامصطفن احمد صابر عبدهللا24271

25قلقشندة ع مقهامصطفن رضا جوهر مرس سالم24272

29قلقشندة ع مقهامصطفن سليمان السيد سليمان كسبه24273

72قلقشندة ع مقهامصطفن فائز دمحم عواد سعد24274

52.5قلقشندة ع مقهايشي دمحم عمر دمحم24275

41قلقشندة ع مقهايوسف ابراهيم دمحم مصطفن محمود24276

30.5قلقشندة ع مقهايوسف عادل سعيد دمحم دبور24277

111قلقشندة ع مقهايوسف عبدالخالق عبدالجواد عبداللطيف حسب24278

19.5قلقشندة ع مقهايوسف مجدى عبدالمنعم دمحم رضوان24279

116.5قلقشندة ع مقهايوسف دمحم دمحم ابراهيم الدكرورى24280

118.5قلقشندة ع مقهايوسف دمحم دمحم عبدالحليم احمد24281

107قلقشندة ع مقهايوسف ياش ربيع حامد24282

نقهاابراهيم احمد دمحم ابراهيم سليمه24283 124اجهور  ع بني 

هاىمي24284 نقهاابراهيم اسماعيل السيد اليى 123اجهور  ع بني 

نقهاابراهيم حامد عبدالستار احمد سالمان24285 74اجهور  ع بني 

نقهاابراهيم حسن دمحم دمحم عكاشه24286 76.5اجهور  ع بني 

نقهاابراهيم دمحم قطب ابراهيم ابو حان24287 77.5اجهور  ع بني 

نقهاابراهيم منصور درويش دمحم العطار24288 61اجهور  ع بني 

نقهااحمد ابراهيم احمد مصطفن عمارة24289 95.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد ابراهيم عبدالفتاح الوكيل24290 46اجهور  ع بني 

ف دمحم دمحم العبادى24291 نقهااحمد اشر 39اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- احمد السيد عبدهللا السيد ابونايل 24292 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهااحمد السيد عل عباس عمر24293 77اجهور  ع بني 

نقهااحمد السيد دمحم اسماعيل24294 77.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد السيد دمحم دمحم الضاوى24295 80.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد بهاء عبدالمنعم احمد جوده24296 118.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد حسن عطوه حسن الضاوى24297 90اجهور  ع بني 

نقهااحمد خالد راشد عبدالغنن رجب24298 35اجهور  ع بني 

نقهااحمد خالد زكريا دمحم البكش24299 119.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد خالد فوزي البكش24300 117.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد خليل عبدالحق سالمان24301 121.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد ساىم رمضان محمود العطار24302 31.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- احمد ساهر السيد السيد سعيد 24303 !VALUE#اجهور  ع بني 



نقهااحمد سعيد دمحم دمحم فرج24304 46اجهور  ع بني 

نقهااحمد شاكر دمحم ابراهيم شحان24305 111.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد صادق احمد عبدالحليم شور24306 97.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد طاهر حلىم السيد خاطر24307 0.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد طه السعيد عل عبدالفتاح24308 123اجهور  ع بني 

نقهااحمد عادل محمود السيد عامر24309 119اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- احمد عبداللطيف دمحم عبداللطيف ابو النض 24310 !VALUE#اجهور  ع بني 

ى24311  عبداللطيف اليى
نقهااحمد عبداللطيف مصطفن 59اجهور  ع بني 

ى24312 نقهااحمد عل يوسف اسماعيل اليى 105.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد ماجد احمد مرس قشوش24313 112اجهور  ع بني 

نقهااحمد ماهر عبدالجواد يوسف الصديق24314 81.5اجهور  ع بني 

 عيىس24315
 
نقهااحمد دمحم السيد عبدالباق 124.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم السيد دمحم صقر24316 16اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم شحاته حماده24317 108اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم عبدالرحمن عبدالمومن مسعود24318 98اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم عبدالستار دمحم الوكيل24319 104اجهور  ع بني 

24320
ن
نقهااحمد دمحم عبدالفتاح عل الوردان 99اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم عبدالكريم عبدالعزيزيوسف24321 128اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم عبداللطيف سالم ونيس24322 129.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد دمحم عبدهللا ابراهيم ابو النض24323 125.5اجهور  ع بني 

ف24324 نقهااحمد دمحم ممدوح احمد عبدهللا شر 19.5اجهور  ع بني 

 حماده24325
 
نقهااحمد محمود ابراهيم دسوق 129اجهور  ع بني 

نقهااحمد مرزوق عبدالمنعم دمحم غانم24326 40اجهور  ع بني 

نقهااحمد مسعد زىك حسن احمد جاد24327 23اجهور  ع بني 

نقهااحمد مسعد منصور عبدالوهاب منصور24328 130.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد مصطفن صبىح مصطفن عماره24329 125اجهور  ع بني 

نقهااحمد مصطفن نعيم السيد ابو سنه24330 120.5اجهور  ع بني 

ي علي حالوه24331
 
نقهااحمد هشام دسوق 94.5اجهور  ع بني 

نقهااحمد وائل عبدالسميع عبدالمنعم النجار24332 32اجهور  ع بني 

اوى24333  احمد الشيى
نقهااحمد وليد لطفن 15اجهور  ع بني 

ن السيد محمود الرهيوى24334 نقهااحمد ياسي  38.5اجهور  ع بني 

ي دمحم عبده24335
نقهاادهم حفناوى حسينن 11اجهور  ع بني 

نقهاادهم صالح ابراهيم عل غراب24336 27اجهور  ع بني 

نقهاادهم محمود دمحم حمادة24337 93.5اجهور  ع بني 

نقهااسامه همام عبدالجواد العبادي24338 90.5اجهور  ع بني 

ف الدين24339 نقهااسالم احمد صالح عبدالحليم شر 51.5اجهور  ع بني 

نقهااسالم عزت دمحم عبداللة جادالحق24340 33.5اجهور  ع بني 

نقهااسالم دمحم علي ابواحمد24341 3.5اجهور  ع بني 

ف مروان سليمان ادريس حالوه24342 نقهااشر 92.5اجهور  ع بني 

نقهاالسيد السيد عبدالتواب حسن ابوخشبه24343 129.5اجهور  ع بني 

نقهاالسيد السيد عبدالفتاح منصور عبدالهادى24344 95.5اجهور  ع بني 

24345
 
نقهاالسيد جمال السيد عبدالخالق الدسوق 54اجهور  ع بني 

نقهاالسيد حسن السيد دمحم حسن24346 95.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- السيد عبدالرافع حسينن مصطفن الشيخ 24347 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهاالسيد دمحم السيد عبدالمحسن دويدار24348 109اجهور  ع بني 

 صالح دمحم ابراهيم24349
ن
نقهاامي  هان 121.5اجهور  ع بني 

ن عل اسماعيل24350 ن دمحم امي  نقهاامي  120اجهور  ع بني 

نقهاايمن باسم احمد مرس قشوش24351 118اجهور  ع بني 

نقهاايهاب احمد عبدالرحمن احمدمزروع24352 121.5اجهور  ع بني 

نقهابالل عاطف دمحم احمد حمزه24353 121اجهور  ع بني 



نقهاجاش دمحم دمحم حسن24354 120.5اجهور  ع بني 

نقهاحازم طارق عبدالغنن زلطه24355 100اجهور  ع بني 

نقهاحازم دمحم دمحم دمحم دويدار24356 114.5اجهور  ع بني 

نقهاحازم دمحم دمحمى عل عامر24357 60.5اجهور  ع بني 

نقهاحازم مصطفن احمد عوض عامر24358 49.5اجهور  ع بني 

نقهاحامد ابراهيم حامد ابراهيم عبدالعال الضاوى24359 123.5اجهور  ع بني 

نقهاحسام السيد احمد احمد جعفر24360 126.5اجهور  ع بني 

نقهاحسام حسن فهىم عل الشناوى24361 125اجهور  ع بني 

نقهاحسام شكرى اسماعيل ابراهيم دويدار24362 113اجهور  ع بني 

نقهاحسام طاهر فهىم دمحم هنيدى24363 75اجهور  ع بني 

نقهاحسام مصطفن احمد عوض عامر24364 79.5اجهور  ع بني 

نقهاحسن اسامه حسن حسن النعناع24365 64.5اجهور  ع بني 

نقهاحسن دمحم عبدالىحي عبدهللا منصور العدس24366 119.5اجهور  ع بني 

ن حسن حسينن حامد الشاىم 24367 نقهامنقطع- حسي  !VALUE#اجهور  ع بني 

ف الدين24368  ابراهيم شر
ن
نقهاحسينن عواد كيالن 47.5اجهور  ع بني 

نقهاحسينن محروس حسينن دمحم عبده24369 114اجهور  ع بني 

نقهاحلىم احمد فرحات حلىم القرشنداوى24370 65.5اجهور  ع بني 

نقهاحلىم سالمه احمد محمود مقبل24371 36.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- حماده عماد حمدى عل العدس 24372 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهاحمدى عماد عيد السيد العكل24373 50.5اجهور  ع بني 

نقهاحمزه تامر محمود جوده الجمال24374 128اجهور  ع بني 

ف24375 نقهاخالد دمحم السعيد دمحم شر 68.5اجهور  ع بني 

نقهاخالد دمحم دمحم عبدالرازق عبدالهادى24376 93.5اجهور  ع بني 

نقهاخالد دمحم دمحم دمحم عيىس24377 82اجهور  ع بني 

نقهاخالد مصطفن عبدالغفار عبدالغفار غراب24378 96.5اجهور  ع بني 

نقهاخالد يحن  عاشور دمحم سعد24379 28اجهور  ع بني 

اوى24380 نقهاخليل اسماعيل خليل دمحم الشيى 46.5اجهور  ع بني 

نقهاراىم عمر مسعد ابراهيم ابو النض24381 102اجهور  ع بني 

24382
ن
 دمحم كيالن

ن
نقهارحيم محمود كيالن 109.5اجهور  ع بني 

نقهارضا عبدالفتاح رضا عبدالفتاح ابوالنيل24383 79اجهور  ع بني 

نقهارفعت احمد رفعت عباس السيد24384 49.5اجهور  ع بني 

نقهازباد عبدالمنصف رمضان عبدالمنصف بيوىم24385 55اجهور  ع بني 

ف زكريا شوعة24386 نقهازكريا اشر 131.5اجهور  ع بني 

ف ابراهيم عواد ابراهيم24387 نقهازياد اشر 132.5اجهور  ع بني 

نقهازياد ايمن مصطفن دمحم الحىص24388 122.5اجهور  ع بني 

ى24389 نقهازياد حسن سالم محمود بحي  4اجهور  ع بني 

ي24390
نقهازياد خالد صابر عفيفن 21.5اجهور  ع بني 

نقهازياد رضا عبداللطيف عل عامر24391 30اجهور  ع بني 

نقهازياد عبدالرسول دمحم عبدالباسط العكل24392 47.5اجهور  ع بني 

نقهازياد عبدالمؤمن عل عبدالمومن عزقول24393 26اجهور  ع بني 

نقهازياد عماد صادق عل العايق24394 131اجهور  ع بني 

نقهازياد عماد عبدالحليم العدس24395 42.5اجهور  ع بني 

نقهازياد عماد عبدالرحمن دمحم البكش24396 84اجهور  ع بني 

نقهازياد دمحم دمحم دمحم الديبه24397 89اجهور  ع بني 

نقهازياد محمود حسينن السعداوي24398 87.5اجهور  ع بني 

نقهاسامر دمحم احمد طه عاشور24399 94اجهور  ع بني 

نقهاسعيد دمحم عل دمحم ابو طالب24400 70اجهور  ع بني 

نقهابسيطه- سمي  حامد السيد حامد القرقشنداوى 24401 57.5اجهور  ع بني 

هاىمي24402 نقهاسيد اسماعيل السيد اليى 112.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- سيف الدين محمود احمد دمحم دويدار 24403 !VALUE#اجهور  ع بني 



 دمحم هيكل24404
 
نقهاسيف مسعد شوق 47.5اجهور  ع بني 

 دمحم يوسف ابو سعيد24405
ن
نقهاسيف هان 77.5اجهور  ع بني 

 بيوىم ندا24406
 
 مدحت شوق

 
نقهاشوق 26.5اجهور  ع بني 

نقهاصادق سعيد عبدالرحمن بدوى الشيخ24407 35اجهور  ع بني 

ي24408
نقهاصالح عادل احمد العفيفن 105.5اجهور  ع بني 

 عيىس24409
 
نقهاطارق مصطفن دمحم عبدالباق 13اجهور  ع بني 

نقهاطه محمود دمحم محمود البكش24410 100اجهور  ع بني 

 دمحم خاطر24411
 
 دمحم عبدالباق

 
نقهاعبدالباق 41اجهور  ع بني 

نقهاعبدالحكم دمحم عبدالحكم ممدوح عبدالفتاح عاشور24412 101اجهور  ع بني 

نقهاعبدالحميد عادل عبدالحميد دمحم ابوزيد24413 32اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن ابراهيم عبدالحليم عبدالفتاح دويدار24414 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن احمد حماده زىك الزيات24415 126اجهور  ع بني 

ن حالوه24416 نقهاعبدالرحمن احمد محمود حسني  115.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن اسامه هاشم عبدالمقصود24417 72اجهور  ع بني 

ف عل كامل الحنفن24418 نقهاعبدالرحمن اشر 36.5اجهور  ع بني 

ف كمال احمد الضاوى24419 نقهاعبدالرحمن اشر 69.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن السيد السيد السيد سعيد24420 51اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن السيد حسن حسن حماده24421 49.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ابوسعدة 24422 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن السيد عشماوى دمحم حماده24423 82اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- عبدالرحمن ايمن عبداللطيف حسن دريهم 24424 93.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن بدر ابراهيم عل بدر24425 83.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن خالد يوسف ابراهيم ابوسعيد24426 39اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن عاطف دمحمى حسن دويدار24427 105.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن عبدالسميع عبدالعزيز عالم ابراهيم24428 90اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن عالء عبدهللا عل البدوى24429 94.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن ماجد عبدالمنعم ابراهيم النعناع24430 23اجهور  ع بني 

ي عمارة24431
 
نقهاعبدالرحمن دمحم عبدالباق 26.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالفتاح صقر24432 67اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن مسعد عبدالرحمن احمد دمحم24433 102.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن نارص دمحم دمحم مرع24434 41اجهور  ع بني 

 السيد القليه24435
 
نقهاعبدالرحمن ياش دسوق 45.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدالرحمن يوسف صادق يوسف عبدالننى24436 75اجهور  ع بني 

نقهاعبدالفتاح ساىم عبدالفتاح محمود الخلفن24437 71اجهور  ع بني 

نقهاعبدالفتاح منصور عبدالفتاح احمدالعايق24438 111.5اجهور  ع بني 

نقهاعبداللطيف حمدى عبداللطيف صبىح دويدار24439 60اجهور  ع بني 

ف عبدهللا حسينن العبادى24440 نقهاعبدهللا اشر 28.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا خالد عل دمحم غانم24441 46.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا رشاد عل دمحم عبدالوهاب24442 46.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا رضا دمحم عل عبدالوهاب24443 37.5اجهور  ع بني 

ى عبدالعليم عبدالعال24444 نقهاعبدهللا صيى 105اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا دمحم رضوان24445 84.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا عبدالمحسن محمود عبدالمحسن عبدالمحسن24446 39اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا ماجد يوسف ابراهيم بدوى24447 83اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا دمحم فاروق ابراهيم تاج الدين24448 7.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا دمحم لطفن محمود النجار24449 17اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالهادى24450 65.5اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا ممدوح دمحم ابراهيم شعبان24451 80اجهور  ع بني 

نقهاعبدهللا ياش دمحم عطا سليمة24452 28.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- عبدالمنعم منصور فتىح صبىح عسل 24453 66.5اجهور  ع بني 



نقهاعبده دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبدالفتاح24454 119اجهور  ع بني 

نقهاعصام عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب حجازى24455 78.5اجهور  ع بني 

ن ابو النض24456 نقهاعل ايهاب عل حسني  71.5اجهور  ع بني 

نقهاعل بالل محروس ابوالدهب24457 67اجهور  ع بني 

نقهاعل عادل حامد محمود شعيب24458 74اجهور  ع بني 

نقهاعل عبدالرحمن عل حسن نصار24459 17.5اجهور  ع بني 

نقهاعل عبدهللا عل دمحم عبدالموىل24460 26.5اجهور  ع بني 

 عل الشيخ24461
 
نقهاعل دمحم شوق 80.5اجهور  ع بني 

نقهاعل وائل عل خليل بدر24462 127.5اجهور  ع بني 

نقهاعمار رضا عامر عل دويدار24463 27اجهور  ع بني 

نقهاعمار سعد فتىح دمحمى عبدالفتاح24464 118.5اجهور  ع بني 

نقهاعمار عبالعزيز صادق عل دويدار24465 117اجهور  ع بني 

نقهاعمار عماد عل عل زلطه24466 39اجهور  ع بني 

نقهاعمار عمرو السيد الشحات الشاذىل24467 43اجهور  ع بني 

نقهاعمار عمرو السيد دمحم عمرو24468 35.5اجهور  ع بني 

نقهاعمار دمحم عبدالمنعم منصور دمحم24469 128اجهور  ع بني 

نقهاعمار ياش عزت السيدالنجار24470 127اجهور  ع بني 

 الجزاز24471
 
نقهاعمر احمد حمدى دسوق 129اجهور  ع بني 

نقهاعمر حسن رشاد حسن ابو سعيد24472 54اجهور  ع بني 

نقهاعمر حسن دمحم دمحم نايل24473 59اجهور  ع بني 

نقهاعمر خالد عبدهللا ابراهيم ابو النض24474 131.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر خالد عبدالمنعم محمود الشيخ24475 135اجهور  ع بني 

اوى24476 نقهاعمر رضا دمحم عبدالعال الخضن 50.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر عاطف دمحم سالمة عبدالغنن24477 74.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر عاطف يىح احمد العاض24478 53.5اجهور  ع بني 

ن24479 نقهاعمر عبدالرحمن علي حساني  52.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر علي عمر احمد عبدالهادي24480 89اجهور  ع بني 

نقهاعمر ماجد دمحم دمحمابوسعدة24481 121.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر دمحم رضا دمحم ابوزيد24482 25.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر دمحم عواد عدلىالبيدق24483 27اجهور  ع بني 

نقهاعمر دمحم هالل احمد دمحم24484 98.5اجهور  ع بني 

نقهاعمر مصطفن دمحم يونس احمد24485 51اجهور  ع بني 

نقهاعمر وحيد دمحم عل سعد24486 82اجهور  ع بني 

ف دمحم طه دمحم24487 نقهاعمرو اشر 66اجهور  ع بني 

نقهاعمرو خالد اسماعيل عطوه ابو سعده24488 123.5اجهور  ع بني 

نقهاعمرو عادل سعدالدين سعيد العدس24489 53اجهور  ع بني 

نقهافارس السيد السيد عطيه ابوسنه24490 21.5اجهور  ع بني 

نقهافارس حسام هادى ابراهيم عبدالحميد24491 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهافاروق وليد فاروق ابراهيم تاج الدين24492 65.5اجهور  ع بني 

نقهافتىح احمد فتىح ابراهيم متوىل24493 121اجهور  ع بني 

نقهافتىح ماهر فتىح دمحم امام عيىس24494 86اجهور  ع بني 

نقهافتىح دمحم فتىح ابراهيم ابوسنه24495 66اجهور  ع بني 

نقهافهد عبدالفتاح رشدى عبدالفتاح ابراهيم24496 97اجهور  ع بني 

نقهاكريم احمد دمحم حسينن سليمه24497 76.5اجهور  ع بني 

24498
ن
نقهاكريم حسن حامد عل الوردان 120.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- كريم فكرى سالمة عبدالحميد صغار 24499 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهاكريم مجدى دمحم عبدالجواد زهران24500 110.5اجهور  ع بني 

نقهاكريم محروس السيد عبداللة عبدالوهاب24501 113اجهور  ع بني 

نقهاكريم دمحم عبدالرحمن عل عيىس24502 61.5اجهور  ع بني 

نقهاكريم دمحم عبدالسميع سليمان دمحم24503 117.5اجهور  ع بني 



نقهاكريم دمحم فيفو عبدالحليم دمحم24504 99اجهور  ع بني 

 ابراهيم عواد 24505
ن
 دمحم الكيالن

ن
نقهامنقطع- كيالن 14.5اجهور  ع بني 

نقهامالك مسعد عبدالعظيم يوسف موس24506 130.5اجهور  ع بني 

نقهامجدى حماده مجدى دمحمى البنا24507 131.5اجهور  ع بني 

نقهامجدى دمحم مجدي عواد عيىس24508 31اجهور  ع بني 

نقهادمحم ابراهيم دمحم احمد الحىص24509 34اجهور  ع بني 

نقهادمحم ابراهيم دمحم بيوىم24510 111.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم احمد السيد احمد ابو سعيد24511 129اجهور  ع بني 

نقهادمحم احمد حسينن السيد دريهم24512 44اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- دمحم احمد رشاد احمد زلطه 24513 0اجهور  ع بني 

نقهادمحم احمد صالح عل24514 122اجهور  ع بني 

نقهادمحم احمد دمحم حسينن سليمه24515 34.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم احمد دمحم دمحم منىس24516 60.5اجهور  ع بني 

ف اسماعيل نايل24517 نقهادمحم اشر 85اجهور  ع بني 

ف حفناوى ابراهيم دويدار24518 نقهادمحم اشر 39اجهور  ع بني 

ف سعيد دمحم الشناوى24519 نقهادمحم اشر 29اجهور  ع بني 

ف دمحم دمحم الوكيل24520 نقهادمحم اشر 54اجهور  ع بني 

نقهادمحم السعيد ابراهيم عواد بدر24521 0اجهور  ع بني 

نقهادمحم السيد ابراهيم دمحم ابو خضن24522 76.5اجهور  ع بني 

 محمود عويس24523
 
نقهادمحم السيد عبدالباق 36اجهور  ع بني 

نقهادمحم السيد فايز خليل ابو حان24524 23.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم السيد دمحم السيد هنيدى24525 68اجهور  ع بني 

نقهادمحم السيد دمحم عيد تايل24526 55اجهور  ع بني 

24527 
 
نقهامنقطع- دمحم امام عبداللطيف امام الشمون !VALUE#اجهور  ع بني 

ن عبدالعليم دمحم خلف24528 نقهادمحم امي  73.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم ايمن عبدالعاىط عبدالرحمن ابوالحسن24529 25اجهور  ع بني 

نقهادمحم جمال بيوىم دمحم ابو غربيه24530 52اجهور  ع بني 

نقهادمحم جمال دمحم نض العفيفن24531 115.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم حامد ابراهيم حامد معوض24532 115.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم حسن ابراهيم دمحم هنيدى24533 106اجهور  ع بني 

نقهادمحم حسن سعيد دمحم فرحات24534 111.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم حسن صبىح حسن سند24535 34.5اجهور  ع بني 

 عواد24536
 
نقهادمحم حسن محمود الدسوق 19.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم حماده دمحم دمحم دريهم24537 74اجهور  ع بني 

 حسن دمحم24538
 
نقهادمحم خالد شوق 40.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم خالد عبدالرحمن احمد الجمل24539 109.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم خالد فتىح ابراهيم24540 97.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم رضا فتىح مصطفن زلطه24541 29اجهور  ع بني 

نقهادمحم سامح فوزي العدوي24542 66اجهور  ع بني 

نقهادمحم ساىم شكرى مصلىح شعيب24543 125.5اجهور  ع بني 

ف24544 نقهادمحم ساىمي دمحم عواد شر 104اجهور  ع بني 

ن ابو سنه24545 نقهادمحم سعيد دمحم حسي  116اجهور  ع بني 

نقهادمحم سمي  عبدالننى عبدالرحمن ابو الحسن24546 45.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم صبىح عبدالعزبز عل سالم24547 94.5اجهور  ع بني 

24548
 
نقهادمحم صالح دمحم السيد دسوق 102اجهور  ع بني 

ى24549 نقهادمحم طارق عبدالعزيز السيد اليى 24اجهور  ع بني 

نقهادمحم طه دمحم رمضان سليم24550 36.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عاطف عواد عل زلطه24551 5.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عباس ثابت حماد مصطفن24552 15اجهور  ع بني 

نقهادمحم عباس راوى عباس محمود24553 19.5اجهور  ع بني 



 ابراهيم صوانى24554
ن نقهادمحم عبدالتواب امي  !VALUE#اجهور  ع بني 

اوى24555 نقهادمحم عبدالرازق حسن محمود الشيى 18اجهور  ع بني 

نقهادمحم عبدالرحمن دمحم حسينن سليمه24556 21.5اجهور  ع بني 

نقهابسيطه- دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن شوعه 24557 71.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عبدالفتاح سويلم سالم قطية24558 59.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عبدالفتاح دمحم دمحم ابو سعيد24559 10اجهور  ع بني 

نقهادمحم عصام دمحم احمد ابواحمد24560 14.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عطا احمد دمحم دياب24561 19اجهور  ع بني 

نقهادمحم عالء دمحم دمحم الشناوى24562 97اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد صادق طوجن السيد24563 56.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد عبدالجليل ابراهيم ابوسنة24564 93اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد عبدالفتاح عل الديب24565 20اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد دمحم دمحم الزرابينن24566 69اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد دمحم دمحم عبدهللا24567 44.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عماد هالل عبدالرحمن ابوقرورة24568 103.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم عمر حمدى عل العدس24569 54اجهور  ع بني 

نقهادمحم عمر عبداللة عبدالغنن النجار24570 102.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم فتىح دمحم دمحم عبدالهادى24571 104.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم فريد دمحم احمد دمحم24572 30.5اجهور  ع بني 

ى24573  حسينن محمود اليى
نقهادمحم لطفن 85.5اجهور  ع بني 

يد ابراهيم عبدالهادى24574 ن نقهادمحم مجدى ابوالي  130.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم مجدى محبوب مجاهد محبوب24575 97.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم دمحم احمد عبدة ابوالنيل24576 26اجهور  ع بني 

نقهادمحم دمحم ادريس عبدهللا غراب24577 121.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم دمحم عبدالمنعم نبهان البكش24578 91اجهور  ع بني 

نقهادمحم محمود حامد محمود شعيب24579 102.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم مراد دمحم البكش24580 104اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- دمحم مسعد السيد دمحم قشوش 24581 !VALUE#اجهور  ع بني 

نقهادمحم مسعد عطوة سيد عبدالوهاب24582 28.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم مسعد دمحم حافظ ابوقوره24583 7.5اجهور  ع بني 

 السعداوي24584
 
نقهادمحم مسعد دمحم عبدالباق 33اجهور  ع بني 

نقهادمحم مصطفن عبدالعليم اسماعيل ابوعيىس24585 56.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم نارص شحات عبده البنا24586 47.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- بسيطه - دمحم نارص دمحم دمحم عالم 24587 79اجهور  ع بني 

 دمحم عل اسماعيل24588
ن
نقهادمحم هان 40اجهور  ع بني 

نقهادمحم وائل دمحم الرخ24589 97.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم وائل دمحم حامد الشيخ24590 137اجهور  ع بني 

ن ابراهيم24591 نقهادمحم وحيد عبدالفتاح ابوالعني  41.5اجهور  ع بني 

نقهادمحم وحيد عبداللة ابراهيم دمحم24592 117.5اجهور  ع بني 

ى24593 نقهادمحم ياش دمحم محمود اليى 131اجهور  ع بني 

نقهامحمود احمد لطفن عبدالغفار مصطفن24594 95اجهور  ع بني 

نقهامحمود احمد مصطفن خليل الحمل24595 97اجهور  ع بني 

اوى24596 نقهامحمود اسماعيل خليل دمحم الشيى 31.5اجهور  ع بني 

نقهامحمود السيد عبدالحليم دمحم ابورجب24597 129اجهور  ع بني 

نقهامحمود حماده دمحم دمحم ابو النيل24598 96اجهور  ع بني 

نقهامحمود خالد عبدالرحمن دمحم نوفل24599 122اجهور  ع بني 

نقهامحمود عبدالخالق سعيد عبدالخالق دويدار24600 40اجهور  ع بني 

نقهامحمود عبدالرحمن السيد دمحم نض الدين24601 28اجهور  ع بني 

نقهامحمود عبدالرحمن عبدالستار احمد سالمان24602 37.5اجهور  ع بني 

نقهامحمود عل عل دمحم حسن24603 89اجهور  ع بني 



نقهامحمود دمحم طه فهيم العفيفن24604 134.5اجهور  ع بني 

نقهامحمود دمحم دمحم ابراهيم سليم24605 65اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- محمود مصطفن محمود حسن حماده 24606 0اجهور  ع بني 

نقهامحمود منصور منصور الديب24607 103اجهور  ع بني 

نقهامحمود يونس يونس يونس بركات24608 118اجهور  ع بني 

نقهامروان احمد دمحم معوض السيد24609 55اجهور  ع بني 

نقهامروان ممدوح السيد دمحم عيىس24610 83.5اجهور  ع بني 

 مسعد ابراهبم ابو خضن24611
ن
نقهامسعد هان 82.5اجهور  ع بني 

ف ابراهيم دمحم ابراهيم24612 نقهامصطفن اشر 119اجهور  ع بني 

نقهامصطفن منصور عل السيدالرخ24613 14.5اجهور  ع بني 

نقهامصطفن نجم الدين بيوىم احمد حالوه24614 122.5اجهور  ع بني 

نقهامنقطع- نادر السيد عيد السيد العقل 24615 0اجهور  ع بني 

نقهانجم بيوىم حسن بيوىم عامر24616 4اجهور  ع بني 

نقهانجم عماد السيد عبدهللا القليه24617 22اجهور  ع بني 

يف بدر غبد المؤمن بدر24618  شر
ن
نقهاهان 52اجهور  ع بني 

نقهاهيثم دمحم هاشم مصطفن صانوه24619 61.5اجهور  ع بني 

ف رضا اسماعيل حماد24620 نقهاوليد اشر 23.5اجهور  ع بني 

نقهاوليد سالمه عبدالسميع عبده عل24621 64اجهور  ع بني 

ن دمحم فوزى دمحم النجار24622 نقهاياسي  28.5اجهور  ع بني 

نقهايحن  دمحم عبدالسميع ابراهيم البيدق24623 9.5اجهور  ع بني 

نقهايزيد عاطف عبداللطيف عبدهللا النجار24624 132اجهور  ع بني 

ي العدس24625
نقهايوسف ابراهيم لطفن 76اجهور  ع بني 

نقهايوسف احمد زىك عل الشناوى24626 109اجهور  ع بني 

ي محمود دمحم24627
 
نقهايوسف احمد شوق 97اجهور  ع بني 

نقهايوسف احمد فوزي السعداوي24628 116.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف اسامه عبدالفتاح دريهم24629 116اجهور  ع بني 

نقهايوسف السيد عبدالعليم عبدالجواد24630 102.5اجهور  ع بني 

ف24631 نقهايوسف السيد عبدالمومن مصطفن شر 74اجهور  ع بني 

نقهايوسف السيد دمحم السيد الزملي24632 74.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف حمادة دمحممرع دمحم24633 95اجهور  ع بني 

نقهايوسف خالد احمد عبدهللا صانوه24634 128.5اجهور  ع بني 

 دمحم السيد العفيفن24635
 
نقهايوسف دسوق 133اجهور  ع بني 

نقهايوسف رضا السيد دمحم عيىس24636 40.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف سامح عبدالحليم عبده24637 118.5اجهور  ع بني 

ي الوكيل24638
نقهايوسف سعيد اللينى 120.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف سعيد دمحم عل سعد24639 41.5اجهور  ع بني 

يف السيد عيىسي24640 نقهايوسف شر 127.5اجهور  ع بني 

يف انور دمحم عل الضاوى 24641 نقهابسيطه- يوسف شر 65اجهور  ع بني 

 عبده دمحم احمد عبدالفتاح24642
 
يف شوق نقهايوسف شر 119.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف صالح احمد دمحم ابو شوشة24643 60.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف عبدالفتاح السبد السعدى ابوحان24644 41اجهور  ع بني 

نقهايوسف عبدالفتاح انور ابراهيم العدوى24645 57.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف عبدهللا ابراهيم شحات المناخل24646 64.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف عبدهللا مصطفن سعيد دريهم24647 65اجهور  ع بني 

نقهايوسف عماد ابوزيد سليم24648 126اجهور  ع بني 

نقهايوسف عماد سعيد ابراهيم عبدالهادى24649 97.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف ماهر السيد عبدهللا عبدالوهاب24650 71اجهور  ع بني 

 عبدالعال24651
 
نقهايوسف دمحم حسن الدسوق 42.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف دمحم حسن السيد دويدار24652 101.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف دمحم شحات صديق السيد24653 94اجهور  ع بني 



نقهايوسف دمحم عيد السيد العكل24654 55اجهور  ع بني 

نقهايوسف دمحم نعمان دمحم حالوه24655 123اجهور  ع بني 

نقهايوسف محمود صبىح سليمان جعفر24656 90.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف مسعد عبدالفتاح عبدالوهاب حجازى24657 44اجهور  ع بني 

ن عبدالمومن ابراهيم حسن24658 نقهايوسف ياسي  63.5اجهور  ع بني 

نقهايوسف يوسف صادق يوسف عبدالننى24659 67اجهور  ع بني 

127.5اجهور  ع بناتقهااشاء ابوالنجا صبىح رمضان دويدار24660

130اجهور  ع بناتقهااشاء جمال دمحم عفيفن خاطر24661

130.5اجهور  ع بناتقهااشاء عبدالرحمن امام دمحمى ابو عيىس24662

ي عبدالرحمن عاشور24663
131.5اجهور  ع بناتقهااسماء حسينن

59اجهور  ع بناتقهااسماء سعيد دمحم احمد حجازى24664

ف24665 106.5اجهور  ع بناتقهااسماء عبدالكريم دمحم عواد شر

98.5اجهور  ع بناتقهااسماء عل فتىح عل الضاوى24666

106اجهور  ع بناتقهااسماء دمحم ابراهيم حسن ابورجب24667

69اجهور  ع بناتقهااسماء دمحم امام دمحم امام24668

63.5اجهور  ع بناتقهااسماء دمحم سعيد عبدالخالق دويدار24669

قت عل دمحم عل ابو النض24670 130اجهور  ع بناتقهااشر

131.5اجهور  ع بناتقهااالء احمد ربيع ابراهيم غراب24671

128.5اجهور  ع بناتقهااالء جمال دمحم ابراهيم الغمرى24672

103.5اجهور  ع بناتقهااالء عبدالفتاح دمحم شوعة24673

66اجهور  ع بناتقهااالء عبدهللا عل رمضان دويدار24674

132اجهور  ع بناتقهااالء عزت السعدى عواد ابو عيىس24675

134.5اجهور  ع بناتقهاالزهراء مختار عبدالمنصف بيوىم القليه24676

89.5اجهور  ع بناتقهاالسيده دمحم احمد عل جاد الحق24677

88.5اجهور  ع بناتقهاامل حسن احمد عبدالغفار غراب24678

ى24679 118اجهور  ع بناتقهاامل عبدهللا احمد اسماعيل اليى

114اجهور  ع بناتقهاامل دمحم عبدالباسط دمحم غراب24680

117.5اجهور  ع بناتقهاامل دمحم فتىحي عواد غانم24681

134.5اجهور  ع بناتقهاامل مختار دمحم عبدالفتاح حسب هللا24682

ه حامد دمحم حامد احمد24683 18.5اجهور  ع بناتقهاامي 

4.5اجهور  ع بناتقهاامينه احمد دمحم السيد البنا24684

49اجهور  ع بناتقهاامينه حماد عل احمد عبدالفتاح24685

شي 24686 38اجهور  ع بناتقهاامينه عبدالرازق عبدالرحمن دمحم شر

61اجهور  ع بناتقهاايمان اسامة عبدالفتاح بهنىسي24687

85.5اجهور  ع بناتقهاايمان خالد عباس محمود المناخل24688

ش24689 107.5اجهور  ع بناتقهاايمان ساىم عبدالحافظ ابوختي 

ى24690 109اجهور  ع بناتقهاايمان عبدهللا احمد اسماعيل اليى

ف24691 122اجهور  ع بناتقهاايمان دمحم كمال احمد شر

26.5اجهور  ع بناتقهاايه السيد زىك حسن جاد24692

14.5اجهور  ع بناتقهاايه رضا عبدالعزيز ابراهيم النعناع24693

22.5اجهور  ع بناتقهاايه طارق عبدالحكيم نبوى دبور24694

101اجهور  ع بناتقهاايه عبدالسميع السيد حسن دويدار24695

18.5اجهور  ع بناتقهاايه دمحم دمحم ابراهيم عالم24696

126.5اجهور  ع بناتقهاايه دمحم محمود دمحم باشة24697

57.5اجهور  ع بناتقهابسمله ايهاب حسينن دمحم عيىس24698

77.5اجهور  ع بناتقهابسمله دمحم دمحم الشاعر24699

ف امام دمحم شحان24700 134.5اجهور  ع بناتقهابسمه اشر

18.5اجهور  ع بناتقهابسمه سيد عبدالنعيم ا كامل ادم24701

104.5اجهور  ع بناتقهابسمه عماد دمحم عبدالفتاح منصور24702

116.5اجهور  ع بناتقهابسنت صالح عبدالرحمن عبدالعزيز العدس24703



ن24704 137اجهور  ع بناتقهاتسنيم صالح احمد امي 

125.5اجهور  ع بناتقهاثريا زكريا دمحم عبدهللا العبادى24705

ف24706 19.5اجهور  ع بناتقهاجنا دمحم دمحم الحسينن دمحم شر

105اجهور  ع بناتقهاجنن ايمن دمحم الشحات السعداوى24707

17اجهور  ع بناتقهاحبيبه هشام عل عواد العكل24708

ن طارق حمدى دمحم دريهم24709 101.5اجهور  ع بناتقهاحني 

134.5اجهور  ع بناتقهادعاء عبدالفتاح السيد ابراهيم دويدار24710

10.5اجهور  ع بناتقهادعاء عزت صادق بيوىم ندا24711

21اجهور  ع بناتقهادنيا احمد السيد عبدالرحمن ابو الحسن24712

67اجهور  ع بناتقهادنيا السيد عبداللطيف الضاوي24713

ف24714 46.5اجهور  ع بناتقهادنيا محسن حامد عبدالفتاح شر

69اجهور  ع بناتقهادينا دمحم طه علوان24715

132.5اجهور  ع بناتقهادينا دمحم دمحم ابراهيم ابو سنه24716

107.5اجهور  ع بناتقهادينا محمود حامد الشاىم24717

ن24718 117.5اجهور  ع بناتقهارحاب هشام دمحم الشحات ابو العني 

129اجهور  ع بناتقهارحمه احمد دمحم عبالمؤمن مسعود24719

125اجهور  ع بناتقهارحمه صبىحي دمحم رجب24720

56اجهور  ع بناتقهارضوى ساىمي حامد ابوهيكل24721

131.5اجهور  ع بناتقهارضوى دمحم مراد الوكيل24722

 خاطر24723
 
135.5اجهور  ع بناتقهارقيه طه عبدالحميد عبدالباق

119اجهور  ع بناتقهارقيه عادل فوزى طوجن دريهم24724

ي عبدالمنعم البكش24725
82.5اجهور  ع بناتقهاروان حسنن

107.5اجهور  ع بناتقهاروان خالد يىح احمد24726

125اجهور  ع بناتقهاروان رضا عبدالفتاح اسماعيل العبادى24727

115.5اجهور  ع بناتقهاروضه السيد عبدالغنن السيد صقر24728

127.5اجهور  ع بناتقهاروى مسعد سعد الرخ24729

127.5اجهور  ع بناتقهاريناد ساىم محمود عل البدوى24730

86.5اجهور  ع بناتقهاساره السيد عل عبدالرحمن شور24731

ن عاشور24732 ن عبدالرحمن حسني  121اجهور  ع بناتقهاساره حسني 

102اجهور  ع بناتقهاساره حمدى دمحم عل حماده24733

119.5اجهور  ع بناتقهاساره طارق حافظ دمحم الطنطاوى24734

118اجهور  ع بناتقهاساره دمحم بيوىم دمحم امام24735

126.5اجهور  ع بناتقهاساره دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالفتاح24736

87.5اجهور  ع بناتقهاساره محمود صابر دمحم خاطر24737

88اجهور  ع بناتقهاساميه عبدالرحمن دمحم دمحم الرفاعي24738

93اجهور  ع بناتقهاسلىم احمد صادق احمد العفيفن24739

ف عبدالعليم احمد ابواحمد24740 123اجهور  ع بناتقهاسلىم اشر

ن عاشور24741 ن عبدالرحمن حسني  129.5اجهور  ع بناتقهاسلىم حسني 

يف عبدالمنعم العبادي24742 133.5اجهور  ع بناتقهاسلىم شر

يف دمحم عبدالفتاح صقر24743 128.5اجهور  ع بناتقهاسلىم شر

130اجهور  ع بناتقهاسما ممدوح عواد دمحم عيىس24744

 سعيد السعداوى24745
ن
122.5اجهور  ع بناتقهاسماح هان

27.5اجهور  ع بناتقهاسمر احمد ابراهيم حسن حماده24746

41اجهور  ع بناتقهاسميه دمحم عبدالحافظ النجار24747

ن دمحم دمحم دريهم24748 124.5اجهور  ع بناتقهاسهر حسي 

75اجهور  ع بناتقهاسهيله يوسف عبدالعظيم يوسف موس24749

ي24750 وق السيد ابراهيم الزغنى
52.5اجهور  ع بناتقهاشر

ى24751 وق السيد احمد اسماعيل اليى 77.5اجهور  ع بناتقهاشر

ن العبادي24752 وق ايمن حسي  99.5اجهور  ع بناتقهاشر

وق عادل السيد منصور الشيخ ابراهيم24753 110.5اجهور  ع بناتقهاشر



وق عزت دمحم احمد عيىس24754 102.5اجهور  ع بناتقهاشر

وق عمرو دمحم عبدالعزيز محبوب24755 54اجهور  ع بناتقهاشر

وق محسن محمود حامد خلف24756 64.5اجهور  ع بناتقهاشر

ف24757  دمحم عبدالفتاح شر
ن
وق هان 97.5اجهور  ع بناتقهاشر

ن شعبان24758 84اجهور  ع بناتقهاشمس دمحم احمد حسي 

137اجهور  ع بناتقهاشهد احمد السيد دمحم مرع24759

92اجهور  ع بناتقهاشهد اسماعيل دمحم محمود ابوسعيد24760

121.5اجهور  ع بناتقهاشهد ايمن رفعت ابراهيم عاشور24761

 عل24762
 
75اجهور  ع بناتقهاشهد خالد فتىح الدسوق

32.5اجهور  ع بناتقهاشهد رضا يىح احمد العاض24763

51اجهور  ع بناتقهامنقطع- شهد عبدالرؤوف احمد عبدالرؤوف احمد 24764

116اجهور  ع بناتقهاشهد عصام عبدالحكيم ابراهيم شوعه24765

ن المناخل24766 115.5اجهور  ع بناتقهاشهد ماجد محمود امي 

ي علي زلطة24767
109.5اجهور  ع بناتقهاشهد دمحم عبدالغنن

136اجهور  ع بناتقهاشهد محمود دمحم ابراهيم دريهم24768

71اجهور  ع بناتقهاشهد هشام عبدالمنصف سالمه دمحم24769

30اجهور  ع بناتقهاشيماء طارق صادق دمحم مصطفن سعد24770

30اجهور  ع بناتقهاشيماء نبيل عبدالرحمن احمد منىس24771

ى24772 133اجهور  ع بناتقهاضىح احمد سعيد احمد اليى

ف محمود شعيب دمحم24773 126اجهور  ع بناتقهاضىح اشر

135.5اجهور  ع بناتقهاضىح ساىم راشد مصطفن العبادى24774

132.5اجهور  ع بناتقهاضىح مسعد فتىح صبىح عسل24775

137.5اجهور  ع بناتقهاعبي  عادل عبدالحميد موس مرع24776

ي تهاىمي السعداوي24777 128.5اجهور  ع بناتقهاعبي  دمحم الختي 

ن24778 21اجهور  ع بناتقهاعلياء مختار جالل دمحم امي 

83.5اجهور  ع بناتقهاغاده محمود دمحم عواد اسماعيل24779

115.5اجهور  ع بناتقهافاطمه ابراهيم عبدالسميع ابراهيم سالم24780

121اجهور  ع بناتقهافاطمه احمد ابراهيم جعفر24781

اوى24782 48اجهور  ع بناتقهافاطمه احمد احمد عبدالعزيز الشيى

138اجهور  ع بناتقهافاطمه احمد فاروق احمد24783

ف احمد دمحم دويدار24784 118.5اجهور  ع بناتقهافاطمه اشر

119اجهور  ع بناتقهافاطمه جوده دمحم دمحم الوكيل24785

133اجهور  ع بناتقهافاطمه حماده عبدالكريم عبدالهادى24786

108اجهور  ع بناتقهافاطمه سعيد عبدالفتاح دمحم حماده24787

24788
 
121.5اجهور  ع بناتقهافاطمه شاكر دمحم عبدالرحمن الدسوق

118.5اجهور  ع بناتقهافاطمه صالح عبدالرؤف دمحم دياب24789

135اجهور  ع بناتقهافاطمه عبدالعليم دمحم عل مرع24790

68.5اجهور  ع بناتقهافاطمه دمحم ابراهيم دمحم مزروع24791

132اجهور  ع بناتقهافاطمه دمحم دمحم ابراهيم شوعه24792

107.5اجهور  ع بناتقهافاطمه مسعد عل عبدالرحمن شور24793

70اجهور  ع بناتقهافاطمه نجم الدين دمحم مصطفن دمحم24794

!VALUE#اجهور  ع بناتقهامنقطع- فتحيه محمود دمحم محمود ابو سعيد 24795

133اجهور  ع بناتقهافرح ياش عل عبدالننى الشيخ نايل24796

123.5اجهور  ع بناتقهاماجده كمال طاهر دمحم24797

136اجهور  ع بناتقهامرام دمحم عبدهللا سالم البنا24798

65.5اجهور  ع بناتقهامروه عاطف حسن حسن النعناع24799

82.5اجهور  ع بناتقهامروه فيصل خليل الغمري24800

110اجهور  ع بناتقهامروه دمحم دمحم دمحم الطنطاوى24801

ن دمحم الحسينن الشاعر24802 120.5اجهور  ع بناتقهامريم ابو العيني 

72اجهور  ع بناتقهامريم احمد عبدالسميع الشيخ ابراهيم24803



82اجهور  ع بناتقهامريم ساىم ابراهيم ابراهيم دويدار24804

125اجهور  ع بناتقهامريم ساهر زكريا احمد عبدالفتاح24805

يف عبداللطيف عامر24806 121.5اجهور  ع بناتقهامريم شر

130اجهور  ع بناتقهامريم عل عمر احمد عبدالهادى24807

116.5اجهور  ع بناتقهامريم مصطفن عبدالمجيد دمحم خاطر24808

15اجهور  ع بناتقهاملك السيد رضا ابراهيم غراب24809

108اجهور  ع بناتقهاملك عبدالجواد دمحم رضا النجار24810

113.5اجهور  ع بناتقهاملك عبدالمعز ابراهيم عبدالحميد السعداوى24811

83اجهور  ع بناتقهاملك محمود سعيد محمود فرحات24812

96.5اجهور  ع بناتقهاملك ممدوح صادق عبدالحميد دنيا24813

!VALUE#اجهور  ع بناتقهامنقطع- منار عبدالفتاح دمحم مصطفن 24814

30اجهور  ع بناتقهامنة هللا احمد دمحم السيد حفنن24815

 هنيدى24816
 
112.5اجهور  ع بناتقهامنة هللا السيد دمحم الدسوق

139اجهور  ع بناتقهامنة هللا بدرالدين عبدالرسول دمحم حماده24817

72اجهور  ع بناتقهامنة هللا رافع ماجد سعيد الشاىم24818

يف دمحم شافع عمر24819 42اجهور  ع بناتقهامنة هللا شر

127.5اجهور  ع بناتقهامنة هللا عبدالغن  هالل دمحم الديبه24820

135.5اجهور  ع بناتقهامنة هللا عماد الدين دمحم حامد عبدالوهاب24821

131اجهور  ع بناتقهامنة هللا عمادالدين دمحم دمحم حجازى24822

ف سعيد الشحات24823 24.5اجهور  ع بناتقهامنه اشر

ى24824 96اجهور  ع بناتقهامنه السيد احمد اسماعيل اليى

29.5اجهور  ع بناتقهامنه جمعه دمحم جمعه عبدالرحمن24825

 حسبو24826
 
28.5اجهور  ع بناتقهامنه كرم ابوزيد الدسوق

136.5اجهور  ع بناتقهامنه دمحم صادق عل24827

111.5اجهور  ع بناتقهامنه محمود حسن دمحم عاشور24828

55اجهور  ع بناتقهامنه مصطفن دمحم مصطفن24829

80.5اجهور  ع بناتقهامنه ممدوح احمد دمحم البكش24830

131.5اجهور  ع بناتقهامنه نبيل دمحم عبدالفتاح خلف24831

ي24832 130.5اجهور  ع بناتقهامها مجدي عبدالفتاح عبدالىحي ناجى

125.5اجهور  ع بناتقهاىم حسام احمد جوده عيىس24833

86.5اجهور  ع بناتقهاىم ماجد دمحم احمد عيىس24834

ف24835 ف عبدالمنعم عبدالقادر شر 61.5اجهور  ع بناتقهانبويه اشر

ن المناخل24836 106.5اجهور  ع بناتقهاندى عصام محمود امي 

ف24837 133.5اجهور  ع بناتقهاندى عماد احمد رمضان شر

103اجهور  ع بناتقهاندى فايز عبدالعزيز عبدالحميد ابراهيم24838

78اجهور  ع بناتقهاندى دمحم مغاورى نض الشيخ حسن24839

ي24840 39اجهور  ع بناتقهاندى دمحم نعيم دمحم اليى

48اجهور  ع بناتقهاندى مسعد مجاهد دمحم الحىص24841

102اجهور  ع بناتقهانسمه رضا زكريا عبده عبدالفتاح24842

89اجهور  ع بناتقهانورا عادل عبدالحميد منصور عبدالفتاح24843

81.5اجهور  ع بناتقهانورا عبدهللا حسن خاطر24844

ه محمود دمحم خليل دريهم24845 135اجهور  ع بناتقهاني 

18اجهور  ع بناتقهاهاجر سعيد صبىحي شوعة24846

103.5اجهور  ع بناتقهاهاجر عاطف دمحم دمحم الوكيل24847

70.5اجهور  ع بناتقهاهاجر عماد دمحم دمحم هنيدى24848

91.5اجهور  ع بناتقهاهاجر عماد دمحم مرع دمحم24849

129اجهور  ع بناتقهاهبه ايمن دمحمى سالمه الرخ24850

 زهرى دمحم24851
ن
137.5اجهور  ع بناتقهاهدير هان

130اجهور  ع بناتقهاهنا رمضان عبدالعظيم يوسف موس24852

59اجهور  ع بناتقهاهناء عل دمحم عل باشا24853



32اجهور  ع بناتقهاوفاء دمحم عبدالكريم دمحم بركات24854

127.5اجهور  ع بناتقهاوالء صالح دمحم السيد السيىسي24855

يف عبدالمنعم نبهان البكش24856 133.5اجهور  ع بناتقهايارا شر

ن ابراهيم سعيد سليمان الغمرى24857 126اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ف عبدالحليم ابوسعده24858 ن اشر 125اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن السيد عطا يسن صقر24859 131اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن حامد السيد حامد القرقشداوى24860 88.5اجهور  ع بناتقهاياسمي 

يف ابراهيم دمحم ابراهيم24861 ن شر 111اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن عاشور السيد دمحم العطار24862 96.5اجهور  ع بناتقهاياسمي 

24863
 
ن عبدالرحمن دمحم ابراهيم الدسوق 112اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن دمحم السيد الشاىم24864 116اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن ممدوح دمحم احمد غراب24865 77.5اجهور  ع بناتقهاياسمي 

ن ع مقهااشاء مجدى عبدالجليل علي عوف24866 126كومبتي 

ن ع مقهاايمان حسن ابراهيم احمد موس24867 50.5كومبتي 

ن ع مقهاايمان سميح عبدالمحسن علي ابو جراده24868 39كومبتي 

ي24869
ن ع مقهابسيمة دمحم ابراهيم بيوىمي دمحم الصيفن 43كومبتي 

ي24870 ن ع مقهارانا عبدالنارص عبدالعال الشحات الزغنى 114كومبتي 

ن ع مقهارحمه حلىمي علي ابراهيم حسب24871 115.5كومبتي 

ن ع مقهارحمه عبدالفتاح فتىحي عبده العكل24872 118كومبتي 

ي دمحم سويلم24873
ن ع مقهاريهام صالح حسينن 119.5كومبتي 

ن ع مقهاساره عل حلىم حميد دمحم24874 47كومبتي 

ي عبالعاىطي24875
ن ع مقهاساره دمحم حسن مصطفن 124كومبتي 

ن ع مقهاشمس بركات احمد بركات سويلم24876 118كومبتي 

ن ع مقهامحاسن يوسف ابراهيم احمد موسي24877 52.5كومبتي 

ن ع مقهامروه جمال دمحم رشاد ابراهيم جادهللا24878 108.5كومبتي 

ن ع مقهامنة طارق عبدالودود منصور الديب24879 108.5كومبتي 

ي دمحم حامد بخيت24880 ن ع مقهامىادة ناجى 43.5كومبتي 

ن عبدالحميد عبدهللا بخيت24881 ن ع مقهانورهان حسي  70كومبتي 

ن حسن عادل حسن ابراهيم24882 ن ع مقهاياسمي  124.5كومبتي 

ن ياش علي ابراهيم جادهللا24883 ن ع مقهاياسمي  122كومبتي 

ن ع مقهاابراهيم عماد عبداللطيف دمحم العبادى24884 57.5كومبتي 

 دمحم24885
 
ن ع مقهااحمد جابر سعيد دسوق !VALUE#كومبتي 

ن ع مقهااحمد سعد الدين عبدهللا الديب24886 119.5كومبتي 

ن ع مقهااحمد عبدهللا دمحم ابراهيم حسب24887 62كومبتي 

ن ع مقهااحمد عبدهللا دمحم احمد عبدهللا24888 61.5كومبتي 

ن ع مقهاادم دمحم بهنساوى احمد عوف24889 56.5كومبتي 

ن ع مقهااسالم ربيع سعدالدين ابراهيم ابونصيف24890 51كومبتي 

ي دمحم مشعل24891
ي رضا الطوجن

ن ع مقهاالطوجن 40كومبتي 

ن ع مقهاباسم دمحم عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد24892 !VALUE#كومبتي 

ن ع مقهاحسن السيد حسن عبدالحليم العبادي24893 78.5كومبتي 

ن24894 ن ع مقهارمضان دمحم رمضان شحاته حسني  114.5كومبتي 

ن ع مقهاعبدالرحمن دمحم بيوىمي سعدالدين عوف24895 121.5كومبتي 

ي دمحم رضا احمد الديب24896
ن
ن ع مقهاعبدالرحمن هان 81.5كومبتي 

ن ع مقهاعبدهللا دمحم فتوح دمحم عبدالوهاب السيد24897 79كومبتي 

ي24898
ن ع مقهاعبده بيوىمي عبدهللا بيوىمي الصيفن 29.5كومبتي 

ن ع مقهاعبده دمحم عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد24899 !VALUE#كومبتي 

ن ع مقهاعبده دمحم عبدربه عبدالحليم العبادى24900 65كومبتي 

ن ع مقهاعمر سعد عبدالجد محمود موسي24901 26.5كومبتي 

ن ع مقهاعمر فتىح عل عبدالحميد صقر24902 34.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم ابراهيم عبدالجيد محمود موسي24903 35كومبتي 



ن يوسف حلفاوى العطار24904 ن ع مقهادمحم حسي  81.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم خليل دمحم خليل الشاعر24905 28.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم رافت عيد سليمان حسب24906 65كومبتي 

ن ع مقهادمحم رضا عبدالمحسن ابراهيم نصيف24907 102كومبتي 

ن ع مقهادمحم سعيد عل كمال الحنفن24908 24كومبتي 

ن ع مقهادمحم طه عبدالصمد دمحم عالم24909 58كومبتي 

ن ع مقهادمحم عبدالعليم دمحم احمد الديب24910 59.5كومبتي 

ي24911
ن ع مقهادمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح العفيفن 65كومبتي 

ن ع مقهادمحم عبدهللا دمحم احمد عبدهللا24912 74كومبتي 

ن ع مقهادمحم عبدالنارص دمحم عبدهللا الديب24913 123كومبتي 

ن ع مقهادمحم عمرو رمضان سليمان حسب24914 80.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم كرم دمحم احمد الديب24915 71كومبتي 

ن ع مقهادمحم ماهر عبدالحميد عبدهللا بخيت24916 77كومبتي 

ن ع مقهادمحم محمود دمحم دياب الديب24917 72.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم محمود دمحم دمحم ابوخضن24918 62.5كومبتي 

ن ع مقهادمحم هالل فوزى اسماعيل الدن24919 96كومبتي 

ن ع مقهامحمود احمد عبدالفتاح سيد احمد بركات24920 90.5كومبتي 

ن ع مقهامحمود نبيل عبدالرؤف منصور الديب24921 91كومبتي 

ي دمحم علي ابوسويلم24922
ن
ن ع مقهامحمود هان 98كومبتي 

ن ع مقهامحمود هالل عبدالجليل دمحم عالم24923 93.5كومبتي 

ن ع مقهامسعد ايمن دمحم احمد حالوة24924 127.5كومبتي 

 زىك مسلم الشاىم24925
ن
ن ع مقهايوسف هان 114كومبتي 

27.5عزبة الباجور ت أقهااالء صالح محمود عبدالعال محسب24926

88.5عزبة الباجور ت أقهاايه ايهاب فؤاد متوىل السيد العطار24927

29عزبة الباجور ت أقهاايه محسن السيد دمحم الصعيدى24928

ن رضوان24929 ي حسني  ف عبدالننى
43عزبة الباجور ت أقهادنيا اشر

113.5عزبة الباجور ت أقهارضا فرج محفوظ منصورزهران24930

33.5عزبة الباجور ت أقهاريهام عفيفن حسن عواد العطار24931

33.5عزبة الباجور ت أقهاشهد سيد ابراهيم دمحم جاد24932

ي24933
114عزبة الباجور ت أقهامريم عيد رجب بيوىمي طوجن

ي فؤاد متوىل السيد24934
ن
92.5عزبة الباجور ت أقهاىم هان

59.5عزبة الباجور ت أقهاهايدى سالمان ابراهيم عبدالعزيز دمحم24935

33.5عزبة الباجور ت أقهاابراهيم سامح ابراهيم بيوىم السيد24936

22عزبة الباجور ت أقهااحمد تامر فوزي احمد24937

59عزبة الباجور ت أقهااحمد سامح ابراهيم بيوىمي السيد24938

32عزبة الباجور ت أقهااحمد صابر معتمد علي ابوالسعود24939

87.5عزبة الباجور ت أقهاادم سيد كمال منصور زهران24940

37.5عزبة الباجور ت أقهااسالم السيد سعد عبدالعاىط سعد24941

51.5عزبة الباجور ت أقهاامي  وليد شعبان سالم السيد24942

46عزبة الباجور ت أقهامحمود السيد محمود متوىلي شتا24943

ي كمال منصور24944 85.5عزبة الباجور ت أقهامحمود رافت حرنى

28عزبة الباجور ت أقهامروان دمحم سعيد دمحم عبدالرحمن24945

85اجهور  ع الملحقة بناتقهاابتسام عبدالفتاح عبدالرحمن ابراهيم الشافع24946

118اجهور  ع الملحقة بناتقهاابتهال عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح السداوى24947

105.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااشاء رضا عل عبدالحميد صقر24948

ف24949 47.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااشاء شوكت السعيد دمحم شر

100.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااشاء دمحم عبدالشكور محمود عبدالفتاح24950

114اجهور  ع الملحقة بناتقهااسماء السيد عبدالعال السيد العبادى24951

96.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااسماء جمال ابراهيم حامد معوض24952

120اجهور  ع الملحقة بناتقهااسماء شكرى دمحم احمد دمحم24953



 خاطر24954
 
109اجهور  ع الملحقة بناتقهااسماء محروس دمحم عبدالباق

24955
ن
106.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااسماء دمحم فتىح عبدالعظيم الطنان

23اجهور  ع الملحقة بناتقهااالء ابراهيم دمحم منصور ابو النض24956

61.5اجهور  ع الملحقة بناتقهااالء حسن سعبداحمد ندا24957

111اجهور  ع الملحقة بناتقهااالء صالح عبدالحليم عل العايق24958

 العكل24959
 
ن لطفن دسوق 103.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاامل حسي 

76اجهور  ع الملحقة بناتقهاامل محمود دمحم احمد حبيب24960

ن24961 ه حماده السيد دمحم ابوالعني  27.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاامي 

ه صابر السيد الشاعر 24962 55اجهور  ع الملحقة بناتقهابسيطه- امي 

ه عماد الدين عبدالمنعم ابراهيم النعناع24963 20اجهور  ع الملحقة بناتقهاامي 

ه دمحم السيد دمحم االصم24964 116اجهور  ع الملحقة بناتقهاامي 

120.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان احمد ابراهيم حسن النجدى24965

137اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان خالد عبدالظاهر عبدالفتاح حسن24966

109اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان رفعت صابر دمحم ابو غربيه24967

129.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان صبىح صبىح سليمان جعفر24968

131.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان عبدالحكيم رفاع عبدالعال الشاعر24969

ن حالوه24970 124اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان دمحم محمود حسني 

52.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان مسعد زكريا دمحم عبدالموىل24971

134اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان ممدوح دمحم دمحم عبدالفتاح24972

125.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايمان هشام عباس عل حماد24973

100اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه سعيد ساىم احمد الهريدى24974

136.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه عصام دمحم عبدالفتاح24975

ن24976 66.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه عل شاكر عبدالىح حسي 

105.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه مجدى دمحم عبدالجواد زهران24977

122.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه دمحم عبدهللا دمحم زهران24978

83اجهور  ع الملحقة بناتقهاايه نعيم عل دمحم ابو سعده24979

ن24980 ن صالح عبدالىح حسي  61.5اجهور  ع الملحقة بناتقهابسمله حسي 

65اجهور  ع الملحقة بناتقهابسمه ضياء دمحم دمحم الصعيدى24981

110اجهور  ع الملحقة بناتقهابسمه عبدالعليم اسماعيل عل السيىس24982

95اجهور  ع الملحقة بناتقهابسنت وجدى الشحات دمحم الشحات المناخل24983

108.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاتسنيم دمحم ابراهيم السيد جوده24984

107.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاجنن صالح السيد السيد عيىس24985

71اجهور  ع الملحقة بناتقهاجومانه تامر سعيد دمحم احمد24986

35اجهور  ع الملحقة بناتقهاحبيبه دمحم احمد احمد عل24987

105.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاحبيبه ياش حسن عواد العكل24988

97اجهور  ع الملحقة بناتقهاحفصه عمر عبدالجواد محمود العبادى24989

4.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاحنان عل ابراهيم عطيه شمس الدين24990

ف24991 107.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاحنان ماجد دمحم عل شر

57.5اجهور  ع الملحقة بناتقهادعاء سعيد دمحم عل غانم24992

ن محمود زين الدين24993 131.5اجهور  ع الملحقة بناتقهادعاء محمود حسني 

127اجهور  ع الملحقة بناتقهادعاء منصور فتىح مصطفن زلطه24994

ى24995 51اجهور  ع الملحقة بناتقهادنيا احمد عبدالسميع ابراهيم اليى

61.5اجهور  ع الملحقة بناتقهادنيا دمحم ابراهيم السيد عيىس24996

44اجهور  ع الملحقة بناتقهادنيا دمحم دمحم البه النفيل الشيخ نايل24997

106اجهور  ع الملحقة بناتقهارانيا حسينن عيد دمحم الحىص24998

ف24999 56اجهور  ع الملحقة بناتقهارحمه السيد احمد احمد شر

94اجهور  ع الملحقة بناتقهارحمه حافظ منصور حافظ عبدالهادى25000

62.5اجهور  ع الملحقة بناتقهارضا حازم رضا خليل حسن25001

96.5اجهور  ع الملحقة بناتقهارقيه دمحم دمحم محمود ابو سعيد25002

78اجهور  ع الملحقة بناتقهارنا حسن حمدى دمحم حسن25003



 صادق ابراهيم ابراهيم25004
ن
72.5اجهور  ع الملحقة بناتقهارنا هان

124اجهور  ع الملحقة بناتقهارنيم احمد دمحم دمحم دويدار25005

119اجهور  ع الملحقة بناتقهاروميساء حماده دمحم احمد الزمل25006

129.5اجهور  ع الملحقة بناتقهارويدا حسام الدين جالل عطا الصديق25007

51.5اجهور  ع الملحقة بناتقهازينب حسن دمحم السيد مسلم25008

73اجهور  ع الملحقة بناتقهازينب طوجن الطوجن حسن البطط25009

84.5اجهور  ع الملحقة بناتقهازينب ياش مصطفن سالم حسن25010

 عباس عسل25011
 
86اجهور  ع الملحقة بناتقهاساره عباس دسوق

39اجهور  ع الملحقة بناتقهاساره دمحم احمد عبدالفتاح صقر25012

25013
 
22اجهور  ع الملحقة بناتقهاسعاده عبدالمؤمن عبدالمهيمن عبدالمؤمن الشمون

ن الشناوى25014 105اجهور  ع الملحقة بناتقهاسلىم ابراهيم دمحم حسني 

123اجهور  ع الملحقة بناتقهاسلىم السيد محمود مسلم الشاىم25015

129.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاسلىم فتىح دمحم دمحم العدس25016

 حماده25017
 
127اجهور  ع الملحقة بناتقهاسما عبدالمنعم ابراهيم دسوق

وق ابو الفضل دمحم السيد السيىس25018 98اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

ف سليمان السيد ابوعيىس25019 وق اشر 114.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

وق عاطف فتىح حسن جاد25020 92اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

ي البططي25021
وق عماد حمدي الطوجن 93.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

وق مصطفن دمحم عواد اسماعيل25022 65اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

وق وليد صالح دمحم شمس الدين25023 88اجهور  ع الملحقة بناتقهاشر

60اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد السيد حمدى عل العدس25024

 المشتوىل25025
 
 شحات دسوق

 
119.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد دسوق

ى25026 28اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد زىك منصور محمود بحي 

38اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد عصام الصديق السيد الصديق25027

25028
 
 السيد دسوق

 
118اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد عل دسوق

76.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد عماد سعد احمد عماره25029

70.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد عمرو صبىح دمحم ابو النض25030

53اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد دمحم عبداللطيف خليل25031

22اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد دمحم عل عزب عل25032

81.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشهد محمود دمحم دمحم المشتوىل25033

109.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاشيماء ابراهيم يوسف ابراهيم بدوى25034

40اجهور  ع الملحقة بناتقهاشيماء السيد عبدالغفار عبدالعزيز الصيفن25035

53اجهور  ع الملحقة بناتقهاضىح مختار دمحم دمحم العدس25036

53.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاعزيزه عبدهللا دمحم عبدهللا سعيد25037

94اجهور  ع الملحقة بناتقهاغاده شكرى صادق احمد العفيفن25038

47اجهور  ع الملحقة بناتقهاغرام عالء اسماعيل عبدالجواد عبدالرحمن25039

130اجهور  ع الملحقة بناتقهافاتن دمحم سعيد ابراهيم شعيب25040

138.5اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه احمد عبدالرحمن دمحم نوفل25041

56اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه اسماعيل دمحم ابراهيم النعناع25042

83.5اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه الشحات دمحم احمد زلط25043

75اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه بيوىم اسماعيل بيوىم مقلد25044

!VALUE#اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه حسن عبدالعاىط عبدالرحمن ابو الحسن25045

25اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه مجدى عبدالفتاح احمد عماره25046

24.5اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه دمحم صادق دمحم سعد25047

91اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه دمحم فتىح ابراهيم قطيه25048

103.5اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه موس دمحم دمحم ابوخضن25049

81اجهور  ع الملحقة بناتقهافاطمه ياش صبىح عبدالخالق عاشور25050

85.5اجهور  ع الملحقة بناتقهافرح عادل حامد محمود شعيب25051

وز ايمن احمد عيسوى الزيات25052 112اجهور  ع الملحقة بناتقهافي 

ن صبىح محمود نض الدين25053 107.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاليل امي 



111اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم خالد سمي  عبدالحافظ مصطفن25054

78اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم خالد دمحم السيد دريهم25055

68.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم شكرى دمحم احمد دمحم25056

122.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم عالء الدين عبدالفتاح دمحم دريهم25057

119اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم عماد دمحم احمد عبدالوهاب25058

131اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم عمرو دمحم دمحم ابوزيد حماد25059

ي السيد حسن السيد25060
71.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامريم مصطفن

ن عبدالرحمن ابراهيم الشافع25061 110اجهور  ع الملحقة بناتقهامنال حسي 

25062
 
129اجهور  ع الملحقة بناتقهامنة هللا عماد دمحم عبداللطيف الدسوق

89.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه احمد محمود احمد االصبح25063

كه25064 ن الي  يف عيد حسي  111.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه شر

107اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه فؤاد دمحم كمال عبدالحميد محمود25065

125.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه مجدى دمحم منصور ابو النض25066

18.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه دمحم صبىح السيد الزيات25067

89.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه دمحم محمود عبدالفتاح صقر25068

139.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه مسعد حسن دمحم الجمال25069

25070
 
 الدسوق

 
80.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنه هالل عبده دسوق

138.5اجهور  ع الملحقة بناتقهامنن عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن الصيفن25071

120اجهور  ع الملحقة بناتقهامها دمحم عبدالرحمن منصور الشيخ ابراهيم25072

75.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاىم عبدهللا عبدالعاىط عبدالرحمن25073

107اجهور  ع الملحقة بناتقهاىم دمحم عبدالجليل دمحم ابو عيىس25074

100اجهور  ع الملحقة بناتقهاىم دمحم فتىح عبدالمنعم النجار25075

132.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاىم دمحم مسعد السيد زلطه25076

107اجهور  ع الملحقة بناتقهاناديه سمي  السيد عل مقلد25077

80اجهور  ع الملحقة بناتقهانجالء عاطف عبدالعزيز يوسف ابو سعيد25078

106.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى ابو الفضل دمحم السيد السيىس25079

81.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى اسماعيل لطفن اسماعيل الدن25080

83اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى السيد عبدالفتاح السبد عويس25081

79اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى خالد احمد دمحم ابوجميل25082

70اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى رشدى دمحم عل غانم25083

122.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاندى دمحم انيس النجار25084

74اجهور  ع الملحقة بناتقهانعمه عصام الصديق السيد الصديق25085

120اجهور  ع الملحقة بناتقهانورا طارق ابراهيم احمد العفيفن25086

74.5اجهور  ع الملحقة بناتقهانورا عاطف زكريا الطوجن القلية25087

شي 25088 !VALUE#اجهور  ع الملحقة بناتقهانورا عبدهللا عبدالرحمن دمحم شر

16.5اجهور  ع الملحقة بناتقهانورا عبدالمنعم صادق محمود مصطفن25089

105.5اجهور  ع الملحقة بناتقهانورهان خالد عبدالغنن عل علوان25090

117اجهور  ع الملحقة بناتقهانورهان دمحم انيس النجار25091

121اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر السيد السيد دمحم قنديل25092

102.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر خالد دمحم عل سعد25093

102اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر رمضان السيد صالح بيان25094

116اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر لطفن عبدربه سعدالدين الضاوى25095

95.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر دمحم يوسف ابراهيم البدوى25096

ي25097 125اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر مصطفن عبدهللا عبدهللا اليى

117اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاجر وائل اسماعيل عبدهللا دمحم25098

130.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاهاله مسعود دمحم حسن سليمه25099

100اجهور  ع الملحقة بناتقهاهدى مصطفن عبدالعليم اسماعيل ابوعيىس25100

97.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاهدير فوزى عبدالمنعم عبدالفتاح منصور25101

 دمحم احمد ابواحمد25102
ن
119اجهور  ع الملحقة بناتقهاهنا هان

اوى25103 30.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاورده طلعت بيوىم ابراهيم الشيى



90.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاوالء السيد دمحم عواد اسماعيل25104

111.5اجهور  ع الملحقة بناتقهاوالء محمود لطفن محمود النجار25105

ن طارق دمحم عبدهللا جاد الحق25106 30اجهور  ع الملحقة بناتقهاياسميى

ن عمرو عبدالمقصود سعيد نصار25107 106اجهور  ع الملحقة بناتقهاياسمي 

36.5الصالحية ت أقهااشاء ايمن رشاد دمحم يوسف25108

93الصالحية ت أقهااسماء زيد عبدالظاهر زيد25109

112الصالحية ت أقهااالء عبدالمنعم عبداليى عبدالمنعم25110

119.5الصالحية ت أقهااالء دمحم عبدالعليم دمحم بدر25111

ف رمضان مهدى السيد25112 ه اشر 59الصالحية ت أقهاامي 

82الصالحية ت أقهاايمان حسن وصفن حسن فرج25113

99.5الصالحية ت أقهاايه جمعه محمود جمعة مصطفن25114

98.5الصالحية ت أقهابسمه دمحم مصطفن دمحم مصطفن25115

101الصالحية ت أقهاتسبيح طارق عبدالننى السيد25116

124الصالحية ت أقهاجنه حازم عواد عبدالعزيز25117

120الصالحية ت أقهاجنن طارق اسماعيل رضوان25118

 احمد25119
 
108.5الصالحية ت أقهاحنان رضا احمد عبدالباق

ن ابراهيم دمحم ابراهيم25120 80الصالحية ت أقهاحني 

62الصالحية ت أقهارحاب فتىح جالل دمحم مرس25121

119.5الصالحية ت أقهارحمه رضا عبدالرحمن دمحم25122

123.5الصالحية ت أقهارحمه قدرى سعد عل ابو زيد25123

125الصالحية ت أقهاروضه رضوان اسماعيل رضوان قطب25124

124.5الصالحية ت أقهاروضه عبدالفتاح عواد عباس25125

98.5الصالحية ت أقهازهراء شعبان عبدالمحسن محمود25126

104.5الصالحية ت أقهاسلىم عل جمال دمحم25127

125.5الصالحية ت أقهاسندس عصام سعد عل25128

يهان عصام عبدالسميع عباس25129 81.5الصالحية ت أقهاشر

ى فهيم السيد25130 23.5الصالحية ت أقهاشهد صيى

94الصالحية ت أقهاشهد مسعود فرج ابراهيم الديب25131

94الصالحية ت أقهامريم رمضان عبدالرحمن عبدالجليل25132

117الصالحية ت أقهامريم عالء الدين دمحم عثمان25133

9.5الصالحية ت أقهامريم دمحم سالمة سويلم25134

72الصالحية ت أقهاملك ايهاب حلىم ابراهيم25135

98الصالحية ت أقهاملك صبىح فوزى جمعة25136

127.5الصالحية ت أقهاملك عالء قنديل عاشور25137

109الصالحية ت أقهامنار نارص جالل دمحم25138

119الصالحية ت أقهاميسون عباس دمحم عبدهللا25139

131.5الصالحية ت أقهاندى صابر عبدالفتاح دمحم الشيخ بدر25140

133الصالحية ت أقهاندى طارق احمد بدر25141

97.5الصالحية ت أقهاندى عبدالننى رمضان امام25142

105.5الصالحية ت أقهاهاجر سليمان احمد زيد بدوى25143

91.5الصالحية ت أقهاهبه راضن دمحم علوان25144

ن سيد احمد عبدالرحمن علوان25145 126.5الصالحية ت أقهاياسمي 

يف ابو العال عواد25146 ن شر 129الصالحية ت أقهاياسمي 

120.5الصالحية ت أقهاابراهيم اسالم محمود دمحم25147

38.5الصالحية ت أقهاابراهيم حسن ابرهيم دمحم25148

45.5الصالحية ت أقهاابراهيم عيد سويلم سالمة25149

86.5الصالحية ت أقهااحمد جمال دبرك عبدالمجيد االعور25150

110.5الصالحية ت أقهااحمد حمدى ابراهيم موس دمحم25151

78الصالحية ت أقهااحمد سعودى بيوىم عل دمحم25152

54الصالحية ت أقهااحمد عيد علي موسي25153



ن فرج25154 111.5الصالحية ت أقهااحمد فرج حسني 

75.5الصالحية ت أقهااسالم خالد ابراهيم جمعة25155

38.5الصالحية ت أقهااسالم عبدالعزيز فهيم السيد25156

78الصالحية ت أقهااسماعيل سمي  ابرهيم دمحم25157

82الصالحية ت أقهاالسيد دمحم السيد مصطفن منصور25158

108.5الصالحية ت أقهاايهاب منصور عبدالمنعم بركات25159

29الصالحية ت أقهاجمعة ميىمي جمعة عبدالعزيز25160

ي25161 ي حسن بحي  34.5الصالحية ت أقهاحسن عبدالننى

75.5الصالحية ت أقهاحسن عل رمضان عل25162

44.5الصالحية ت أقهاحسن عمر ربيع حسن25163

57.5الصالحية ت أقهارضا عبدالغفار توفيق عبدالجواد25164

130الصالحية ت أقهازياد صالح احمد رفاع25165

72.5الصالحية ت أقهازياد دمحم جمعة مرس25166

82.5الصالحية ت أقهاعبدالرحمن احمد محمود جمعة25167

101الصالحية ت أقهاعبدالرحمن عبدالمنعم عبداليى عبدالمنعم عل25168

72الصالحية ت أقهاعبدالرحمن كرم عواد عواد دمحم25169

98الصالحية ت أقهاعبدالرحمن وليد السيد صالح25170

120.5الصالحية ت أقهاعبدهللا اسماعيل دمحم مرع25171

29الصالحية ت أقهاعبدهللا حمدى جمعة عبدالعزيز25172

96الصالحية ت أقهاعبدالمجيد فرج عبدالمجيد فرج25173

56الصالحية ت أقهاعبدالوهاب عبدالرسول عاشور عبدالرسول25174

109.5الصالحية ت أقهاعمر طه عواد عباس25175

97.5الصالحية ت أقهاكامل صالح توفيق صالح عبدالواحد25176

63.5الصالحية ت أقهادمحم احمد حلىم احمد25177

108.5الصالحية ت أقهادمحم احمد خليل دمحم25178

69.5الصالحية ت أقهادمحم حسن ابراهيم دمحم25179

119.5الصالحية ت أقهادمحم رمضان عل دمحم عل خالف25180

82الصالحية ت أقهادمحم صالح ابو السعود حسن25181

81الصالحية ت أقهادمحم عبدالرحمن دمحم كامل دمحم ابراهيم25182

80.5الصالحية ت أقهادمحم عبدالرحيم عبدالسالم عبدالرحيم25183

90.5الصالحية ت أقهادمحم عثمان دمحم عواد ابراهيم25184

83الصالحية ت أقهادمحم عل شعبان عل25185

81.5الصالحية ت أقهادمحم عمرو دمحم بيوىم25186

100.5الصالحية ت أقهادمحم دمحم محمود دمحم فرج25187

66.5الصالحية ت أقهادمحم وحيد شعبان دمحم25188

91.5الصالحية ت أقهامحمود عواد مرسي حسب اللة25189

!VALUE#الصالحية ت أقهامنقطع- مصطفن اسماعيل حماد ابراهيم عفيفن 25190

ن طه عواد عباس25191 120الصالحية ت أقهامعي 

ن دمحم25192 119.5الصالحية ت أقهايوسف منصور حسني 

88الصالحية ت أقهايوسف وليد عزيز عباس25193

126.5السيفا ع مقهااحسان احمد دمحم عل احمد25194

92.5السيفا ع مقهااشاء احمد بدر ابراهيم بدر علي25195

126السيفا ع مقهااشاء عيد ابراهيم ابونض25196

119.5السيفا ع مقهاافراج ايهاب عبدالمجيد عبدالفتاح االخضن25197

 سليمان دمحم الشحات مرس سيد احمد25198
ن
132السيفا ع مقهاامان

98السيفا ع مقهاايمان السيد ابراهيم خليل سالم25199

133السيفا ع مقهاايمان هشام دمحم حلىم ابراهيم عقل25200

131السيفا ع مقهاايناس عرفة سعيد عبدالوهاب عثمان25201

123.5السيفا ع مقهاايه عيد رضوان ابراهيم فرحات25202

ن25203 ف دمحمى شاهي  103.5السيفا ع مقهابسمله تامر دمحم اشر



ي ابراهيم ابراهيم عثمان25204
119السيفا ع مقهابسمه عبدالمرضن

 شحان جمعه حسن حمد25205
ن
112.5السيفا ع مقهاتهان

116السيفا ع مقهاجنن جمال سالمه مصطفن ابراهيم25206

124.5السيفا ع مقهاحبيبه جمال دمحم صالح عبدربه الشعراوى25207

120السيفا ع مقهادعاء شعبان السيد عل راشد25208

118.5السيفا ع مقهادعاء يوسف دمحم ماجد زىك احمد25209

132السيفا ع مقهارحاب رجب فهيم السيد عل عل25210

126.5السيفا ع مقهارحمه دمحم صبىحي علي علي ابو النض25211

ي25212 ي احمد زىك عبدالننى
ن
126.5السيفا ع مقهارحمه هان

91السيفا ع مقهازينب احمد ابراهيم االخضن25213

71.5السيفا ع مقهاساره السيد بدر ابراهيم بدر25214

يف عبدالعليم مرس سيد احمد25215 115السيفا ع مقهاسلىم شر

يف عبدهللا جيى ابرهيم25216 120.5السيفا ع مقهاسلىم شر

ن احمد25217 118.5السيفا ع مقهاسلىم شعبان حسني 

117.5السيفا ع مقهاسلىم عاطف دمحم دمحم عل العطار25218

113.5السيفا ع مقهاسما عاطف رجب عبدالحافظ محمود الفف 25219

107السيفا ع مقهاسما دمحم عل عباس عل25220

107.5السيفا ع مقهاسمر سمي  ابراهيم ابراهيم ابونض25221

109.5السيفا ع مقهاسيده عبدالحليم فرج احمد دمحم االخضن25222

ي االخضن25223
ي احمد عفيفن

وق عفيفن 116السيفا ع مقهاشر

وق مصطفن دمحم احمد دمحم25224 123.5السيفا ع مقهاشر

ف يوسف احمد صالح25225 86السيفا ع مقهاشهد اشر

86السيفا ع مقهابسيطه- شهد قنديل احمد علي جوهري 25226

134السيفا ع مقهاشيماء مروان كمال عبدالمؤمن ابراهيم25227

127السيفا ع مقهافاطمه احمد عبدالمنعم زيدان عبدالمؤمن25228

64السيفا ع مقهافاطمه فتىح كامل عبدالمحسن دمحم25229

118السيفا ع مقهافاطمه دمحم ابراهيم خليل سالم25230

29.5السيفا ع مقهافريده يشى عبدالجليل امام دمحم25231

89.5السيفا ع مقهاكاميليا كامل سالمةدمحم بدر شعراوي25232

!VALUE#السيفا ع مقهامنقطع- كريمه دمحم احمد طه ابراهيم 25233

126السيفا ع مقهالمياء ياش فرج منتض25234

ن25235 62السيفا ع مقهامريم سعيد دمحم سعد الدين خضي  حسني 

43.5السيفا ع مقهامريم مختار احمد سالم25236

47السيفا ع مقهاملك حمدان عباس ابراهيم امام25237

132السيفا ع مقهاملك كامل صالح كامل دمحم خالف25238

105.5السيفا ع مقهامنة هللا وائل عبدالعليم احمد بركات25239

115السيفا ع مقهامنة جمال عبدالكريم السيد25240

106.5السيفا ع مقهاميادة حمدي عبدالمحسن ابراهيم حظ25241

45السيفا ع مقهانجوى حمدى السيد عبدالرحمن الغراب25242

ن25243 24.5السيفا ع مقهاندى حامد عيد تسم حسني 

ن عواد25244 ن عبدالسميع حسني  115.5السيفا ع مقهاندى حسني 

135السيفا ع مقهاندى طاهر دمحم كامل دمحم ابراهيم25245

72.5السيفا ع مقهانورا السيد عزت عيد ابراهيم25246

118السيفا ع مقهانورا صالح يوسف عبدالسميع يوسف25247

112السيفا ع مقهانورهان منصور السيد دمحماحمد االخضن25248

ي دمحمالسيد25249 61.5السيفا ع مقهاهايدى ضياء خي 

112السيفا ع مقهاوسام عماد السيد حمدان خضي 25250

ل عبدالرحمن سيف25251 ن 137السيفا ع مقهاوالء مسعد سيف اللي 

ن ابراهيم سيف 25252 !VALUE#السيفا ع مقهامنقطع- يارا دمحم امي 

ن25253 ن بدر سعيد بدر امي  39.5السيفا ع مقهاياسمي 



ن صالح صالح سالم خليل25254 21.5السيفا ع مقهاياسمي 

ف ابراهيم رفاع دمحم25255 102.5السيفا ع مقهاابراهيم اشر

!VALUE#السيفا ع مقهاابراهيم فتىحي ابراهيم ابراهيم بركات25256

102السيفا ع مقهااحمد السيد احمد السيد البدوي25257

127.5السيفا ع مقهااحمد جمعة بدر عبدربه جوهر25258

126السيفا ع مقهااحمد حاىم االسالم دمحم احمد الكحل25259

 شلنى25260
57.5السيفا ع مقهااحمد سعيد شلنى عفيفن

129.5السيفا ع مقهااحمد سالمه عبدالمهيمن عباس علي25261

110السيفا ع مقهااحمد طاهر يىح صادق احمد25262

105.5السيفا ع مقهااحمد عرفه جمعه احمد دمحم25263

113السيفا ع مقهااحمد عصام دمحم دمحم ابو النض25264

68السيفا ع مقهااحمد دمحم عل السيد خليفة25265

ي ابراهيم موس25266
34السيفا ع مقهااحمد ممدوح عبدالغنن

ي احمد صديق25267
66السيفا ع مقهااحمد منصور حسنن

ي طلعت يحن  دمحم خالف25268
ن
116السيفا ع مقهااحمد هان

130السيفا ع مقهااسالم عماد حمدى عبدالعزيز25269

64السيفا ع مقهااسالم دمحم حسيب فرج عبدالجيد25270

64.5السيفا ع مقهااسالم ناجى دمحم دمحم ابو النض25271

ي سيف25272
95السيفا ع مقهاالسيد عالء السيد دمحم عفيفن

ف فؤاد موس خضي 25273 117.5السيفا ع مقهاامي  اشر

89.5السيفا ع مقهاانور كامل السيد احمد كامل25274

ن25275 ن جمعة دمحم حساني  96.5السيفا ع مقهابسام حسي 

ن جمال دمحممصطفن25276 120السيفا ع مقهاجمال حسي 

37السيفا ع مقهاحازم احمد فوزي السيد دمحم25277

113السيفا ع مقهاحسن خالد بيوىم محمودموسىبدر25278

ي حامد احمد25279 ي عصام دمحم خي  113السيفا ع مقهاخي 

68.5السيفا ع مقهارضوان فتيان رضوان ابراهيم فرحات25280

68.5السيفا ع مقهازياد حمدان عباس ابراهيم امام25281

75السيفا ع مقهاسيف احمد جمال احمد محمود25282

29السيفا ع مقهاشهاب احمد عبدالكريم السيد موس25283

117.5السيفا ع مقهاطاهر رمضان عزت عيد ابراهيم25284

55.5السيفا ع مقهاعبدالتواب عماد عبدالتواب ابراهيم متوىلي25285

ي عبدالحميد25286
 
40السيفا ع مقهاعبدالحميد عبدالنارص ابراهيم الدسوق

ي25287
33.5السيفا ع مقهاعبدالرحمن جيى عيد صالح عفيفن

ي25288 ي شلنى
ي عفيفن 71.5السيفا ع مقهاعبدالرحمن فوزي شلنى

87.5السيفا ع مقهاعبداللطيف ابراهيم عبداللطيف ابراهيم ابراهيم25289

120.5السيفا ع مقهاعبدهللا عبدالخالق عبدالمحسن عبدالوهاب عل25290

ن25291 ي مدبوىلي شاهي 
ن
108السيفا ع مقهاعبدهللا هان

103السيفا ع مقهاعبدهللا هشام عبدهللا دمحم صديق25292

104السيفا ع مقهاعبدالمجيد تامر عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد25293

102السيفا ع مقهاعمار هشام سعد قطب سيف25294

ن سعيد ابراهيم دمحم حظ25295 137السيفا ع مقهاعمر حسي 

79.5السيفا ع مقهاعمر مختار جمعة احمد دمحم25296

ي عواد25297
106.5السيفا ع مقهاكريم عمرو عواد حسينن

129السيفا ع مقهاكريم دمحم صبىحي علي علي25298

117السيفا ع مقهاكمال عادل كمال عبدالفتاح السيد25299

102السيفا ع مقهاكمال كامل كمال عليوة محمود25300

77.5السيفا ع مقهالؤى رمضان عبدالمنعم عبدالصمد عبدالقادر25301

57.5السيفا ع مقهامازن عماد السيد دمحم مرسي الشيخ بدر25302

 علي25303
 
ن خالددسوق 97السيفا ع مقهادمحم احمد حسي 



62السيفا ع مقهادمحم احمد رفاع احمد خضي 25304

121السيفا ع مقهادمحم احمد رمضان عبدالعظيم السيد احمد25305

120السيفا ع مقهادمحم احمد عبدالمحسن ابراهيم دمحم حظ25306

61السيفا ع مقهادمحم اسامه جالل شعبان25307

ف عبدالجليل امام25308 33.5السيفا ع مقهادمحم اشر

30السيفا ع مقهادمحم انور يوسف ابراهيم خضي 25309

90.5السيفا ع مقهادمحم جمال دمحم عمر دمحم25310

ي حامد25311 38السيفا ع مقهادمحم حسام الدين دمحم خي 

131السيفا ع مقهادمحم خالد دمحم دمحم ابو النض25312

ي خضي 25313
77.5السيفا ع مقهادمحم شحان خضي  عفيفن

123.5السيفا ع مقهادمحم صالح جودة عبدالصمد عبدالقادر25314

96السيفا ع مقهادمحم ضياء الدين دمحم عثمان ابراهيم25315

110السيفا ع مقهادمحم عبداللطيف عبدالفتاح عبدالوهاب25316

79.5السيفا ع مقهادمحم عرفة احمد محمود احمد سيف25317

45.5السيفا ع مقهادمحم عصام يوسف احمد صالح25318

89السيفا ع مقهادمحم عقل دمحم عقل محمود25319

40.5السيفا ع مقهادمحم عيد فؤاد موس خضي 25320

108.5السيفا ع مقهادمحم مسعد سعد قطب سيف25321

88.5السيفا ع مقهادمحم مهدى دمحم مهدى هندي25322

100السيفا ع مقهادمحم وجيه سعد قطب سيف25323

87.5السيفا ع مقهادمحم وجيه عباس علي خضي 25324

103السيفا ع مقهامحمود صالح احمد السيد دمحم بدوي25325

114.5السيفا ع مقهامحمود دمحم السيد دمحم عبدالقادر25326

90.5السيفا ع مقهامصطفن ضياء الدين دمحم عثمان ابراهيم25327

95.5السيفا ع مقهامعاذ السيد رضوان مرسي سيد احمد25328

ي عثمان25329
ن حلىمي دمحم حسينن 132.5السيفا ع مقهامعي 

ي احمد25330
 
122السيفا ع مقهانفيل طارق ابراهيم الدسوق

شوم/شقهااشاء ياش سعيد يس حسينن غادور25331 ن ت أ بيى 106خالد حساني 

شوم/شقهااسماء ايهاب عبدالعظيم حسن الديب25332 ن ت أ بيى 131خالد حساني 

شوم/شقهااسماء عبدالننى حافظ محمود عون25333 ن ت أ بيى 130خالد حساني 

شوم/شقهااعتماد دمحم خليل قطب25334 ن ت أ بيى 128.5خالد حساني 

ي نبوي ربيع علي دمحم25335
ن
شوم/شقهاامان ن ت أ بيى 93خالد حساني 

 السيد عيىس25336
ن
شوم/شقهاامل دمحم حجاج عبدالشاق ن ت أ بيى 131خالد حساني 

ن25337 شوم/شقهاايمان احمد نجاح ابراهيم دمحم شاهي  ن ت أ بيى 100.5خالد حساني 

شوم/شقهاايمان سعيد سالم زين العابدين سالم25338 ن ت أ بيى 84خالد حساني 

ى شحات حسن بيوىم رمضان25339 شوم/شقهاايمان صيى ن ت أ بيى 133.5خالد حساني 

شوم/شقهاايه رضا رشاد ابراهيم حواش25340 ن ت أ بيى 121خالد حساني 

شوم/شقهابسمله عالء عباس جالل يوسف25341 ن ت أ بيى 130خالد حساني 

شوم/شقهابسمله فوزى يونس سليمان عل25342 ن ت أ بيى 131.5خالد حساني 

شوم/شقهابسمله دمحم فتىحي زىكي دمحم رمضان25343 ن ت أ بيى 127.5خالد حساني 

ن يوسف25344 شوم/شقهابسمه يوسف حسي  ن ت أ بيى 137خالد حساني 

شوم/شقهاتسنيم بدوى دمحم ابراهيم25345 ن ت أ بيى 108خالد حساني 

شوم/شقهاتسنيم عبدالمنعم جالل نعمة هللا25346 ن ت أ بيى 137خالد حساني 

شوم/شقهاتغريد عزت محمود عبده25347 ن ت أ بيى 97.5خالد حساني 

شوم/شقهاتف  طلبه نض الدين دمحم طلبه25348 ن ت أ بيى 102خالد حساني 

شوم/شقهاجنا عبدالمنعم عيد عبدالعزيز سليمان25349 ن ت أ بيى 75خالد حساني 

شوم/شقهاجنن ايهاب دمحم ابراهيم السيد25350 ن ت أ بيى 133.5خالد حساني 

شوم/شقهاجنن وليد جوده دمحمى25351 ن ت أ بيى 104خالد حساني 

شوم/شقهاجيهان فايز فوزى دمحم غريب25352 ن ت أ بيى 105خالد حساني 

شوم/شقهاداليا ربيع محمود عبدالغنن25353 ن ت أ بيى 100.5خالد حساني 



شوم/شقهادينا دمحم دمحم فؤاد مكاوى25354 ن ت أ بيى 97.5خالد حساني 

شوم/شقهارانيا دمحم احمد دمحم25355 ن ت أ بيى 101.5خالد حساني 

شوم/شقهارقيه حسن عبدالمعط حسن السيد25356 ن ت أ بيى 134.5خالد حساني 

شوم/شقهارقيه عبدهللا احمد السيد25357 ن ت أ بيى 68خالد حساني 

شوم/شقهارنا ممدوح عبدالغفار احمد بلبول25358 ن ت أ بيى 125.5خالد حساني 

شوم/شقهاروان احمد فتىح محمودطايع25359 ن ت أ بيى 117خالد حساني 

شوم/شقهاروان مجدى دمحم حسن25360 ن ت أ بيى 112.5خالد حساني 

شوم/شقهاريهام صابر وهيدى صابر25361 ن ت أ بيى 109خالد حساني 

ى عبدربة عل دمحم25362 شوم/شقهاريهام صيى ن ت أ بيى 138.5خالد حساني 

شوم/شقهاريهام صالح عزت عبدالغفار25363 ن ت أ بيى 134خالد حساني 

شوم/شقهاريهام عادل ابراهيم عل25364 ن ت أ بيى 123خالد حساني 

شوم/شقهاريهام وليد فاروق عاشور25365 ن ت أ بيى 118خالد حساني 

شوم/شقهازينب صابر حلىم عل دمحم البدوى25366 ن ت أ بيى 113خالد حساني 

ن عل25367 شوم/شقهازينب دمحم احمد ابوالعني  ن ت أ بيى 137.5خالد حساني 

شوم/شقهازينه اسامة السيد عبدالظاهر25368 ن ت أ بيى 135خالد حساني 

شوم/شقهاساره هيثم دمحم محمود25369 ن ت أ بيى 120.5خالد حساني 

شوم/شقهاسلىم خالد يىحي محمود احمد25370 ن ت أ بيى 127خالد حساني 

شوم/شقهاسما نارص عبدهللا حسن25371 ن ت أ بيى 113.5خالد حساني 

ه نعيم عبدربه السيد25372 شوم/شقهاسمي  ن ت أ بيى 105خالد حساني 

شوم/شقهاسندس عبدالجليل حمدى عبدالجليل حجازى25373 ن ت أ بيى 115.5خالد حساني 

شوم/شقهاسهام عبدالقادر عبدهللا صابر25374 ن ت أ بيى 131خالد حساني 

وق حاتم سمي  امام25375 شوم/شقهاشر ن ت أ بيى 114.5خالد حساني 

وق عبدالعظيم حموده عبدالعظيم25376 شوم/شقهاشر ن ت أ بيى 126.5خالد حساني 

ف عبدالننى احمد احمد نض خالف25377
شوم/شقهاشهد اشر ن ت أ بيى 121.5خالد حساني 

ي ابوالخي  دمحم سالم25378 شوم/شقهاشهد بكري خي  ن ت أ بيى 102خالد حساني 

شوم/شقهاشهد زكريا سالمه خليل25379 ن ت أ بيى 126خالد حساني 

شوم/شقهاشهد عل احمد دمحمعبدالحافظ25380 ن ت أ بيى 115.5خالد حساني 

شوم/شقهاشهد وليد دمحم فوزى دمحم منصور25381 ن ت أ بيى 131.5خالد حساني 

ين محمود يوسف عباس عل يوسف25382 شوم/شقهاشي  ن ت أ بيى 86خالد حساني 

شوم/شقهاشيماء عصام نارص احمد موس25383 ن ت أ بيى 128خالد حساني 

ن بلبول25384 شوم/شقهاضىح ايمن قناوى حسي  ن ت أ بيى 79.5خالد حساني 

شوم/شقهاعال بهجت يوسف يوسف25385 ن ت أ بيى 36.5خالد حساني 

شوم/شقهاغاده منصور محمود سند25386 ن ت أ بيى 121.5خالد حساني 

شوم/شقهافاطمه دمحم نجاح احمد25387 ن ت أ بيى 11خالد حساني 

شوم/شقهافاطمه مصطفن سليمان عبدالعزيز25388 ن ت أ بيى 46.5خالد حساني 

ن25389 ي فتىحي دمحم حسني 
ن
شوم/شقهافاطمه هان ن ت أ بيى 123خالد حساني 

ف دمحم عباس عبدالعزيز25390 شوم/شقهالقاء اشر ن ت أ بيى 126.5خالد حساني 

شوم/شقهامريم سعيد عيد حمدي احمد بلبول25391 ن ت أ بيى 130.5خالد حساني 

شوم/شقهامريم صالح دمحم رفاع محجوب سعد25392 ن ت أ بيى 115.5خالد حساني 

شوم/شقهامريم محمود دمحم السيد عيسوى25393 ن ت أ بيى 103خالد حساني 

شوم/شقهاملك حسينن نض الدين دمحم طلبه25394 ن ت أ بيى 101خالد حساني 

شوم/شقهاملك طه دمحم جمعه دمحم25395 ن ت أ بيى 17خالد حساني 

شوم/شقهاملك دمحم صبىح السيد25396 ن ت أ بيى 73.5خالد حساني 

شوم/شقهامنار حماده فتىح زىك25397 ن ت أ بيى 54خالد حساني 

ن عل25398 شوم/شقهامنار ياش حمدى ابوالعني  ن ت أ بيى 74.5خالد حساني 

ن25399 شوم/شقهامنة السيد سعيد دمحم حسني  ن ت أ بيى 112خالد حساني 

دمحمسالم25400 ى ابوالخي  شوم/شقهامنة هللا احمد خي  ن ت أ بيى 122.5خالد حساني 

شوم/شقهامنة هللا زكريا احمد دمحم احمد الخوىلي25401 ن ت أ بيى 92خالد حساني 

شوم/شقهامنة هللا سعيد احمد احمد نض خالف25402 ن ت أ بيى 25خالد حساني 

شوم/شقهامنة هللا طارق حمدتو فهىم السيد25403 ن ت أ بيى 113.5خالد حساني 



شوم/شقهامنه صالح فتىح دمحم دمحم قطب25404 ن ت أ بيى 117.5خالد حساني 

شوم/شقهامنه عبدالاله عبدالاله عبدالاله دمحم25405 ن ت أ بيى 105خالد حساني 

شوم/شقهابسيطه- ىم طه دمحم حسن 25406 ن ت أ بيى 57.5خالد حساني 

شوم/شقهاميادة حماده فتىح ذىك25407 ن ت أ بيى 80.5خالد حساني 

شوم/شقهاندى السيد مرع هاشم25408 ن ت أ بيى 114.5خالد حساني 

ن دمحم حسن25409 شوم/شقهاندى حسي  ن ت أ بيى 69.5خالد حساني 

شوم/شقهاندى عصام فوزى عبدالفتاح عفيفن25410 ن ت أ بيى 128.5خالد حساني 

شوم/شقهاندى عماد جوده يوسف قطب25411 ن ت أ بيى 118.5خالد حساني 

شوم/شقهاندى مسعد عيد حمدى احمد25412 ن ت أ بيى 125.5خالد حساني 

شوم/شقهاندى نبيل حلىم زىك25413 ن ت أ بيى 92.5خالد حساني 

شوم/شقهانعمات رضا دمحم حسن25414 ن ت أ بيى 101.5خالد حساني 

شوم/شقهانور فايز حلىم فتح هللا25415 ن ت أ بيى 137خالد حساني 

شوم/شقهانورهان حمدى سالم رفاع سالم25416 ن ت أ بيى 103خالد حساني 

ن احمد عثمان دمحم عثمان25417 شوم/شقهانيفي  ن ت أ بيى 81خالد حساني 

ف عل حسن25418 شوم/شقهاهاله اشر ن ت أ بيى !VALUE#خالد حساني 

شوم/شقهاهانم الليىس سمي  جوده25419 ن ت أ بيى 68خالد حساني 

ف السيد دمحم عبدالعال25420 شوم/شقهاهبه اشر ن ت أ بيى 137خالد حساني 

شوم/شقهاهبه عبدالنارص انور قطب امام25421 ن ت أ بيى 136.5خالد حساني 

شوم/شقهاهدير مسعد دمحم الهادى25422 ن ت أ بيى 127.5خالد حساني 

ن عاطف عل عبدالكريم25423 شوم/شقهاياسمي  ن ت أ بيى 78.5خالد حساني 

ي السيد25424
ن عبدهللا يوسف مصطفن شوم/شقهاياسمي  ن ت أ بيى 100خالد حساني 

 عوض25425
 
شوم/شقهاابراهيم سعيد ابراهيم دسوق ن ت أ بيى 64.5خالد حساني 

شوم/شقهاابراهيم يوسف ابراهيم مغاوري يوسف25426 ن ت أ بيى 57خالد حساني 

شوم/شقهااحمد ايمن احمد حسن احمد25427 ن ت أ بيى 116.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد ايمن محمود احمدبيوىم25428 ن ت أ بيى 73خالد حساني 

شوم/شقهااحمد زىك فتىح زىك25429 ن ت أ بيى 122خالد حساني 

شوم/شقهااحمد طارق دمحم السيد25430 ن ت أ بيى 129.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد عصمت دمحم رفاع محجوب25431 ن ت أ بيى 115خالد حساني 

شوم/شقهااحمد عل دويدار عل دويدار25432 ن ت أ بيى 104.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد فايز فتىح احمد دمحم بلبول25433 ن ت أ بيى 23.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد دمحم يىح مرس مرس عوض25434 ن ت أ بيى 42.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد محمود يوسف عباس عل25435 ن ت أ بيى 21.5خالد حساني 

شوم/شقهااحمد وليد صابر زينهم دمحم25436 ن ت أ بيى 63.5خالد حساني 

شوم/شقهااالمي  وليد احمد عل احمد25437 ن ت أ بيى 128.5خالد حساني 

شوم/شقهاانس دمحم احمد قطب بلبول25438 ن ت أ بيى 127خالد حساني 

شوم/شقهاجالل نصار جالل نصار امام25439 ن ت أ بيى 127.5خالد حساني 

 جوده اللينى25440
ن
شوم/شقهاجوده واق ن ت أ بيى 44.5خالد حساني 

شوم/شقهاحبيب دمحم حبيب ابراهيم دمحم25441 ن ت أ بيى 68خالد حساني 

شوم/شقهاحسام حسن حجاج دمحم امام طعيمة25442 ن ت أ بيى 41.5خالد حساني 

ى متوىل يوسف متوىل االعرج25443 شوم/شقهاحسام صيى ن ت أ بيى 100خالد حساني 

شوم/شقهاربيع احمد سعد عل حسن25444 ن ت أ بيى 101خالد حساني 

شوم/شقهارشاد رزق شحاته رزق مجاهد25445 ن ت أ بيى 61خالد حساني 

شوم/شقهارياض عل عبدالجليل ايراهيم25446 ن ت أ بيى 103خالد حساني 

شوم/شقهازكريا محجوب زكريا محجوب موس25447 ن ت أ بيى 80خالد حساني 

شوم/شقهازهرى سالمه زهرى سالمه25448 ن ت أ بيى 119.5خالد حساني 

شوم/شقهازياد رفعت بدري احمد عبدالوهاب25449 ن ت أ بيى 118.5خالد حساني 

شوم/شقهازياد مسعد دمحم يونس25450 ن ت أ بيى 61خالد حساني 

شوم/شقهاسعيد احمد سعيد حسن25451 ن ت أ بيى 55.5خالد حساني 

يف احمد دمحم توفيق25452 شوم/شقهاصابر شر ن ت أ بيى 25.5خالد حساني 

ن االخضن25453 شوم/شقهاصبىح فتىحي دمحم حسني  ن ت أ بيى 85.5خالد حساني 



شوم/شقهاطه فريد شحاته رزق مجاهد رزق مجاهد25454 ن ت أ بيى 119.5خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالحميد احمد عبدالتواب السيد25455 ن ت أ بيى 59خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن احمد متوىل احمد25456 ن ت أ بيى 108خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن ايمن صبىح مصطفن يوسف25457 ن ت أ بيى 61خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن حمدى سعيد دمحم امام25458 ن ت أ بيى 84خالد حساني 

ن احمد25459 شوم/شقهاعبدالرحمن صفوت حسان ابوالعني  ن ت أ بيى 111.5خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن فادى دمحم عبدالسميع25460 ن ت أ بيى 115.5خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن دمحم حمدي عبدالجليل حجازي25461 ن ت أ بيى 86.5خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن دمحم شفيق بدوى سالم25462 ن ت أ بيى 128.5خالد حساني 

ن25463 شوم/شقهاعبدالرحمن دمحم مسعد عل حسي  ن ت أ بيى 111خالد حساني 

شوم/شقهاعبدالرحمن مصطفن دمحم كامل دمحم25464 ن ت أ بيى 49.5خالد حساني 

شوم/شقهاعبدهللا بدوى حنفن بدوى دمحم25465 ن ت أ بيى 102خالد حساني 

شوم/شقهاعبدهللا رمضان احمد مرس عبدالرازق25466 ن ت أ بيى 45خالد حساني 

شوم/شقهاعبدهللا سعيد عبدهللا حسن25467 ن ت أ بيى 94.5خالد حساني 

يف عبدهللا عبدالرحمن عبدالرحمن25468 شوم/شقهاعبدهللا شر ن ت أ بيى 126خالد حساني 

شوم/شقهاعبدهللا دمحم عبدهللا دمحمى عفيفن25469 ن ت أ بيى 85.5خالد حساني 

شوم/شقهاعزت ايمن عزت السيد عباس25470 ن ت أ بيى 71خالد حساني 

شوم/شقهاعقل دمحم عقل مغاورى25471 ن ت أ بيى !VALUE#خالد حساني 

شوم/شقهاعل حماده عبده سالمه علىخليل25472 ن ت أ بيى 109.5خالد حساني 

شوم/شقهاعل عرفات صالح عل صالح25473 ن ت أ بيى 104خالد حساني 

شوم/شقهاعمار عالء حمدى احمديوسف25474 ن ت أ بيى 63خالد حساني 

شوم/شقهاعمار ياش سعيد يوسف متوىل االعرج25475 ن ت أ بيى 110.5خالد حساني 

ن احمد25476 شوم/شقهاعمر محمود حسان ابوالعني  ن ت أ بيى 128خالد حساني 

شوم/شقهافارس احمد دمحم احمد السيد25477 ن ت أ بيى 59خالد حساني 

شوم/شقهافوزى دمحم فوزى توفيق سليمان عوض25478 ن ت أ بيى 108خالد حساني 

ن دمحم العدوى25479 شوم/شقهاكرم ياش كرم حساني  ن ت أ بيى 100خالد حساني 

شوم/شقهاكريم عل ابراهيم عل ابراهيم الزيات25480 ن ت أ بيى 54خالد حساني 

شوم/شقهاكريم دمحم صابر دمحم25481 ن ت أ بيى 72خالد حساني 

شوم/شقهامازن طاهر دمحم ابراهيم السيد ابوالنض25482 ن ت أ بيى 132.5خالد حساني 

شوم/شقهامالك عماد يوسف محموددمحمبدر25483 ن ت أ بيى 99خالد حساني 

شوم/شقهادمحم ابراهيم طلبه دمحم طلبه نض الدين25484 ن ت أ بيى 122خالد حساني 

شوم/شقهادمحم احمد احمد قطب بلبول25485 ن ت أ بيى 39خالد حساني 

شوم/شقهادمحم احمد جمال السيد دمحم25486 ن ت أ بيى 95.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم احمد نبيه دمحم شديد بالغ25487 ن ت أ بيى 101.5خالد حساني 

ى25488 ف عل بحي  شوم/شقهادمحم اشر ن ت أ بيى 118.5خالد حساني 

ن25489 شوم/شقهادمحم السيد دمحم احمد عل ابوالعني  ن ت أ بيى 122.5خالد حساني 

ى رمضان مصطفن يوسف25490 شوم/شقهادمحم خي  ن ت أ بيى 123خالد حساني 

شوم/شقهادمحم سيد دمحمى حسن25491 ن ت أ بيى 122.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم عادل عفيفن دمحم عفيفن25492 ن ت أ بيى 126خالد حساني 

شوم/شقهادمحم عل عبدربه عل خليل بلبول25493 ن ت أ بيى 126خالد حساني 

شوم/شقهادمحم عماد حمدى سالم25494 ن ت أ بيى 75خالد حساني 

شوم/شقهادمحم عماد ربيع عباس ابراهيم25495 ن ت أ بيى 82.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم عمر صابر زينهم دمحم25496 ن ت أ بيى 106.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم فرج رزق ابوالنجادمحم عمران25497 ن ت أ بيى 57.5خالد حساني 

ي زىكي ابراهيم25498 شوم/شقهادمحم فرحات عبدالننى ن ت أ بيى 105.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم فوزى عزت دمحمى عوده ابوالنض25499 ن ت أ بيى 130.5خالد حساني 

شوم/شقهادمحم محمود بيوىم السيد دمحم فتيح25500 ن ت أ بيى 116خالد حساني 

شوم/شقهادمحم محمود عبدهللا محمود دمحم25501 ن ت أ بيى 113خالد حساني 

شوم/شقهادمحم وائل حمدى السيد عل البدوى25502 ن ت أ بيى 123.5خالد حساني 

ن25503 شوم/شقهامحمود حمدى فوزى حسني  ن ت أ بيى 130.5خالد حساني 



شوم/شقهامحمود سامح محجوب رفاع محجوب25504 ن ت أ بيى 82خالد حساني 

شوم/شقهامحمود ساىم عباس جالل يوسف25505 ن ت أ بيى 46.5خالد حساني 

شوم/شقهامحمود دمحم فتوج دمحم منصور25506 ن ت أ بيى 83.5خالد حساني 

ن25507 شوم/شقهامحمود ياش طلعت عبدالخالق حسي  ن ت أ بيى 99.5خالد حساني 

 سمي  فتىح نور 25508
شوم/شقهابسيطه- مصطفن ن ت أ بيى 98.5خالد حساني 

شوم/شقهامصطفن دمحم ابوالنجا عل بيوىم25509 ن ت أ بيى 116.5خالد حساني 

شوم/شقهامصطفن دمحم منصور ابراهيم25510 ن ت أ بيى 73خالد حساني 

شوم/شقهامصطفن محمود دمحم محمود25511 ن ت أ بيى 121خالد حساني 

ن25512 شوم/شقهامني  علي مني  فوزي حسني  ن ت أ بيى 85خالد حساني 

شوم/شقهامومن سمي  دمحم عبدالعال يوسف25513 ن ت أ بيى 103.5خالد حساني 

شوم/شقهانبيه دمحم نبيه دمحم شديد25514 ن ت أ بيى 113خالد حساني 

شوم/شقهايوسف السيد حسن يوسف حسن25515 ن ت أ بيى 22.5خالد حساني 

شوم/شقهايوسف صالح يىح ابراهيم عل ناجى25516 ن ت أ بيى 73.5خالد حساني 

شوم/شقهايوسف دمحم عبدالرحمن عباس25517 ن ت أ بيى 58.5خالد حساني 

شوم/شقهايوسف دمحم عبدهللا عل عبدهللا25518 ن ت أ بيى 125خالد حساني 

 سمي  فهىم حنا فهىمي25519
ن
نقليوبابانوب هان 129.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم احمد ابراهيم دمحم ابراهيم25520 75.5صالح الدين ع بني 

ن عيد عواض طيطه25521 نقليوبابراهيم حسي  21صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم خالد احمد ابراهيم عبدالفتاح25522 97صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم ساىم ابراهيم عل مشعل25523 85صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم سيد مرزوق سالمه عطية25524 107.5صالح الدين ع بني 

يف ابراهيم عل السداوى25525 نقليوبابراهيم شر 109.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم طلعت ابراهيم ابراهيم البحراوى25526 125.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم عبدالعزيز عبدالننى عبدالفتاح بدر25527 118صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم عبدالمنعم مدبوىل احمد طه فايد25528 78صالح الدين ع بني 

يف25529 نقليوبابراهيم عبده صالح عبده شر 87صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم عالء علي دمحم حماد25530 75.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم عيد رمضان سالم رمضان25531 116صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم احمد عواض25532 126.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم سيد عكه25533 110صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم عباس مرعي25534 69صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم25535 109صالح الدين ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم سعيد حسن رزق25536 116.5صالح الدين ع بني 

يف25537 نقليوبابراهيم دمحم سيد سالم شر 130صالح الدين ع بني 

 دمحم فتىح عبدهللا25538
 
نقليوبابراهيم مصطفن ابراهيم دسوق 134.5صالح الدين ع بني 

نقليوبابوبكر فاضل متوىلي سيد احمد25539 121صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم ابراهيم احمد دعبس25540 111صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم احمد ابراهيم علي25541 51صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم سعيد احمد درويش25542 132.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم معراج ابراهيم ابو العال25543 133صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد احمد دمحم احمد شعالن25544 18.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد اسامة صالح صالح عبدالمومن25545 114صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ايهاب عتمان شاكر احمد25546 130صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد بدر الدين احمد احمد السبىكي25547 128.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد جابر رمضان دمحم رشوان25548 98.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد حسام احمد مهدي عبدالحميد محمود25549 121صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد حسن دمحم حسن عكه25550 103صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد حسنن سيد عواد الصعيدى25551 101.5صالح الدين ع بني 

ن25552 ن عواض سيد حسي  نقليوباحمد حسي  95.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد حمدى رمضان قطب عبدالعال25553 122صالح الدين ع بني 



نقليوباحمد خالد سالمة دمحم خضي 25554 130.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد رافت دمحم محمود ابو زيد25555 86صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد رشاد دمحم عواض البلبيىس25556 94صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد رضا ابراهيم حسن دمحم25557 130.5صالح الدين ع بني 

نقليوببسيطه- احمد زين العابدين احمد القبيىس دمحم 25558 95.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد ساىم سعد عبدهللا مرعي25559 113صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد سعد دمحم دمحم ابو سعد25560 65صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد سعيد عبدالجليل سعيد مرع25561 100.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد سيد احمد سيد ابو نار25562 119صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد سيد حسن عبدهللا عطيه25563 107صالح الدين ع بني 

ي احمد25564
نقليوباحمد سيد خليل مصطفن 114صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد سيد دمحم السيد حماد25565 125.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد شحته عبدالرحيم عالم دعبس25566 13.5صالح الدين ع بني 

يف احمد احمد قيشو25567 نقليوباحمد شر 130.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد طاهر ابو زيد عطا هللا دمحم25568 9صالح الدين ع بني 

ن25569 نقليوباحمد عبدالستار يوسف عل حساني  65.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد عبدالمنعم حسنن سيد عيد25570 69صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد عصام عبدالرازق دمحم الشاذىل25571 108صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد عصام دمحم عوده دمحم25572 120صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم ابراهيم اسماعيل احمد رضا25573 123.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم احمد احمد عل25574 34.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم حسن صالح مرع25575 44.5صالح الدين ع بني 

ن عبداللطيف عبدالرحمن25576 نقليوباحمد دمحم حسي  114.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم حلىم عبدالحميد الهليلي25577 124صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم رضا ابو الفتوح عبدهللا25578 101.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم رمضان ابراهيم الغنام25579 95صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم رمضان دمحم عيىس25580 85.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم سيد حنفن سليم25581 97صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالتواب عبدالغنن عبدالرحيم25582 117.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالخالق احمد الطنطاوي25583 120صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالرؤف السيد دمحم25584 96.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالننى دمحم شلنى25585 107صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم عشماوى احمد عطية الكوىم25586 119صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم علي المغرنى عل25587 79.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد دمحم دمحم بيوىم الحمىصي25588 77.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد محمود احمد عبدالىحي ناجيه25589 88صالح الدين ع بني 

ي دمحم25590 نقليوباحمد محمود احمد عبدالننى 74صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد مصطفن زىك زىك عل ابو يوسف25591 106.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد مصطفن يوسف رمضان فرج25592 103.5صالح الدين ع بني 

ي قورص25593 ي شلنى نقليوباحمد منصور شلنى 113صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد نور الدين احمد مرس خليل خطاب25594 119.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد وائل احمد فتىح ابو السعود25595 44.5صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد وائل خليل دمحم عبدالرحمن25596 124صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد وليد حنفن محمود عرفه25597 105صالح الدين ع بني 

نقليوباحمد وليد عيد شعبان جاد25598 69صالح الدين ع بني 

 اسماعيل25599
 
نقليوباحمد وليد دمحم شوق 31.5صالح الدين ع بني 

نقليوبادم دمحم طه خضن دمحم25600 132.5صالح الدين ع بني 

ن دمحم شعبان25601 نقليوبادهم نارص حسي  113.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسامه دمحم احمد عوض دمحم القشاوي25602 135.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم ابراهيم ابراهيم سيد الغنام25603 79صالح الدين ع بني 



نقليوباسالم اسامة ابو القاسم بسطاوى ابراهيم25604 114صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم اسامة مصطفن عبدالمقصود عبدالغنن25605 97صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم طارق احمد احمد الغنام25606 103صالح الدين ع بني 

ي25607 نقليوباسالم عادل رمضان محمود شلنى 108.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم دمحم ابراهيم وهبه ابراهيم25608 71.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم دمحم سليمان جابر الطحاوى25609 69.5صالح الدين ع بني 

ن دمحم25610 ى امي  نقليوباسالم دمحم صيى 122.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم دمحم فتىح عبدالجواد جمعه25611 120.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم مصطفن حكيم مصطفن دمحم25612 100.5صالح الدين ع بني 

ن عماره25613 نقليوباسالم مهدى عزت امي  94.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم نور طنطاوى سيد النجار25614 102صالح الدين ع بني 

نقليوباسالم وائل فاروق عبدالفتاح شبل25615 112.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسماعيل عواض اسماعيل عبدالسالم شعبان25616 89.5صالح الدين ع بني 

نقليوباسماعيل دمحم اسماعيل عبدالخالق دمحم25617 68صالح الدين ع بني 

نقليوباسماعيل مرس اسماعيل مرس خطاب25618 117.5صالح الدين ع بني 

ف دمحم حلىم مصطفن عشماوى25619 نقليوباشر 70صالح الدين ع بني 

ف دمحم عل احمد غنيم25620 نقليوباشر 64صالح الدين ع بني 

نقليوبامي  ساىمي فؤاد علي الدر25621 132.5صالح الدين ع بني 

نقليوبانس دمحم عبدالننى محروس بدر25622 105.5صالح الدين ع بني 

نقليوبانس دمحم دمحمى دمحم الغزوىل25623 112صالح الدين ع بني 

 منصور25624
 
نقليوبانس ياش ابراهيم الدسوق 105صالح الدين ع بني 

نقليوباياد دمحم احمد عبدالحميد دمحم25625 130صالح الدين ع بني 

ف سيد احمد عوض25626 نقليوببالل اشر 132.5صالح الدين ع بني 

نقليوببيشوى مجدى بخيت قالدة بشارة25627 101صالح الدين ع بني 

يل ياش ابراهيم عبدهللا ابراهيم25628 نقليوبجيى 113صالح الدين ع بني 

نقليوبجميل صابر ابوشيع دمحم فرج25629 73.5صالح الدين ع بني 

نقليوبجميل دمحم محمود محمود ابومرمر25630 29.5صالح الدين ع بني 

نقليوبحسام احمد عواض عبدالمقصود بركات25631 89صالح الدين ع بني 

نقليوبحسام حافظ سيد عواض لتوام25632 111صالح الدين ع بني 

ن25633 نقليوبحسن ايمن حسن حامد حسني  123.5صالح الدين ع بني 

 حسن عبدالحميد دمحم25634
 
نقليوبحسن عبدالباق 93صالح الدين ع بني 

نقليوبحسن عبدالمنعم حسن عبدالغنن حسن25635 119.5صالح الدين ع بني 

نقليوبحسن دمحم عل دمحم هيكل25636 76صالح الدين ع بني 

نقليوبحسن محمود حسن حلىمي راشد عماره25637 28صالح الدين ع بني 

ن عباس عمر25638 ف حسي  ن اشر نقليوبحسي  119.5صالح الدين ع بني 

ن اسماعيل عبدالفتاح25639 ن سيد حسي  نقليوبحسي  34.5صالح الدين ع بني 

ن شهاب الدين25640 ن عالء سيد حسي  نقليوبحسي  67.5صالح الدين ع بني 

ن فرج ابوسيبع25641 ن فرج حسي  نقليوبحسي  68.5صالح الدين ع بني 

ن دمحم سيد عبدهللا عواض25642 نقليوبحسي  110.5صالح الدين ع بني 

ن دمحم25643 نقليوبحمد خطاب كامل حسي  9صالح الدين ع بني 

نقليوبحمزه احمد ابراهيم دمحم نصار25644 64.5صالح الدين ع بني 

نقليوبحمزه احمد احمد دمحم عبدالقادر25645 71.5صالح الدين ع بني 

ن فرج بيوىم عمر25646 نقليوبحمزه حسي  19صالح الدين ع بني 

نقليوبحمزه عبدالعاىط عبدالحميد مصطفن االقطش25647 80.5صالح الدين ع بني 

نقليوبحمزه نضالدين طنطاوى دمحم بدر25648 131صالح الدين ع بني 

ن سيد سيد حسن25649 نقليوبخالد حسي  18صالح الدين ع بني 

نقليوبخالد صالح محروس السيد فريختو25650 40صالح الدين ع بني 

نقليوبخالد عبدالننى دمحم احمد خفاجى25651 59.5صالح الدين ع بني 

نقليوبذياد تامر عادل عطا هللا ابراهيم25652 63صالح الدين ع بني 

نقليوبربيع دمحم ربيع صالح عبداللطيف25653 66صالح الدين ع بني 



نقليوبرحيم طارق منصور عبده منصور25654 118صالح الدين ع بني 

نقليوبرضا دمحم رضا ابراهيم عوض25655 77صالح الدين ع بني 

ي25656 نقليوبرمضان صالح رمضان محمود شلنى 61.5صالح الدين ع بني 

ن موس25657 ي الراهب امي 
ن
نقليوبريمون هان 101صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد ابراهيم دمحم عبدالسالم ابراهيم25658 79صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد ابو السعود شعبان محمود عطيه25659 85.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد احمد اسماعيل غياض خليفة25660 111صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد احمد جمعه عبدالعزيزعبداللطيف25661 32صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد احمد مسعد دمحم البكرى25662 63.5صالح الدين ع بني 

ي دمحم طلبه25663
نقليوبزياد احمد مصطفن 25.5صالح الدين ع بني 

نقليوببضى- زياد اسامة حسن محمود حسن 25664 85صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد حامد عبدالعليم حامد عبدالعليم25665 115صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد حسن حسن دمحم محمود25666 32.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد رمضان رجب امام عبدالتواب25667 86صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد سيد ابو شيع ابراهيم شوشان25668 58صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد عبدالعزيز نحمده عبدالعزيز الهليلي25669 99.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد عبدهللا ابراهيم عبدهللا مرع25670 38.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد عبده حسن عبده عويمر25671 72صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد عل سعيد عبدالعزيز البشار25672 130صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد عمرو عواض احمد سيد الغنام25673 50.5صالح الدين ع بني 

 احمد25674
ن
نقليوبزياد قاسم احمد كيالن 94.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد دمحم عز الدين الجعبانى سيد25675 30.5صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد دمحم عودة مصطفن بطاح25676 94صالح الدين ع بني 

نقليوبزياد دمحم عيىس دمحم الكوىم25677 133.5صالح الدين ع بني 

ي حسن زىكي حسن25678
ن
نقليوبزياد هان 62.5صالح الدين ع بني 

ى هارون عواض25679 نقليوبزياد وليد بحي  59.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسعد سيد مسعد عبدالىح دمحم25680 43.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسعيد احمد سعيد محمود زهران25681 73صالح الدين ع بني 

نقليوبسعيد سامح سعيد ابراهيم ابراهيم متوىلي25682 49.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسعيد سيد سعيد امام حشاد25683 112.5صالح الدين ع بني 

ن25684 نقليوبسعيد دمحم سعيد جابر حسني  111صالح الدين ع بني 

نقليوبسعيد محمود يوسف محمود عواض عبدربه25685 81.5صالح الدين ع بني 

ن25686 نقليوبسالمه وليد سالمة عثمان حسي  75صالح الدين ع بني 

نقليوبسليم دمحم يشى دمحم الغنام25687 116.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسليمان خميس سليمان عواض دمحم25688 85صالح الدين ع بني 

يف25689 نقليوبسيد احمد صالح عبده شر 99صالح الدين ع بني 

نقليوبسيد عبدهللا محمود عل رجب25690 50.5صالح الدين ع بني 

25691
ن
نقليوبسيد دمحم سيد فرج الطربان 112صالح الدين ع بني 

نقليوبسيف الدين ماهر همام عبدالغنن طيطه25692 121.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسيف الدين مجدى عل صبىح دمحم خليفة25693 108.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسيف الدين دمحم عطيه عبدالفتاح شعت25694 124.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسيف الدين محمود حسن عبدالرحيم علي خليفه25695 122.5صالح الدين ع بني 

نقليوبسيف خالد عبدالمعبود دمحم حسن25696 131.5صالح الدين ع بني 

ن25697 ن ابراهيم ابو العيني  نقليوبسيف عبدالحكيم ابوالعني  130صالح الدين ع بني 

ى انيس رمضان25698 ف بحي  نقليوبشادى اشر 131صالح الدين ع بني 

نقليوبشادى سيد شعبان سيد دمحم25699 125.5صالح الدين ع بني 

نقليوبشهاب سيد صبيح عبدالرحمن عبدهللا25700 90.5صالح الدين ع بني 

نقليوبشهاب دمحم عثمان دمحم ابو نفيسه25701 47.5صالح الدين ع بني 

نقليوبصابر سمي  صابر دمحم احمد25702 74.5صالح الدين ع بني 

نقليوبصفن الدين محمود سيد سيد هيكل25703 122صالح الدين ع بني 



نقليوبصالح دمحم صالح موس احمد الكوىم25704 66صالح الدين ع بني 

نقليوبصالح دمحم دمحم ابراهيم سليمان25705 21صالح الدين ع بني 

نقليوبصالح دمحم دمحم سيد ابو سبيع25706 38.5صالح الدين ع بني 

نقليوبطارق احمد منصور محمود الغنام25707 48.5صالح الدين ع بني 

نقليوبطارق ايمن عبدالحميد علي مشحوت25708 75صالح الدين ع بني 

نقليوبطنطاوى احمد طنطاوى عل السقا25709 37.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعادل عبده سيد عبده ابو سالم25710 137صالح الدين ع بني 

نقليوبعادل دمحم فتىح صابر مغازى25711 121.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعادل مصطفن سيد سيد قايد25712 103صالح الدين ع بني 

نقليوبعادل ياش سيد عبده ابوسالم25713 120.5صالح الدين ع بني 

ن25714 نقليوبعبدالرؤوف احمد صابر عبده حسي  118.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ابراهيم رفاعي ابراهيم رفاعي25715 29صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ابراهيم دمحم ابراهيم عكه25716 117.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن جمعه دمحم حسن سيد25717 94صالح الدين ع بني 

ي رزق25718
نقليوبعبدالرحمن سمي  عبدالظاهر عبدالغنن 121.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد صبىح عواض بركات25719 131.5صالح الدين ع بني 

ي توفيق عماره25720 نقليوبعبدالرحمن سيد عبدالننى 71.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد دمحم حسان منصور25721 79صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد دمحم سيد الكوىمي25722 99صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد دمحم دمحم عبدالدايم25723 110صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن صابر عبدالرحمن عبدالواحد عثمان25724 78.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن طارق دمحم عبده سيد25725 90صالح الدين ع بني 

ن عيىس25726 نقليوبعبدالرحمن عادل حسن امي  118.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عادل سيد سيد دمحمى25727 92صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عواض عبدالتواب معتوق مرسي25728 112صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن فتىحي صابر ابراهيم دمحم25729 116صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عواد شعبان الفيشاوى25730 108صالح الدين ع بني 

ي25731
ن
نقليوبعبدالرحمن دمحم دمحم فرج الطربان 104صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم دمحم نجيب فتىح ابو خوض25732 90.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحمي عيد دمحمي عويس25733 78.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن محمود دمحم محمود سيد احمد25734 76صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن محمود يوسف حجازي دمحم25735 102.5صالح الدين ع بني 

 سعيد عطا هللا السيد25736
ن
نقليوبعبدالرحمن هان 96صالح الدين ع بني 

 يوسف عبدالرحمن عبدهللا25737
ن
نقليوبعبدالرحمن هان 34.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالرحمن يوسف عبدالحميد عبدالحميد عبود25738 101صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا ابراهيم علي سيد علي صقر25739 92صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا احمد عل عبدالرحيم عطوه25740 110.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا ايهاب السيد عبدهللا زلط25741 62.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا بدوى دمحم بدوى الغنام25742 108.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا جودة عبدهللا عبداليى غنيم25743 72.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا خالد محجوب عبدالخالق25744 132.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا عواض عبده عواض ابو دنيا25745 132صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم عبدالحميد عبدالحميد عبود25746 87صالح الدين ع بني 

ي سمي  عبدالرحمن النجدي25747 نقليوبعبدهللا ناجى 136.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا نض عبدالننى عبدالفتاح بدر25748 83صالح الدين ع بني 

ن25749  طنطاوى عبدهللا حساني 
ن
نقليوبعبدهللا هان 42صالح الدين ع بني 

ي عبدالحميد خليل25750
ئ
ي دمحم رجان

ن
نقليوبعبدهللا هان 103.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدهللا يىح ابراهيم عواد قنديل25751 94صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالهادى تامر دمحم عبده سيد25752 76صالح الدين ع بني 

نقليوبعبدالوهاب حسام عبدالوهاب عزىم عبدالوهاب25753 103.5صالح الدين ع بني 



نقليوبعثمان احمد عثمان سالم عثمان25754 74صالح الدين ع بني 

ن عبدالمنعم25755 ى عزت امي  نقليوبعزت خي  108.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعزت صالح رجب اسماعيل عيد25756 31صالح الدين ع بني 

نقليوبعزت دمحم عزت شافعي السايس25757 57صالح الدين ع بني 

نقليوبعالء الدين رزق فوزى احمد داود25758 88.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعل حسن عل حسن الفيشاوى25759 84صالح الدين ع بني 

نقليوبعل خالد عل خالد عل25760 124صالح الدين ع بني 

نقليوبعل سيد سليمان عل سليمان25761 110.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعل طارق عل عواض بغدادى25762 94.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعل عطيه دمحم عطيه عبدالعزيز25763 88صالح الدين ع بني 

نقليوبعل دمحم عل مصطفن خفاجى25764 48صالح الدين ع بني 

نقليوبعماد عبدالرحمن شعبان حسن خليفه25765 33صالح الدين ع بني 

نقليوبعمار عبدهللا فاروق عبدالمجيد عبدالمجيد25766 51.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمار عواض درويش درويش درويش25767 67صالح الدين ع بني 

ي25768 شانى
نقليوبعمار دمحم مصطفن رضاض الشر 54صالح الدين ع بني 

نقليوبعمار وائل دمحم موس دمحم25769 114صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر ابراهيم دمحم عواض دمحم25770 125صالح الدين ع بني 

25771
ن
نقليوبعمر ابراهيم منصور احمد الملحان 52صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر احمد دمحم بدوي مجاهد25772 129صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر احمد دمحم عبدالحليم عل25773 47.5صالح الدين ع بني 

25774
ن
نقليوبعمر احمد دمحم عبداللطيف السعدن 89صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر احمد دمحم عل االسيوىط25775 120.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر احمد دمحم عل ايوب25776 124صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر انور عبدالعزيز حسن دمحم25777 136.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر حسن مختار حسب الننى ناجية25778 111صالح الدين ع بني 

 احمد قلديش25779
 
نقليوبعمر خالد شوق 131.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر رجب سعيد سالم ابراهيم25780 71صالح الدين ع بني 

ف25781 ف عبدالخالق شر نقليوبعمر رمضان شر 81صالح الدين ع بني 

25782
ن
نقليوبعمر سيد فتىحي حامد الملحان 132صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر عبدالننى دمحم دمحم امام25783 119صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر عزت عزت عبده ابو فرج25784 99.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر عل كمال عل عبدالرحيم25785 115.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر محرم فؤاد سيد زعفان25786 116.5صالح الدين ع بني 

يد عبدالىح مصطفن غنيم25787 ن نقليوبعمر دمحم ابو الي  128.5صالح الدين ع بني 

ن ابراهيم دمحم25788 نقليوبعمر دمحم حسي  100صالح الدين ع بني 

25789
 
نقليوبعمر دمحم زكريا محمود دسوق 55.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر دمحم سعيد عطا هللا طراد25790 28صالح الدين ع بني 

ي ابو عريشه25791 نقليوبعمر دمحم عبدالباسط عبدالننى 125صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر دمحم عبداليى عل عل25792 90صالح الدين ع بني 

ي دمحم25793
نقليوبعمر دمحم محسن احمد لطفن 125صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر محمود ابو شيع محمود سالم زلط25794 75صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر محمود احمد دمحم عبدالقادر25795 126.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر مختار عبدالرحمن مرس الفيشاوى25796 108.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمر مصطفن محروس عبدالرحمن دمحم25797 87.5صالح الدين ع بني 

25798
ن
ن رمضان الطربان نقليوبعمر وليد امي  50.5صالح الدين ع بني 

لىس25799 ن اليى نقليوبعمر وليد فاروق حسي  75صالح الدين ع بني 

نقليوبعمرو اسامة حسن محمود حسن25800 61.5صالح الدين ع بني 

ف حسن حافظ عطيه25801 نقليوبعمرو اشر 114.5صالح الدين ع بني 

ف عبدالفتاح احمد عبدالفتاح25802 نقليوبعمرو اشر 78صالح الدين ع بني 

نقليوبعمرو ايهاب احمد امام دمحم عبدالتواب25803 115.5صالح الدين ع بني 



نقليوبعمرو حمدان حسن اسماعيل شعراوى25804 61.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمرو خالد مصطفن دمحمى النجار25805 85صالح الدين ع بني 

نقليوبعمرو دمحم محمود شعبان زعفان25806 128.5صالح الدين ع بني 

نقليوبعمرو مدحت دمحم ابراهيم عل25807 137.5صالح الدين ع بني 

ي دمحم اسماعيل هاشم25808
نقليوبعواض مصطفن 126صالح الدين ع بني 

نقليوبفؤاد دمحم رضا مرسي امام25809 103صالح الدين ع بني 

نقليوبفارس احمد سعيد دمحم الغنام25810 96صالح الدين ع بني 

نقليوبفارس دمحم فارس هالل ابراهيم25811 129صالح الدين ع بني 

نقليوبفاروق فارس فاروق عبدالجواد جمعه25812 126صالح الدين ع بني 

نقليوبكريم احمد عبدالباسط عبدالننى ابوعريشه25813 124صالح الدين ع بني 

نقليوبكريم ياش فاروق عبدالحميد ابراهيم25814 82صالح الدين ع بني 

نقليوبكمال منصور بكي  منصور عثمان25815 77صالح الدين ع بني 

لس مجدى لطيف عبدالمالك سناده 25816 نقليوببسيطه- كي  94.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمازن دمحم صالح الدين عبدالفتاح علي25817 118صالح الدين ع بني 

نقليوبمازن هشام سيد عبدالرازق ابو المجد25818 63صالح الدين ع بني 

ن محمود عرفه25819 نقليوبمالك دمحم حسي  105صالح الدين ع بني 

نقليوبمالك هيثم عبدالخالق يونس عبدالخالق25820 68.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمالك وليد فتىح كامل محمود25821 108.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمجدى سيد مجدي سيد حافظ25822 96.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم احمد اسماعيل السيد الجمال25823 79.5صالح الدين ع بني 

ن سيد عواض25824 نقليوبدمحم احمد حسي  119صالح الدين ع بني 

25825
ن
نقليوبدمحم احمد صالح احمد السيد الكيالن 92صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم حسن خفاجى25826 47.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم طلعت ابراهيم علي25827 62.5صالح الدين ع بني 

ي25828
نقليوبدمحم احمد دمحم طوجن 36صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم احمد موس احمد ازامل25829 62.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم احمد نجدى عبدالحليم جاد هللا25830 23صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم اسامه احمد عبدالحميد دمحم25831 96صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم اسامه دمحم رمضان دمحم25832 61.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم اسماعيل صبىح اسماعيل احمد شافعي25833 102.5صالح الدين ع بني 

ن سالم صالح سالم 25834 نقليوببسيطه- دمحم امي  86.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم ايمن صابر توفيق دمحم25835 117صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم ايمن فرج عبدالحميدسليمان25836 103صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم ايمن دمحم انور امام25837 72صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم تامر عبدهللا دمحم عامر عيىس25838 60.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم تامر دمحم حميدو احمد25839 60.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم جالل حافظ دمحم شور25840 56.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم جمال سالم عطيه ابراهيم25841 76صالح الدين ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم جمال سيد عبدالدايم فاضل 25842 78.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم جمال عبدالمنعم حسن عل25843 99.5صالح الدين ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم حامد دمحم حامد ابو سبيع 25844 93.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم حسام الدين حسنن خليل زايد25845 83صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم حسن ابراهيم طه االقطش25846 78.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم حسن راع عبدالقادر يوسف25847 32صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم حسن عل حسن الفيشاوى25848 96صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم حسن دمحم ر مضان احمد فرج25849 28صالح الدين ع بني 

ن امام انور امام25850 نقليوبدمحم حسي  33.5صالح الدين ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم حمدي دمحم سليم 25851 79صالح الدين ع بني 

ي سيد خطاب25852 نقليوبدمحم خالد اسماعيل االمبانى 104صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم خالد حسن امام ابو نار25853 55.5صالح الدين ع بني 



نقليوبدمحم خالد دمحم عباس دمحم25854 79صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم خالد ممدوح عواد الخطيب25855 133.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم ربيع سعيد هيب جيى25856 99.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم رضا سيد جابر الطحاوي25857 34صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم رمضان سيد العرنى عبده النجار25858 44صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم رمضان سيد دمحم دمحمى25859 88.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سامح دمحم عل اسماعيل25860 101.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سعيد عبده صابر الفاوي25861 83.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سعيد فرج عبده حسام الدين25862 79.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سعيد دمحم احمد بطاح25863 5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سعيد دمحم محمود احمد25864 105.5صالح الدين ع بني 

ي25865 نقليوبدمحم سلطان زكريا دمحمى عبدالننى 93.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سليمان عيد سليمان مصطفن25866 19صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد سعد طه سعد25867 86صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد عاشور حسن حشاد25868 30صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالمجيد عبدالسالم القبالوى25869 63.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالننى ابراهيم ابو سبيع25870 84.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالننى سيد روميه25871 67.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم سيد دمحم السيدحماد25872 117.5صالح الدين ع بني 

25873
ن
نقليوبدمحم شعبان فاروق عل مدن 109صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم شعبان دمحم ابو الفتوح دمحم25874 126صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم صالح سالمه صالح عبدالسند25875 38.5صالح الدين ع بني 

ى عيد محمود عفيفن25876 نقليوبدمحم صيى 35.5صالح الدين ع بني 

ن25877 نقليوبدمحم صبيح دمحم دمحم صالحي  55.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عادل سيد دمحم النجار25878 111صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عادل محمود نض الدين ابراهيم ابراهيم بدوى25879 116صالح الدين ع بني 

قاوى25880 نقليوبدمحم عاطف عزىم عبدالوهاب الشر 95صالح الدين ع بني 

ي25881
نقليوبدمحم عبدالرحمن ابراهيم دمحم عفيفن 28.5صالح الدين ع بني 

ن عبدالعزيز25882 نقليوبدمحم عبدالرحمن حسن حسي  78صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن الديب25883 43صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عبدالعزيز دمحم حسن رزق25884 52صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عبدالغنن دمحم عبدالغنن معن25885 26صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عبدالمنعم السيد دمحم طلبه25886 110صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عصام عيد سيد سليمان25887 6صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عالء دمحم علي حسن خميس25888 29صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عل سيد اسماعيل القطاوى25889 100صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عل شحاته عبدالعال شحاتة25890 82صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عل دمحم عبدالرحمن الديب25891 14.5صالح الدين ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم عماد دمحم ابراهيم طيطه 25892 66صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم عواض عبدالننى دمحم عبده25893 57.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم فكرى دمحم دمحم ابو سعد25894 110.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم مجدى دمحم عطيه عبدالحليم25895 109صالح الدين ع بني 

شانى25896
نقليوبدمحم مجدى يوسف اسماعيل الشر 98صالح الدين ع بني 

ن الغنام25897 نقليوبدمحم دمحم زهي  حسي  83صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم دمحم سيد سليمان شميس25898 99.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم دمحم فؤاد دمحم ابو طالب25899 93.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم دمحم فوزى صالح الهليل25900 78.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم دمحم دمحم صالح زعفان25901 90.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم دمحم هشام محمود عبدالسميع احمد ابو زيد25902 93.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم محمود ابو العباس محمود السيد25903 24صالح الدين ع بني 



ن سيد اسماعيل25904 نقليوبدمحم محمود حسي  13صالح الدين ع بني 

ي25905 نقليوبدمحم مدحت فتىحي حسن خفاجى 39صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن احمد مصطفن شهاب الدين25906 29صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن صابر عبده هيب25907 111.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن عبدالحميد عبدالوهاب ابراهيم25908 90.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن دمحم جاد احمد25909 65صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم نارص دمحم دمحم ابراهيم25910 61.5صالح الدين ع بني 

 اسماعيل دمحم روميه25911
ن
نقليوبدمحم هان 88.5صالح الدين ع بني 

ي شعبان عبدالعزيز عمران25912
ن
نقليوبدمحم هان 123.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم وائل دمحم سعد شعبان25913 122.5صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم وليد عبدالرحمن سليمان حسن25914 27صالح الدين ع بني 

نقليوبدمحم ياش ابراهيم عبدالسميع عواض25915 117صالح الدين ع بني 

يف25916 نقليوبمحمود ابراهيم عل ابراهيم شر 64صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود ابراهيم عل جالل ابراهيم الغنام25917 79صالح الدين ع بني 

ن احمد عفيفن بدوى25918 نقليوبمحمود احمد حسي  125.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود احمد دمحم احمد زين25919 127صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود احمد دمحم طلعت ابراهيم عل25920 91صالح الدين ع بني 

ن مدبوىل جعفر25921 نقليوبمحمود ايمن حسي  75صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود حسن فتىحي حسن سليمان25922 94صالح الدين ع بني 

ن دمحم عوض ابراهيم25923 نقليوبمحمود حسي  70صالح الدين ع بني 

ن طيطه25924 ن محمود حسي  نقليوبمحمود حسي  118صالح الدين ع بني 

 امبارك عطيه25925
 
نقليوبمحمود خالد دسوق 112صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود خالد محمود احمد ابودشيش25926 69.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود سيد عبدالمحسن عبدالحميد فراج25927 126.5صالح الدين ع بني 

يف25928 نقليوبمحمود سيد دمحم رمضان شر 78.5صالح الدين ع بني 

25929
ن
نقليوبمحمود عبدالقادر عبدالننى عبدالقادر بسيون 104صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود عماد الدين محمود مصطفن عامر25930 117صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود عمرو محمود حسن الجمال25931 110.5صالح الدين ع بني 

ي25932
ن بيوىم معوض مصطفن نقليوبمحمود دمحم حسي  129صالح الدين ع بني 

ن دمحم القماش25933 نقليوبمحمود دمحم حسي  86صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود دمحم عبدالخالق احمد الطنطاوي25934 118.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود دمحم محمود محمود السونى25935 112صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود مصطفن عبدالحليم دمحم السيد25936 133.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمحمود وائل محمود دمحم قنديل25937 120.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمىح الدين عل مىح الدين عل طه25938 21.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمختار مصطفن مختار صالح25939 86صالح الدين ع بني 

نقليوبمراد احمد نحمده عبده محمود25940 62صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان حسن دمحم دمحم عامر25941 37.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان عبدهللا حسن عبدهللا عطيه25942 91صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان دمحم صالح سيد عكه25943 128صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان دمحم محمود عيىس عبدالتواب25944 105صالح الدين ع بني 

ي25945
 
نقليوبمروان ممدوح عطا ابراهيم دسوق 111صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان ممدوح عل دمحم االسيوىط25946 120صالح الدين ع بني 

نقليوبمروان ياش اسماعيل يشى اسماعيل25947 99صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن احمد طنطاوي سيد فتح الباب25948 104.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن ايمن سيد محمود مرع25949 23.5صالح الدين ع بني 

 جميل جمال عبدالننى عل25950
نقليوبمصطفن 102صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن سليمان دمحم دمحم عطيه25951 91.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن شعبان عبدالفتاح عبدالرحمن دمحم25952 67.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن شعبان فتىحي دمحم غنيم25953 17.5صالح الدين ع بني 



نقليوبمصطفن صالح سالم قاسم صبيح25954 62صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن عبدالظاهر عني  عبدالظاهر حماد25955 37صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن عبده شعبان عبده خليل25956 117.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم بيوىم اسماعيل الجمال25957 17صالح الدين ع بني 

وك25958 ن عبدالعظيم ميى نقليوبمصطفن دمحم حسي  32.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم ساىم عبدالمجيد عبدالعال عبدالحميد25959 61.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم عبدالحميد عبدالوهاب نض25960 52صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم فتىح حسن الفيشاوى25961 56.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن محمود دمحم عبدالمجيد العوام25962 12.5صالح الدين ع بني 

ن25963  محمود يوسف عبده شاهي 
نقليوبمصطفن 107صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن وائل سيد سالمه عمر25964 28.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمصطفن يوسف عيد انور شعبان25965 57صالح الدين ع بني 

نقليوبمعاذ احمد فتىح احمد عواض25966 127صالح الدين ع بني 

ف مصطفن جابر دمحم25967 نقليوبمعاذ اشر 119صالح الدين ع بني 

نقليوبمعاذ الفناجيل دمحم دمحم الفناجيل25968 96صالح الدين ع بني 

نقليوبمعاذ خالد سيد سيد مصطفن25969 61.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمعاذ دمحمى دمحم احمد حسن25970 70صالح الدين ع بني 

25971
ن
نقليوبمعاذ مصطفن رفاع السيد احمد الفخران 109صالح الدين ع بني 

 عبدالحميد عبدالحميد ابوخوض25972
ن
نقليوبمعاذ هان 65صالح الدين ع بني 

ي25973
ن
ن رمضان الطربان ن خالد امي 

نقليوبمعي  90.5صالح الدين ع بني 

 ابراهيم دمحم النجار25974
ن
ن هان نقليوبمعي  64صالح الدين ع بني 

نقليوبمنصور تامر منصور سالمه الغنام25975 46صالح الدين ع بني 

نقليوبمهاب الدين مدحت دمحم عبدالوهاب عطية25976 120.5صالح الدين ع بني 

نقليوبمهاب رضا مصطفن مصطفن درويش25977 125صالح الدين ع بني 

نقليوبمهاب سالمه امام سالمه امام المغل25978 128.5صالح الدين ع بني 

شانى25979
نقليوبمهند ممدوح فرج دمحم الشر 110صالح الدين ع بني 

نقليوبنور الدين دمحم نور الدين دمحم الطنطاوى25980 110.5صالح الدين ع بني 

نقليوبهشام ابراهيم اسماعيل ابراهيم خطانى25981 72.5صالح الدين ع بني 

يف25982 نقليوبوحيد صالح وحيد صالح شر 59.5صالح الدين ع بني 

نقليوبياش احمد دمحم يوسف25983 42.5صالح الدين ع بني 

ن سعيد عبدالغنن سيد احمد 25984 نقليوببسيطه- ياسي  89.5صالح الدين ع بني 

ن عادل ابراهيم محمود الجهينن25985 نقليوبياسي  77صالح الدين ع بني 

نقليوبيىح دمحم كمال عبدالفتاح مازن25986 79صالح الدين ع بني 

25987 
ن
نقليوببسيطه- يحن  ابراهيم منصور احمد الملخان 81.5صالح الدين ع بني 

 جيى25988
نقليوبيسن احمد يسن الحاج مصطفن 91.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف ابراهيم عبدالرحمن احمد هندى25989 54صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف ابراهيم مسعد منصور دقماق25990 66صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف احمد احمد دمحم حواره25991 87.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف احمد سيد علي عويمر25992 109صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف احمد علي دمحم عبدالقادر الحريري25993 85صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف احمد عواض محمود قزامل25994 63.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف احمد دمحم سيد ابو العال25995 125صالح الدين ع بني 

25996
ن
نقليوبيوسف احمد دمحم عشماوى مدن 122.5صالح الدين ع بني 

ي فرغلي25997
نقليوبيوسف احمد نياىطن 108.5صالح الدين ع بني 

ي ابراهيم عالء الدين25998
نقليوبيوسف السيد حسنن 60.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف ايمن دمحم حنفن احمد25999 37.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف بهاء عبدالننى عبدالحفيظ حسن26000 106صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف رجب حسن عبدالحميد العفيفن26001 58صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف رمضان عبده احمد عل26002 85.5صالح الدين ع بني 

ن شور ابراهيم26003 نقليوبيوسف سيد ابوالعني  112صالح الدين ع بني 



نقليوبيوسف سيد بيوىم بيوىم نحله26004 39صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف سيد سعيد سيد المغل26005 78صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف سيد سيد دمحم الدهشورى26006 !VALUE#صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف سيد مغازى مغازى ضيف26007 73صالح الدين ع بني 

يف يوسف احمد دمحم26008 نقليوبيوسف شر 62صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف شعبان سيد ابراهيم عكه26009 103.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف شعبان عل عبده مشعل26010 122.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف صابر دمحم ابراهيم عكه26011 126صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف صالح احمد عطيه ابو غاليه26012 98.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف صالح دمحم احمد ابراهيم26013 91صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف طارق سالمه بيوىم عل26014 129صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف عادل ابراهيم محمود الجهينن26015 121.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف عاطف دمحم احمد عبدالغنن26016 61.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف عبدالحميد دمحم معوض هوازل26017 102صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف عزىم عبدالغنن محمود عبدالغنن26018 125صالح الدين ع بني 

يف26019 نقليوبيوسف عصام سعد احمد شر 120.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف عماد عبدالجليل سيد مرعي26020 115.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم26021 51صالح الدين ع بني 

ن عبدالجواد26022 نقليوبيوسف دمحم احمد حسي  131.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم احمد دمحم عبدالعزيز26023 125صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم حسن يوسف سيد26024 68.5صالح الدين ع بني 

ن عاشور نافع26025 نقليوبيوسف دمحم حسي  113صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم رضا عبده ابراهيم26026 74.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم رمضان ابراهيم سيد26027 71صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد هاشم دمحم26028 63صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالسالم دمحم عبدالسالم26029 36.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم دمحم شعبان النجار26030 124صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف دمحم يوسف رمضان فرج26031 113.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف محمود السيد عبدالرحمن السيد26032 119.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف مدحت رمضان عبدالخالق عل26033 75.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف مصطفن دمحم عل معن26034 112صالح الدين ع بني 

ي26035  محمود احمد شلنى
نقليوبيوسف مصطفن 49صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف ممدوح عواض مجاهد عكه26036 56.5صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف همام سيد اسماعيل سيد26037 85صالح الدين ع بني 

يف26038 نقليوبيوسف وائل صبيح دمحم شر 92صالح الدين ع بني 

نقليوبيوسف وائل دمحم سيد عكه26039 97.5صالح الدين ع بني 

131.5قليوب ع بناتقليوباشاء احمد اسماعيل عل26040

132.5قليوب ع بناتقليوباشاء احمد عيد مختار اسماعيل26041

81قليوب ع بناتقليوباشاء حسن انور عبدالرحمن رضوان26042

86.5قليوب ع بناتقليوباشاء سعيد فتىحي دمحم زيدان26043

49.5قليوب ع بناتقليوباشاء دمحم ابوالعال سالم26044

133.5قليوب ع بناتقليوباشاء دمحم انور سالم ابراهيم26045

122.5قليوب ع بناتقليوباشاء دمحم جمال عطاهللا عل ابو طالب26046

63قليوب ع بناتقليوباشاء دمحم سيد دمحم الغنام26047

66قليوب ع بناتقليوباشاء دمحم علي عبده26048

131.5قليوب ع بناتقليوباشاء مسعد عبدالحليم حسن قناوى26049

118قليوب ع بناتقليوباسماء احمد دمحم عاشور نافع26050

112قليوب ع بناتقليوباسماء رضا دمحم حسن الهالىل26051

37قليوب ع بناتقليوباسماء عباس سعيد عباس الغنام26052

!VALUE#قليوب ع بناتقليوباسماء عبدالرحمن سيد احمد الغنام26053



ي احمد عبدالعزيز الطحان26054 80قليوب ع بناتقليوباسماء عبدالننى

ي26055 شانى
119.5قليوب ع بناتقليوباسماء عواض دمحم عواض الشر

118.5قليوب ع بناتقليوباسماء دمحم عبدالمنعم اسماعيل عل26056

85قليوب ع بناتقليوببسيطه- اسماء دمحم عزت شافع السايس 26057

قت ممدوح دمحم عبدهللا صالح26058 110.5قليوب ع بناتقليوباشر

105.5قليوب ع بناتقليوباالء راىم عاشور سليمان26059

90.5قليوب ع بناتقليوباالء رجب دمحم دمحم بيوىمي26060

61.5قليوب ع بناتقليوباالء سعيد دمحم مصطفن دمحم26061

50قليوب ع بناتقليوباالء عمرو زيدان دمحم سيد26062

117قليوب ع بناتقليوباالء منيع مصطفن دمحم سيد26063

115.5قليوب ع بناتقليوبالرميساء احمد عبدالحميد عزيز الدين26064

99قليوب ع بناتقليوبامال عبدالرحيم حسن عبدالرحيم عل26065

 كردى فتىح حفنن26066
ن
129.5قليوب ع بناتقليوبامان

116قليوب ع بناتقليوبامل احمد سيد يوسف هنيدي26067

59.5قليوب ع بناتقليوبامل اسماعيل حمدان اسماعيل جيى26068

87.5قليوب ع بناتقليوبامل دمحم صابر عبدالحميد االخوص26069

80قليوب ع بناتقليوببسيطه- امنيه دمحم ابراهيم محمود عيسوي 26070

90.5قليوب ع بناتقليوبامنيه دمحم سعيد احمد ابو الدهب26071

ي دمحم عطا هللا26072 118قليوب ع بناتقليوبامنيه محمود عبدالننى

ه امي  سيد امام عيد26073 116قليوب ع بناتقليوبامي 

ه حسام الدين حسنن خليل زايد26074 67قليوب ع بناتقليوبامي 

ه سيد دمحم سيد العوام 26075 94.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- امي 

ه دمحم عويس دمحم عويس26076 75.5قليوب ع بناتقليوبامي 

115قليوب ع بناتقليوبايرينن امي  عبدالمسيح خليل26077

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبايمان احمد ابراهيم احمد نصار26078

97قليوب ع بناتقليوبايمان احمد سعيد عبدالحميد محفوظ26079

111قليوب ع بناتقليوبايمان خالد سيد امام فرحات26080

75.5قليوب ع بناتقليوبايمان دمحم محمود حسن الجمال26081

113.5قليوب ع بناتقليوبايمان مصطفن عبدهللا دمحم عفيفن26082

123.5قليوب ع بناتقليوبايمان نارص سيد سعيد عوف26083

54قليوب ع بناتقليوبايمان نارص عبدالهادى حسن26084

74قليوب ع بناتقليوبايه ابراهيم احمد دمحم احمد26085

47.5قليوب ع بناتقليوبايه احمد دمحم محمود سيد احمد26086

ي صاوي26087
 
97قليوب ع بناتقليوبايه ايمن شوق

67قليوب ع بناتقليوبايه رمضان حامد حسن ابو دشيش26088

ن حماده الديب26089 38.5قليوب ع بناتقليوبايه عطيه حسي 

130.5قليوب ع بناتقليوبايه دمحم احمد احمد عمر26090

83.5قليوب ع بناتقليوبايه دمحم السيد عبدالعال عبده26091

111.5قليوب ع بناتقليوبايه محمود سيد حسن شهاب الدين26092

123قليوب ع بناتقليوبباسنت رضا رمضان عل26093

126.5قليوب ع بناتقليوببسمله احمد حسن احمد واعر26094

102.5قليوب ع بناتقليوببسمله احمد دمحم الخوىل26095

ن فريختو26096 92.5قليوب ع بناتقليوببسمله بهاء الدين دمحم امي 

126قليوب ع بناتقليوببسمله حسن عبدالسميع ابراهيم حشيش26097

125قليوب ع بناتقليوببسمله خالد مجاهد رضوان سليمان26098

126.5قليوب ع بناتقليوببسمله خالد دمحم عطيه عبدالحليم26099

ي رمضان26100
71قليوب ع بناتقليوببسمله رمضان مصطفن

86قليوب ع بناتقليوببسمله سعد احمد سعد دمحم المشب26101

118قليوب ع بناتقليوببسمله سيد كمال سيد دمحم26102

90.5قليوب ع بناتقليوببسمله صالح السيد عبدالرحمن26103



40قليوب ع بناتقليوببسمله عل عل طه26104

ن دمحم26105 ى امي  122قليوب ع بناتقليوببسمله دمحم صيى

105.5قليوب ع بناتقليوببسمله دمحم عبدالعزيز سيد حسن26106

79.5قليوب ع بناتقليوببسمه حامد دمحم حامد26107

83.5قليوب ع بناتقليوببسنت رضا مهدي دمحم الغنام26108

ن محمود النواوي26109 81.5قليوب ع بناتقليوببسنت طه حسي 

130قليوب ع بناتقليوببسنت عبدالرازق حسن حنفن26110

112قليوب ع بناتقليوببسنت مجدى مصطفن سيد26111

98قليوب ع بناتقليوببسنت دمحم احكام دمحم رزق26112

107قليوب ع بناتقليوببسنت دمحم حسن خليل26113

ي26114  بحي 
135.5قليوب ع بناتقليوببسنت دمحم سمي  مصطفن

17قليوب ع بناتقليوببسنت دمحم سيد دمحم شليان26115

133قليوب ع بناتقليوببسنت دمحم عل سيد مرع26116

115.5قليوب ع بناتقليوببسنت هشام دمحم سيد الخوىل26117

125قليوب ع بناتقليوبتسبيح احمد سالمه احمد عبده26118

125قليوب ع بناتقليوبتسنيم دمحم مرس حامد مرس حرحش26119

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبمنقطع- تغريد سعيد مصطفن ابراهيم عالءالدين 26120

126.5قليوب ع بناتقليوبتف  احمد شومان سليمان26121

74قليوب ع بناتقليوبتف  خالد دمحم عبدالسميع امام26122

يف26123 90قليوب ع بناتقليوبتف  عبدالرحمن صالح ابراهيم شر

ن26124 105قليوب ع بناتقليوبتف  دمحم دمحم امي 

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبمنقطع- جميله عواض سيد احمد الغنام 26125

72قليوب ع بناتقليوبجنا احمد حافظ كمال26126

106.5قليوب ع بناتقليوبجنا احمد سالم احمد شقي 26127

131قليوب ع بناتقليوبجنا سيد عل خليل عل26128

112قليوب ع بناتقليوبجنا ياش عواض عل السايس26129

 سعيد عطاهلل26130
ن
122قليوب ع بناتقليوبجنات هان

26131
ن
81.5قليوب ع بناتقليوبجنه حامد حامد احمد الغيطان

107.5قليوب ع بناتقليوبجنه يشى عبدالحميد سيد رمضان26132

111.5قليوب ع بناتقليوبجنن ابراهيم سيد عبدالبديع السيد26133

88.5قليوب ع بناتقليوبجنن احمد ابراهيم عواض عبدالقادر عطيه26134

104قليوب ع بناتقليوبجنن اسامه عبدالحليم دمحم26135

ي26136
ف عزالدين مصطفن 136.5قليوب ع بناتقليوبجنن اشر

102قليوب ع بناتقليوبجنن خالد عل عل شعيب26137

89قليوب ع بناتقليوبجنن محمود عبدهللا مصطفن سيد26138

110.5قليوب ع بناتقليوبجنن وائل دمحم عل محمود26139

116.5قليوب ع بناتقليوبجومانا ساىم حنا ساىم جندى26140

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبجويريه اسماعيل توفيق دمحم26141

94قليوب ع بناتقليوبحبيبه ابراهيم احمد ابراهيم الغنام26142

114قليوب ع بناتقليوبحبيبه احمد اسماعيل عمر نجم الدين26143

130قليوب ع بناتقليوبحبيبه احمد رمضان عباس سعد26144

93.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه السيد دمحم السيد دمحم26145

شانى26146
87.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه ايمن اسماعيل يوسف الشر

129قليوب ع بناتقليوبحبيبه ايهاب دمحم السيد عبداللطيف26147

ن صالح عبدالسالم الديب26148 120قليوب ع بناتقليوبحبيبه حسي 

129.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه خالد عواد عل السايس26149

103.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه سعد منصور احمد زغلول26150

14قليوب ع بناتقليوبحبيبه سيد شعبان سالمه ابوحطب26151

51قليوب ع بناتقليوبحبيبه سيد عبدالسمبع احمد متوىل26152

96.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه صالح احمد عبدالحميد الهليلي26153



ى دمحم عبده26154 81.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه عصام صيى

106قليوب ع بناتقليوبحبيبه عل حامد دمحم26155

115قليوب ع بناتقليوبحبيبه عمرو حسن حنفن السيد26156

23قليوب ع بناتقليوبحبيبه دمحم سعيد عبدالرازق26157

ن ابو زبادي26158 125.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه دمحم سيد حساني 

111.5قليوب ع بناتقليوبحبيبه دمحم سيد عبدالستار عبدالكريم26159

50قليوب ع بناتقليوبحبيبه محمود عبدالمعطي سيد هالل26160

 متوىل سيدعسكر26161
ن
71قليوب ع بناتقليوبحبيبه هان

18قليوب ع بناتقليوبحنان عواض دمحم عبدالسالم ابو يوسف26162

ن عطيه عبدالعال26163 ن سعد امي  76قليوب ع بناتقليوبحني 

 حامد الحداد26164
ن
ن عصام كرمان 81.5قليوب ع بناتقليوبحني 

ي26165
ن وليد حمدان عبدالغنن 121قليوب ع بناتقليوبحني 

129.5قليوب ع بناتقليوبخديجه طارق سيد مجاهد26166

108قليوب ع بناتقليوبخلود سيد شديد دمحم26167

136قليوب ع بناتقليوبخلود دمحم دمحم عواض26168

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبداليا سامح دمحم دمحم حسن26169

117.5قليوب ع بناتقليوبداليا محمود نبيل محمود دعبس26170

ي عواد26171
 
50قليوب ع بناتقليوبدعاء عصام شوق

133قليوب ع بناتقليوبدعاء دمحم رمضان عواد العكل26172

34قليوب ع بناتقليوبدعاء نارص السيد دمحم احمد عبيد26173

ن26174 !VALUE#قليوب ع بناتقليوبدنيا ابراهيم جمال حسي 

75قليوب ع بناتقليوبذكرى ياش رزق محمود سيد26175

100.5قليوب ع بناتقليوبرانا طارق نض سليمان26176

99.5قليوب ع بناتقليوبراندا رمضان محمود علي هالل26177

82قليوب ع بناتقليوبرانيا جالل صالح احمد فرختو26178

113.5قليوب ع بناتقليوبرانيا خالد دمحم دمحم الغنام26179

ن سيد دمحم26180 84.5قليوب ع بناتقليوبرحاب خالد حسي 

ن صالح 26181 57قليوب ع بناتقليوببسيطه- رحمه ابراهيم حسي 

99قليوب ع بناتقليوبرحمه احمد طه احمد دمحم26182

ف دمحم تهاىم متوىل26183 115قليوب ع بناتقليوبرحمه اشر

112.5قليوب ع بناتقليوبرحمه ربيع سعد محمود دمحم26184

120.5قليوب ع بناتقليوبرحمه رمضان صالح رمضان امام26185

بري26186 81قليوب ع بناتقليوبرحمه سيد عطيه طه اليى

بف26187 91.5قليوب ع بناتقليوبرحمه صالح صبيح دمحم ابراهيم شر

ي26188
ن
113قليوب ع بناتقليوبرحمه دمحم سيد بيوىمي السعدن

58.5قليوب ع بناتقليوبرحمه دمحم فرج صالح26189

118.5قليوب ع بناتقليوبرحمه محمود علي سيد26190

 عبدهللا عل26191
ن
60قليوب ع بناتقليوبرحمه هان

ن باهلل دمحم الشناوى26192 103.5قليوب ع بناتقليوبرضوى المعي 

ن محمود النواوى26193 97قليوب ع بناتقليوبرضوى رمضان حسي 

ن26194 104.5قليوب ع بناتقليوبرضوى رمضان سالمه حامد حسي 

103قليوب ع بناتقليوبرضوى كرم سيد دمحم26195

121.5قليوب ع بناتقليوبرفيده دمحم دمحم سيد26196

124قليوب ع بناتقليوبرقيه خالد احمد دمحم السيد26197

132.5قليوب ع بناتقليوبرقيه سيد طنطاوى دمحم دمحم26198

127.5قليوب ع بناتقليوبرقيه سيد دمحم سيد26199

89قليوب ع بناتقليوبرقيه عل عزت احمد سالم26200

135قليوب ع بناتقليوبرقيه نض محمود عيد عبدهللا26201

ن السيد26202 104قليوب ع بناتقليوبرقيه وليد السيد امي 

85قليوب ع بناتقليوبرنا رمضان سليمان سليمان خضن26203



76.5قليوب ع بناتقليوبرنا دمحم حسن دمحم26204

115قليوب ع بناتقليوبروان حسام احمد عواد ابو النيل26205

105.5قليوب ع بناتقليوبروان سالمه ابوشيع سالمه26206

121.5قليوب ع بناتقليوبروان عمرو احمد عبدالننى سيد26207

73قليوب ع بناتقليوبروان دمحم متوىل عبدالفتاح متوىل26208

127.5قليوب ع بناتقليوبروان وائل علي سيد عوف26209

ن رزق26210 63.5قليوب ع بناتقليوبروح رضا محمود حسي 

59قليوب ع بناتقليوبرودينا احمد دمحم بيوىم عبدالرحمن26211

ي26212
ن
131.5قليوب ع بناتقليوبروضه ابراهيم عوض علي التلوان

قاوى26213 86قليوب ع بناتقليوبروضه عاطف عزىم عبدالوهاب الشر

 سليمان متوىلي26214
112قليوب ع بناتقليوبروفيدا احمد مصطفن

ي دمحم عثمان26215
100.5قليوب ع بناتقليوبروميساء عمرو دمحم عبدالغنن

65قليوب ع بناتقليوبروى خالد حسن احمد26216

128قليوب ع بناتقليوبرويدا هشام عبدالعزيز سليمان عيىس26217

116.5قليوب ع بناتقليوبريم احمد سعيد يوسف26218

69قليوب ع بناتقليوبريم احمد سيد دمحم26219

92قليوب ع بناتقليوبريم مجدى حنفن محمود26220

111قليوب ع بناتقليوبريهام عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن النحاس26221

97.5قليوب ع بناتقليوبريوان فتىحي عواض اسماعيل معن26222

26223
ن
 ابوشيع سيد الشالقان

ن
78قليوب ع بناتقليوبزهره هان

134قليوب ع بناتقليوبزينب امجد صالح صالح26224

103.5قليوب ع بناتقليوبزينب ايمن شعبان سيد بدر26225

67.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- زينب سعيد دمحم علي احمد 26226

106قليوب ع بناتقليوبزينب سيد جمال علي الغنام26227

ي26228
ن
93.5قليوب ع بناتقليوبزينب سيد محمود سيد الشطانوق

98قليوب ع بناتقليوبزينب صالح دمحم علي ايوب26229

81.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- زينب عل دمحم حافظ 26230

93قليوب ع بناتقليوبزينب دمحم دمحم دمحم الخوىل26231

132.5قليوب ع بناتقليوبساره ايمن رمضان دمحملبدة26232

ن26233 68.5قليوب ع بناتقليوبساره حسن محروس حسن حسي 

46.5قليوب ع بناتقليوبساره رضا عبدهللا سيد26234

ن سيد26235 71.5قليوب ع بناتقليوبساره سيد دمحم حسي 

ن26236 81.5قليوب ع بناتقليوبساره عمرو دمحم حامد حساني 

129قليوب ع بناتقليوبساره دمحم احمد بيوىم26237

94قليوب ع بناتقليوبساره وحيد عبدالننى عبدالعظيم26238

127.5قليوب ع بناتقليوبساندى سمي  حنا سالمه ميخائيل26239

20.5قليوب ع بناتقليوبسحر مسعد سعد عبدالرحمن اجمد26240

ن دمحم ابو زهرة26241 ف امي  27.5قليوب ع بناتقليوبسلسبيل اشر

134قليوب ع بناتقليوبسلىم احمد يىح الوطن عيد عل26242

117قليوب ع بناتقليوبسلىم اسالم فتىح حسن ابو عطيه26243

129.5قليوب ع بناتقليوبسلىم حسام الحسينن دمحم سليم26244

94قليوب ع بناتقليوبسلىم خالد غانم غنام ابراهيم26245

59.5قليوب ع بناتقليوبسلىم سمي  سعد عبدهللا26246

ي26247
120قليوب ع بناتقليوبسلىم عادل سيد مصطفن

58قليوب ع بناتقليوبسلىم عمرو عادل دمحم ناصف26248

55.5قليوب ع بناتقليوبسلىم دمحم زكريا السييد احمد26249

62قليوب ع بناتقليوبسلىم دمحم سليمان احمد26250

ي عبده سليمان26251 95قليوب ع بناتقليوبسلىم دمحم عبدالننى

126قليوب ع بناتقليوبسلىم دمحم نض مهدى26252

99.5قليوب ع بناتقليوبسلىم محمود عل محمود26253



ي سيد دمحم علي26254
112.5قليوب ع بناتقليوبسلىم مصطفن

112قليوب ع بناتقليوبسلىم منعم دمحم عثمان شحاته26255

124قليوب ع بناتقليوبسلىم نارص سعد عل26256

اوي26257 89قليوب ع بناتقليوبسلىم وليد دمحم سيد الشيى

125قليوب ع بناتقليوبسلوى دمحم مجدى دمحم عبدالجواد26258

37قليوب ع بناتقليوبسما احمد حسن دمحم حسن دمحم26259

ي منصور26260 ي شلنى 134.5قليوب ع بناتقليوبسما احمد شلنى

102.5قليوب ع بناتقليوبسما احمد عزت احمد عمر26261

88قليوب ع بناتقليوبسما احمد نض احمد الكوىمي26262

ف دمحم احمد شلنى26263 83.5قليوب ع بناتقليوبسما اشر

80.5قليوب ع بناتقليوبسما عبده حمدي حلىمي مرعي26264

130.5قليوب ع بناتقليوبسما عل دمحم عبدالاله دمحم26265

119.5قليوب ع بناتقليوبسما عواض حافظ كمال حافظ26266

122.5قليوب ع بناتقليوبسما عواض سعيد دمحمى26267

116.5قليوب ع بناتقليوبسما دمحم رضا عبدالعزيز مرسي رضوان26268

96قليوب ع بناتقليوبمنققطع- سما مهدى عبدالمحسن خليل الخوىل 26269

108.5قليوب ع بناتقليوبسما نض زكريا مغاوري دمحم26270

ن عبدالحميد26271 ي شاهي 
ن
104قليوب ع بناتقليوبسما هان

92قليوب ع بناتقليوبسماح احمد سالم شحاته26272

85قليوب ع بناتقليوبسماح طنطاوى فتىح طنطاوى26273

ي دمحم حافظ عبدالحمن26274
ن
ه هان 25.5قليوب ع بناتقليوبسمي 

89قليوب ع بناتقليوبسميه ياش احمد احمد بطاح26275

68.5قليوب ع بناتقليوبسندس اسامة صالح دمحم الجمال26276

108.5قليوب ع بناتقليوبسندس اسالم السيد دمحم26277

119.5قليوب ع بناتقليوبسندس حسن دمحم حسن عطيه26278

50قليوب ع بناتقليوبسندس سمي  زينهم عبده26279

96.5قليوب ع بناتقليوبسندس سيد دمحم عباس عثمان26280

ي دمحم احمد26281 114.5قليوب ع بناتقليوبسندس صيى

116.5قليوب ع بناتقليوبسندس دمحم يوسف دمحم رزق26282

89.5قليوب ع بناتقليوبسندس منصور دمحم منصور دمحم26283

70قليوب ع بناتقليوبسندس وائل عبدالننى شعبان26284

86.5قليوب ع بناتقليوبسهام دمحم فتح هللا عبدالرحمن فتح هللا26285

91قليوب ع بناتقليوبسهام منصور ابراهيم منصور26286

126قليوب ع بناتقليوبشدوه نارص صالح احمد دقماق26287

وق ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالحافظ 26288 68.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- شر

ي26289
وق احمد صالح دمحم مصطفن 55قليوب ع بناتقليوبشر

وق اسماعيل ابراهيم دمحم السيد26290 32.5قليوب ع بناتقليوبشر

وق حسنن سيد عل26291 59.5قليوب ع بناتقليوبشر

وق سالمة احمد احمد سليمان 26292 80قليوب ع بناتقليوببسيطه- شر

وق سيد عزت شافع السايس26293 76.5قليوب ع بناتقليوبشر

وق عبدالحليم محمود عبدالعال26294 72قليوب ع بناتقليوبشر

وق عبده سمي  ابراهيم26295 31قليوب ع بناتقليوبشر

وق دمحم دمحم فرج سيد طيطه26296 35قليوب ع بناتقليوبشر

وق محمود دمحم احمد26297 110.5قليوب ع بناتقليوبشر

وق مدحت دمحم مدبوىلي ابراهيم26298 106قليوب ع بناتقليوبشر

108قليوب ع بناتقليوبشمس اسامة سيد سالمة فايد26299

118.5قليوب ع بناتقليوبشمس دمحم احمد حواش26300

10قليوب ع بناتقليوبمنقطع- شهد ابراهيم عبدالرحمن عبدالمجيد 26301

113.5قليوب ع بناتقليوبشهد احمد دمحم عبدالرازق خضي 26302

ف احمد محمود26303 126.5قليوب ع بناتقليوبشهد اشر



ف امبانى دمحم26304
93.5قليوب ع بناتقليوبشهد اشر

110.5قليوب ع بناتقليوبشهد ايهاب عبدالمقصود عبدالصمد26305

115قليوب ع بناتقليوبشهد حسن السيد عبدالعال خليل26306

ى26307  بحي 
114.5قليوب ع بناتقليوبشهد حسن راع مصطفن

67.5قليوب ع بناتقليوبشهد خالد حسن ابو زيد سعيد26308

56.5قليوب ع بناتقليوبشهد سالمه رمضان سيد معن26309

73.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- شهد سيد حسن دمحمابوالمجد 26310

66قليوب ع بناتقليوبشهد سيد سعيد سيد البلبيىسي26311

49قليوب ع بناتقليوبشهد صالح جعفر فهيم مصطفن26312

106.5قليوب ع بناتقليوبشهد طاهر دمحم سيد العسكرى26313

113قليوب ع بناتقليوبشهد عاطف دمحم حامد26314

42قليوب ع بناتقليوبشهد عمرو رمضان احمد عل زلط26315

122قليوب ع بناتقليوبشهد كمال رشاد كمال المحالوي26316

105.5قليوب ع بناتقليوبشهد دمحم سيد بكر طلخان26317

26318
ن
124.5قليوب ع بناتقليوبشهد دمحم دمحم سالم الشلقان

ي دمحم سعيد26319
ن
115قليوب ع بناتقليوبشهد هان

129قليوب ع بناتقليوبشهد همام عواض مصطفن26320

46.5قليوب ع بناتقليوبشهد وائل سيد سيد احمد عبدالمؤمن26321

114قليوب ع بناتقليوبشيماء احمد مصطفن احمد26322

26323
ن
55قليوب ع بناتقليوبشيماء خالد حامد احمد الملحان

31.5قليوب ع بناتقليوبشيماء سعد عزت ابراهيم26324

61.5قليوب ع بناتقليوبشيماء سيد عزت شافع السايس26325

95.5قليوب ع بناتقليوبشيماء مصطفن عبدالفتاح دمحم26326

ن عبده26327 64قليوب ع بناتقليوبصباح رشاد حسي 

28.5قليوب ع بناتقليوبصباح رشوان حسن رشوان26328

78.5قليوب ع بناتقليوبصباح سيد رمضان دمحم ابو سالم26329

89.5قليوب ع بناتقليوبصباح سيد عبدالعزيز سيد حسن26330

126قليوب ع بناتقليوبضىح عاشور ربيع عاشور حموده26331

104قليوب ع بناتقليوبضىح عماد فتىحي احمد عواض26332

ن26333 133قليوب ع بناتقليوبضىح هاشم خليل حسي 

35.5قليوب ع بناتقليوبعائشه كمال دمحم سليم احمد26334

136قليوب ع بناتقليوبعبي  دمحماحمد ساىمي عبدالعظيم الصادق26335

120.5قليوب ع بناتقليوبعزه اسماعيل سعيد حسن عل خفاجى26336

79.5قليوب ع بناتقليوبعال عماد دمحم حلىمي الفحار26337

ي26338
ن
75قليوب ع بناتقليوبعلياء دمحم حسن سالمه الفخران

85.5قليوب ع بناتقليوبعواطف مصطفن عيد عبدالرحمن سيد26339

78قليوب ع بناتقليوبعواطف هشام حسن عبده عويمر26340

ي احمد رضا دمحم الغنام26341
76قليوب ع بناتقليوبغنن

123.5قليوب ع بناتقليوبفاتن وليد احمد محمود احمد القصنى26342

ف دمحم26343 115قليوب ع بناتقليوبفاطمه احمد اشر

102قليوب ع بناتقليوبفاطمه الزهراء احمد دمحم عبدالغنن26344

57قليوب ع بناتقليوبفاطمه جمال سليمان سليمان ابراهيم26345

74.5قليوب ع بناتقليوبفاطمه خالد عبدالىحي احمد26346

99قليوب ع بناتقليوبفاطمه خالد فاروق عل26347

135قليوب ع بناتقليوبفاطمه خالد نارص عل بدوي26348

93قليوب ع بناتقليوبفاطمه صابر صابر مرسي احمد26349

93قليوب ع بناتقليوبفاطمه عبدالعزيز عبدهللا عبدالعال عبدالواحد26350

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه عرفات دمحم عبدالقوي 26351

137.5قليوب ع بناتقليوبفاطمه دمحم سيد محمود عل26352

115قليوب ع بناتقليوبفاطمه دمحم عبدهللا محمود علي26353



123.5قليوب ع بناتقليوبفاطمه مصطفن محمود ابراهيم الفف 26354

88قليوب ع بناتقليوبفاطمه ممدوح السيد الصغي  دمحم الحاوى26355

 السيد هديهد26356
 
114قليوب ع بناتقليوبفاطمه نارص دسوق

ي حلىمي مصطفن رجب26357
ن
86.5قليوب ع بناتقليوبفاطمه هان

103قليوب ع بناتقليوبفاطمه يىح عبدالسالم عبدالرازق26358

 حسن علي26359
ن 43.5قليوب ع بناتقليوبفايزه دمحم حسي 

108قليوب ع بناتقليوبفرح محمود دمحم صالح امام26360

26361
ن
59.5قليوب ع بناتقليوبفرحه احمد انور احمد الطنان

ى صابر عباس دمحم26362 86.5قليوب ع بناتقليوبفرحه عشر

ي نجيب ميخائيل جرجس26363
ن
ونيا هان 127قليوب ع بناتقليوبفي 

ن عاطف ابراهيم منصور26364 117.5قليوب ع بناتقليوبكرستي 

ن عاطف مسعد مرجان يوسف26365 124.5قليوب ع بناتقليوبكرستي 

73.5قليوب ع بناتقليوبكريستينا وائل فخرى وديع رياض26366

57.5قليوب ع بناتقليوبكريمه رجب غمرى سالم26367

77.5قليوب ع بناتقليوبكوثر انور حسن انور حسب الننى26368

109.5قليوب ع بناتقليوبلقاء ايمن سيد احمد المحالوي26369

ن ياش رشاد عبدالسالم26370 115قليوب ع بناتقليوبلوجي 

98.5قليوب ع بناتقليوبلوجينا ايمن عبدالهادى عبدالجليل26371

85قليوب ع بناتقليوبلوجينا دمحم شعبان صالح الصعيدى26372

67.5قليوب ع بناتقليوبماروال عماد عدىل جرجس26373

74قليوب ع بناتقليوبمديحه سيد سعد محروس26374

117قليوب ع بناتقليوبمرام احمد دمحم مرس ماضن26375

ن ناجية26376 ف عبدالباسط يوسف حسني  113.5قليوب ع بناتقليوبمروه اشر

ن فرختو26377 101.5قليوب ع بناتقليوبمروه بهاء الدين دمحم امي 

ن رضا عبدالعزيز دمحم26378 86.5قليوب ع بناتقليوبمروه شاهي 

وك26379 106قليوب ع بناتقليوبمريم احمد عبده ابراهيم ميى

118قليوب ع بناتقليوبمريم احمد فرج محمود شندي26380

ي26381 124.5قليوب ع بناتقليوبمريم احمد كمال حسب الننى

114.5قليوب ع بناتقليوبمريم اسماعيل رمضان اسماعيل سعودى26382

119قليوب ع بناتقليوبمريم اسماعيل فتىحي دمحم اسماعيل26383

ف عبدالننى مصطفن26384
102قليوب ع بناتقليوبمريم اشر

ن26385 64.5قليوب ع بناتقليوبمريم جالل عل عبدالعظيم حساني 

132.5قليوب ع بناتقليوبمريم جمال حامد حسن ابو دشيش26386

96.5قليوب ع بناتقليوبمريم حسن حامد سالم ابو العال26387

127قليوب ع بناتقليوبمريم حسن عيد سيد عل26388

27.5قليوب ع بناتقليوبمريم زينهم سيد دمحم ابوزيد26389

47قليوب ع بناتقليوبمريم سامح فهىمي عواض26390

يف سعيد رزق الغنام26391 118.5قليوب ع بناتقليوبمريم شر

ى احمد عل احمد26392 105قليوب ع بناتقليوبمريم صيى

64قليوب ع بناتقليوبمريم عاطف احمد سعد26393

ي علي26394
 
127قليوب ع بناتقليوبمريم عاطف احمد عبدالباق

77قليوب ع بناتقليوبمريم عاطف مصطفن سيد عامر عيىس26395

105.5قليوب ع بناتقليوبمريم عبدالحميد يىح عبدالحميد26396

ن26397 69.5قليوب ع بناتقليوبمريم عبدهللا عبدالمنصف امي 

107.5قليوب ع بناتقليوبمريم عبدالمنعم فاروق عبدالمنعم26398

129.5قليوب ع بناتقليوبمريم عبدالننى جاد طنطاوى عامر26399

105قليوب ع بناتقليوبمريم عصام ابو شيع حسن الكحيل26400

114قليوب ع بناتقليوبمريم عماد محروس دمحم شحات حميدى26401

17.5قليوب ع بناتقليوبمريم عواض عزت حسن العريان26402

ي جميل بخيت26403
ن
117.5قليوب ع بناتقليوبمريم عون



80.5قليوب ع بناتقليوبمريم فؤاد دمحم عل حسب الننى26404

51.5قليوب ع بناتقليوبمريم فريد مسعد فريد احمد عمر26405

70قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم ابراهيم عبدالحميد عكة26406

119قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم رضا ابراهيم26407

133.5قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم صالح محمود شقي 26408

44قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم عبدالعزيز عمر فرغل26409

115قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم عبدالننى سيد حسب الننى26410

35قليوب ع بناتقليوبمريم دمحم مسعد عبدالىح دمحم26411

109قليوب ع بناتقليوبمريم محمود اسماعيل جمعه سيد26412

25.5قليوب ع بناتقليوبمريم محمود عبدالرحيم مازن متوىلي26413

122.5قليوب ع بناتقليوبمريم محمود دمحم عبدالحميد26414

112.5قليوب ع بناتقليوبمنقطع- مريم محمود يوسف حجازي دمحم 26415

90.5قليوب ع بناتقليوبمريم مصطفن عل صالح الغنام26416

88.5قليوب ع بناتقليوبمريم ممدوح حسن دمحم حسن26417

ي ناجيه26418 94قليوب ع بناتقليوبمريم نادر سيد فتىحي حسب الننى

87قليوب ع بناتقليوبمريم وليد عبدالحميد دمحم26419

31قليوب ع بناتقليوبمريم وليد دمحمي اسماعيل روميه26420

103قليوب ع بناتقليوبملك احمد ابراهيم دمحم ابراهيم26421

58.5قليوب ع بناتقليوبملك احمد عيد السيد26422

94.5قليوب ع بناتقليوبملك احمد دمحم رشاد محمود شحاته26423

100قليوب ع بناتقليوبملك احمد دمحم سالمة26424

89.5قليوب ع بناتقليوبملك احمد دمحم نجيب عيد شعراوي26425

62.5قليوب ع بناتقليوبملك احمد محمود دمحم ابو طالب26426

67قليوب ع بناتقليوبملك احمد مصطفن احمد26427

115.5قليوب ع بناتقليوبملك اسامه دمحم فهىمي جاد26428

ف سيد دمحم سالم26429 89قليوب ع بناتقليوبملك اشر

89.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- ملك اكراىم محمود دمحم فرختو 26430

128.5قليوب ع بناتقليوبملك السيد سعيد عبدالجيد26431

130قليوب ع بناتقليوبملك ايهاب سعيد عبدالرحمن ابراهيم26432

127.5قليوب ع بناتقليوبملك ايهاب عبدالمنعم احمد قابل26433

130قليوب ع بناتقليوبملك بالل حمدان عبدالغنن حامد26434

60.5قليوب ع بناتقليوبملك جمال منصور دمحم سيد26435

24.5قليوب ع بناتقليوبملك سالمه عواض دمحم المضي26436

111.5قليوب ع بناتقليوبملك سيد دمحم عبدالفتاح26437

ن26438 50.5قليوب ع بناتقليوبملك صابر حامد حسي 

71.5قليوب ع بناتقليوبملك عاشور صابر سيد حسن26439

69.5قليوب ع بناتقليوبملك عصام عواض سليمان الغنام26440

105.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم ابوشيع ابراهيم شوشان26441

ن الغنام26442 ن حسي  106.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم امي 

132قليوب ع بناتقليوبملك دمحم صالح عطا هللا عكه26443

107قليوب ع بناتقليوبملك دمحم صالح حسن مرع26444

137.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم عالم سعد26445

126.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم عني  دمحم26446

ه26447 134.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم فاروق عل حسن ابو خضن

110.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم كامل احمد26448

ف26449 91.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم دمحم دمحم شر

85.5قليوب ع بناتقليوبملك دمحم دمحم محمود خطاب26450

77قليوب ع بناتقليوبملك دمحم محمود محمود26451

100قليوب ع بناتقليوبملك دمحم موس ابراهيم موس26452

26453
 
23.5قليوب ع بناتقليوبملك مصطفن احمد عل الخرزان



82قليوب ع بناتقليوبملك نارص دمحم عطيه الشندى26454

42.5قليوب ع بناتقليوبملك نض سيد عبدالعزيز عل26455

 سالمة عبدالوهاب منصور26456
ن
96.5قليوب ع بناتقليوبملك هان

71.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- منال اسماعيل احمد احمد مرس 26457

113.5قليوب ع بناتقليوبمنقطع- منة هللا احمد احمد محمود 26458

101.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا احمد شحات بيوىمي الحرازي26459

ن26460 يف يونس حسي  ف شر 49.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا اشر

98قليوب ع بناتقليوبمنة هللا حسن عواض احمد الهابط26461

130.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا حمادة جمعه حمدان26462

69.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا خالد صالح الدين سعد26463

27قليوب ع بناتقليوبمنة هللا رمضان دمحم ابراهيم26464

ي عبدالحميد جبل26465
134.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا دمحم مصطفن

103.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا محمود فاروق عبدالمنعم26466

132.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا مصطفن عباس طه الصعيدى26467

107.5قليوب ع بناتقليوبمنة هللا هشام فاروق سيد26468

121قليوب ع بناتقليوبمنه احمد عبدالرحمن عطا حشاد26469

42.5قليوب ع بناتقليوبمنه ادهم انور حسن عرفه26470

ن الدر26471 112.5قليوب ع بناتقليوبمنه ايمن مجدي حسي 

ن نعيم سيد عبدالرحمن 26472 70.5قليوب ع بناتقليوببسيطه- منه حسي 

ى العزب26473 92قليوب ع بناتقليوبمنه حماد نزيه الجيى

ن عماره26474 123قليوب ع بناتقليوبمنه رضا طنطاوي امي 

78.5قليوب ع بناتقليوبمنه سيد ابراهيم سيد الغنام26475

82.5قليوب ع بناتقليوبمنه طه عباس عاشور الجمال26476

133.5قليوب ع بناتقليوبمنه عاطف امبانى طه26477

121.5قليوب ع بناتقليوبمنه عبدالرؤف دمحم صالح26478

135.5قليوب ع بناتقليوبمنه عمر همام عبدالغنن26479

114.5قليوب ع بناتقليوبمنه متوىلي سعيد متوىلي علي26480

122قليوب ع بناتقليوبمنه مسعد فتىحي محمود حسن26481

84قليوب ع بناتقليوبمنه وليد سعيد مصطفن عبدالتواب26482

ن ابوشيع احمد حشاد26483 93.5قليوب ع بناتقليوبمنن حسي 

ن عبدهللا علي المغلي26484 99.5قليوب ع بناتقليوبمنن حسي 

90.5قليوب ع بناتقليوبمنن رضا سيد عبدالحميد االخوص26485

89قليوب ع بناتقليوبمنن سيد اسماعيل دمحم26486

110.5قليوب ع بناتقليوبمها ماجد دمحم عزت دمحم سيد26487

ف سيد سيد26488 128قليوب ع بناتقليوبموده اشر

120.5قليوب ع بناتقليوبىم احمد دمحم طه عبدالحافظ26489

110.5قليوب ع بناتقليوبىم حسام الدين حسنن خليل زايد26490

80قليوب ع بناتقليوبىم دمحم توفيق عبدالجواد متوىلي26491

100قليوب ع بناتقليوبىم منتضمجد دمحم سالم ابو ال26492

82.5قليوب ع بناتقليوبىم ياش دمحم سيد ابوالعال26493

32قليوب ع بناتقليوبمىاده دمحم سيد دمحم سيد خليل26494

 حسن العباس26495
 
92قليوب ع بناتقليوبمىثار دمحم ابراهيم الدسوق

فت عزت سالمه محمود علي26496 22قليوب ع بناتقليوبمي 

104.5قليوب ع بناتقليوبنادين محمود طه محمود26497

98قليوب ع بناتقليوبنجاه سيد مجدى دمحم دمحم26498

100قليوب ع بناتقليوببسيطه- نجاه نعيم نعيم النحاس 26499

93.5قليوب ع بناتقليوبنجوى محسن دمحم حسن26500

131.5قليوب ع بناتقليوبندى ابراهيم السيد ابراهيم26501

131.5قليوب ع بناتقليوبندى احمد اسماعيل محمود عبدربه26502

47قليوب ع بناتقليوبندى احمد محمود دمحم مكاوي26503



ن عبداللطيف26504 124قليوب ع بناتقليوبندى حسن حسي 

ي احمد دمحم نض26505
62قليوب ع بناتقليوبندى حسنن

45.5قليوب ع بناتقليوبندى خالد عبدالتواب معتوق مرسي26506

88.5قليوب ع بناتقليوبندى سعيد احمد فتىح عيىس26507

113.5قليوب ع بناتقليوبندى سعيد دمحم محمود26508

116.5قليوب ع بناتقليوبندى علوان عبدالرحمن علوان26509

ف العادىلي26510
29قليوب ع بناتقليوبندى عواض صالح شر

121.5قليوب ع بناتقليوبندى مسعد احمد عبدالرحمن راشد26511

128قليوب ع بناتقليوبندى هيثم ساىمي دمحم سعد26512

لس26513 ن اليى 104قليوب ع بناتقليوبندى وائل فاروق حسي 

91.5قليوب ع بناتقليوبندى وليد دمحم احمد حامد26514

109قليوب ع بناتقليوبندى وليد دمحم دمحم26515

ن عماد سيد عواض المغمض26516 87قليوب ع بناتقليوبنرمي 

94قليوب ع بناتقليوبنهال خالد دمحم عبدالرحمن عبدالحفظ26517

61.5قليوب ع بناتقليوبنه تامر السيد دمحم26518

77قليوب ع بناتقليوبنوال جمال اسماعيل احمد رضا26519

ف احمد محمود26520 86.5قليوب ع بناتقليوبنور اشر

65قليوب ع بناتقليوبنور حسام دمحم محمود الرونى26521

108قليوب ع بناتقليوبنور سيد دمحم عبدالنعيم26522

89.5قليوب ع بناتقليوبنور عاطف سيد دمحم يوسف26523

ن يوسف هنيدى26524 121.5قليوب ع بناتقليوبنور دمحم صالحي 

118.5قليوب ع بناتقليوبنور ياش عل وهبة عل26525

64قليوب ع بناتقليوبنورا تامر سعد حسب الننى احمد26526

102قليوب ع بناتقليوبنورا زكريا عبدالفتاح دمحم شيحة26527

123.5قليوب ع بناتقليوبنورا عل رمضان عواض الخوىل26528

107.5قليوب ع بناتقليوبنورا ياش شديد عبدالعظيم حامد26529

61قليوب ع بناتقليوبنورالهدى محمود دمحم السيد26530

ن26531 82.5قليوب ع بناتقليوبنورهان سيد حامد حسي 

104قليوب ع بناتقليوبنورهان طارق ابراهيم ابراهيم دمحم26532

72قليوب ع بناتقليوبنورهان عواض ابراهيم عبدهللا عباده26533

83قليوب ع بناتقليوبنيجار باسم سعيد عبدالحميد26534

34.5قليوب ع بناتقليوبنيجار عاطف صالح دمحم26535

ن26536 ه ايمن رمضان ابراهيم حسني  63.5قليوب ع بناتقليوبني 

وز عمر حنفن حماد26537 108.5قليوب ع بناتقليوبني 

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبهاجر اسامه رمضان علي محمود26538

يف26539 ف سعد احمد شر 135.5قليوب ع بناتقليوبهاجر اشر

124.5قليوب ع بناتقليوبهاجر سعيد جمعة عبدالرحمن26540

72قليوب ع بناتقليوبهاجر سمي  سعد عبدهللا26541

61قليوب ع بناتقليوبهاجر عاطف احمد محمود سالمه26542

105.5قليوب ع بناتقليوبهاجر عمر دمحم احمد ابراهيم عبدالعاىطي26543

ي احمد علي احمد26544 28قليوب ع بناتقليوبهبه عبدالننى

71قليوب ع بناتقليوبهبه دمحم دمحم دمحم اسماعيل26545

!VALUE#قليوب ع بناتقليوبهدى عماد ابراهيم ابراهيم سعده26546

130قليوب ع بناتقليوبهدى هيثم مصطفن عبدالمقصود26547

ي26548
 
ي عراق

131قليوب ع بناتقليوبهنا احمد حنفن

120.5قليوب ع بناتقليوبهنا تامر محسن مختار خطاب26549

37قليوب ع بناتقليوبهنا سيد علي سيد ابونار26550

101.5قليوب ع بناتقليوبهنا عبدالعاىطي سالم عبدالكريم26551

57قليوب ع بناتقليوبهنا دمحم حمدى حلىم26552

107قليوب ع بناتقليوبوجن حماده رمضان ابراهيم كلفيش26553



124قليوب ع بناتقليوبوسام مجدى محروس سيد سعد26554

59قليوب ع بناتقليوبوفاء احمد فرج سيد طيطة26555

109.5قليوب ع بناتقليوبوالء عبدالننى ابوشيع محمود26556

133قليوب ع بناتقليوبيارا عمر همام عبدالغنن26557

116قليوب ع بناتقليوبيارا محمود عل محمود حسن26558

ي26559
ن
107.5قليوب ع بناتقليوبيارا مصطفن دمحم سالم الشلقان

ن احمد دمحم سيد26560 116قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن احمد دمحم عواض سعد26561 66قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن سعد رشدي دياب مصطفن26562 38.5قليوب ع بناتقليوبياسمي 

 طارق علي علي حماده26563
ن 76قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم26564 ن عادل محمود حسي  93.5قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن عبدالراضن عبدالعزيز ونان26565 77قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن فوزى دمحم مصطفن عوض26566 129.5قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم احمد دمحم الغنام26567 105.5قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ي26568  محمود عبدالفتاح فرج الرونى
ن 84قليوب ع بناتقليوبياسمي 

ن حرحش26569 ن وليد حسن حسي  71قليوب ع بناتقليوبياسمي 

38.5قليوب ع بناتقليوبيشا عاطف احمد اسماعيل احمد26570

116قليوب ع بناتقليوبيمنن عاصم دمحم نض برع26571

102سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباحالم حسن عل حسن قطب26572

36سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباشاء خالف فايز فرغل عبدالجليل26573

59سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباشاء عيد جمعه دمحم عامر26574

96.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباشاء وليد سعيد دمحم26575

ن عواض طيطه26576 22سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباسماء سيد حسي 

51.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباسماء عماد عيد احمد محمود26577

99سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء اسامه سيد مغرنى ابوطبل26578

97.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء رضا دمحم بيوىم26579

124.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء سيد فرج عبده حسام الدين26580

124سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء صالح عل عبدالخالق26581

57.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء دمحم عثمان منصور26582

125سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباالء وليد دمحم عل جمعة26583

106سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوباليسار محمود مروان قبالوى26584

119.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبامنيه ساىمي احمد عبدالحميد26585

ة ابراهيم احمد ابراهيم عبدالفتاح26586 91.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبامي 

108.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبايمان عادل سعيد سعدرجب26587

19.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبايمان فرج عبدالمقصود دمحم احمد26588

73سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبايه نبيل طه رجب احمد26589

44سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبايه ياش اسماعيل شحات26590

89سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببثينة سيد دمحم جمعه ابوعيلة26591

85سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله احمد دمحم عبدالصبور26592

113.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله رضا سعيد حبىسر ناجية26593

51سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله عبدالننى عبدالعزيز شحات26594

ي رضاض دمحم دمحم26595 69سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله عبدالننى

35سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله دمحم رضا سيد النشار26596

108.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله مصطفن عبدالهادى ابراهيم26597

86سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسمله وليد مصطفن السيد مصطفن26598

71.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت ابراهيم سيد اسماعيل راشد26599

100.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت احمد رضا عبدهللا26600

122.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت رضا عل ابراهيم عل26601

41.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت عبدالعال احمد ابراهيم26602

ن سيد سليم26603 31سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت عصام عيد امي 



105.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسنت عل دمحم عل عبدالحميد26604

113سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- جماالت زينهم سيد احمد 26605

56.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنه انور سيد احمد26606

48سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنه سعيد شديد دمحم بيوىم26607

ن26608 85.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنه مصطفن سيد دمحم حسي 

127.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنن طارق عبدالرحيم بيوىم26609

28.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنن عواض رمضان عواض بدر26610

ن26611 71سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبجنن مسعد محمود دمحم شاهي 

ن دمحم26612 128سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه احمد حسي 

61سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه ايمن مصطفن السيدامام26613

45.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه بالل عواض درويش مصطفن26614

26615
ن
34.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه جمال دمحم دمحم السودان

124.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه حسن دمحم حسن26616

48سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه رضا احمد جاد26617

126سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه رضا عبدالحليم دمحم عل26618

120.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه سيد احمد خليل الديب26619

50سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه سيد احمد صالح حسن26620

51سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه شعبان سيد عبدالغنن سيد26621

70.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عباس عباس طه الصعيدى26622

63سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عبدالحميد مصطفن عبدالحميد بدر26623

116.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عالء دمحم دمحم26624

113سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عماد نحمده علي ابراهيم26625

ن26626 89سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عمرو سيد حسي 

122.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عواد سيد حسن26627

27.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه عيد دمحم عيد عبدالجواد26628

ن عبدالحليم26629 113.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم احمد حسي 

77سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم رضا عبدةلمنعم احمد عمر26630

100سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم سعيد سيد حافظ26631

88سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم سيد يوسف26632

ن26633 80.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم عبدالرحيم دمحم بنيامي 

77.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه دمحم فتىح دمحم عوض26634

83سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحبيبه هشام سمي  سالم26635

22.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبحنان دمحم علي حسن قناوي26636

ف26637 101سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبخلود ابراهيم دمحم دمحم شر

103.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدعاء احمد سعيد جمعةعكة26638

115سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدعاء حمدى ابراهيم عوض الحاج عل26639

61.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدعاء عماد حسن حافظ عطيه26640

33.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدنيا ابراهيم فرج دمحمي سليمان26641

39.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدنيا رمضان محمود عل رجب26642

121.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدينا دياب درويش دمحم26643

120.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبدينا عماد عيد دمحم شعالن26644

79.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرانيا حمدي دمحم سليم26645

51سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرجاء ايمن فكرى دمحم عل26646

83.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحاب محمود دمحم صالح علي26647

74سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه ابو العال عيد خليل26648

108.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه عبدالننى الراع احمد سالم26649

89سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه عل عيد محمود عثمان26650

112سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه دمحم شحات موس خضن26651

48سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه نارص سعد حسن عبدالوهاب26652

 مصطفن سيد دمحم26653
ن
29سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرحمه هان



53.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضا مصطفن نبيل زىك شعيب26654

77سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- رضوه عالم سيد احمد رمضان سيد احمد 26655

85سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضوى احمد عل عل26656

ف مصطفن دمحم الغزوىل26657 90سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضوى اشر

ن متوىل رزق26658 109سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضوى حسن حسي 

112.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضوى عل صابر احمد عرفه26659

84سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرضوى مصطفن احمد عشماوى كلديش26660

44سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرقيه ساىم زينهم حسن26661

41سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرقيه صبىح دمحم خليل26662

23.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبرنا رشاد شعبان شعبان احمد26663

114.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبروان اسامه مدبوىل دمحم26664

يف فكرى رجب دمحم عامر26665 78سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبروان شر

103سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبروان عبدهللا ربيع بكر حسن26666

72.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبروان عصام دمحم عبدالفتاح26667

86.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- رودينا نارص عشماوى احمد 26668

85.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبريتاج دمحم سيد حلىم سيد26669

20.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبريحانة طارق حسن عبده26670

28سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبزينب سيد عبدالعزيز دمحم الديب26671

63سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبزينب دمحمى سيد دمحمى مرس26672

114سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره حسن احمد حسن العريان26673

66سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره رجب اسماعيل عيد26674

111سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره سيد دمحم منصور26675

93.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره صالح حسن جمعه عكه26676

99سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره عبدالننى ابراهيم محمود26677

100.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره دمحم سعيد سيد البلبيىس26678

79سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره دمحم نادي محمود رضوان26679

ي نض دمحم26680
ن
22سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبساره هان

125سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسامية مجدى نحمده عمارة26681

29.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلسبيل مجدى سعيد دمحم الفيشاوى26682

يف26683 ن شر 78سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلسبيل دمحم حسن حسي 

25سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم خالد دمحم دمحم ابو نفيسه26684

59.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم عيد حامد حامد منصور26685

يف26686 111.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم فؤاد رداد عبده شر

 منصور26687
 
62.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم دمحم ابراهيم الدسوق

48سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم دمحم ابراهيم حسن عبدالرحمن26688

وك26689 26.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم دمحم سيد عويس ميى

برى26690 87سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم دمحم دمحم احمد دمحم اليى

128سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسلىم ممدوح براهيم سيد26691

 سالم26692
 
84.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسما شكرى شوق

44سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسماء فرج سيد فرج الغنام26693

134.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسماح احمد يشى احمد طيطه26694

ن ضيف هللا احمد26695 89.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسمر اسامه حسي 

103سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسمر عماد عيد دمحم شعالن26696

38.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبسندس اكراىمي حسن بدر غنيم26697

27سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشادية دمحم فؤاد عبدالهادى القماش26698

18.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشاهندا حلىم دمحم حلىم دمحم26699

بات دمحم عبدالفتاح دمحم عبداللطيف26700 10.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشر

وق صبىح عل عبدالخالق نض26701 127سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشر

وق محمود سيد ابراهيم26702 54سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشر

شانى26703
وق نارص عيد امام الشر 55سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشر



41سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشمس رزق مصطفن دمحمى عمران26704

90سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشمس فؤاد انور احمد26705

102.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشهد تامر طلعت عبدالسالم عبدالمطلب26706

102.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشهد حاتم احمد محمود26707

63سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشهد عبدالرحمن سالمه سالم26708

94سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشهد عصام سعيد عيد مظهر26709

83سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- شهد يىح دمحم محمود مجاهد 26710

42.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشيم عصام سيد عبدالحميد حسن26711

113.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشيماء سيد عزت سيد النجار26712

75سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشيماء عادل دمحم محمود26713

72.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشيماء عبدالحميد الطوجن عبدالحميد26714

ن26715 54.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبشيماء عبدالرحمن ربيع حسي 

ن 26716 94سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- صباح قاسم سيد حسن حسني 

69سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبصباح وليد عواد رمضان احمد26717

122سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبصفيه طه عبدالفتاح احمد بدوى26718

97.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبضىح صالح دمحم موس الكوىم26719

ف رضا سيد جابر26720 64سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبعائشة اشر

66.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبعائشة نور احمد االقبالوى26721

34.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبعال عبدالرحمن فاروق سالم العوام26722

130.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبعليه ايمن مصطفن عثمان عفيفن26723

ن26724 99سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبغنن رضا طنطاوى عواد حسي 

50.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه ابراهيم احمد عبدالحميد ابو سالم26725

61سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه احمد سيد رزق الميه26726

64سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه احمد مجدى محمود ابو سليم26727

124.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه الزهراء محمود سمي  سعد26728

!VALUE#سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه عادل سعيد عل بيوىم26729

33.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه دمحم بيوىم دمحم بيوىم مغرنى26730

53سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه دمحم سيد عوض هللا شحاته26731

61سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفاطمه دمحم عبدالعزيز منصور ابراهيم26732

ي سعد امام26733 64سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفرحه عبدالننى

66سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبفرحه محمود عبدالحميد دمحم دياب26734

35سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبليل ابراهيم ابراهيم رزق بطاح26735

ن حماده الديب26736 54.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبليل دمحم حسي 

56سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبليل دمحم زينهم دمحم عشماوى26737

84.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبليل وليد صالح عل الدر26738

20سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمحفوظة محمود احمد علي احمد26739

39سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمديحه سعيد صابر سيد يوسف26740

94سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمروه يحن  طاهر احمد شعالن26741

94.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم ابراهيم فرج ابراهيم26742

107سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم ابراهيم دمحم دمحم26743

104.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم احمد اسماعيل محمود احمد26744

103سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم احمد جمال مصطفن26745

92سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم احمد عبدالجواد عبدالجواد احمد26746

63سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم احمد دمحم عل هدهد26747

90سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم اسامه احمد سيد صيام26748

80سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم اسماعيل ابو شيع دمحم ابراهيم26749

126سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم رجب الحسينن حامد القرقشنداوى26750

71.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم رضا عبدالوهاب عل مصطفن26751

82.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم سيد عاشور دمحم دمحم26752

106.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم سيد دمحم دمحم شعراوى26753



122.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم عبدهللا محمود احمد عوض26754

92.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم عبدالننى احمد دمحم26755

34سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم عماد مصطفن حافظ البشار26756

104سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم دمحم حسن دمحم عماره26757

68سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم محمود رجب دمحم26758

112.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم محمود محمود عبدالسميع عواض26759

100.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم نارص احمد ابراهيم عبدالفتاح26760

103سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم نارص عبدالهادى رداد محفوظ26761

28سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم نحمده عبدالرحمن ابراهيم ابو حطب26762

39.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم وليد انور حسن عرفه26763

132.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمريم ياش سيد عبدالجليل عل26764

113.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك احمد فؤاد فرج جيى26765

ف جابر توفيق26766 68.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك اشر

94.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك خالد احمد احمد االخوص26767

72.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك سلطان مصطفن محمود ابراهيم26768

84سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك صبىح اسماعيل سيد26769

ى بكي  منصور26770 116سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك صيى

120سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك عبدالحميد صبىح عبدالحميد عبدالحميد26771

111سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك عصام مصطفن محمود26772

107سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك مجدى دمحم ابراهيم سليمان26773

109.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك دمحم احمد عل احمد26774

111سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك دمحم صالح حافظ26775

74.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك دمحمى فرج دمحمى سليمان26776

 عبدالننى سليمان بالطه26777
118.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك مصطفن

ي عبدالرؤف دمحمي ابوسالم26778
ن
41.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك هان

135سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك وليد دمحمعبدالحميد عشماوى26779

71سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبملك ياش دمحم عاشور26780

100.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمللك وائل مصطفن سيدامام26781

124سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنة مدحت شعبان محروس دمحم26782

131سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه هللا ابراهيم دمحم طه26783

ي دمحم26784 26سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه هللا احمد امبانى

 جيى26785
128سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه هللا اسامه دمحم مصطفن

103.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه هللا سيد يوسف عباس26786

60.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه خالد دمحم احمد دمحم السيد26787

78سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه عاطف طه سعد26788

48.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه عني  سالمه سالم الفيشاوى26789

118سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه دمحم احمد سيد26790

ن احمد عفيفن بدوى26791 124سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه دمحم حسي 

65.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنه نض امبارك عبدالعزيز26792

90سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنن احمد فرغل عبدالغفار26793

23سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنن محمود رمضان محمود26794

ي ابو سالم26795
ي فتىحي عبدالغنن

68سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمها عبدالغنن

87.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبىم دمحم احمد احمد االخوص26796

68سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبىم دمحم سعيد احمد النجار26797

100سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبىم مصطفن عل مصطفن عل26798

78سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبميار عمرو عادل رشاد عبدالقوى26799

ن26800 59سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبناديه سيد عبدالرحمن كامل حسي 

58سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنجالء اسماعيل اسماعيل سيد مغرنى26801

ي دمحم ابراهيم26802 28سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنجالء فتىحي حسب الننى

110.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندا احمد شعبان محمود26803



113سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندا سيد سعيد علي ابراهيم26804

ي علي 26805
95.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوببسيطه- ندا دمحم سيد عبدالغنن

130سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندا دمحم نض ابراهيم زهران26806

50سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندى رمضان اسماعيل عيد26807

28.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندى مجدى حسن منصور26808

65.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبندى وحيد فاروق سيد26809

71سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنسمه عزت عزت دمحم اسماعيل حسام الدين26810

53سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنعمه سيد دمحم سيد26811

وك مرزوق26812 95سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنعيمه صابر ميى

29سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنور دمحم السيد دمحم مصطفن26813

120.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنور دمحم موس عل فرج26814

ن الراع ابراهيم26815 134سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورا حسي 

23سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورا وائل احمد عل عبدالمقصود26816

78.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورا ياش محمود دمحم خفاجى26817

111سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنوره صالح حسن سالم مسعود26818

23سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنوره دمحم دمحم علي دمحم26819

85.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورهان ابراهيم عواض مصطفن ناجيه26820

ي26821
 
85سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورهان ربيع سعد دسوق

63.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنورهان سعد بيوىم سالمه بيوىم26822

123.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبنيجار عماد حسن احمد دمحم واعر26823

ه احمد كمال سيد اللو26824 59.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبني 

26.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر احمد عبدالرازق عواض26825

ف صابر الزهرى26826 26.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر اشر

129.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر راع رمضان دمحم26827

ن احمد دمحم الفيوىمي26828 44.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر صالحي 

110سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر صبىح دمحم عبدالحميد ابراهيم26829

107سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاجر محمود عبدالبارى عبدالكريم حسن26830

113.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهاله سعيد صبيح فرج ابو زهره26831

27.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهانم سيد عواض سيد عبدالهادي26832

119سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهبه سيد احمد عبدهللا ابو سالم26833

123.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهدير محمود محمود محمود ابونار26834

100.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهنا سيد احمد عل26835

ي26836
42.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهنا عيد دمحم عبدالغنن

78.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبهند خالد عواض سيد26837

ي عبدالحميد ابو المجد نض26838 117سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبيارا صيى

ن صابر دمحم بيوىم26839 69.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم احمد ابراهيم26840 117سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبياسمي 

125سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبيمنن حازم محمود احمد عوض26841

ي26842 122.5سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبيمنن صالح حسن دمحم خفاجى

نقليوبابراهيم سعيد ثروت خليل26843 105.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم سالمه ابراهيم دمحم عبدالسالم26844 64.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم سيد ابراهيم اسماعيل26845 59مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم شعبان عواض صالح الديب26846 78.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم عصام عزت حسن غانم26847 67مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم امام26848 20مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي قورص26849
نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم عبدالغنن 60.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم عواض جارجي26850 92.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم حسن صبيح ابونار26851 52.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم26852 52مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم سعيد ابراهيم الخوىلي26853 59.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوببسيطه- احمد ابراهيم عبدالمقصود اسماعيل دقماق 26854 85.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد اسامه عبدالعاىط عبدالمجيد26855 36مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف رجب احمد الديب 26856 نقليوبمنقطع- احمد اشر 23.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف ساىم فتىح26857 نقليوباحمد اشر 132مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي عبيد علي26858
 
نقليوباحمد امام عبدالباق 123مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد ايمن عبدالمنعم علي غنيم26859 75مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد ايمن فهىم عبدالحليم26860 54.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن فتىحي سويلم دمحم26861 نقليوباحمد حسي  67مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد خالد ابراهيم السيد ابراهيم26862 46.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد خالد درويش دمحم درويش26863 41مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد خالد دمحمي دمحم عبدربه26864 95.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سعد جاد عبدالحليم جاد26865 94.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سعيد احمد حسن26866 27.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سعيد سالمة احمد حسن26867 54مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سعيد دمحم عبده سليمان26868 51مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سيد احمد عبدالرحمن دمحم26869 111.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سيد سالمه عبدربه ابوصالح26870 31.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد سيد دمحم عواض سليمان26871 27مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

يف احمد حافظ26872 نقليوباحمد شر 36مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

يف دمحم عادل عبدالفتاح عبدالرؤف26873 نقليوباحمد شر 74.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد شعبان طه شعبان طه26874 54مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي عواض26875 نقليوباحمد صالح عبدالننى 81مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد طارق دمحم سيد26876 39.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد عبدالنارص حسن عبدالرحمن عيىس26877 87مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26878
نقليوباحمد ماهر سيد عواض القاضن 71مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد محرم فؤاد عباس الصلىح26879 114مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- احمد دمحم حسن حلىمي عماره 26880 102مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم رجب طه26881 90.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم رمضان سيد سالم26882 61مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم سعيد محمود26883 3.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم سالمه عواض هالل26884 97.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم صبىحي توفيق راشد26885 107مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم صالح سيد عبده26886 96.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالوهاب دمحم26887 89مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم عشماوى سيد عشماوى26888 102.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن26889 نقليوباحمد دمحم محمود حساني  103.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد دمحم مسعود سيدالشندي26890 24مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد محمود حلىمي ابراهيم خضن26891 116.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد محمود شحات عبدالعزيز صقر26892 91مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد مسعد عل دمحم ابو حطب26893 34.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد نارص احمد سالم26894 48مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد هيثم نض عبدالعزيز26895 59.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباحمد وليد رمضان حسن26896 51مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبادهم ايمن عبدالرازق عبدالحميد عبدالعاىطي26897 58.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبادهم سعيد حامد حامد26898 22مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبادهم دمحم شعبان حسن26899 53.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبادهم محمود سيد سيد المغلي26900 45.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبادهم هاشم دمحم شحات مراد26901 91.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباسامه دمحم رضا دمحم26902 107.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباسامه معتمد عبدالواحد معتمد26903 29مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



26904
ن
نقليوباسالم ابراهيم عطاهلل محمود الغيطان 80.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباسالم ابراهيم عواض عواض الخوىلي26905 47مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباسالم احمد علي علي26906 79.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوباكرم عواض ابو شيع دمحم عبده26907 43مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبالسيد دمحم السيد دمحم26908 52.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبامجد اسامه اسماعيل ابراهيم القبالوي26909 114مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم26910
ن
نقليوبامي  سيد دمحم سيد كيالن 62.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبامي  عمر عبدالمقصود عمر26911 78.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبانس احمد وهبه متوىلي26912 76.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبانس سيد سالمه علي بيوىمي26913 73.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبانس دمحم ابراهيم عواض26914 134مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن26915 ن جابر حساني  نقليوباياد سالمه حساني  102.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبايهاب ابراهيم صالح ابراهيم ابو عجور26916 71مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبباسل احمد وهبه متوىلي معوض26917 58مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي علي دمحم القط26918
نقليوببدر عصام عبدالغنن 95.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببالل دمحم ابراهيم محمود26919 55مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن سيد26920 نقليوببالل دمحم حسي  46مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببالل ممدوح مصطفن احمد البشار26921 82مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

26922
ن
نقليوببيشوى توفيق نصىح توفيق الشطانوق 70.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي عواض عبدالهادي ابو سالم26923
نقليوبجالل مصطفن 37.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبجمال حسن عثمان علي ابو سليم26924 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبجمال دمحم جمال عبده الفيشاوي26925 55.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحازم نارص جمال دمحم26926 33مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسام حسن موس دمحم الكوىمي26927 48.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسام سمي  صبيح دمحم ابو يوسف26928 22.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسام وليد سمي  عباس26929 41مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسن سيد حسن العوام26930 7مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسن عادل انور عبدالرحمن رضوان26931 13.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسن دمحم حسن دمحم26932 26.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحسن مسعد رمضان عواض26933 24مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن26934 ي شاهي 
ن حسنن ي دمحم امي 

نقليوبحسنن 66مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد ناسه26935 ن احمد حسي  نقليوبحسي  36مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن محمود26936 ن احمد عباس حسي  نقليوبحسي  12مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن حافظ حامد26937 ن ايمن حسي  نقليوبحسي  27مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم زىكي عبدالىحي سيد26938 نقليوبحسي  50مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبحماده جمال خميس رمضان26939 72مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبخالد احمد حسن دمحم حسن26940 34.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبراعي احمد راعي حسن صالح26941 53مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبرزق خالد رزق رضوان الجمال26942 23مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- رشاد طارق رشاد سالمه 26943 73مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي علي دمحم26944
ن
نقليوبروحيم هان 81مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزكريا احمد زكريا دمحم26945 25مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد احمد زينهم منصور دقماق26946 27.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد احمد عبدالمعبود قطب26947 55.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد سامح خليل دمحم26948 55مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد شكري سيد مرسي عالم26949 117.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي علي26950
نقليوبزياد عبده مصطفن 16.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد عمرو حافظ عبدالعزيز26951 48.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26952
ي مصطفن

نقليوبزياد دمحم حنفن 45.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد دمحم خي  سالم26953 58.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوبزياد دمحم رمضان دمحم26954 81.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد دمحم سيد ابراهيم حسن26955 51.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد دمحم شحات دمحم عب القوي26956 48مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26957 نقليوبزياد دمحم محمود حسن خفاجى 79مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد ناجى دمحم حسن عبدالحميد26958 53.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبزياد وليد قاسم حلىمي26959 47مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26960 شانى
ن يوسف الشر نقليوبزياد يوسف حسي  31مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسالم عبدالكريم سالم عبدالكريم26961 109مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسعد دمحم سعد حامد القماش26962 21.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسعد محمود سعد رمضان عثمان26963 15مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسعيد ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالحافظ26964 21.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسعيد اسماعيل سعيد محمود الغنام26965 43.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26966
 
نقليوبسعيد خالد سعيد محمود دسوق 40مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسعيد سيد عبدالمنعم علي هيكل26967 37.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي دمحم دمحم عثمان26968 نقليوبسعيد يحن  73مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسمي  اسامة سمي  احمد26969 43.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- سمي  محمود سمي  سعد شحاته 26970 83.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسيد ايمن سيد عبدالتواب26971 133مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسيد ايهاب سيد احمد المحالوي26972 56مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26973 شانى
نقليوبسيد دمحم سيد طه الشر 38.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسيد دمحم سيد عل الصعيدى26974 126.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي26975
نقليوبسيد دمحم سيد دمحم حفنن 86.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسيد وائل سيد عبدالسميع ناجيه26976 77مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبسيف الدين عماد عبدالعزيز هاشم26977 123مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبشادى ايمن سيد احمد المحالوي26978 85.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبشحته مسعد رمضان عواض ابو احمد26979 37.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي 26980
 
نقليوببسيطه- شهاب ابراهيم احمد ابراهيم المنوان 78.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبشهاب سيد كامل مرس دمحم ابودنيا26981 119.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبصالح دمحم صالح عبدالجليل علي26982 106.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- طارق حاتم محمود خليل شاذىلي 26983 86.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعادل ابراهيم سيد طه سيد26984 79.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي الجمال26985 نقليوبعاطف وائل شعبان عبدالننى 111مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن عيسوي26986 ن عباس حسي  نقليوبعباس حسي  39مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ايمن سمي  عبده الفيشاوى26987 109.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن تامر امام منصور حسام الدين26988 90مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن لبيب سليمان26989 نقليوبعبدالرحمن حسي  63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن رشاد عواض عواض الجارج26990 121.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سامح دمحم محمود خضن26991 118مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد امام يوسف امام26992 102.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن صالح دمحم الشحات منصور دمحم ابولبده26993 83.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ى عباس26994 نقليوبعبدالرحمن عطوة عشر 69مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عواض دمحم دمحم فياض26995 67.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن محسن دمحم عبدالعزيز احمد26996 73.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم26997 56.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم حافظ كمال حافظ26998 78مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالجليل احمد البشار26999 89.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن محمود عبدالرحمن دمحم الفيشاوي27000 71مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن وليد جمال عبدالخالق الجمال27001 101مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ياش سيد سيد27002 108مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدهللا احمد دمحم دمحم عبدالسالم27003 47مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوبعبدهللا فؤاد صابر عواد المرصفاوي27004 103مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم عبده مرسي27005 41.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدهللا محمود دمحم سمي  مرس27006 38مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدهللا هشام سعيد رضاض دمحم27007 87مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعبدالوهاب احمد السيد دمحم النجدى27008 84مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعزت حسن ابراهيم عواض دمحم27009 57مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعزت صالح راعي رفاعي27010 50مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعصام فتىحي دمحم خليل27011 31.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف علي حسن الفيشاوي27012
نقليوبعالء الدين اشر 72.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعالء عبدالننى دمحم سيد27013 54.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعالم رمضان سيد احمد رمضان ابوحطب27014 80مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعل ابراهيم دمحم سليمان ابو عياد27015 59.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعل رمضان علي دمحم حسن ابو سعودي27016 79مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعل دمحم عبدالننى شعبان الغزوىل27017 62.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعل دمحم عل عبدالمجيد عبيد27018 66مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعل مصطفن دمحم حسن العريان27019 111.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعماد سعيد دمحم عيىسي27020 112مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ى عباس27021 نقليوبعماد عاطف عشر 43مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمار احمد حلىم سيد عوف خليفه27022 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمار ياش امام منصور حسام الدين27023 67.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر احمد مجدى حسن عبدالهادى27024 60.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر احمد دمحم حسن الغنام27025 37.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر عرنى فاروق سليمان رمضان27026 66مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر كمال دمحم سيد البشار27027 45مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن حسن ابو دشيش27028 نقليوبعمر دمحم امي  41.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر دمحم عبدالمنصف ابو السعود دمحم المشب27029 55مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي اسماعيل27030 نقليوبعمر دمحم عبدالننى 54مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر دمحم عوض محمود عكه27031 59مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر مصطفن صابر منطاوى27032 35مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر نارص ابراهيم احمد السيد27033 50.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمر نض الدين عبدالجليل عواد27034 45مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمرو طارق دمحم رضوان سيد27035 29.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعمرو دمحم خي  عبده حسن ابو سليم27036 38.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبعواض صابر دمحم طه27037 45مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- فارس احمد سالمه عبدالعزيز 27038 71مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم بدوى27039 نقليوبفهد اشر 48.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

يف27040 نقليوبكريم سعيد حسن دمحم شر 46.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبكريم دمحم عبده دمحم شعالن27041 18مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبكريم دمحم محمود صبيح ابويوسف27042 16مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبكريم محمود رجب طه27043 20مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمجدى مصطفن فتىح حسن27044 46.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحروس دمحم محروس عل عبدالمجيد27045 54.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم اسماعيل شعبان الغزوىل27046 78مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي عبدالحميد27047
نقليوبدمحم ابراهيم حسنن 24.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم سعيد دمحم النجار27048 27مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم علي احمد الديب27049 22مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم مصطفن السيد فرج27050 12.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم احمد بركات بدر27051 58.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم احمد صابر محمود سعد27052 20مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن يوسف هنيدى27053 نقليوبدمحم احمد صالحي  126.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوبدمحم احمد عبدالستار احمد عفيفن27054 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم السيد بكي  الصاوي بكي 27055 33.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم بدوي دمحم عبدالرحمن حسن27056 14مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد سيد الخوىل27057 نقليوبدمحم تامر امي  84.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم توفيق عزت توفيق27058 107.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم جابر دمحم عبداللطيف27059 40مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم جمال احمد موس عيىس27060 22.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم جمال فرج فرج جيى27061 49مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم حسن شعراوي اسماعيل27062 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم حسن عبدالعاىط عل27063 122.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم احمد حجاب27064 نقليوبدمحم حسي  97مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم حلفاوى مصطفن حلفاوى 27065 68مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم حلىمي رجب حلىمي27066 94مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن27067 نقليوبدمحم حمدى حامد حسي  64.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم خليل دمحم خليل ابراهيم27068 61.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم راع رمضان عطيه سليمان27069 60.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم رمضان عبدالفتاح دمحم عبداللطيف 27070 64مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم رمضان عيساوى محمود27071 44مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم سيد ابراهيم دمحم عبدالسالم27072 61.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم سيد احمد ابراهيم27073 81مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم سيد رمضان عواض سيد27074 103.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم سيد سعيد دمحم عكه27075 90.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم سيد دمحم دمحم ابراهيم27076 100مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم صالح احمد صالح27077 125.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي صابر السيد احمد27078 نقليوبدمحم صيى 115.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم صبيح عبدالحميد منصور27079 87مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم صالح سالم ابراهيم سالم27080 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم صالح عبدالفتاح دمحم27081 50.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم صالح دمحم حسان27082 113مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم طنطاوي سعيد طنطاوي حامد27083 72مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عادل سالم دمحم الفيشاوي27084 43مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عادل محمود دمحم27085 95.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عبده دمحم الهابط27086 117مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم علي حسن علي العوام27087 116مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عمرو رمضان دمحم طه دمحم27088 97.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عمرو دمحم دمحم الخياط27089 63.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عواض عبدالعال عواض27090 74.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عواض دمحم عواض ناجيه27091 87مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عواض دمحم دمحم البالح27092 90مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم عيد ابراهيم عبده27093 98.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم فرج مني  فرج سليمان27094 64مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم مجدي سعيد ابراهيم الخوىلي27095 63مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم دمحم رشدي عبدالفتاح ابراهيم27096 78مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم دمحم محمود صبيح27097 92.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم دمحم نزيه سالم27098 52.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم محمود عواد عباس عطوه27099 74.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم محمود دمحم ابراهيم ابو الخي 27100 66.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم محمود دمحم عبده27101 77مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم ممدوح سيد عبدالعظيم عطية27102 72.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

شانى27103
نقليوبدمحم منصور خليل منصور الشر 103مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوبدمحم منصور رجب منصور المغمض27104 80.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27105 نقليوبدمحم نارص سيد سيد الحلنى 53مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي صبىحي بخيت حسن27106
ن
نقليوبدمحم هان 55مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم وائل محفوظ دمحم الدمرداش27107 37مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27108
نقليوبدمحم وليد ابراهيم زاهر حنفن 84مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبدمحم وليد سعد شحات الفيشاوي27109 98.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود الخطيب حسن بدر غنيم27110 75.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود السيد دمحم السيد خفاجه27111 64.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود جمال سيد سيد27112 51مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود حامد حامد عليوه جيى27113 122.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد سيد احمد فرختو27114 نقليوبمحمود حسي  99مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود سالمه سيد سالم الفيشاوي27115 83مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27116 شانى
ن بدوي الشر نقليوبمحمود سيد حسني  75مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود سيد كمال مصطفن27117 116.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود سيد دمحم احمد عامر27118 56مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود سيد مصطفن القطورى27119 85مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود فخرى مصطفن خليل27120 94مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود وحيد محمود سيد طلبه27121 50.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود وليد محمود ابو شيع محمود النجار27122 41.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمروان ساىمي صالح دمحم27123 82مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمصطفن اسماعيل شعبان زىك27124 79مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف فتىحي محمود27125 نقليوبمصطفن اشر 51.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمصطفن فارس سيد خميس سالمه27126 55.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمصطفن نادي دمحم حسن27127 76.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

 فوزى دمحم طه27128
ن
نقليوبمصطفن هان 25مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن27129 ن زىك حسي   هشام حسي 
نقليوبمصطفن 89.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمعاذ ابراهيم حسن ابراهيم حسن عطية27130 91.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمعاذ بهاء الدين رضا سيد عبده27131 40مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمهدى سيد عبدهللا سالم السيىسي27132 50مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- نادر محمود عبدالفتاح عبدالحليم 27133 64.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

 سيد27134
 
نقليوبياش عادل عيد دسوق 49.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن شعبان رخا محمود دياب27135 نقليوبياسي  76مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف احمد رضا سليمان27136 81مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف احمد عبدالسميع احمد ناجيه27137 98مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف احمد عبدالصمد صديق ابراهيم27138 54.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف احمد فتوح دمحم27139 41مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ف ابراهيم سيد27140 نقليوبيوسف اشر 35.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن امام حنفن27141 ف حسي  نقليوبيوسف اشر 51مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27142  شعبان اسماعيل عتانى
ن نقليوبيوسف حساني  68.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف حسن ابراهيم سالم27143 109.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف حسن اسماعيل دمحم دمحم27144 84.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف خالد احمد عبدالفتاح27145 104.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن ناجيه27146 نقليوبيوسف خالد الراع امي  30مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف خالد سعيد شافعي ابراهيم27147 110.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف ربيع اسماعيل دمحم27148 93.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف رضا ابو شيع دمحم عبدالفتاح27149 69مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27150
 
نقليوبيوسف رمضان سالمه حسن دسوق 26مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف سعيد كامل عبدالحميد حسن27151 82مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف سيد دمحم سالمه بيوىم27152 111مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف صابر عبدالننى درويش دمحم زلط27153 47.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 



نقليوبيوسف طارق دمحم سيد27154 38مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي27155
نقليوبيوسف طارق دمحم عبدالغنن 95مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف عبدالننى احمد عبدالرحمن راشد27156 78.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوببسيطه- يوسف عرفات عبدالننى محمود 27157 71.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي 27158
ن
نقليوببسيطه- يوسف عزت دمحم ابو العال الخرقان 85.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف علي فتىحي علي27159 36مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم رضا حسن دمحم27160 87مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد يوسف دمحم27161 82.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ي فجله27162
نقليوبيوسف دمحم سيد عبدالغنن 79مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم صالح احمد فرختو27163 95.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالرحمن سيد27164 57مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم لبيب صالح ابو العال27165 97مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم دمحم عبدالرحمن راشد27166 130.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم دمحمى اسماعيل27167 55.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف دمحم يوسف سيد عارف27168 103مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف مسعد ابراهيم محمود نويىسر27169 99مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف هشام عبدالعزيز احمد الهوارى27170 73.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبيوسف وائل يوسف فؤاد27171 94.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

122اسماء بنت انى بكر ع مقليوباشاء احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم27172

58اسماء بنت انى بكر ع مقليوباشاء حامد عبدالننى دمحم عبده27173

89اسماء بنت انى بكر ع مقليوباشاء محسن الدماض دمحم حسن27174

62.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسماء بكر ابوضيف عبدالرحمن عبدالحليم27175

45اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسماء عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن27176

22.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسماء يحن  صبيح محمود سليمان بالطه27177

120اسماء بنت انى بكر ع مقليوباالء ابوالمعاىط عيىس رمضان27178

50اسماء بنت انى بكر ع مقليوباالء ايمن يحن  عبدالستار27179

ي حسن رزق27180
74اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامال عمرو عبدهللا عبدالغنن

90.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامل دمحم بيوىم دمحم بيوىم27181

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامنية عثمان عيد محمود27182

80اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامنيه سيد احمد احمد27183

ة مجدى رضا سيد يوسف27184 88.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامي 

ي 27185
ن
ه محمود احمد احمد الغيطان 80اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- امي 

40.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبانىحى حامد محمود عبدالمتجل سليم27186

 دمحم عثمان حسن27187
ن
101.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباية هان

وك السيد27188 104.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبايمان ايمن عاطف ميى

76اسماء بنت انى بكر ع مقليوبايمان ايمن يىح عبدالستار27189

ف امام دمحم27190 90اسماء بنت انى بكر ع مقليوبايه اشر

103.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبايه وائل عيىس رمضان27191

ن عزب27192 98.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسمة سيد حسي 

101.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسمله ابراهيم دمحم مصطفن الخوىل27193

76.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسمله سيد دمحم دمحم بيوىمي27194

97.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسمله منصور عطا قطب عبدربه27195

ي علي27196
ي عبدالرحمن عبدالحكم عبدالغنن

78اسماء بنت انى بكر ع مقليوبجنن

94اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه سعد دمحم شفيق ابراهيم27197

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه سيد دمحم سعيد27198

13اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه صبيح صالح دمحم27199

60.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه طنطاوى عباس عبدالقادر محفوظ27200

29اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه عبدالنعيم عبدالباسط سليمان سليمان27201

59.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- حبيبه عصام الدين احمد سيد جيى 27202

22.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه عالء ممدوح دمحم نض27203



80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه قطب دمحم قطب السيد27204

67.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه دمحم صابر صالح ابوسبيع27205

73اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه دمحم عيد دمحم عيد سيف النض27206

ي محمود دمحم27207
49اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه دمحم مصطفن

62اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- حبيبه وليد رضا دمحم 27208

36اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحبيبه ياش عبدالعزيز محمود27209

46اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحسنة ابراهيم حسن عثمان حسن27210

ن احمد عواد احمد عواد محفوظ27211 54.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحني 

ن تامر اسماعيل دمحم بيوىمي27212 117اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحني 

 علي محمود شكري علي27213
ن 57.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحني 

87اسماء بنت انى بكر ع مقليوبخلود محمود احمد حسن27214

ي عيد27215
ي مصطفن

74اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدعاء دمحم يىحي مصطفن

5.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدنيا عيد ابوشيع دمحم فرج27216

45اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدنيا نارص منصور صالح جمعه27217

ي27218 ي احمد صوانى  احمد صوانى
ن 110.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدينا امي 

21.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدينا سالمه عبدالعظيم دمحم27219

72اسماء بنت انى بكر ع مقليوبراندا ياش رمضان صالح27220

127اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرانيا خالد ابوشيع سالم27221

109اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرجاء دمحم جمعة عبدالكريم ابراهيم27222

ي دمحم عواض بدر27223
111اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرحاب مصطفن

73.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرحمه رمضان فرج حسان27224

70اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرحمه عاطف عبدالرؤف ابوشيع احمد27225

28اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرحمه نارص عاشور احمد27226

ف فتىح عل شلنى27227 13اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرضا اشر

69.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- رضوى دمحم حسن دمحم عل 27228

ن حسن27229 ن احمد حسني  89.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرقيه حسي 

وك27230 21.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبروضه احمد سالمه عبده ميى

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبريهام محمود دمحم عطا27231

33اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزينب ابراهيم شعبان ابو شيع دمحم27232

55.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزينب احمد رشاد دمحم27233

41.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزينب رجب هيب عبدالوهاب عبدالكريم27234

ي27235 66اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزينب دمحم عزت توفيق القليونى

46.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزينب دمحم محمود سيد حنفن27236

96.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبساره دمحم صالح بدوي سليمان27237

77.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبساميه سعيد ابراهيم سليمان ابراهيم27238

83اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسحر عماد الراعي عبدالحميد دقماق27239

32.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسحر يىح انور فهىم27240

103.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسعاد دمحم اسماعيل دمحم مصلح27241

77اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- سلسبيل احمد راجح صابر 27242

ن سالمه امام سيد احمد27243 70اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسلسبيل حسي 

98.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسلسبيل سيد حسن امام طيطه27244

104اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسلىم دمحم السيد عل مندور27245

117اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسما رجب دمحم سيد عل27246

ي عبدالفتاح دمحم عبدالىحي27247 51اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسمر عبدالننى

63اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسميحه محمود احمد عل27248

ي دمحم عبده عطيه27249 ه دمحم عبدالننى 31.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسمي 

ي27250
ي محمود عفيفن 95.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسميه عواض عبدالننى

24اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسندس خالد رشاد حسن محمود27251

57.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- سهيلة عبداللطيف دمحم عبدالرحيم 27252

وق احمد امام دمحمابراهيم27253 21اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشر



وق دمحم عزت حامد محمود ابوشعي 27254 27.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشر

وق مسعد صالح دمحم27255 22.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشر

ي صالح دمحم عثمان27256
وق مصطفن 19.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشر

95.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشهد ابراهيم جالل دمحمابراهيم27257

88.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشهد عصام شحاته دمحم مدكور27258

37.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشهد دمحم احمد عبدالحافظ دمحم27259

ي حمدان دمحم هندي27260
68.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبشهد مصطفن

اوى27261 18.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبصباح خالد سيد دمحم الشيى

78اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعائشه محمود سيد دمحم27262

34.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمة ضياء عبدالوهاب منصور27263

48اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمة فراج عزت سيد سيد27264

 عبده عبدالمنصف عبده27265
ن
118اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمة هان

ي27266
ن
45.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمه عواد محمود دمحم حسن الطنان

ي27267
61.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمه محروس علي حنفن

78اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمه نارص دمحم سالم اسماعيل27268

ي27269
ن
64اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاطمه وليد محمود دمحم الفخران

25اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفرح سيد البدوى عبدالفتاح27270

62.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفرح علي رمضان علي بكر27271

84.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفرحه شعبان رشدى عواض27272

83اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفريده رمضان سيد علي نض27273

40.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبماريا عطية سمي  ناروز جرجس27274

وك27275 60اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمروه خالد سالمة عبده ميى

76اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمروه رمضان كمال عبدالمعبود السيد27276

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم حمدي احمد احمد واعر27277

58اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم سيد عاشور ابراهيم عبدالتواب27278

84اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم دمحم سيد عبدالروؤف بدران27279

112اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم دمحم فكرى محمود ابراهيم27280

102اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم دمحم محمود احمد السقا27281

107اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم محمود عبدهللا قناوي عبداللطيف محجوب27282

100.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم محمود يوسف احمد احمد27283

84اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم مسعد صابر عبده هيب27284

113.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم مصطفن محمود عواض27285

117.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم وليد حسن ابراهيم27286

51.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمريم يشى عبدالمنصف عبده27287

82.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك ابو السعود صالح ابو السعود دمحم المشب27288

38اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك عبدالكريم فتىح عبدالكريم27289

ي رمضان ابراهيم هاشم27290 36اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك عبدالننى

66اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك دمحم صبىح عبدالرؤوف دمحم الهليل27291

98.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك محمود كمال محمود خفاجى27292

ي عبدالعال سالمه دمحم27293
116اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك مصطفن

ي اسماعيل عبدالخالق27294
ن
90اسماء بنت انى بكر ع مقليوبملك هان

49اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنار عصام صبىح رمضان متوىل27295

114اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنار فايز محمود حامد27296

ف فكرى سليمان علي الشيىم27297
93اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنه هللا اشر

65اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنه هللا عل سعد صالح سالم27298

81اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنه رضا سيد حسن سالم27299

102اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنه معوض دمحم عطا دمحم27300

62اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمنن سعد صالح عطاهللا27301

ي27302
ي عبدالغنن

118.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبىمي ايمن الراعي عبدالغنن

81.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمياده نارص احمد عبدالعزيز27303



89اسماء بنت انى بكر ع مقليوبناديه طارق دمحم احمد الغنام27304

ن حسن27305 120.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبندى تامر صالح حسني 

يف27306 يف السباعي شر
79اسماء بنت انى بكر ع مقليوبندى شر

19اسماء بنت انى بكر ع مقليوبندى مجدى صالح دمحم ركيبة27307

ي27308 شانى
33.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنسمه عنطر ابراهيم ابراهيم الشر

ن دمحم حسن ابو هبل27309 72اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنوال حسي 

113اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنور وائل البه امام27310

69اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنوران رجب دمحم رجب27311

73.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنورهان سامح احمد عبدالفتاح27312

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنورهان شعبان عيد حسن ابراهيم27313

97اسماء بنت انى بكر ع مقليوبنورهان دمحم الدماضي دمحم حسن27314

27315
ن
113اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهاجر احمد منصور احمدالملحان

116اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهاجر ياش دمحم سليمان عيىسي27316

14اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهانم صالح عزت حسن27317

ي27318 68.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهايدي مسعود سالم دمحم عشر

87.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- هبه دمحم ابو المجد عبدالشفيع 27319

128اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهدى رمضان حلىمي سيد عوف27320

ي27321
ن
82.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهدير دمحم حسن محمود مدن

ف رمضان صالح27322 96.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهناء اشر

89.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيارا سامح رضا عل27323

88.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيارا مسعد حسن عثمان حسن الصباغ27324

27325
ن
ن حسن دمحم احمد الشلقان 51.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسمي 

ن دمحم ابراهيم حامد عجالن27326 42.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسمي 

ن محمود دمحم جميل27327 71اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسمي 

ن وائل ابوبكر محمود عواض حواش27328 61.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسمي 

23.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبابراهيم جميل سيد دمحم27329

33.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبابوشيع جابر عل حسن27330

84.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد ابراهيم احمد عبدالقادر27331

50.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد تامر عبدالعزيز رمضان متوىل27332

44اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد جمال شعبان عنيى ابراهيم27333

98.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد حسن دمحم بدوي محمود27334

23اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد ساىم سالم عواض ابونشابه27335

35اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد سيد ابراهيم عبدالمطلب احمد27336

ن طه27337 82.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد سيد يوسف حسي 

18اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد عادل عواض عبدالحميد محمود27338

20اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد عبدهللا عبدالمهيمن عبدهللا27339

ي سعيد ابوزيد فرختو27340 59اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد عبدالننى

58.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم احمد دمحم احمد الديب27341

ن27342 60اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم سعيد احمد حسي 

34اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم عيىس سليمان ابراهيم27343

104.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم فكرى سليمان عل الشيىم27344

54اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم دمحم عبدالرؤوف الهليل27345

49اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد دمحم محمود عل نضعويس27346

73اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد مصطفن احمد فرج يوسف27347

60اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد مصطفن رمضان ابراهيم27348

23.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد موس سيد موس عبدالهادى27349

21.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد هشام عزت دمحم27350

53اسماء بنت انى بكر ع مقليوباحمد وائل دمحم رضا عبدالخالق الشاىمي27351

50اسماء بنت انى بكر ع مقليوبادهم حمدى عوض سليمان عل27352

ن دمحم مصطفن االقطش27353 94.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسامه حسي 



ه27354 43اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسالم سالمه سالم رمضان دمحمابوخضن

25اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسالم سيد عزت سيد سيد27355

17اسماء بنت انى بكر ع مقليوباسالم عرفات عبدالىحي دمحم السيد علي قطط27356

5.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبامي  دمحم السيد عبدالقادر عبدة27357

ن موسي عبدهللا27358 23.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبباسم دمحم امي 

26.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسام دمحم منصور صالح جمعه27359

17.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببالل عادل عبدالرحمن ماجد موس27360

117.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحازم دمحم حافظ عل الهوارى27361

21.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحسن عبدالحميد حسن دمحم الفناجيلي27362

ن دمحم27363 14اسماء بنت انى بكر ع مقليوبحسن دمحم حسن حساني 

ن ياش دمحم دمحمحواره 27364 43اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- حسي 

8.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبخالد ياش شديد السيد دمحم27365

50.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- ذياد سعيد امام دمحم ابراهيم رسالن 27366

56.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبرياض دمحم رمضان سيد مرع27367

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد احمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالرازق27368

38اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد رضا ربيع دمحم بكر27369

58.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد ضياء ابراهيم سيد ابراهيم27370

62.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد فوزى سليمان سليمان ابراهيم27371

23اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد محمود محمود صبيح دمحم ابويوسف27372

121اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد محمود يشى سعيد سالم27373

 محروس دمحم سيد27374
ن
55اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد هان

69.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبزياد يشي محمود ابراهيم جمعه27375

ي27376 25.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسعيد رضا ابراهيم ابراهيم عشر

66.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسيد سعد صبىح رمضان متوىل27377

ي27378 ي شلنى
ي سيد علي عبدالغنن 57.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسيد عبدالننى

24.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسيد محمود سيد سالمه سيد27379

ي27380
17اسماء بنت انى بكر ع مقليوبصالح سيد صالح دمحم العفيفن

25اسماء بنت انى بكر ع مقليوبصالح عيد فتىح سيد27381

57.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعاشور عاصم عاشور علي نض27382

73.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- عبدالحميد ايمن عبدالحميد حسن عكه 27383

وك27384 42.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالرحمن اسامه سالمه عبده ميى

ن27385 ي حسن ابوالعني 
43اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالرحمن حسن مصطفن

98.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالرحمن رمضان بدر عواض بدر27386

62.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- عبدالرحمن دمحم رشاد دمحم علي 27387

5.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالرحمن دمحم سليمان عبدالجليل يىحي27388

70.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- عبداللة احمد عبدهللا سيد عبداللة 27389

56اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدهللا عمرو عبدالحميد ابراهيم27390

67.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدهللا دمحم عيد سالمه عبدهللا27391

يف شحات حسن شعبان عطيه27392 67اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالملك شر

61.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعالء عصام ابراهيم عبده ابراهيم27393

40اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعل اسماعيل مصطفن عبدالهادى27394

61.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعل محمود سيد يوسف عبدالهادى27395

76اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعل محمود عل دمحم سالم27396

49.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعل مصطفن عل عبدالرازق27397

40.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعلي عبدالحميد عبدالحميد دمحمابراهيم27398

50.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعلي دمحم علي دمحم غريب27399

19.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر سيد علي علي عصفور27400

42.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر علي السيد علي شداد27401

99.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر عواض شحات عواض سيد27402

ى27403 بي  90.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر دمحم كمال طه اليى



51اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر ممدوح عبدهللا يوسف ابوموسي27404

ي ابوسويلم27405
ن
76اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر مهدي سيد كيالن

29.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمر وليد سالمه دمحمسيد27406

89اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمرو خالد اسماعيل دمحمابراهيم27407

37.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمرو خالد زايد محمود27408

22.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمرو شعبان صابر دمحم ركيبه27409

46اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعمرو كرم شديد رمضان اسماعيل27410

45.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفارس مجدي دمحم دمحم دمحم امان27411

128.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفاروق حسن رمضان عبدالعليم27412

61اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- فرحات وليد فرحات رياض طلب 27413

91اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفهد رمضان سعد علي خلف هللا27414

67.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبكريم ضياء الدين ابراهيم احمد السيد27415

84.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبكريم محمود خليفه محمود مخلوف27416

43اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمازن دمحم شحات السيد عيىسي27417

118اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمازن دمحم شعبان عبدالخالق27418

44.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمجدى عماد دمحم مصطفن بان27419

70.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم ابراهيم شعبان عنيى ابراهيم27420

78اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم ابراهيم صالح عبدالفتاح محمود27421

118.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم ابراهيم عبدالعزيز يوسف عباده27422

18.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم احمد دمحم احمد عبدالدايم27423

108اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم احمد دمحم نجيب عبدالعظيم ابراهيم27424

49اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم اسامة اسماعيل دمحم27425

ي دمحم27426
ي عفيفن 91اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم اسامه عبدالننى

74اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم ايمن محروس بيوىمي دمحم27427

83.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم حاتم عباس عبدالرازق عكه27428

43.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم ساىمي سليمان سليمان ابراهيم27429

128.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم سعيد اسماعيل دمحم خليل27430

17اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم سيد رجب مجاهد السيد27431

ن ابراهيم27432 35اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم سيد عبدالمجيد حسي 

21.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم صابر عبدالسالم دمحم27433

69اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم عاصم عاشور علي نض27434

17.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم عاطف دمحم عثمان حسن27435

78اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم27436

18.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم عواض دمحم عبدالفتاح27437

86اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم محسن خميس عبدالرحمن27438

12اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم محمود انور سيد الدهشوري27439

24.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم محمود سيد سيد المغلي27440

87.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- دمحم موسي رشاد سيد احمد 27441

103اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم هشام جمال فتىح27442

99.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم هشام عبدالننى عل خليل27443

ن دمحم سالم27444 78.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم هيثم حسي 

75.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- دمحم ياش محمود السيد 27445

94.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود جمال دمحم ابراهيم27446

112.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود رافت حسن احمد البلبيىس27447

47اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود رحيم عواد عبدالمطلب احمد27448

18.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود سيد دمحم ابراهيم سليمان27449

18اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود عاطف عطيه دمحم سيد سويلم27450

21اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود دمحم محمود عبدالىحي محمود27451

16اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمحمود محمود سعيد محمود زهران27452

92.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- محمود محمود منصور احمد 27453



35.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمدحت دمحم عواض دمحم الحفناوي27454

 سعد عل زيدان27455
 
52.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمروان دسوق

ي سالم دمحم سالم دمحم اللو27456
58.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمصطفن

ي ابو شيع27457
ي سمي  مصطفن

49اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمصطفن

ي حسن27458
ي مصطفن

ي عزت مصطفن
59اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمصطفن

 صابر عبدربه عطا قطب27459
ن
55.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبهان

89اسماء بنت انى بكر ع مقليوبوجدي دمحم عبدالفتاح حسن صقر27460

44اسماء بنت انى بكر ع مقليوبوليد عاطف كامل احمد27461

ن حامد عبدالغفار عبدالحميد27462 127.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسي 

ن احمد27463 ن رضا امي  51اسماء بنت انى بكر ع مقليوبياسي 

80.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف تامر عبدالعزيز رمضان27464

91.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف حسام دمحم سعيد دمحم27465

48.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف خالد سيد سيدسالم27466

95.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف سيد سالم عطيه ابراهيم27467

89اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف صالح بصل سعيد27468

ي ابوعلم غريب27469 41.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف دمحم صيى

15.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف دمحم عبدالغنن عبدالحليم27470

27471 
ن
58.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببسيطه- يوسف دمحم عيد احمد السعدن

99.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف دمحم دمحم احمدالغنام27472

37.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف نارص سالم احمد27473

ي سعيد نعيم احمد27474
ن
87اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف هان

ي فرج دمحم سليمان27475
ن
53اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف هان

107.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبيوسف وحيد عواد دمحم عبدالهادي27476

74قليوب المحطة ع مقليوباشاء احمد دمحم مصطفن ابراهيم27477

94قليوب المحطة ع مقليوباشاء ربيع سيد دمحم احمد27478

67.5قليوب المحطة ع مقليوباسماء احمد حسن احمد27479

73.5قليوب المحطة ع مقليوباسماء عصام ابراهيم سيد احمد27480

75قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- اسماء عل عبده ابراهيم اسماعيل 27481

85قليوب المحطة ع مقليوباسماء مختار سيد دمحم27482

114قليوب المحطة ع مقليوباالء رمضان سيد احمد نض27483

يف ابراهيم امام سيد27484 91قليوب المحطة ع مقليوباالء شر

105.5قليوب المحطة ع مقليوباالء محمود عبدالننى دمحم غزال27485

118.5قليوب المحطة ع مقليوباالء نشات زكريا دمحم نجيب27486

 حماده دمحم عواض عل27487
ن
121.5قليوب المحطة ع مقليوبامان

 سيد عبدالغنن ابراهيم البكرى27488
ن
67.5قليوب المحطة ع مقليوبامان

44.5قليوب المحطة ع مقليوبامنيه احمد عبدالرحمن السيد27489

75قليوب المحطة ع مقليوبامنيه حسن عادل دمحم عبدهللا27490

132قليوب المحطة ع مقليوبامنيه خالد دمحم عبدهللا27491

ه حمدى احمد دمحم احمد27492 93.5قليوب المحطة ع مقليوبامي 

ه صادق عبدالحميد صادق27493 80قليوب المحطة ع مقليوبامي 

92قليوب المحطة ع مقليوبايات سيد صالح عبدالرحمن27494

57.5قليوب المحطة ع مقليوبايمان رجب سالمة رجب27495

ن ابراهيم تعلب27496 69قليوب المحطة ع مقليوبايمان دمحم حسي 

76قليوب المحطة ع مقليوبايمان دمحم سعيد دمحم عبداللطيف27497

ف فتىح همام ابوالخي 27498 74.5قليوب المحطة ع مقليوبايه اشر

67قليوب المحطة ع مقليوبايه سيد عيد سيد27499

86.5قليوب المحطة ع مقليوببسمله احمد احمد دمحم27500

109.5قليوب المحطة ع مقليوببسمله سعيد سيد عل27501

28.5قليوب المحطة ع مقليوببسمله عبدالموىل دمحم عبدالموىل27502

93قليوب المحطة ع مقليوببسمله دمحم ر مضان سليمان27503



121قليوب المحطة ع مقليوببسمله دمحم عطيه عبداللطيف27504

66.5قليوب المحطة ع مقليوببسمه دمحم طنطاوى صالح27505

130قليوب المحطة ع مقليوببسنت خالد سليمان حسن سالم27506

110قليوب المحطة ع مقليوببسنت خالد مجدى دمحم27507

89.5قليوب المحطة ع مقليوببسنت سيد دمحم سيد خضن27508

 محمود عبدالننى محمود27509
112قليوب المحطة ع مقليوبتف 

113.5قليوب المحطة ع مقليوبجنا بكرى دمحم علي27510

121قليوب المحطة ع مقليوبجنا عل حسن عبدالباسط بلبول27511

98قليوب المحطة ع مقليوبجنا عمر عبدهللا ابراهيم مصطفن27512

109.5قليوب المحطة ع مقليوبجنات محمود صابر فهيم27513

61.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه احمد عبدالعزيز دمحم27514

ي دمحم27515 27.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه احمد عبده عبدالننى

58.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه احمد محمود سيد بيوىم27516

52قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه سيد صبىح رفاعي27517

25.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه طارق رضا جمعه27518

36قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه عصام طنطاوى صالح27519

76قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه علوم عل عبدالرزاق27520

41قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه دمحم السيد حسن سيد27521

75قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه دمحم سيد حسن عل27522

52.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه دمحم عبدالمحسن ابراهيم27523

34قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه محمود عل محمود27524

60.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه ممدوح دمحم عمار27525

100.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه وليد عبداللطيف احمد27526

83.5قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه ياش ابوشيع دمحمى27527

25قليوب المحطة ع مقليوبحنان رجب دمحم فهيم عيد27528

ن محمود27529 89قليوب المحطة ع مقليوبحنان سعيد حسي 

ن عبدهللا محمود عل27530 84قليوب المحطة ع مقليوبحني 

ن مسعد سيد محمود27531 127.5قليوب المحطة ع مقليوبحني 

90.5قليوب المحطة ع مقليوبخلود عل دمحم سيد مراد27532

100قليوب المحطة ع مقليوبخلود ياش عبدالننى دمحم27533

93قليوب المحطة ع مقليوبداليا مصطفن حمدى مصطفن27534

 عبدالرحمن عبدالعزيز27535
ن
68.5قليوب المحطة ع مقليوبدعاء هان

72.5قليوب المحطة ع مقليوبدنيا مصطفن حامد احمد دمحم27536

ف فاروق محمود27537 72.5قليوب المحطة ع مقليوبدينا اشر

107.5قليوب المحطة ع مقليوبرحمه جمال سعيد احمد عفيفن27538

60قليوب المحطة ع مقليوبرحمه حماده عبداللطيف احمد27539

55.5قليوب المحطة ع مقليوبرضوه سعيد مهدى عبده27540

73.5قليوب المحطة ع مقليوبرضوى كارم محمود دمحم صالح27541

110قليوب المحطة ع مقليوبرضوى دمحم عبدالحميد احمد27542

101.5قليوب المحطة ع مقليوبرغده دمحم سليمان السيد منصور27543

101.5قليوب المحطة ع مقليوبرنا جمال عبدالفكيه سيد دمحم27544

80قليوب المحطة ع مقليوبروان احمد جالل عبدالعزيز27545

 جالل دمحم27546
 
128.5قليوب المحطة ع مقليوبروان شوق

116.5قليوب المحطة ع مقليوبروان دمحم حسن سيد الشافع27547

71.5قليوب المحطة ع مقليوبريم احمد عبدالهادى دمحم27548

96قليوب المحطة ع مقليوبريم دمحم سعيد احمد متوىل27549

74.5قليوب المحطة ع مقليوبريهام دمحم عبده راشد صبيح27550

27551
ئ
112قليوب المحطة ع مقليوبريهام ياش دمحم رجان

55قليوب المحطة ع مقليوبزمزم احمد سالمة عبدالمجيد27552

69.5قليوب المحطة ع مقليوبزينب دمحم حسن حامد دمحم27553



92قليوب المحطة ع مقليوبساره دمحم عطية دمحم مرازيق27554

60.5قليوب المحطة ع مقليوبساره نادى دمحم مسعود27555

132.5قليوب المحطة ع مقليوبساميه هيثم دمحم عبدالغنن27556

45قليوب المحطة ع مقليوبسلمة دمحم دمحم سالم القطاىم27557

81.5قليوب المحطة ع مقليوبسلىم احمد عبدالفتاح جاد27558

ن27559 76قليوب المحطة ع مقليوبسلىم سعد دمحم عيد حسي 

118قليوب المحطة ع مقليوبسلىم طاهر دمحم ابراهيم دمحم27560

94قليوب المحطة ع مقليوبسلىم دمحم عبده ابراهيم اسماعيل27561

84.5قليوب المحطة ع مقليوبسلىم دمحم فتوح احمد27562

115.5قليوب المحطة ع مقليوبسلىم محمود دمحم دمحم27563

115.5قليوب المحطة ع مقليوبسلىم نارص دمحم عواد27564

57.5قليوب المحطة ع مقليوبسما وائل احمد دمحم عياد27565

ن27566 55قليوب المحطة ع مقليوبسماح فوزى خليل عل حسني 

85قليوب المحطة ع مقليوبسمر احمد مصطفن احمد27567

89قليوب المحطة ع مقليوبسندس سمي  دمحم السيد قشطة27568

97.5قليوب المحطة ع مقليوبسندس دمحم احمد شهاب دياب27569

128.5قليوب المحطة ع مقليوبسندس وائل عل عبدالرحيم27570

86قليوب المحطة ع مقليوبسهيله عامر زكريا عبدالىح27571

ن27572 وق بالل المتوىل عجي  58قليوب المحطة ع مقليوبشر

وق خليل عرفة خليل27573 77.5قليوب المحطة ع مقليوبشر

48قليوب المحطة ع مقليوبشهد ابراهيم مجدى دمحم27574

103.5قليوب المحطة ع مقليوبشهد تعلب سيد تعلب27575

ى عبدالرحيم27576 114قليوب المحطة ع مقليوبشهد حسام عشر

97قليوب المحطة ع مقليوبشهد خالد عبدالجواد عل دمحم27577

60.5قليوب المحطة ع مقليوبشهد رشاد عبدالمعط قاضن27578

78قليوب المحطة ع مقليوبشهد سيد عبدالعزيز عبدهللا27579

ن27580 123قليوب المحطة ع مقليوبشهد عبدالننى عدىل حسي 

93قليوب المحطة ع مقليوبشهد عصام سيد عل خليفه27581

ن27582 112قليوب المحطة ع مقليوبشهد عماد الدين احمد حسي 

79قليوب المحطة ع مقليوبشهد عماد نافع مريد27583

114.5قليوب المحطة ع مقليوبشهد مجدى الحسينن اسماعيل27584

84.5قليوب المحطة ع مقليوبشهد محمود دمحم دمحم عامر27585

91.5قليوب المحطة ع مقليوبشيماء عيد شعبان عطا حامد27586

51قليوب المحطة ع مقليوبشيماء دمحم نصي  سليمان27587

118قليوب المحطة ع مقليوبصابرين عل عباس عل احمد27588

123قليوب المحطة ع مقليوبصباح خالد عوض رضاض27589

79قليوب المحطة ع مقليوبعاليه عاطف محمود دمحم27590

ف عطيه دمحم27591 80قليوب المحطة ع مقليوبعايده اشر

76قليوب المحطة ع مقليوبعزه يشى دمحم يوسف سويلم27592

48.5قليوب المحطة ع مقليوبغاده رجب تيسي  سعد27593

67.5قليوب المحطة ع مقليوبغاده عيد دمحم عبدالغفار27594

100قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه ابراهيم مسعود ابراهيم27595

124قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه احمد السيد دمحم محمود27596

ف حسن حنفن السيد27597 112.5قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه اشر

48قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه تامر عبدالحميد احمد27598

62.5قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه خالد سيد عبدالعظيم27599

91.5قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه رضا عبدالواحد ابراهيم27600

78قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه عبدالمجيد فتىح عبدالمجيد27601

21قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه دمحم بهاء بيوىم27602

ن متوىل27603 88قليوب المحطة ع مقليوبفاطمه دمحم حسي 



ن ابراهيم27604 ف امي  81قليوب المحطة ع مقليوبفرح اشر

84.5قليوب المحطة ع مقليوبفرح السيد عزالرجال دمحم27605

93.5قليوب المحطة ع مقليوبفرح جمال جابر عبدالرحمن27606

92.5قليوب المحطة ع مقليوبفرح خالد دمحم دمحم27607

68.5قليوب المحطة ع مقليوبفرح نض هاشم شهاب دياب27608

89.5قليوب المحطة ع مقليوبفرحه دمحم ابراهيم بديع27609

100.5قليوب المحطة ع مقليوبفوزيه اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل27610

84قليوب المحطة ع مقليوبماجده تمام مصطفن دمحم محمود27611

84.5قليوب المحطة ع مقليوبمروه عادل دمحم احمد خاطر27612

 حسن عبدالوهاب27613
ن
115قليوب المحطة ع مقليوبمروه هان

88.5قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- مريم خالد عبدهللا فوده 27614

53.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم عبدالننى احمد عبدالحليم27615

120قليوب المحطة ع مقليوبمريم عبدالننى جابر عبدالرحمن27616

98.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم فتىح فتوح مرس27617

48.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم متوىل عبدالمجيد عبدالقادر27618

ن كساب27619 119قليوب المحطة ع مقليوبمريم دمحم بهجت امي 

ن دمحم حامد27620 117.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم دمحم حسي 

82قليوب المحطة ع مقليوبمريم دمحم فاضل عبدالمجيد27621

125قليوب المحطة ع مقليوبمريم دمحم محمود دمحم27622

25قليوب المحطة ع مقليوبمريم محمود ابوالفتوح دمحم27623

38قليوب المحطة ع مقليوبمريم منصور رجب سليمان27624

 دمحم حسن عبدالقوى27625
ن
104.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم هان

يل سيد ابراهيم27626 94.5قليوب المحطة ع مقليوبمكه جيى

131.5قليوب المحطة ع مقليوبملك احمد سعيد عفيفن27627

ف دمحم ماهر الغرقاوى27628 95قليوب المحطة ع مقليوبملك اشر

54قليوب المحطة ع مقليوبملك السيد عبدالجواد سيد27629

79قليوب المحطة ع مقليوبملك سيد حلىم احمد27630

70قليوب المحطة ع مقليوبملك عادل عيد سيد دمحم27631

130قليوب المحطة ع مقليوبملك عادل محمود سيد27632

74قليوب المحطة ع مقليوبملك عصام ابراهيم عيد نصار27633

107قليوب المحطة ع مقليوبملك عطية الحسينن ابراهيم27634

133قليوب المحطة ع مقليوبملك دمحم احمد دمحم27635

134قليوب المحطة ع مقليوبملك دمحم مصطفن محمود27636

106قليوب المحطة ع مقليوبمنار مجدى احمد سالمه27637

86قليوب المحطة ع مقليوبمنار مصطفن فاروق سيد27638

41.5قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا احمد عادل عبدالجميل27639

98قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا سعيد فتىح عبدالبديع27640

25.5قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا طاهر سيد سالم معن27641

33.5قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا عماد السيد مصطفن27642

52قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا عمرو فكرى عيد محمود27643

55قليوب المحطة ع مقليوبمها ابراهيم بيوىم ابراهيم27644

116قليوب المحطة ع مقليوبىم شعبان دمحم شعبان27645

66قليوب المحطة ع مقليوبمىاده سالمه سالم سالمه27646

64قليوب المحطة ع مقليوبمىاده سيد كمال دمحم27647

 طلبه عبد الحميد27648
ن
28.5قليوب المحطة ع مقليوبميار هان

نا ماجد ناجى ناشد27649 44.5قليوب المحطة ع مقليوبمي 

120.5قليوب المحطة ع مقليوبنجاه طارق محمود عبدالحميد27650

118قليوب المحطة ع مقليوبندا دمحم مكاوى دمحم رفاع27651

86.5قليوب المحطة ع مقليوبندى بهجت قمر الدولة دمحم27652

33.5قليوب المحطة ع مقليوبندى عبدالرحمن سالم عبدالرحمن27653



ن ابراهيم27654 48قليوب المحطة ع مقليوبندى عرفه حسي 

66قليوب المحطة ع مقليوبندى عيد دمحم عبدالغفار27655

103.5قليوب المحطة ع مقليوبندى فتىح عبدالقادر اسماعيل27656

93قليوب المحطة ع مقليوبنسمه مجدى سيد دمحم حسن27657

94.5قليوب المحطة ع مقليوبنعمه سيد خليل محمود27658

70قليوب المحطة ع مقليوبنفيسه عاطف ضاهر نجدى27659

 دمحم احمد بدوى27660
ن
107.5قليوب المحطة ع مقليوبنور هان

58قليوب المحطة ع مقليوبنورا تامر عبدالمنعم ابراهيم27661

125قليوب المحطة ع مقليوبنورا دمحم عبدالعاىط حسن27662

87.5قليوب المحطة ع مقليوبنوران احمد دمحم عيىس27663

يف عبدالرحمن كمال27664 102قليوب المحطة ع مقليوبنوران شر

87.5قليوب المحطة ع مقليوبنورهان امي  ابراهيم حامد27665

107قليوب المحطة ع مقليوبنورهان عمرو دمحم جالل27666

70قليوب المحطة ع مقليوبنورهان دمحم عبدالرسول عبدالجواد27667

ن طارق مصطفن محمود27668 مي  117قليوب المحطة ع مقليوبني 

ه كارم محمود دمحم صالح27669 91.5قليوب المحطة ع مقليوبني 

87قليوب المحطة ع مقليوبهاجر احمد سعد محمود27670

74قليوب المحطة ع مقليوبهاجر رمضان دمحم عبدالغنن27671

ن سيد 27672 101قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- هدى عادل امي 

108.5قليوب المحطة ع مقليوبهدير احمد السيد خطيب27673

100قليوب المحطة ع مقليوبهدير ياش نجدى مسعود27674

121.5قليوب المحطة ع مقليوبهمس هيثم عل عبدالرحيم27675

92.5قليوب المحطة ع مقليوبهنا سيد هاشم شهاب دياب27676

123.5قليوب المحطة ع مقليوبهنا طارق عواد رزق عواد27677

52.5قليوب المحطة ع مقليوبوالء جمال دمحم عبده الهوارى27678

66.5قليوب المحطة ع مقليوبيارا حامد دمحم سيد صالح27679

80.5قليوب المحطة ع مقليوبيارا مصطفن اسماعيل شبانة27680

ن احمد دمحم سيد مراد27681 66.5قليوب المحطة ع مقليوبياسمي 

ن طارق عطيه عل27682 84قليوب المحطة ع مقليوبياسمي 

ن ياش سيد عبدالغنن27683 73.5قليوب المحطة ع مقليوبياسمي 

85قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم اسامه سيد عباس رمضان27684

71قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم عبدالننى محمود صادق27685

15.5قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم ماجد ابراهيم اسماعيل عبدهللا27686

83قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم دمحم عيىس مصطفن27687

41.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد ابراهيم عل دمحم خضن27688

27.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد حسن احمد ابراهيم مرزوق27689

44.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد صالح زىك ابراهيم27690

ن27691 18.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد صالح عبدالفتاح حسني 

25قليوب المحطة ع مقليوباحمد طارق دمحم زىك جنيدى27692

24قليوب المحطة ع مقليوباحمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز27693

75.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد عدنان ابراهيم عبدالتواب27694

16.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد عصام عبدالغنن بيوىم27695

119.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد عصام كامل احمد ضوه27696

134قليوب المحطة ع مقليوباحمد عماد عبدالمرضن دمحم27697

36.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد عيد خليل محمود27698

50قليوب المحطة ع مقليوباحمد دمحم ابراهيم عبدالرازق27699

45.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد دمحم فاروق سيد عبدالعال27700

93.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد محمود يسن مرزوق27701

 دمحم احمد عبدالرازق27702
ن
78قليوب المحطة ع مقليوباحمد هان

111قليوب المحطة ع مقليوباحمد وائل انور عبدالرازق27703



87.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد وجدى سيد دمحم ابوزيد27704

78قليوب المحطة ع مقليوباحمد يشى شعبان محمود27705

60.5قليوب المحطة ع مقليوبادهم احمد اسماعيل خليل27706

ف فريد محمود منىس27707 69.5قليوب المحطة ع مقليوبادهم اشر

32قليوب المحطة ع مقليوباسالم شافع سيد ابراهيم27708

117قليوب المحطة ع مقليوباسالم طه دمحم درويش مصطفن27709

103.5قليوب المحطة ع مقليوباسالم فيصل دمحم سالم عبدهللا27710

93.5قليوب المحطة ع مقليوباسالم محمود عبدالفتاح حنفن27711

40.5قليوب المحطة ع مقليوباسالم وطنن رجب مسعود27712

122.5قليوب المحطة ع مقليوباسالم ياش دمحم عرفه27713

113قليوب المحطة ع مقليوبالسيد رضا محمود عز الدين27714

يال27715 ف عزيز غيى 121.5قليوب المحطة ع مقليوبامي  اشر

ن منصور27716 ن امي  ن هشام امي  127.5قليوب المحطة ع مقليوبامي 

94.5قليوب المحطة ع مقليوبباسم عزت دمحم محمود27717

23.5قليوب المحطة ع مقليوبباسم كمال دمحم عبدالحميد27718

121.5قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- بافلي عماد شفيق عوض 27719

42قليوب المحطة ع مقليوببدر مصطفن دمحم عواد سالمة27720

58.5قليوب المحطة ع مقليوببكرى دمحم اسماعيل سيد27721

101.5قليوب المحطة ع مقليوببالل مجدى محمود دمحم27722

 رزق27723
 
86.5قليوب المحطة ع مقليوبتوماس سيمون شوق

114قليوب المحطة ع مقليوبجمال عصام شعبان سعودى27724

77قليوب المحطة ع مقليوبحازم احمد رجب عبدالظاهر27725

 شاكر محمود27726
ن
91قليوب المحطة ع مقليوبحازم هان

85.5قليوب المحطة ع مقليوبحسام دمحم حسن عبدالجواد27727

106.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن ابراهيم حسن احمد27728

94قليوب المحطة ع مقليوبحسن احمد حسن دمحم طاهر27729

34.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن السيد حسن السيد عوده27730

116.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن تامر فوزى دمحم ابراهيم27731

63قليوب المحطة ع مقليوبحسن عواد دمحم ابراهيم جيى27732

124قليوب المحطة ع مقليوبحسن محمود حسن محمود خليل27733

 دمحم حسن27734
ن
84.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن هان

91.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن هيثم دمحم زىك27735

51.5قليوب المحطة ع مقليوبحمزه محمود عبدالرحمن حسن27736

71قليوب المحطة ع مقليوبخالد حسام احمد دمحم غريب27737

73قليوب المحطة ع مقليوبخالد عامر شحاته فتوح27738

118.5قليوب المحطة ع مقليوبخالد عزام عواض سليمان27739

44.5قليوب المحطة ع مقليوبخالد دمحم عوض رضاض27740

ن سالم سالمة27741 48قليوب المحطة ع مقليوبراشد حسي 

 رزق27742
 
85.5قليوب المحطة ع مقليوبرزق ابراهيم الدسوق

86قليوب المحطة ع مقليوبرضا دمحم صالح عارف27743

57.5قليوب المحطة ع مقليوبزكريا عاطف زكريا عبدالىح27744

70.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد احمد ابراهيم دمحمى27745

90قليوب المحطة ع مقليوبزياد بدرى سعيد عبدالجليل27746

128.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد عادل دمحم عبدالباسط27747

118قليوب المحطة ع مقليوبزياد عوده قاسم عوده27748

51.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد عيد صقر سالم عبدهللا27749

83.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد ماجد دمحم عبدالعاىط27750

11قليوب المحطة ع مقليوبزياد دمحم عبدالعاىط عبدالهادى27751

30.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد دمحم عبدالعزيز دمحم27752

126.5قليوب المحطة ع مقليوبزياد محمود عبدالحميد دمحم27753



116قليوب المحطة ع مقليوبزياد محمود دمحم رمضان بيوىم27754

 دمحم بكر احمد27755
ن
83قليوب المحطة ع مقليوبزياد هان

114قليوب المحطة ع مقليوبزياد ياش دمحم عبدالرحمن27756

106قليوب المحطة ع مقليوبزيد خالد فتوح المرس دمحم27757

54قليوب المحطة ع مقليوبسالم نارص عبدهللا عطية27758

79قليوب المحطة ع مقليوبسعد محمود سعد اسماعيل27759

76قليوب المحطة ع مقليوبسعد ياش دمحم دمحم27760

119.5قليوب المحطة ع مقليوبسعيد احمد سعيد سالم معن27761

ف سعيد احمد27762 30قليوب المحطة ع مقليوبسعيد اشر

61قليوب المحطة ع مقليوبسيد احمد سيد عل رونى27763

127.5قليوب المحطة ع مقليوبسيد احمد سيد دمحم سالم27764

80قليوب المحطة ع مقليوبسيد خالد سيد دمحم ابراهيم27765

84قليوب المحطة ع مقليوبسيد طه سيد ابراهيم27766

17.5قليوب المحطة ع مقليوبسيد منصور رجب سليمان27767

67قليوب المحطة ع مقليوبسيف الدين فريد عاطف فريد27768

51.5قليوب المحطة ع مقليوبسيف الدين يوسف دمحم يوسف27769

ن محمود27770 53قليوب المحطة ع مقليوبسيف خالد منصور حسي 

يف عزت شحات دمحم كشك27771 37.5قليوب المحطة ع مقليوبشر

40قليوب المحطة ع مقليوبصالح سامح دمحم صالح الدين27772

68قليوب المحطة ع مقليوبصالح وليد صالح الدين عبدالحليم27773

57.5قليوب المحطة ع مقليوبضياء بدر الدين صبىح دمحم27774

49.5قليوب المحطة ع مقليوبطارق احمد طه عل حسن27775

51قليوب المحطة ع مقليوبعادل راىم عادل حمزه27776

66قليوب المحطة ع مقليوبعبدالحليم سيد عبدالحليم دمحمى27777

57.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالحميد سيد عبدالرحمن عبدالعزيز27778

110قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن احمد سعيد دمحم27779

94.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن احمد دمحم عبدالغنن27780

81.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن اسامة هارون امام27781

77.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن خالد حسن عبدالمجيد27782

117.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن عاطف دمحم محمود27783

55قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن كارم محمود دمحم27784

64قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن دمحم خليل ابراهيم27785

98قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن دمحم شعبان عبدالحميد27786

63.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن دمحم فتىح دمحم27787

55قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن دمحم محمود دمحم27788

85قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن محمود دمحم احمد دياب27789

 دمحم27790
ن
109قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن هيثم مواق

98قليوب المحطة ع مقليوبعبدالفتاح احمد عبدالفتاح متوىل27791

ن مرزوق27792 101قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا بدوى ياسي 

68قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا خضي  رمضان دمحم27793

85قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا عطية عبدهللا عطية27794

52.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا عماد السيد مصطفن27795

117.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا عيد دمحم حسن27796

109.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا ماجد السيد عبدهللا27797

ن محمود27798 39قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا منصور حسي 

38قليوب المحطة ع مقليوبعبدهللا نور عبدهللا صالح27799

48قليوب المحطة ع مقليوبعرفه عبدالننى عرفه ابراهيم27800

36.5قليوب المحطة ع مقليوبعطا هللا دمحم عطا هللا عبدالعظيم27801

28قليوب المحطة ع مقليوبعالء ابراهيم عبدالفتاح دمحم27802

12قليوب المحطة ع مقليوبعالء دمحم دمحم يوسف27803



110.5قليوب المحطة ع مقليوبعل احمد شعبان عبدالحميد27804

ن عل27805 75.5قليوب المحطة ع مقليوبعل احمد عل ياسي 

71قليوب المحطة ع مقليوبعل رضا خليل عل27806

124.5قليوب المحطة ع مقليوبعل قدرى عل عبدهللا27807

91.5قليوب المحطة ع مقليوبعماد محمود عبداللطيف عبدالعزيز27808

65قليوب المحطة ع مقليوبعمار حسام ابراهيم عبدهللا27809

56.5قليوب المحطة ع مقليوبعمار خليل عل عل27810

28.5قليوب المحطة ع مقليوبعمار عماد سالم عبدالمجيد27811

124.5قليوب المحطة ع مقليوبعمار دمحم عبدالننى منصور27812

119قليوب المحطة ع مقليوبعمر ابراهيم سيد رمضان27813

105قليوب المحطة ع مقليوبعمر احمد شعبان عبدالحميد27814

98.5قليوب المحطة ع مقليوبعمر اسالم عبدالحميد عل27815

74.5قليوب المحطة ع مقليوبعمر عاطف فخرى عبدالرحمن27816

63قليوب المحطة ع مقليوبعمر دمحم حلىم احمد عبدالعظيم27817

67قليوب المحطة ع مقليوبعمر دمحم مىح الدين محمود27818

50قليوب المحطة ع مقليوبعمر يوسف دمحم يوسف27819

ف عبدالعزيز سليمان27820 25قليوب المحطة ع مقليوبعمرو اشر

42.5قليوب المحطة ع مقليوبعمرو سالمه عبدالحميد سالمه27821

29قليوب المحطة ع مقليوبعيد ابراهيم عيد عبدالقادر27822

26قليوب المحطة ع مقليوبفادى يشى دمحم عبدالباسط27823

23قليوب المحطة ع مقليوبفارس عوض عبدالعاىط عبدالسالم27824

70.5قليوب المحطة ع مقليوبفارس دمحم السيد محمود27825

36قليوب المحطة ع مقليوبفارس وائل دمحم ابراهيم27826

57قليوب المحطة ع مقليوبكرم دمحم ظريف عبدالراضن27827

114قليوب المحطة ع مقليوبكريم احمد سعد دمحم27828

71قليوب المحطة ع مقليوبكريم تامر فتىح السيد27829

74.5قليوب المحطة ع مقليوبكريم رجب شافع شافع27830

137.5قليوب المحطة ع مقليوبكريم عاطف دمحم سعيد27831

71.5قليوب المحطة ع مقليوبكريم نض عبدالعزيز عبدالمجيد27832

ن27833 96.5قليوب المحطة ع مقليوبمجدى صابر مجدى امي 

63قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ابراهيم سليمان محمود27834

ن محمود27835 101.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ابرهيم حسي 

21قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد عبدالمنصف نارص27836

107.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد عيد عبدالحميد27837

28قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد فتىح احمد دمحم27838

94.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد دمحم احمد السيد27839

80قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد دمحم البيوىم27840

51.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد دمحم سعيد احمد27841

114قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد دمحم عبدالهادى27842

ن27843 2قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اسامه احمد احمد شاهي 

 عبدالعظيم27844
ن
85قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اسامه عبدالشاق

ن محمود27845 61.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اسعد حسي 

ف سعيد دمحم فرج27846 125قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اشر

ن27847 ف صالح حساني  120.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اشر

يف27848 ن الشر ف دمحم امي  106.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اشر

ف دمحم دمحم عبدالعال27849 19.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم اشر

78قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- دمحم السيد احمد جمال الدين 27850

84.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم السيد سعد السيد27851

112.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم السيد دمحم عبدالرحمن27852

ن27853 122.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ايمن دمحم امي 



64.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ايهاب جابر سيد27854

90.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ايهاب دمحم ابو العال27855

121.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم بدوى محمود عبدالفتاح27856

45.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم بهاء عل احمد27857

44قليوب المحطة ع مقليوبدمحم حامد دمحم محمود27858

72قليوب المحطة ع مقليوبدمحم حسن عبدالحميد محمود27859

72قليوب المحطة ع مقليوبدمحم حسن محمود عبدالمجيد27860

ن اسماعيل27861 62قليوب المحطة ع مقليوبدمحم خليل شاهي 

44قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ساىم امام دمحم تعلب27862

95قليوب المحطة ع مقليوبدمحم سالمه رجب سالمه27863

26.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم سيد ابوالعال ابراهيم27864

123.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم سيد منصور حسن27865

127.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم سيد موس احمد27866

57قليوب المحطة ع مقليوبدمحم شعبان سيد عوده27867

ى حسن اسماعيل27868 61.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم صيى

65.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم عادل دمحم مصطفن27869

45قليوب المحطة ع مقليوبدمحم عباس فايز عباس27870

ن ابراهيم27871 27.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم عبدالفتاح حسي 

23.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم عبدالننى دمحم عطا هللا27872

8قليوب المحطة ع مقليوبدمحم عالء متوىل سالمه27873

92قليوب المحطة ع مقليوبدمحم علي محمود دمحم27874

28قليوب المحطة ع مقليوبدمحم كريم دمحم خليل27875

34قليوب المحطة ع مقليوبدمحم مجدى خليل عل27876

59.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم مجدى صالح لطفن27877

68قليوب المحطة ع مقليوبدمحم دمحم اسالم دمحم27878

ن27879 75.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم محمود كمال امي 

59قليوب المحطة ع مقليوبدمحم محمود دمحم امام27880

54قليوب المحطة ع مقليوبدمحم نجدى عل نجدى27881

21.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم هشام دمحم عواد27882

91قليوب المحطة ع مقليوبدمحم وائل عبدالوهاب عبدالىح27883

113قليوب المحطة ع مقليوبدمحم وليد السيد عل دمحم27884

32قليوب المحطة ع مقليوبدمحم ياش عل سالم معن27885

37.5قليوب المحطة ع مقليوبمحمود احمد عل دمحم احمد27886

99قليوب المحطة ع مقليوبمحمود اسعد سيد سليم27887

108قليوب المحطة ع مقليوبمحمود امام عبدالفتاح امام27888

28.5قليوب المحطة ع مقليوبمحمود بدوى عبدالمنصف سيد27889

64.5قليوب المحطة ع مقليوبمحمود ماجد محمود دمحم27890

45قليوب المحطة ع مقليوبمحمود دمحم الخزاىم ابراهيم27891

92.5قليوب المحطة ع مقليوبمحمود دمحم الصغي  رمضان سليم27892

75قليوب المحطة ع مقليوبمروان صبىح اسماعيل خليل27893

54قليوب المحطة ع مقليوبمروان كرم السيد دمحم27894

48قليوب المحطة ع مقليوبمروان وليد حواش السيد27895

ن27896 75قليوب المحطة ع مقليوبمروان وليد سمي  امي 

ن27897 92.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن ابوشيع دمحم حسي 

33.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن السيد بشندى حميده27898

27899
 
17قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن جمال صبيح دسوق

91.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن خالد دمحم ابراهيم27900

16.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن سالمه حسن سالمه27901

38قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن دمحم سيد عل عمران27902

77.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن دمحم مصطفن عبدالرحمن27903



87قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن محمود سيد دمحم عشماوى27904

25قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن محمود دمحم محمود القلل27905

44.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن محمود دمحم محمود عبدالعزيز27906

94.5قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن يشى عبدالمجيد عل27907

101.5قليوب المحطة ع مقليوبمعاذ اسامه سيد مصطفن27908

82.5قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- معاذ دمحم عبدهللا بيوىم 27909

132.5قليوب المحطة ع مقليوبمعاذ محمود ابراهيم محمود27910

86.5قليوب المحطة ع مقليوبمعاذ مصطفن محمود اسماعيل27911

11.5قليوب المحطة ع مقليوبمؤمن رمضان عبدالحميد دمحم27912

30قليوب المحطة ع مقليوبمينا بشاى مفرح نوار27913

92قليوب المحطة ع مقليوبمينا صفوت ابراهيم صادق27914

59قليوب المحطة ع مقليوبوليد مجدى عبدالمعبود عل27915

ن عمرو فاضل عبدالمجيد27916 68.5قليوب المحطة ع مقليوبياسي 

 يحن  طوجن27917
111.5قليوب المحطة ع مقليوبيحن  طوجن

55قليوب المحطة ع مقليوبيىس كمال فخرى مالك27918

38.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف ابراهيم سليم هريدى27919

84.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف احمد السيد محمود27920

77قليوب المحطة ع مقليوبيوسف حسن ابراهيم احمد27921

ن سليمان عطيه27922 81.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف حسي 

18قليوب المحطة ع مقليوبيوسف راىم احمد عبدالحميد27923

ن محمود27924 34.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف ربيع حسي 

75قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- يوسف رشاد دمحم رشاد متوىل 27925

45قليوب المحطة ع مقليوبيوسف سالمه حسن عبدهللا27926

68.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف صالح دمحم عمر27927

62.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف عالء حسنن حسن27928

68.5قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- يوسف عالء عادل دمحم 27929

103.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف عماد عواد دمحم27930

ن صادق27931 79.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف عمرو حسي 

75قليوب المحطة ع مقليوبيوسف فتىح فتوح مرس27932

96.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف ماجد دمحم عبدالعاىط27933

91قليوب المحطة ع مقليوببسيطه- يوسف دمحم حلىم دمحم السيد 27934

115.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف دمحم رجب سالمه27935

ن27936 55.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف دمحم رشيد حسي 

96قليوب المحطة ع مقليوبيوسف دمحم عل حنفن27937

70.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف محمود عبدالفتاح مصطفن27938

35قليوب المحطة ع مقليوبيوسف محمود فاضل عبدالمجيد27939

60.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف نض دمحم احمد27940

نقليوبابراهيم حافظ ابراهيم حافظ ابوالحمد27941 55.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبابراهيم حسن ابراهيم حسن مدبوىلي27942 19ميت حلفا ع بني 

ن دمحم دمحمابراهيم27943 نقليوبابراهيم حسي  57.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبابراهيم ساىم ابراهيم سيد ابوالحسن27944 32.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبابراهيم هشام احمد عبدالموىلي جوده27945 48ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم السيد ابراهيم الزعبالوي27946 100ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد السيد احمد دمحم عبدهللا27947 53ميت حلفا ع بني 

ي حسن احمد27948
 
نقليوباحمد حسن شوق 30.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد خالد عبدالحميد اسماعيل27949 122.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد سامح عرنى سيد احمد27950 32ميت حلفا ع بني 

ن27951 نقليوباحمد سعيد فرج ياسي  23ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد سيد طغيان عثمان محمود27952 33ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد سيد دمحم محمود فايد27953 29.5ميت حلفا ع بني 



نقليوباحمد عاطف محمود عبداللطيف27954 26.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد عبدالحميد عمر عبدالحميد حسن27955 22ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد علي احمد علي دمحم27956 126ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد علي خليل ابراهيم القلل27957 116.5ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- احمد عمرو احمد عبدالرحمن المالح 27958 81ميت حلفا ع بني 

 فرج 27959
 
نقليوببسيطه- احمد فرج شوق 81ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم ابراهيم الخوىلي27960 65ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم احمد محموددويره27961 92.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم حسن دمحم27962 128ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم خليل دمحم جندية27963 48.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم عيد السعدى27964 56.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم فرج سيد فرج27965 100.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد محمود احمد دمحم سيد27966 85.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد مصطفن سعيد دمحم خضن27967 53ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد مصطفن سيد عبدالتواب27968 36.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد ممدوح شعبان عبدالكريم27969 125ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- احمد هديه عبدالسيد رزق سعيد 27970 69ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد وائل حمدان خليل عيد27971 83ميت حلفا ع بني 

نقليوبادهم عالءالدين حسن دمحم27972 20ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- اسامه طارق حسنن حافظ 27973 74ميت حلفا ع بني 

نقليوباسالم حسن عيد سليمان عل27974 50ميت حلفا ع بني 

نقليوباسالم سعيد حجازي دمحم علي27975 85ميت حلفا ع بني 

نقليوباسالم كمال رمضان شديد27976 101.5ميت حلفا ع بني 

ي ابراهيم دمحم ابراهيم27977 نقليوباسالم ناجى 86.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباسالم يوسف احمد يوسف برنق27978 63ميت حلفا ع بني 

نقليوبحسن سيد احمد نصي  بدوى27979 14.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبحسن عالء حسن دمحم حسن27980 51ميت حلفا ع بني 

نقليوبحسن محمود حسن علي27981 123ميت حلفا ع بني 

ن فوزى فوزى دمحم عبدهللا27982 نقليوبحسي  90ميت حلفا ع بني 

نقليوبحمدى سيد عبدهللا ابراهيم خليل27983 71.5ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- خالد حفنن ابو الغيط حسن طاها 27984 78ميت حلفا ع بني 

نقليوبخالد نارص مصطفن منصور27985 4.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبخليل دمحم خليل السعدى27986 40ميت حلفا ع بني 

نقليوبرحيم احمد رمضان عبدالىح عل27987 65ميت حلفا ع بني 

ي فهىمي متوىلي شعالن27988
ن
نقليوبرفعت هان 32.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزهران راتب زهران راتب27989 67.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد احمد سالمه احمد شحاته27990 42.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد احمد سمي  يوسف دمحم27991 60.5ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- زياد احمد سيد دمحم 27992 73.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد رمضان دمحم عبدالغفار الدماض27993 5ميت حلفا ع بني 

ي اسماعيل برانق27994
نقليوبزياد ضياءالدين مصطفن 87.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد دمحم رمضان عل الخوىل27995 27ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد دمحم عل محمود مهران27996 80ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد دمحم دمحم فرج جنديه27997 71.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبزياد نبيل بيوىم ابو شيع27998 87ميت حلفا ع بني 

نقليوبساىم ايهاب ساىم ابراهيم27999 53.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبساىم عني  دمحم صوانى28000 25.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسعد رمضان عبدهللا دمحم احمد28001 59ميت حلفا ع بني 

نقليوبسعيد ابراهيم سعيد محمود شعراوى28002 97ميت حلفا ع بني 

نقليوبسعيد احمد سعيد خليل الديب28003 10.5ميت حلفا ع بني 



نقليوبسعيد سمي  عبده سيد عبده28004 15.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسعيد عيد دمحم برانق28005 34.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسعيد دمحم دمحم سيد اسماعيل28006 86.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسالمه علي سالمة عبدهللا حنون28007 70ميت حلفا ع بني 

نقليوبسليمان دمحم سليمان جاد28008 90ميت حلفا ع بني 

نقليوبسمي  دمحمابو الهدي محمود عبدربه28009 64ميت حلفا ع بني 

نقليوبسمي  وليد حسنن ابو الغيط حسن28010 70ميت حلفا ع بني 

نقليوبسيد اسماعيل فاروق عبدهللا28011 16ميت حلفا ع بني 

ف سيد عبدالمجيد عبدالجواد28012 نقليوبسيد اشر 26.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسيد شعبان احمد خليل ابراهيم28013 16ميت حلفا ع بني 

نقليوبسيد لطفن محمود ابرهيم برانق28014 19.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبسيد دمحم سيد عبدالعال زيد28015 100ميت حلفا ع بني 

نقليوبسيف مصطفن دمحم متوىل برانق28016 109ميت حلفا ع بني 

نقليوبشادى دمحم عبدالغنن محروس سليمان28017 87.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبشادى مصطفن عبدالفتاح ابراهيم متوىل28018 50ميت حلفا ع بني 

يف سيد رمضان سيد عبدالعال28019 نقليوبشر 25.5ميت حلفا ع بني 

هللا28020 نقليوبشعبان دمحم شعبان دمحم خي  35ميت حلفا ع بني 

 محمود احمد28021
 
 عبدالمعط شوق

 
نقليوبشوق 33ميت حلفا ع بني 

ن صالح سيد عثمان28022 نقليوبصالح حسي  44ميت حلفا ع بني 

نقليوبصالح مصطفن عل حسن28023 39ميت حلفا ع بني 

نقليوبصهيب عالء الدين دمحم سعيد الحاوي28024 77.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعادل دمحم شفيق دمحم الخوىلي28025 39ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ابراهيم عبدالتواب ابراهيم القاضن28026 131ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن اسامه هاشم عطا 28027 55ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن امام رمضان امام دمحم28028 118.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ايمن عبدالمعبود عبدالرازق دمحم28029 83.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن بهاء نجدي عبدالجليل ابراهيم28030 85ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن رضا عل عبود مسعود28031 88ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد دمحم هالل28032 117.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن صابر دمحم احمد محمود28033 20.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عابد دمحم دمحم جندية28034 114ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن عادل ثابت عبدالسميع محمود 28035 80ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عاطف رمضان السيد28036 83.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عاطف فرج عثمان28037 82.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن علي حسن مرسي سالم28038 97ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن عني  محمود عبدهللا 28039 57ميت حلفا ع بني 

ن الشويخ28040 نقليوبعبدالرحمن دمحم خليل ياسي  33ميت حلفا ع بني 

ن الخوىل28041 نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالمنصف حسي  55.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالوارث عل الشال28042 57.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبده سعيد سيد28043 65.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم فرج خليل جندية28044 68.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم دمحم فرج جندية28045 71.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم يوسف مرتدى بيوىم28046 62ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مسعود جاد اسماعيل28047 76.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مصطفن اسماعيل احمد جنديه28048 24ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن وائل فهىم عبدهللا28049 48ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالرحمن يشى عطا ابراهيم حسن28050 93ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالعزيز دمحم عبدالرازق زيدان رزق هللا28051 91.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالغفار علي عبدالغفار عبدهللا سليم28052 78.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا ايمن دمحم حامد قاسم28053 41ميت حلفا ع بني 



نقليوبعبدهللا ايمن هاشم عطيه الخوىل28054 120.5ميت حلفا ع بني 

ن28055 نقليوبعبدهللا شعبان ابوالفتوح حسي  39.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا عصام توفيق ابراهيم28056 119ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم سيد احمد دمحم28057 40.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم شعبان عامر زيد28058 55ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم محمود دمحم الخياط28059 85.5ميت حلفا ع بني 

ن حسن28060 نقليوبعبدهللا محمود عبدالهادي ابوالعني  104.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدهللا وليد دمحم جوهر دمحم28061 22ميت حلفا ع بني 

نقليوبعبدالوهاب طلعت فهىم حسن28062 127ميت حلفا ع بني 

نقليوبعثمان دمحم عثمان رضوان28063 83.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعز الدين ايمن خليل دمحم عبدالتواب28064 122.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل ابراهيم عل دمحم28065 110.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل جمال علي ابراهيم الديب28066 59ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل حسن علي حسن عبدالمجيد28067 109ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل خليل عل دمحم قايد28068 91.5ميت حلفا ع بني 

28069
ن
نقليوبعل سلطان عل حسن الرجوان 38ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل عماد عبدالحميد عل بكرى28070 58.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل دمحم علي صادق28071 115.5ميت حلفا ع بني 

ي ابراهيم غراب28072
نقليوبعل دمحم مصطفن 15ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل محمود جمال محمود دمحم28073 43.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعل نادر عل دمحم عطايا28074 103ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمار حسن عبدالرازق زيدان28075 56ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر حرنى احمد محمودحنك28076 81ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- عمر حسن دمحم حسن دمحم 28077 83ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر خليل محمود دمحم النجار28078 111ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر رضا رمضان عواض28079 85ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر دمحم سيدابراهيم ابوليله28080 99.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر محمود دمحم حسن دمحم فهىم28081 63.5ميت حلفا ع بني 

 الخوىلي28082
ن نقليوبعمر مهدي دمحمي حسني  28.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر وليد دمحم سالم داود28083 109ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمرو احمد عبدربه محمود برين28084 68.5ميت حلفا ع بني 

28085
ن
نقليوبعمرو خالد انور عبدالرازق المدن 21.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمرو خالد فرج طه28086 8ميت حلفا ع بني 

نقليوبعيد احمد عبيد عبده علي28087 27ميت حلفا ع بني 

نقليوبعيد عادل دمحم دمحم ابراهيم28088 59ميت حلفا ع بني 

نقليوبفتىح عل خليل دمحم جندية28089 28.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبفتىحي سيد دمحم سيد الشويخ28090 22.5ميت حلفا ع بني 

28091
ن
نقليوبفرج جمعه فرج جمعه الخلوان 111.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبفرج عصام فرج دمحم28092 19ميت حلفا ع بني 

ف ابراهيم عل دمحم28093 نقليوبكريم اشر 104.5ميت حلفا ع بني 

ف عبدالعزيز عبدالفضيل دمحم28094 نقليوبكريم اشر 29.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمازن جمعة السيد محمود28095 8.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم احمد دمحم28096 129.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم رمضان حسن حسن28097 39ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم دمحم عبدالرحمن28098 42ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم احمد سعد حنفن صبيح28099 47ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم ابراهيم عبدالكريم28100 36ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم خليل زيد28101 116.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم عزالدين مدبوىلي28102 76ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم اسامة ابراهيم انور القزاز28103 112ميت حلفا ع بني 



نقليوببسيطه- دمحم اسامه احمد امام السعدى 28104 77ميت حلفا ع بني 

ف رياض حسيب يحن 28105 نقليوبدمحم اشر 41ميت حلفا ع بني 

ن28106 نقليوبدمحم اكراىمي دمحم دمحم ابوالعني  57.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم امام راشد امام راشد28107 76.5ميت حلفا ع بني 

ن28108 نقليوبدمحم ايمن بدر عبدالاله حسي  102ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم ايمن سالمه علي28109 113.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم بدوي علي دمحم الدشر28110 89.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم تامر دمحم سعد دمحم28111 98.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم تامر مهدى عبدالحميد حسن28112 16.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم جمال عبدالعليم عبدالحليم28113 21.5ميت حلفا ع بني 

ن ابراهيم عبدالصادق28114 نقليوبدمحم حسن حسي  58ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم حسن هاشم دمحم الشويخ28115 52ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم حماده جاد اسماعيل 28116 103ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم حمدى دمحم احمد السعدي28117 124.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم رضا دمحم دمحمى جنديه28118 101.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم رضا دمحم محمود منطاوى28119 38.5ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم رمضان اسماعيل دمحم جنديه 28120 83ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سامح عبدهللا حامد زيدان28121 124.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سعيد علي ابراهيم سعيد28122 119ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم سالمه دمحم سيد برانق 28123 62ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سيد شعبان عبدالكريم28124 120ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سيد دمحم ابراهيم جاغوص28125 115.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سيد مدبوىل ابراهيم الخوىل28126 46ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سيد يشي سيد زلط28127 113.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عادل دمحم محمود جنديه28128 114ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عامر عبدالحميد حسن دمحم28129 81.5ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم عبدالعظيم جالل فريد 28130 67ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عبدالكريم دمحم البدري دمحم28131 70.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عبدالننى لطفن عبدالعزيز28132 10.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عبده عبدهللا عبده سويلم28133 101.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عماد عبدالحميد دمحمى28134 103ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عماد دمحم ابراهيم28135 110.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عماد دمحم عبدالقادر علي28136 47.5ميت حلفا ع بني 

 خليل شعت28137
 
نقليوبدمحم عيد شوق 63.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم عيد فتىح السيد28138 122.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم فؤاد ابراهيم حسن عبدالمجيد28139 68ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم فرج ابراهيم متوىل ابو عدس28140 88ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم دمحم هاشم قطب عيىس28141 114.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم محمود صالح محمود بشي 28142 63ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم محمود دمحم علي28143 85ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم مصباح جوده عطيه السيد28144 96ميت حلفا ع بني 

ي سعيد دمحم عيىسي28145
ن
نقليوبدمحم هان 47ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم هشام ساىم حسن28146 75ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم يحن  سيد ابراهيم الزعبالوى28147 113.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمحمود احمد ابراهيم محمود28148 37.5ميت حلفا ع بني 

ن خليل ابو الحمد28149 نقليوبمحمود احمد حسي  94.5ميت حلفا ع بني 

ن اسماعيل28150 ن سعيد امي  نقليوبمحمود امي  40.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمحمود خليل سالمه احمد عبدالرحمن28151 87ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- محمود سعيد سيد دمحم رمضان 28152 60.5ميت حلفا ع بني 

ي ابوالدهب28153
نقليوبمحمود دمحم حنفن 106ميت حلفا ع بني 



ف28154 نقليوبمروان ساىم منصور مرزوق شر 63.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمروان سعيد عبدالحليم دمحم شعراوى28155 100ميت حلفا ع بني 

نقليوبمروان مسعد عبدالحق دمحم28156 52.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن احمد اسماعيل عامر سيد28157 50.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن احمد زكريا احمد دمحم28158 116ميت حلفا ع بني 

ي محمود28159
نقليوبمصطفن حسن عبدالسالم مصطفن 70ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن صالح بدوي صالح دمحم28160 108.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن صالح رمضان اسماعيل عل28161 30ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن عادل رجب عبدالعليم28162 79.5ميت حلفا ع بني 

ي احمد دمحم28163
 علي مصطفن

نقليوبمصطفن 82ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- مصطفن عماد الدين دمحم سعيد سليمان 28164 89ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم عادل عبدالحميد28165 59ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم عل السيد عوض28166 46.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم مصطفن امام28167 105ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن محمود السيد محمود28168 41.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمهاب وائل رزق عبدالرازق سعيد28169 91.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبنادر خليفه دمحم السيد دمحم28170 85.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبنادر وليد دمحم دمحم صقر28171 79.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبهشام سيد غريب دمحم علي28172 113.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف احمد ابراهيم احمد عل28173 117.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف احمد ايوب احمد السيد28174 106.5ميت حلفا ع بني 

يف28175 ي حسن شر
ف مصطفن نقليوبيوسف اشر 119ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف ايمن دمحم جودة جاد28176 92.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف جمال عل عبدالدايم عبدالنارص28177 58.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف حسن هاشم دمحم28178 73.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف سعد صابر بخيت احمد28179 106ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف سيد احمد العمري عبدالعزيز سلطان28180 74.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف عبدالحميد احمد حسن28181 24.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف عطيه دمحم سلمان دمحم28182 84.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف عل دمحم دمحم عبساوى28183 39.5ميت حلفا ع بني 

ن28184 ي الحساني  نقليوبيوسف عمرو جيى عبدالننى 67ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف عمرو عاطف صابر28185 14.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف عمرو فتىح رمضان28186 27.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف غزال سمي  عل ابراهيم28187 21ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف دمحم رجب عبدالعليم28188 62.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سمي  يوسف دمحم28189 90ميت حلفا ع بني 

ي دمحم القبالوي28190
 
نقليوبيوسف دمحم شوق 31ميت حلفا ع بني 

نقليوببسيطه- يوسف دمحم صبىحي دمحم جيى 28191 86.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف دمحم دمحم يشى مصطفن العرب الشافع28192 66.5ميت حلفا ع بني 

 فتىح سيد دمحم28193
ن
نقليوبيوسف هان 126ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف وليد عبدهللا عثمان بدر28194 63.5ميت حلفا ع بني 

ن سيد ابراهيم 28195 نقليوببسيطه- يوسف ياش حسني  79.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيونس سيد احمد العمري عبدالعزيز سلطان28196 54ميت حلفا ع بني 

نقليوبابراهيم حامد ابراهيم عيىس الديب28197 23.5ميت حلفا ت أ بني 

ي28198
 
اق نقليوبابراهيم خليل ابراهيم خليل شر 15ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبابراهيم دمحم احمد دمحم سعيد28199 52ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبابراهيم وليد دمحم ابراهيم سنه28200 38.5ميت حلفا ت أ بني 

28201
 
اق ن دمحم عبدالفتاح شر نقليوباحمد حسني  16.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد خليل احمد دمحم حسن28202 29.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد عبده دمحم عبده جندية28203 21.5ميت حلفا ت أ بني 



ي28204
ي احمد عفيفن

نقليوباحمد عفيفن 74ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد علي دمحم علي علي28205 41ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم عمران احمد عطيفن28206 22ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد محمود ابراهيم خليل الديب28207 16ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد محمود عبدة دمحم الديب28208 33ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباحمد مسعود دمحم السعيد السيد28209 44.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبادهم محمود فؤاد احمد جمعه28210 44ميت حلفا ت أ بني 

نقليوباسامه دمحم احمد امام السعدى28211 51.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبجمال سمي  جمال دمحم28212 98.5ميت حلفا ت أ بني 

ن حسن عيىس مدبوىل28213 نقليوبحسن حسي  15.5ميت حلفا ت أ بني 

ي خليل مدبوىلي سنه28214 نقليوبرزق عبدالننى 121ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبزياد رمضان ابراهيم دمحم العجوز28215 99ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبزياد دمحم عواد دمحم عبدالحليم28216 122ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبسعيد عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن العريان28217 50.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبسيد عادل دمحم محمود الدشر28218 41ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبطارق عل طارق عل رماح28219 72.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبطه احمد فوزى عبدالحميد راشد28220 76.5ميت حلفا ت أ بني 

ن طه احمد28221 نقليوبطه حسي  89ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن اسامة جالل احمد ابراهيم28222 95ميت حلفا ت أ بني 

ن دمحم نض ابو السعود28223 نقليوبعبدالرحمن حساني  73.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن عماد وحيد دمحم ابوقفة28224 26ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن عواد عبده عل28225 18ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدهللا ثابت عيد سليمان عل28226 20ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدهللا سالم فرج دمحم28227 43.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدهللا عبدالننى دمحم نض دمحم28228 65ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدهللا عماد وحيد دمحم ابو قفة28229 75ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعبدهللا دمحم ابراهيم امام الديب28230 52ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعزت مهدى ابراهيم عل ابو ليلة28231 21.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعالء الدين دمحم فؤاد عبدالعزيزفؤاد28232 46ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعالء وحيد دمحم عل دمحم28233 64ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعلي يوسف علي يوسف برانق28234 52.5ميت حلفا ت أ بني 

وك حسن احمد بسه28235 نقليوبعمار ميى 45.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعمر احمد رزق ابراهيم شيىمي28236 50ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعمر احمد دمحمى صالح برانق28237 46ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعمر حسام سالمه دمحم دمحم28238 93.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعمر محمود علي حسن شيىمي28239 57.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبعمرو نبيل عواد دمحم عبدالحليم28240 73ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبفتىحي دمحم رزق ابراهيم الديب28241 55ميت حلفا ت أ بني 

ف دمحم حسن خليل28242 نقليوبفوزى اشر 16ميت حلفا ت أ بني 

28243
 
اق نقليوبكريم رمضان احمد عبدالمجيدشر 116ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم ابراهيم سيد ابراهيم صقر28244 77ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم ابراهيم دمحم دمحم الديب28245 21ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم احمد اسماعيل بخيت28246 33.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم احمد سالمه احمد الديب28247 43ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم احمد28248 116ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم اسامه محسن اسماعيل28249 27.5ميت حلفا ت أ بني 

ف عبدالعال حماد دمحم28250 نقليوبدمحم اشر 15ميت حلفا ت أ بني 

ف دمحم محمود ناصف28251 نقليوبدمحم اشر 24ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم حسن سيد حسن الديب28252 25ميت حلفا ت أ بني 

ي محمود خليفة28253
نقليوبدمحم حنفن 38.5ميت حلفا ت أ بني 



نقليوبدمحم ساىمي سعيد علي الديب28254 65.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم سعيد عبدهللا دمحم28255 76.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم سمي  عبدالحميد محمود المهر28256 38ميت حلفا ت أ بني 

ن28257 نقليوبدمحم سيد دمحم دمحم حساني  105ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم عابد عمر ابراهيم الجزار28258 44.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم عبدالراضن داخل عل سيد28259 19.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم عل دمحم دمحم الديب28260 !VALUE#ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم محسن محمود امام ناصف28261 !VALUE#ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم محمود دمحم محمود ابو اسماعيل28262 33ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم نور سيد علي28263 26.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبدمحم وائل احمد احمد القللي28264 88ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمحمود ابراهيم ماهرابراهيم الصباغ28265 56ميت حلفا ت أ بني 

ن الطالب28266 نقليوبمحمود خالد عبدالفتاح حسي  42.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمحمود مصطفن طغيان عثمان محمود28267 50.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن ابراهيم احمد دمحم الغنام28268 31ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن احمد عطية دمحم عوض28269 47ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن احمد فوزى طنطاوى28270 35.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن ايمن دمحم دمحم عوض28271 42ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن سيد ربيع اسماعيل دمحم28272 20.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن دمحم امام محمود امام28273 18ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن دمحم عبدالننى سيد برانق28274 29.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن دمحم مني  سعيد زىكي28275 111.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن محمود رضا دمحم السعدي28276 19ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبمصطفن محمود دمحم عبدالرزق حشاد28277 64.5ميت حلفا ت أ بني 

ن28278 ن احمد محمود شاهي   ياسي 
نقليوبمصطفن 56.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبنجيب دمحم فوزى دمحم28279 35ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبوسام محمود احمد خليل ابوالسعود28280 102ميت حلفا ت أ بني 

ي28281
ن
ي احمد الشقرق

 
نقليوبيىحي دمحم دسوق 39ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف احمد كمال احمد الديب28282 70.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف حسام احمد فؤاد ناصف28283 89.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف حلىمي دمحم محمود الديب28284 51.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف رضا ابراهيم فرماوي السيد28285 63.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف شعبان فؤاد امام دمحم28286 76ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف عالء جودة احمد دمحم28287 89.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد دمحم عيىسي28288 44.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف محمود سعد جمعه28289 65.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف محمود عبدالننى عبداللطيف28290 64.5ميت حلفا ت أ بني 

 دمحم منصور ظهران28291
ن
نقليوبيوسف هان 72.5ميت حلفا ت أ بني 

نقليوبيوسف هشام دمحم سيد28292 87.5ميت حلفا ت أ بني 

ن28293 نقليوبيونس ياش يونس دمحم حسي  43.5ميت حلفا ت أ بني 

90ميت حلفا ع بناتقليوباشاء احمد رمضان عل الخوىل28294

71.5ميت حلفا ع بناتقليوباشاء ساىمي علي احمد28295

ن سعدالديب28296 103ميت حلفا ع بناتقليوباشاء دمحم حسي 

88.5ميت حلفا ع بناتقليوباشاء مصطفن دمحم ابراهيم سليم28297

28ميت حلفا ع بناتقليوباسماء ابراهيم حسن دمحم علي28298

25.5ميت حلفا ع بناتقليوباسماء ابوريا عبدالمقصود عبدالعزيز العايق28299

28ميت حلفا ع بناتقليوباسماء احمد توفيق زىكي عبدالرحمن28300

111.5ميت حلفا ع بناتقليوباسماء احمد سالمة احمد عل عزت28301

41ميت حلفا ع بناتقليوباسماء جمال عبدالعاىطي محمود عباس28302

63ميت حلفا ع بناتقليوباسماء عيد عل دمحم28303



61.5ميت حلفا ع بناتقليوباسماء دمحم عثمان دمحم عثمان28304

90ميت حلفا ع بناتقليوباسماء وحيد سيد دمحم الحاوى28305

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- اسمهان نارص دمحم حسام رفاع 28306

 عبدالعزيز ابراهيم رزق28307
ن
45ميت حلفا ع بناتقليوباشواق هان

44ميت حلفا ع بناتقليوباصالة عبده عواض عطيه ابودويره28308

45.5ميت حلفا ع بناتقليوباعتماد خالد صابر عبدالجليل حجازى28309

ي28310 32ميت حلفا ع بناتقليوباالء ايمن رمزي عبدالمعطي الشوربىحى

51.5ميت حلفا ع بناتقليوباالء ممدوح ابراهيم دمحم ابراهيم28311

58ميت حلفا ع بناتقليوباالء وحيد عبده فرج الديب28312

ي عمر28313
107.5ميت حلفا ع بناتقليوبامال عبدالرحمن دمحم عفيفن

56ميت حلفا ع بناتقليوبامال دمحم سمي  زىك جاب هللا28314

ار اسماعيل قطب28315 ن ن مي   حسي 
ن
55ميت حلفا ع بناتقليوبامان

84.5ميت حلفا ع بناتقليوبامل سيد دمحم صالح28316

 عبدالحفيظ28317
ن
119ميت حلفا ع بناتقليوبامنيه همام محجوب علوان

ه عل خليل ابراهيم القلل28318 128.5ميت حلفا ع بناتقليوبامي 

ه محمود عبدالخالق يوسف قورة28319 65.5ميت حلفا ع بناتقليوبامي 

ه ياش دمحم دمحمصقر28320 110.5ميت حلفا ع بناتقليوبامي 

ي حنون28321
ئ
74ميت حلفا ع بناتقليوبامينه احمد رمضان احمد رجان

ن 28322 !VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- امينه محمود سالم شاهي 

74ميت حلفا ع بناتقليوبانىحى دمحم عبدالمعبود عبدالرازق28323

ي انور دمحم سلطان28324 76.5ميت حلفا ع بناتقليوبانىحى

74ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- ايات دمحم احمد دمحم جاغوص 28325

36ميت حلفا ع بناتقليوبايمان احمد دمحم يونس28326

112ميت حلفا ع بناتقليوبايمان اسامه دمحم احمد ابراهيم28327

105ميت حلفا ع بناتقليوبايمان السيد عواد دمحم جنديه28328

103.5ميت حلفا ع بناتقليوبايمان ايمن عبدالهادى عبدالمؤمن28329

59ميت حلفا ع بناتقليوبايمان سعيد عل سيدزيد28330

71.5ميت حلفا ع بناتقليوبايمان سعيد محمود احمد28331

62.5ميت حلفا ع بناتقليوبايمان صادق دمحم صادق28332

71ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- ايمان عصام دمحم حسن 28333

105.5ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- ايمان عيد ابراهيم احمد عفيفن 28334

106.5ميت حلفا ع بناتقليوبايمان لطفن ابراهيم دمحم ابراهيم28335

اوي 28336 ن !VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ايمان دمحم سيد خليل الجي 

101ميت حلفا ع بناتقليوبايمان محمود صالح عبدالهادى عبدالقادر28337

111.5ميت حلفا ع بناتقليوبايه احمد عبدالقادر احمد28338

49ميت حلفا ع بناتقليوبايه ايمن انور ابراهيم صقر28339

87.5ميت حلفا ع بناتقليوبايه حمدى دمحم احمد السعدى28340

107.5ميت حلفا ع بناتقليوبايه صبىح ابوشيع فتىح ابوزيد28341

103ميت حلفا ع بناتقليوبايه محسن سيد دمحمجنديه28342

85ميت حلفا ع بناتقليوبايه دمحم عبدالخالق عل الصاوى28343

95.5ميت حلفا ع بناتقليوبايه ممدوح عبدالحميد عبدالمنعم زيد28344

102ميت حلفا ع بناتقليوببدور وليد فتىح ابراهيم العريان28345

ف رجب دمحم28346 96.5ميت حلفا ع بناتقليوببسمله اشر

103ميت حلفا ع بناتقليوببسمله ايمن ابراهيم دمحم مرسي28347

ن عثمان دمحم28348 116ميت حلفا ع بناتقليوببسمله خالد حسي 

86ميت حلفا ع بناتقليوببسمله سعيد دمحم محمود القلل28349

يف عبدالمنعم ابراهيم28350 98.5ميت حلفا ع بناتقليوببسمله شر

28351
ن
125.5ميت حلفا ع بناتقليوببسمله عدىل ابراهيم عدىل الشجان

28352
 
اق 98ميت حلفا ع بناتقليوببسمله عالء عبدالحميد احمدشر

28353
ن
107ميت حلفا ع بناتقليوببسمله دمحم انور عبدالرازق المدن



95ميت حلفا ع بناتقليوببسمه عيد دمحم سليمان28354

78.5ميت حلفا ع بناتقليوببسنت احمد مصطفن عثمان ابوخلف28355

22ميت حلفا ع بناتقليوببسنت عبدالننى لطفن عبدالعزيز حسن28356

101.5ميت حلفا ع بناتقليوببسنت عماد علي دمحم برانق28357

ي 28358 ي محمود عبدالننى
80ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- تف  حنفن

ن حنك28359 90.5ميت حلفا ع بناتقليوبتف  دمحم اسماعيل حساني 

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ثريا ياش فوزى شعبان عبدالمقصود 28360

 دمحمابراهيم عبدهللا28361
ن
101ميت حلفا ع بناتقليوبجميله هان

47ميت حلفا ع بناتقليوبجنات سالم احمد سالم دمحم28362

73.5ميت حلفا ع بناتقليوبجنه احمد سعيد احمد28363

85.5ميت حلفا ع بناتقليوبجنه سعد عبدالوهاب عل محمود28364

115ميت حلفا ع بناتقليوبجنه سيد حلىم عبدالسالم مرس28365

102.5ميت حلفا ع بناتقليوبجنن دمحم فخرى محمود جنديه28366

134.5ميت حلفا ع بناتقليوبجهاد كامل شعبان عبدالكريم28367

83.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه احمد عل السيد عوض28368

81ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه احمد عل سيد برانق28369

ف حمدى سيد28370 123ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه اشر

122ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه ايمن صبىح خليل السعدى28371

121.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه خالد فرج طه عبداللطيف28372

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- حبيبه ساىم ابو الحديد عبدالسالم ابو المجد 28373

109.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه سعيد حامد محمود حنك28374

95ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه صبىح ابراهيم محمود شيىم28375

107.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه عبدالحكيم عل صديق28376

133ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه عل زين العابدين دمحم السيد28377

50.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه دمحم احمد جودة28378

ن عبدهللا عل28379 64.5ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه دمحم حسني 

73ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه دمحم راضن نض دمحم28380

118ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه نض الدين دمحم الصغي  احمد28381

99ميت حلفا ع بناتقليوبحبيبه وليد شعبان فاروق ابوعدس28382

110.5ميت حلفا ع بناتقليوبحسناء خالد ابوشيع حسن الجندى28383

 عبدالحفيظ28384
ن
98ميت حلفا ع بناتقليوبحفصه احمد محجوب علوان

ي السيد28385
115ميت حلفا ع بناتقليوبحال محمود حسنن

131ميت حلفا ع بناتقليوبحنان ابراهيم حافظ ابراهيم مصطفن28386

107.5ميت حلفا ع بناتقليوبحنان صالح فتىح شهاب28387

ن سيد ربيع سيد ابو ليله28388 130.5ميت حلفا ع بناتقليوبحني 

ن فارس فوزى السيد سالم28389 116.5ميت حلفا ع بناتقليوبحني 

102.5ميت حلفا ع بناتقليوبخلود احمد ربيع احمد دمحم28390

62ميت حلفا ع بناتقليوبدعاء احمد محمود دمحم الشيخ28391

88ميت حلفا ع بناتقليوبدعاء عبدالننى عبدهللا دمحم احمد28392

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- دنيا ابراهيم ابوشيع سعداوي 28393

46.5ميت حلفا ع بناتقليوبدنيا حمدى دمحم احمد دمحم28394

99ميت حلفا ع بناتقليوبدنيا سيد عل دمحم مرس28395

42ميت حلفا ع بناتقليوبدنيا دمحم مصطفن محمود الغمرينن28396

55ميت حلفا ع بناتقليوبدينا ابو عمره محمود احمد28397

71ميت حلفا ع بناتقليوبدينا عادل عازر عزيز28398

96ميت حلفا ع بناتقليوبذكرى احمد عبدالموجود عبدالرحمن مهران28399

86ميت حلفا ع بناتقليوبسمع- رانيا احمد عبدالستار دمحم عبدهللا 28400

ف كمال دمحم الصاوى28401 86ميت حلفا ع بناتقليوبرانيا اشر

43ميت حلفا ع بناتقليوبرانيا سيد عبدالرازق احمد دمحم28402

66ميت حلفا ع بناتقليوبرانيا دمحم علي احمد برانق28403



121.5ميت حلفا ع بناتقليوبراوية دمحم فتىحي فرج الديب28404

ن دمحم دمحم ناصف28405 57.5ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه حسي 

70.5ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه حمدى حامد دمحم صقر28406

110ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه عبدالنارص ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم28407

137ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه عل عبدالظاهر دمحم عامر28408

83.5ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه دمحم عبدالعظيم دمحم بدر28409

68ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه دمحم دمحم حسن عامر28410

96ميت حلفا ع بناتقليوبرحمه محمود صالح عبدالهادى عبدالقادر28411

74.5ميت حلفا ع بناتقليوبرضوى سيد اسماعيل دمحم28412

117.5ميت حلفا ع بناتقليوبروان صبىح رجب دمحم عيىس28413

120.5ميت حلفا ع بناتقليوبروان دمحم اسماعيل دمحم عل28414

ي رفعت سعيد المهدى28415
ن
82.5ميت حلفا ع بناتقليوبروان هان

91.5ميت حلفا ع بناتقليوبروان ياش سليمان محمود سليمان28416

16ميت حلفا ع بناتقليوبروميساء مجدى دمحم سيد الديب28417

101.5ميت حلفا ع بناتقليوبروى سيد سمي  سيد دمحم28418

93.5ميت حلفا ع بناتقليوبريهام محمود لطفن عبدالسالم مرس28419

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- زينب خالد سالمه عبدهللا حنون 28420

42.5ميت حلفا ع بناتقليوبزينب خليل اسماعيل دمحم السعدى28421

130ميت حلفا ع بناتقليوبزينب سامح السيد دمحم شحاته28422

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- زينب وليد ابراهيم سيد ابراهيم 28423

85ميت حلفا ع بناتقليوبساره جنيد خلف خضور28424

129ميت حلفا ع بناتقليوبساره شهاب دمحم شهاب28425

122ميت حلفا ع بناتقليوبساره عالءالدين دمحم سعيد القاضن28426

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ساره دمحم عل احمد دمحم 28427

97ميت حلفا ع بناتقليوبساره وليد محمود كمال الدين خليل28428

69ميت حلفا ع بناتقليوبساميه عمرو محمود دمحم محمود28429

117ميت حلفا ع بناتقليوبسحر دمحم دمحم شحاته الشويخ28430

51.5ميت حلفا ع بناتقليوبسعاد محمود ابراهيم دمحم محروس28431

72.5ميت حلفا ع بناتقليوبسلىم جمال السيد اسماعيل28432

116.5ميت حلفا ع بناتقليوبسلىم سليمان دمحم رمضان سليمان28433

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- سلىم عرفه ابراهيم دمحم ابراهيم 28434

106ميت حلفا ع بناتقليوبسلىم نادر زغلول عبدالمقصود سعد28435

78.5ميت حلفا ع بناتقليوبسلوى شعبان كامل حجاج سالم28436

 عل عبدالننى28437
118ميت حلفا ع بناتقليوبسما ياش حسنن

58ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- سماح عالء احمد زهران 28438

83.5ميت حلفا ع بناتقليوبسمر سيد دمحم سيد اسماعيل28439

74ميت حلفا ع بناتقليوبسمر عصام فرج دمحم الديب28440

128ميت حلفا ع بناتقليوبسميحه عل فتىح عبدالمقصود هريدى28441

ه محمود رمضان دمحم عثمانم28442 123.5ميت حلفا ع بناتقليوبسمي 

28443
ن
89.5ميت حلفا ع بناتقليوبسندس ابوالهدى عبدهللا ابراهيم الحلوان

66.5ميت حلفا ع بناتقليوبسهام احمد شعبان عبدالعزيز عبدالحميد28444

67.5ميت حلفا ع بناتقليوبسهيله فتىح دمحم البدرى احمد28445

79ميت حلفا ع بناتقليوبشاديه ابراهيم دمحم سيد عويس28446

91ميت حلفا ع بناتقليوبشاهنده سيد عل سيد28447

وق احمد دمحم دمحم28448 81ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق اكرام امام سيد حسن28449 54ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق حسن عبدالرحمن عواد عويس28450 103ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق خليل دمحم خليل جنديه 28451 79.5ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- شر

وق ساىم محمود دمحم حسان28452 69ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق شعبان ابراهيم احمد دمحم28453 56.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر



ي دمحم مرسي28454
 
وق شوق 120.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق عل زينهم دمحمعل28455 130.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق عل ماهر عل الصاوى28456 109.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق فرج توفيق حامد دمحم28457 132.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر

وق فوزي احمد دمحم28458 134.5ميت حلفا ع بناتقليوبشر

40.5ميت حلفا ع بناتقليوبشمس بدوى سيد مرس زيد28459

89ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- شمس راىم احمد عبدالوهاب 28460

107ميت حلفا ع بناتقليوبشمس عمرو سعد دمحم حمدان28461

113.5ميت حلفا ع بناتقليوبشمس وليد احمد سيد سليمان28462

108ميت حلفا ع بناتقليوبشهد ابراهيم محمود حسن شندى28463

120.5ميت حلفا ع بناتقليوبشهد سليمان عبدالفتاح سليمان عبدالمقصود28464

31ميت حلفا ع بناتقليوبشهد سمي  عبدالحميد السيد بركات28465

125ميت حلفا ع بناتقليوبشهد عبدالرحيم عبدالباسط عبدالرحيم28466

125ميت حلفا ع بناتقليوبشهد عل ابوشيع عل دياب28467

96ميت حلفا ع بناتقليوبشهد دمحم عبدالفتاح عبدالتواب28468

90.5ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- شهد دمحم دمحم سيد القلل 28469

119ميت حلفا ع بناتقليوبشهد محمود اسماعيل دمحم الديب28470

28471 
ن
76ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- شهد مدحت عبدالحميد عبدالشاق

131ميت حلفا ع بناتقليوبشهد مصطفن الجارج دمحم عبدالعزيز28472

105.5ميت حلفا ع بناتقليوبشهد نارص ابراهيم عمر ابراهيم28473

130.5ميت حلفا ع بناتقليوبشهد يوسف علي يوسف ابو علي28474

107.5ميت حلفا ع بناتقليوبشيماء ابراهيم ابو الهدى احمد الصعيدى28475

120.5ميت حلفا ع بناتقليوبشيماء اسامه دمحم عبدالاله احمد28476

92.5ميت حلفا ع بناتقليوبشيماء عصام احمد كامل مرس28477

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبشيماء فوزى سيد حسن28478

86.5ميت حلفا ع بناتقليوبصابرين دمحم دمحم رفعت خليل28479

ي دمحم ناصف 28480
!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- صفا حسن عبدالغنن

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- صفاء احمد فوزى عبدالغنن عبدالصادق 28481

ن فوزى دمحم عبدهللا28482 107.5ميت حلفا ع بناتقليوبصفاء حسي 

26.5ميت حلفا ع بناتقليوبضىح عاطف عبدالعزيز دمحم عبدالجواد28483

126.5ميت حلفا ع بناتقليوبعائشه حسام الدين فؤاد عبدالعزيز فؤاد28484

106ميت حلفا ع بناتقليوبعائشه محمود دمحم دمحم شاج الدين28485

134ميت حلفا ع بناتقليوبعزه دمحم خليل دمحم جنديه28486

50.5ميت حلفا ع بناتقليوبغاده وائل مجدى نضالدين السيد28487

33.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاتن دمحم مصطفن مسعوداحمد28488

108.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه احمد خليل دمحم عيىس28489

74ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه اسامه دمحم غريب عيسوى28490

112ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه جمعة احمد ابراهيم ابوقفة28491

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه حسن عبدالسالم دمحم بسه 28492

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه خالد سيد عل حسن 28493

86ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه خالدحمادة عطية ابودويرة28494

ن عوده28495 85.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه دياب اسماعيل حساني 

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه رمضان عيىسي دمحم 28496

92ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه سمي  سيد ذىك28497

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه شعبان عني  عبدالهادى برانق 28498

105.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه عصام الدين عبدالفتاح دمحم النجار28499

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فاطمه دمحم انور دمحم الديب 28500

54.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه نارص احمد سالم دمحم28501

55.5ميت حلفا ع بناتقليوبفاطمه وليد جالل الدين سيد دمحم28502

53.5ميت حلفا ع بناتقليوبفرح طايع فراج طايع28503



49ميت حلفا ع بناتقليوبفرح هشام رمضان عل سيد28504

39ميت حلفا ع بناتقليوبفرحه فؤاد فؤاد حسن ناصف28505

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- فرياله دمحم فرج جمعه ابراهيم 28506

113ميت حلفا ع بناتقليوبفوزيه سيد دمحم سيد برانق28507

وز جنيد خلف خضور28508 46.5ميت حلفا ع بناتقليوبفي 

84.5ميت حلفا ع بناتقليوبقمر عاطف اسماعيل حسن عبدالمجيد28509

98ميت حلفا ع بناتقليوبكريمه مصطفن عبدالقوى صالح الديب28510

ى طارق ابوشيع علىدياب28511 ن 109ميت حلفا ع بناتقليوبكين

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- لؤي عطية عبدالحميد حسن 28512

110ميت حلفا ع بناتقليوبلمياء ساىم احمد عبداللطيف حنون28513

106ميت حلفا ع بناتقليوبلينا ابراهيم حامد دمحم الديب28514

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ماجده دمحم فوزي زغلول جاد 28515

123.5ميت حلفا ع بناتقليوبمديحه مجدى عل دمحم السعدى28516

ن28517 80ميت حلفا ع بناتقليوبمديحه مجدى محمود حساني 

55.5ميت حلفا ع بناتقليوبمروه احمد حامد زىك الخوىل28518

123ميت حلفا ع بناتقليوبمروه عوض دمحم السيد دمحم28519

123ميت حلفا ع بناتقليوبمروه ممدوح السيد محمود العمورى28520

109.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم ابراهيم الخط ابراهيم احمد28521

ي دمحم ابوالعزم28522 123ميت حلفا ع بناتقليوبمريم احمد خي 

70ميت حلفا ع بناتقليوبمريم احمد دمحم عطا حنك28523

76.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم اسامه خليل دمحم عبدالتواب28524

ف سالمه دمحم جاغوص28525 69.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم اشر

127.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم السيد دمحم طه عبدالجواد28526

58.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم جمال ابو شيع فرج28527

87.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم حسام مصطفن دمحم الشويخ28528

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- مريم ربيع حامد زىكي الخوىلي 28529

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- مريم زىك سيد زىك فرج 28530

89ميت حلفا ع بناتقليوبمريم سعيد دمحم دمحم صوانى28531

111.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم سعيد محمود ابراهيم السعدى28532

41.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم سيد حافظ حسن اسماعيل28533

133ميت حلفا ع بناتقليوبمريم شعبان بيوىم خليل امام28534

93.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم طارق محمود خليل محمود28535

105.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم عبدهللا احمد دمحم السعدى28536

95.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم عل دمحم عبدالتواب حسن28537

115.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم عمرو دمحم احمدابراهيم28538

91.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم كمال عبدالرحيم عقل28539

48ميت حلفا ع بناتقليوبمريم مجدى محمود ابراهيم بيوىم28540

108.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم احمد محن  الدين نجم28541

ن28542 78.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم السيد احمد حساني 

121ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم جمال الدين عبدهللا28543

88.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم جمال جالل مصطفن28544

43ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم رمضان احمد حسن28545

ن28546 134ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم عبداللطيف سالم حسي 

28.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم دمحم محمود دمحم محمود28547

134ميت حلفا ع بناتقليوبمريم محمود حسن عيىس الديب28548

123.5ميت حلفا ع بناتقليوبمريم هشام احمد عبداللطيف28549

ن28550 104.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك اسماعيل خليل عرفه حسني 

53ميت حلفا ع بناتقليوبملك حسن سيد خليل القلل28551

89ميت حلفا ع بناتقليوبملك رمضان خليل محمود القلل28552

82ميت حلفا ع بناتقليوبملك طاهر عمر متوىل28553



123.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك عصام دمحم دمحم الصباغ28554

92ميت حلفا ع بناتقليوبملك عمرو فتىح حامد خاطر28555

ي دمحم عويضة28556 77ميت حلفا ع بناتقليوبملك محسن عرنى

67ميت حلفا ع بناتقليوبملك دمحم السيد رزق السيد28557

55.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك دمحم سيد ابراهيم الديب28558

101ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ملك دمحم سيد دمحم 28559

96ميت حلفا ع بناتقليوبملك دمحم عبدالوهاب السيد عبدالقادر28560

ي28561
97.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك محمود امام احمد عفيفن

ن الخوىل28562 110ميت حلفا ع بناتقليوبملك محمود خليل حسي 

80.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك مني  دمحم سيد برانق28563

90.5ميت حلفا ع بناتقليوبملك نادر عبدالفتاح نبيه28564

66.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا السيد دمحم حسن28565

70.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا مجدى سيد عل الديب28566

62.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا دمحم ابراهيم حسن عبدالمجيد28567

99.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا دمحم عبدالمجيد رضا احمد28568

58.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا محمود صالح الدين شعبان28569

76.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة هللا هيثم فضل عبدالننى28570

131.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنة عصام زين عابدالدين محمود28571

128ميت حلفا ع بناتقليوبمنه حسام الدين عبدالقادر احمد زىك28572

94ميت حلفا ع بناتقليوبمنه حسن ابو زيد حسن عل28573

75ميت حلفا ع بناتقليوبمنه حميدو المحمدى عبدالغنن خليفه28574

90ميت حلفا ع بناتقليوبمنه خليل سالمه خليل ابراهيم28575

94ميت حلفا ع بناتقليوبمنه سيد خليفة عطية28576

55.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنه عادل دمحم عل احمد28577

24.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنه عيد احمد كامل مرس28578

86ميت حلفا ع بناتقليوبمنه دمحم صالح دمحم صالح28579

116ميت حلفا ع بناتقليوبمنه دمحم دمحم دمحم فايد28580

ي عبدالغفار احمد28581 123.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنه دمحم ناجى

79ميت حلفا ع بناتقليوبمنن عبدالنارص ابراهيم صالح رشدى28582

90ميت حلفا ع بناتقليوبىم اسامه شحات عل صوانى28583

117ميت حلفا ع بناتقليوبىم سمي  سمي  عبدالسالم رمضان28584

105ميت حلفا ع بناتقليوبىم عزالدين الخط ابراهيم احمد28585

22ميت حلفا ع بناتقليوبىم كريم عبدالعزيز احمد فايد28586

130.5ميت حلفا ع بناتقليوبىم دمحم ابراهيم احمد عل28587

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ىم دمحم جمال عبداللطيف 28588

49.5ميت حلفا ع بناتقليوبناديه سيد مجاهد خليل ابوغزاله28589

40.5ميت حلفا ع بناتقليوبناديه دمحم احمد عبداللطيف حنون28590

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ناديه نبيل حمدى عبدهللا المهر 28591

117ميت حلفا ع بناتقليوبناهد حسن احمد حسن ابوسلبه28592

100.5ميت حلفا ع بناتقليوبنجاه حسن سيد دمحم حسن28593

ي جابر دمحم عبدالمنعم28594
86.5ميت حلفا ع بناتقليوبنجاه مصطفن

135ميت حلفا ع بناتقليوبنجالء محمود ابراهيم مصطفن الديب28595

125.5ميت حلفا ع بناتقليوبندى ابوزيد دمحم عجىم فرج28596

117ميت حلفا ع بناتقليوبندى تامر سيد عبدالباسط درويش28597

29ميت حلفا ع بناتقليوبندى رمضان بدوى صالح شهاب الدين28598

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ندى ضياء مجاهد سيد اسماعيل 28599

19.5ميت حلفا ع بناتقليوبندى عاطف ابراهيم فرماوي28600

58ميت حلفا ع بناتقليوبندى دمحم احمد عوض بيوىم28601

 خليفة دمحم 28602
ن
ن اوران !VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- نرمي 

!VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- نعمه حامد ابراهيم عل بيوىم 28603



61ميت حلفا ع بناتقليوبنه محمود دمحم محمود دويره28604

46.5ميت حلفا ع بناتقليوبنوال فتىحي سيد راوي28605

108.5ميت حلفا ع بناتقليوبنور االيمان رمضان عل دمحم عسكر28606

126.5ميت حلفا ع بناتقليوبنور سعيد مصطفن احمد النجار28607

ي 28608
 
40ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- نور دمحم فوزي ابراهيم دسوق

100ميت حلفا ع بناتقليوبنور دمحم دمحم دمحم عامر28609

86ميت حلفا ع بناتقليوببسيطه- نور مصطفن حسن دمحم سالم 28610

133.5ميت حلفا ع بناتقليوبنور وليد معوض عبدالمطلب28611

63.5ميت حلفا ع بناتقليوبنورا عل احمد سيد برانق28612

62ميت حلفا ع بناتقليوبنورا عماد دمحم محمود القلل28613

122ميت حلفا ع بناتقليوبنورا دمحم عبده ابوشيع ابوزيد28614

131ميت حلفا ع بناتقليوبنورالهدى حسن عل ابوعل28615

ي28616
90.5ميت حلفا ع بناتقليوبنورهان احمد فراج محمود مصطفن

96ميت حلفا ع بناتقليوبنورهان عادل عيد سيد حنون28617

99.5ميت حلفا ع بناتقليوبنورهان عل دمحم عل رماح28618

ن28619 يل دمحم حسي  33ميت حلفا ع بناتقليوبنورهان دمحم جيى

ه نجم الدين فوزى دمحم قايد28620 83.5ميت حلفا ع بناتقليوبني 

79.5ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر احمد سيد دمحم28621

28622
ن
81ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر احمد فضل دمحم بسيون

112ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر سليمان دمحم رمضان سليمان28623

59ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر سمي  سيد قطب عبدربه28624

هللا 28625 !VALUE#ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- هاجر سيد شعبان دمحم خي 

81ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر عالءالدين زينهم دمحم سالمه28626

75ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر دمحم حسن زينهم دمحم28627

87ميت حلفا ع بناتقليوبهاجر محمود عبداللطيف عبدالحميد28628

36.5ميت حلفا ع بناتقليوبهايدى ممدوح عل عبدالغفار28629

123ميت حلفا ع بناتقليوبهبه خالد سعيد محمود الديب28630

67.5ميت حلفا ع بناتقليوبهبه دمحم مجدى اسماعيل برانق28631

ي28632
108ميت حلفا ع بناتقليوبهدير محمود سعد حنفن

76.5ميت حلفا ع بناتقليوبهنا حاتم عل خليل دمحم28633

85.5ميت حلفا ع بناتقليوبهنا سيد عبدالننى دمحم غريب28634

92ميت حلفا ع بناتقليوبهويدا دمحم مدحت اسماعيل احمد28635

91.5ميت حلفا ع بناتقليوبهيام دمحم رضا عرفه جاغوص28636

108ميت حلفا ع بناتقليوبوئام محمود دمحم دمحم داوود28637

134.5ميت حلفا ع بناتقليوبوالء عل فرج ابراهيم عبدالعزيز28638

95.5ميت حلفا ع بناتقليوبوالء مطيع عل سعد احمد28639

87.5ميت حلفا ع بناتقليوبيارا عمر دمحم عبدالتواب احمد28640

ن عادل عل دمحم السعدى28641 108.5ميت حلفا ع بناتقليوبياسمي 

ن وحيد دمحم دمحم الديب 28642 67.5ميت حلفا ع بناتقليوبمنقطع- ياسمي 

اوى28643 ن  عبدالننى سيد احمد الجي 
91ميت حلفا ع بناتقليوبيمنن

92حسن مدبوىل ع بناتقليوباشاء عبدالنور سيد عبدالنور28644

94.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- اسماء حمدى عل دمحم غزاىل 28645

95حسن مدبوىل ع بناتقليوباالء دمحم احمد عبدالحميد شعبان28646

96.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبامنيه عمرو سعد دمحم السيد28647

ه اسامه دمحم محمود دمحم28648 86حسن مدبوىل ع بناتقليوبامي 

28649
 
130حسن مدبوىل ع بناتقليوبانىحى سعيد عبدالهادى سعيد الدسوق

72.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- انصاف مسعود دمحم عواض حسن 28650

26حسن مدبوىل ع بناتقليوبانغام دمحم فتىح سيد حميده28651

122حسن مدبوىل ع بناتقليوبايات صفوت محمود غنيم حسن28652

103.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبايمان ربيع عبدالعاىط عوض جيى28653



122حسن مدبوىل ع بناتقليوبايمان صابر عبدالسميع دمحم28654

120حسن مدبوىل ع بناتقليوبايمان دمحم عبدالسالم معوض عواض28655

92.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه جمعه عبدالصمد دمحم موس28656

 احمد28657
 
125حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه عاطف دمحم عبدالباق

35حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه عبدالسالم فاروق عبدالسالم عل موس28658

129حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه عبدالمجيد عزت عبدالمجيد28659

18.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه دمحم فتىح احمد28660

113.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبايه مسعد عل مطاوع عل28661

39.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببتول مصطفن سالمه ابراهيم دمحم28662

128حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمله سيد سويفن عبدالمنعم عبدالمنعم28663

107حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمله شحات فرحات عواد عبدالقادر28664

92حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- بسمله عبدالننى عبدالحليم عل شحاته 28665

ي دمحم احمد28666
95حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمله مصطفن

103.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمله نارص ابراهيم دمحم ابراهيم28667

124.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمله نض سمي  عل جالل28668

36.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسمه شعبان ابراهيم عبدالهادى موس28669

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوببسنت نارص عبدالرحمن عبدالكريم خليفه28670

109.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبجيهان ياش طلعت السيد الشحات28671

120حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه احمد عبدالعاىط عوض جيى28672

103.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه ساىم مىح دمحم سيد28673

يف دمحم عبدالوهاب الوكيل28674 89حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه شر

95حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه صابر السيد مصطفن واصل28675

99حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه صبىح ابراهيم بكر عبدالمقصود28676

119حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه طارق توفيق ابو القمصان عل28677

ن28678 134.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه عاطف صبىح دمحم حسي 

88.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه عليوه عاشور عليوه عبدالىح28679

116حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه دمحم سمي  سيد عبداللطيف28680

122.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه مسعد سيد دمحم عل28681

121.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبحبيبه نارص عبدالعاىط عبدالوهاب عبدالعزيز28682

78.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- دميانه مايكل يوسف جرجس حنا 28683

96حسن مدبوىل ع بناتقليوبدنيا غريب عني  عبدالظاهر حامد28684

86حسن مدبوىل ع بناتقليوبرحمه رمضان سيد علي رمضان28685

 ابوبكر عبدالمقصود العرنى28686
ن
84حسن مدبوىل ع بناتقليوبرحمه علوان

61حسن مدبوىل ع بناتقليوبرحمه دمحم عل دمحم احمد الرونى28687

ن رمضان28688 64حسن مدبوىل ع بناتقليوبرحمه وائل سيف عبدالهادى حسي 

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- رضا حسن نبوت مرسي 28689

41حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- رضا خالد فاروق عبدالسالم عل 28690

ي28691 74حسن مدبوىل ع بناتقليوبرضوى رضوان احمد رضوان علي شلنى

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- رغده عبدالرازق عل مدبوىل 28692

127حسن مدبوىل ع بناتقليوبرقيه دمحم رمضان عبدالسالم حسن28693

83حسن مدبوىل ع بناتقليوبرقيه هشام عبدالفتاح دمحم سالم28694

93.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- رنا سيد عيد عبدالجواد عل 28695

94حسن مدبوىل ع بناتقليوبروان ابراهيم عبدالننى ابراهيم حسن28696

95حسن مدبوىل ع بناتقليوبروان اسماعيل سالم بيوىم عل سالم28697

80حسن مدبوىل ع بناتقليوبروان ايمن عبدالحميد احمد عزام28698

128حسن مدبوىل ع بناتقليوبروان سعيد عبدالننى عبدالغنن عواض السيد28699

100.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبروضه دمحم احمد عبدالرؤف عبدهللا28700

104حسن مدبوىل ع بناتقليوبزينب ايهاب دمحم سعيد28701

52حسن مدبوىل ع بناتقليوبزينب سيد سعيد عبدالرحمن عيىس28702

ي اسماعيل احمد 28703
79.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- زينب نشات عبدالغنن



84حسن مدبوىل ع بناتقليوبساره ابراهيم حلىم دمحم فرج28704

92.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبساره عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن عيىس28705

98حسن مدبوىل ع بناتقليوبسجده نض عادل حسن عويس28706

ن28707 94.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبسعاد دمحم ساىم عبدالسميع حساني 

39حسن مدبوىل ع بناتقليوبسلىم ايهاب زكريا عبدالحميد موس28708

84حسن مدبوىل ع بناتقليوبسلىم سيد دمحم عزب الخطرى28709

91.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبسلىم دمحم نض دمحم سيد28710

46حسن مدبوىل ع بناتقليوبسلوى سالم ابراهيم سالم السيد28711

37حسن مدبوىل ع بناتقليوبسندس وليد سعد سيد عبدالجليل28712

84حسن مدبوىل ع بناتقليوبسهيله رضا فتىح عثمان عبدالمقصود28713

وق مجدى عبدالننى اسماعيل اسماعيل28714
113.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشر

وق دمحم طنطاوى احمد دمحم28715 69.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشر

وق نادر ابوالفتوح ابوالفتوح28716 124.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشر

117حسن مدبوىل ع بناتقليوبشهد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عل28717

106.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشهد رضا فايد دمحم عيد28718

يف سيد عبدالرحمن عيىس28719 73.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشهد شر

ن رمضان28720 ن عواد حسي  122حسن مدبوىل ع بناتقليوبشهد عواد حسي 

82حسن مدبوىل ع بناتقليوبشهد دمحم عيد دمحم رزق قابيل28721

110.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبشيماء دمحم بدر سيد دمحم28722

92حسن مدبوىل ع بناتقليوبشيماء دمحم جابر سيد السيد28723

59حسن مدبوىل ع بناتقليوبصباح احمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد28724

 خضي  رشوان28725
51.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبصفاء مصطفن

26.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبعائشه دمحم رجب احمد سليمان28726

111حسن مدبوىل ع بناتقليوبعبي  وائل عبدالرازق عبدالعزيز28727

61.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبغرام تامر دمحم احمد الغنام28728

62.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه الزهراء رفاع عبدالحليم رفاع جاد28729

112حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه بيوىم صالح بيوىم ابراهيم28730

79.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه حمدى شحات فرج زايد28731

103.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه رضا سليمان عبداللطيف سليمان28732

 احمد حرب 28733
ن
75حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- فاطمه شحته قرن

54حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- فاطمه صبىح عواد عبدالقادرابراهيم 28734

96.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه عاطف احمد عبدالهادى دمحم28735

78حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه دمحم زىك عبدالعزيز دمحم جيى28736

ن عبدهللا صبيح28737 79حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه مسعود رجب حسي 

61حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه نارص شعيب مغاوري شحاته28738

29.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفاطمه وليد مهدى سيد صالح28739

39حسن مدبوىل ع بناتقليوبفرح ايمن زكريا عبدالمجيد احمد28740

66.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبفرح فرج مجدى فرج جابر28741

48حسن مدبوىل ع بناتقليوبمايا نارص السيد مهران عبدالراضن28742

28743
 
66.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمرفت متوىل احمد متوىل شلنى دسوق

94حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم احمد محمود سيد احمد الخوىل28744

46حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم سالم فرحات ابراهيم عل سالم28745

46.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم عالء شحات احمد داود28746

ن رمضان28747 117.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم عماد صبىح دمحم حسي 

ن احمد28748 120.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم دمحم احمد حسي 

126حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم دمحم جمال عبدالخالق عل28749

128.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمريم محمود دمحم محمود عواد28750

133حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك احمد رافت عبدالفتاح عبدالبارى28751

86.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك احمد فهيم عواد28752

121حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك جمال عبدالعزيز حسن جاد الموىل28753



ي ابراهيم احمد ابراهيم28754 118حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك صيى

52.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك فرج هللا شمس الدين دمحم عبدالمجيد28755

21.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك دمحم فرحات دمحم الخوىل28756

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- بسيطه - ملك نارص عبدالحفيظ رمضان المعداوى 28757

 عل اسماعيل دمحم احمد28758
ن
82.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبملك هان

ي امام عبدهللا 28759
!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- بسيطه - منار ابراهيم عبدالغنن

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- منة هللا اسماعيل سعيد ابراهيم 28760

106حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنة هللا سيد محمود عبدالرؤوف28761

ن سيد 28762 !VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنقطع- منة هللا عصام عبدالباسط حسني 

وك دمحم28763 91.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنة هللا دمحم رمضان ميى

130.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنة هللا دمحم وحيد شعبان دمحم28764

90حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنة هيثم جمعه سيد28765

91.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- منه عبدالمنعم عبدالننى عبدالمنعم فوده 28766

شانى28767
92حسن مدبوىل ع بناتقليوبمنن دمحم عبدالحميد عبدالحميد الشر

117.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبىم باسم عبدالمعط احمد السيد رمضان28768

121.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبىم حسن حسن دمحم صالح28769

ن28770 ن امام محمود حساني  22حسن مدبوىل ع بناتقليوبمىاده حسي 

32حسن مدبوىل ع بناتقليوبنانىس اسحق ناجح شارىل28771

95حسن مدبوىل ع بناتقليوبنجاه مصطفن دمحم سيد هندى28772

26.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبندا عماد سعيد ابراهيم الباجورى28773

119حسن مدبوىل ع بناتقليوبندى محمود عادل محمود28774

103.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبنسمه ابراهيم فرحات ابراهيم عل28775

90حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- نسمه احمد سيد ابو العال ابراهيم 28776

80حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- نعمات دمحم حسن محمود مهران 28777

127.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبنغم مرزوق عبدالحليم عواد حسن28778

43حسن مدبوىل ع بناتقليوبنورا جمال عبدالمعط احمد28779

135.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبنورا ممدوح عبدالفتاح دمحم دمحم كساب28780

133حسن مدبوىل ع بناتقليوبنوران دمحم احمد السيد عطية28781

ن احمد28782 130.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبنورهان احمد حسي 

101حسن مدبوىل ع بناتقليوبنورهان عبدالمطلب غنيىمي شحته28783

78.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- نيجار نارص سيد عبدالرحمن عيىس 28784

137.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبهاجر ابراهيم عبدالرازق دمحم حسن28785

ن عمر28786 ن حسي  123حسن مدبوىل ع بناتقليوبهاجر احمد حسي 

128.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبهاجر مصطفن دمحم احمد28787

100حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- هاجر مصطفن دمحم عبدالغنن عبدالسالم 28788

101حسن مدبوىل ع بناتقليوبهبه نض كمال الدين عل عبدالوهاب28789

112حسن مدبوىل ع بناتقليوبهمس سمي  محمود ابراهيم28790

100حسن مدبوىل ع بناتقليوبهنا مصطفن عفيفن عبدالسميع عفقيفن28791

!VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- هناء تامر مصطفن عبده حسن 28792

68حسن مدبوىل ع بناتقليوبيارا سيد سيد عواض هالل28793

ن احمد فتىح فرحات قناوى28794 106.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبياسمي 

ن خالد ماهر احمدسالم 28795 102.5حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- ياسمي 

ن عاشور عبدالفتاح عبدالقادر عبدالكريم28796 66.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبياسمي 

ن عماد بركات جاد حسن28797 63.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبياسمي 

ن نارص سيد دمحم احمد حجاب 28798 !VALUE#حسن مدبوىل ع بناتقليوببسيطه- ياسمي 

59.5حسن مدبوىل ع بناتقليوبيمنن عبدالقادر محمود طه عبدالعال28799

نقليوببسيطه- ابراهيم خالد عيد عبدالعاىطي حسن 28800 60ابوسنة ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم عل دمحم الشيىم28801 41.5ابوسنة ع بني 

نقليوبابراهيم وليد سيد عبدالسميع عبدالىحي28802 13.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد اسامه عبدالحكيم ابراهيم28803 70.5ابوسنة ع بني 



نقليوباحمد اسالم احمد جمعه الشاذىل28804 14.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد بكرى سيد بكري عل28805 22.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد حمدى عبدهللا دمحم سويلم سعد28806 55ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد خالد احمد محمود احمد28807 119ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد سعد سيد احمد28808 16.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد شعبان احمد فكرى28809 111.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز عبدالتواب28810 33ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد عبدالمقصود رمضان عبدالمقصود سالم28811 68ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد عليوه ابراهيم عبدالعال عليوه28812 66.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد مجاهد جابر سيد السيد28813 58ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد مجدى دمحم عبدالرحمن عل28814 27.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد دمحم احمد دمحم سالمه28815 29ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد دمحم السيد موس28816 35.5ابوسنة ع بني 

نقليوباحمد محمود صالح محمود28817 28ابوسنة ع بني 

ي سيد عبدالسالم دمحم28818 نقليوباحمد مراد عبدالننى 58.5ابوسنة ع بني 

نقليوبادم عبدالحميد رمضان عبدالحميد28819 104ابوسنة ع بني 

ف كامل احمد خليل28820 نقليوبادهم اشر 41.5ابوسنة ع بني 

نقليوبادهم سيد عبدالظاهر حماد سيد28821 84ابوسنة ع بني 

نقليوبادهم ياش عزت عبدالسميع الخوىل28822 63.5ابوسنة ع بني 

نقليوباسامه طاهر عطية قاسم28823 66ابوسنة ع بني 

نقليوباسالم حامد حلىم ابراهيم دمحم عمار28824 37.5ابوسنة ع بني 

نقليوباسماعيل صابر اسماعيل دمحم قابيل28825 72ابوسنة ع بني 

نقليوبايهاب محسن دمحم السعيد عل28826 115ابوسنة ع بني 

نقليوبجميل شعبان جميل عيد دمحم28827 62ابوسنة ع بني 

ي احمد28828 نقليوبحازم هشام احمد مغرنى 35.5ابوسنة ع بني 

ن دمحم 28829 ن حسن حسي  نقليوببسيطه- حسن حسي  64ابوسنة ع بني 

نقليوبحسن عادل حسن احمد دمحم28830 32ابوسنة ع بني 

نقليوبحسن ناجى حسن سليمان28831 69ابوسنة ع بني 

نقليوبحسن وهبه ابراهيم وهبه ابراهيم28832 63.5ابوسنة ع بني 

ن عبدالغنن عبدالمجيد28833 ن ابراهيم حسي  نقليوبحسي  61ابوسنة ع بني 

ى ابراهيم28834 ف صيى نقليوبحمزه اشر 86ابوسنة ع بني 

ن عبدالقادر احمد28835 نقليوبخالد احمد امي  37ابوسنة ع بني 

نقليوبخالد عبدهللا عبدالفتاح دمحم النونى28836 61ابوسنة ع بني 

نقليوبخالد عمر خالد عمرى ابراهيم28837 85ابوسنة ع بني 

نقليوبخالد وليد عطية قاسم28838 103ابوسنة ع بني 

نقليوبزياد ايهاب فاروق عبدالحميد هندى28839 128ابوسنة ع بني 

وك28840 نقليوبزياد حمدي حسن عطيه ميى 30ابوسنة ع بني 

نقليوبزياد عالء الدين احمد دمحم عامر28841 16.5ابوسنة ع بني 

نقليوبزياد دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم28842 16.5ابوسنة ع بني 

نقليوبزياد دمحم احمد دمحم28843 59.5ابوسنة ع بني 

نقليوبزياد دمحم فوزى طه عبدالرازق28844 28ابوسنة ع بني 

نقليوبسعيد رمضان سعيد معوض عواض28845 41.5ابوسنة ع بني 

نقليوبسعيد دمحم سعيد عبدالحفيظ دمحم28846 128.5ابوسنة ع بني 

نقليوبسعيد دمحم عبدالحليم امام نصار28847 112.5ابوسنة ع بني 

ن اسكندر28848 نقليوبسمي  صبىحي مكي  108ابوسنة ع بني 

نقليوبسيد حسن سيد حسن دمحم السيد28849 99ابوسنة ع بني 

نقليوبسيد ربيع شافع سيد احمد28850 45ابوسنة ع بني 

نقليوبسيد رمضان سيد محمود عبدالىح28851 39.5ابوسنة ع بني 

نقليوبسيد صابر دمحم توفيق28852 23ابوسنة ع بني 

ى عفيفن عبدهللا28853 نقليوبسيف ساىم صيى 62ابوسنة ع بني 



نقليوبشهاب احمد عبدالغنن عبده احمد الخوىل28854 56ابوسنة ع بني 

نقليوبشهاب طاهر دمحم دمحم هالل28855 96ابوسنة ع بني 

 عبدالننى عبدالغنن عواض28856
نقليوبشهاب عبدالغنن 122.5ابوسنة ع بني 

نقليوبصبىح يحن  صبىح احمد ابو جبل28857 40ابوسنة ع بني 

ى دمحم نجيب محمود ابراهيم 28858 نقليوببسيطه- صيى 89ابوسنة ع بني 

ى سيد ابراهيم28859 ى وليد صيى نقليوبصيى 45.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعادل دمحم عبدالدايم عبدالرحمن مصطفن28860 50.5ابوسنة ع بني 

ي عبدالسميع28861
نقليوبعبدالرحمن احمد عفيفن 35ابوسنة ع بني 

 متوىلي سليمان28862
ن نقليوبعبدالرحمن ايمن حسي  118ابوسنة ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن باسم عبدالننى سيد عبدالسالم 28863 85.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد سعيد عبدالرحمن28864 42.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد دمحم دمحم عوض28865 14ابوسنة ع بني 

ن28866 نقليوبعبدالرحمن عماد دمحم دمحم حساني  40ابوسنة ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن دمحم سليمان دمحم عبدالمقصود 28867 85ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد عل28868 95.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مصطفن دمحم سيد احمد28869 96ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالفتاح حسن عبدالفتاح عواد عيىس28870 91ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدهللا احمد منصور دمحم حلىمي28871 127.5ابوسنة ع بني 

ف ابراهيم عبدالهادى ابراهيم28872 نقليوبعبدهللا اشر 40ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدهللا عصام رمضان عل احمد28873 56.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدهللا عماد حلىمي عيد دمحم28874 37.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدهللا عماد عبدالعظيم دمحم ابو زيد28875 32ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدهللا محمود دمحم عبدالبديع عبدالرحمن28876 87ابوسنة ع بني 

نقليوبعبدالموجود شعبان عبدالموجود شعبان رمضان28877 42ابوسنة ع بني 

ف سيد دمحم نوار28878 نقليوبعرفات اشر 86ابوسنة ع بني 

نقليوبعل ابراهيم سيد علي28879 48.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعل احمد حسن طه صالح28880 72ابوسنة ع بني 

نقليوبعل احمد عل دمحم احمد الرونى28881 65ابوسنة ع بني 

نقليوبعل هشام دمحم دمحم28882 121ابوسنة ع بني 

نقليوبعماد دمحم عبدالدايم عبدالرحمن مصطفن28883 58ابوسنة ع بني 

ن محمود28884 نقليوبعمر ابو الوفا حسي  53.5ابوسنة ع بني 

ف ناجى دمحم اسماعيل28885 نقليوبعمر اشر 60.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر ايهاب فاروق عبدالحميد هندى28886 91ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر عبدالرحمن ابراهيم دمحم ابراهيم28887 56.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر عبده سيد احمد جوهرى سالم28888 70ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر فتىحي عبدالرحيم دمحم28889 78ابوسنة ع بني 

وك دمحم عل28890 وك دمحم ميى نقليوبعمر ميى 79.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر مجدى عبدالمحسن عبدالسالم حسن28891 91.5ابوسنة ع بني 

ن عبدهللا28892 نقليوبعمر دمحم دندراوي حسي  115ابوسنة ع بني 

ف28893 نقليوبعمر دمحم عبدهللا شر 88.5ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر دمحم مجدي محمود عبدالرحمن28894 74ابوسنة ع بني 

نقليوبعمر مختار جابر سيد عوض28895 33ابوسنة ع بني 

نقليوببسيطه- فتىح دمحم فتىح عل هالل 28896 74ابوسنة ع بني 

نقليوبكريم ايمن حمدى طه دمحم العطار28897 113.5ابوسنة ع بني 

نقليوبكريم حامد حامد عبدالرازق دمحم28898 122ابوسنة ع بني 

نقليوبكريم خالد عبدالحميد احمد28899 15ابوسنة ع بني 

 فرحات عبدالجواد28900
ن
نقليوبكريم هان 57.5ابوسنة ع بني 

لس ماهر حنا فرج بطرس28901 نقليوبكي  85.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمازن عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد خميس28902 28.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمالك طارق دمحم حنفن28903 106ابوسنة ع بني 



نقليوبماهر دمحم ماهر احمد اسماعيل28904 99.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم احمد عبدالمنصف دمحمسالم28905 20ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم احمد هاشم دمحم احمد الرونى28906 15ابوسنة ع بني 

ف سعيد بدر عبدالغنن28907 نقليوبدمحم اشر 36ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم ايهاب دمحم دمحم عل28908 64.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم تامر مصطفن عبده28909 35.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم جمعة ابو شيع جمعه عبدالمجيد28910 133ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم حسام عبدالننى سيد عبدالسالم28911 91.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم حماده اسماعيل عل28912 47.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم رضوان عل دمحم سالم28913 108.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم سعيد سيد عبدالفتاح حسن28914 25ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم سعيد دمحم محمود رفاعي28915 77.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم سيد عاشور عليوه رضوان28916 45.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالتواب عل عويس28917 100ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم سيد دمحم سيد28918 14ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم شحته صالح احمد دمحم28919 39.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم شحته دمحم نجيب محمود ابراهيم28920 56.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم شعبان الطوجن عبدالحميد سليم28921 103ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم صالح عطا احمد دمحم28922 79.5ابوسنة ع بني 

ي28923 نقليوبدمحم صالح دمحم خضي  25.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عاطف سيد دمحم نوار28924 45.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عبدالرازق احمد عبدالعال عبدالوهاب28925 56ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عبدالعزيز زىك عبدالعزيز دمحم جيى28926 65.5ابوسنة ع بني 

28927
 
نقليوبدمحم عبدالعظيم سيد زنان 81.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم28928 48ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عل حسن عل28929 115ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عماد الدين حمدى عبدالحميد نعمان28930 97ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم عماد علي اسماعيل حميدة28931 54ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم مجدى احمد طه عبدالعال28932 85ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم محمود احمد دمحم السيد28933 26.5ابوسنة ع بني 

ن ابراهيم28934 نقليوبدمحم محمود دمحم حسي  132.5ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم محمود دمحم فؤاد الرفاع عطيه28935 121ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم محمود وهنى رفاع اسماعيل28936 45ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم نارص ماجد السيد احمد28937 13ابوسنة ع بني 

ن عبدالقوى ابراهيم 28938  حسي 
ن
نقليوببسيطه- دمحم هان 89ابوسنة ع بني 

نقليوبدمحم وائل عيد شمس الدين عبدالسالم28939 106.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمحمود احمد عبدالرازق دمحمحسن28940 23ابوسنة ع بني 

نقليوبمحمود احمد محمود احمد دمحم28941 106ابوسنة ع بني 

ي28942 نقليوبمحمود صالح دمحم خضي  48ابوسنة ع بني 

ي28943 نقليوبمحمود عبدالرحمن عبدالفتاح دمحم النونى 111ابوسنة ع بني 

نقليوبمحمود كرم جميل عبدالغنن عبدالغنن28944 109ابوسنة ع بني 

نقليوبمحمود دمحم محرز محمود برع28945 130.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمروان احمد حلىم السيدعبداللطيف28946 112ابوسنة ع بني 

نقليوبمروان ايمن دمحم عبدالموىل زيايد28947 65ابوسنة ع بني 

نقليوبمروان عبدالحكيم عبدالصبور عبدالحكيم خليفه28948 27ابوسنة ع بني 

نقليوبمروان دمحم يوسف جابر السيىسي28949 59.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمروان مصطفن شحات احمد عل28950 91.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمصطفن شعبان جالل عبدالظاهر حامد28951 45ابوسنة ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم محمود عبدالىح شمس الدين28952 42.5ابوسنة ع بني 

 محمود حرنى28953
نقليوبمصطفن ميىم مصطفن 104.5ابوسنة ع بني 



نقليوبمعاذ احمد صالح عبدالعزيز عبدالغنن28954 107ابوسنة ع بني 

نقليوبمهدى سعيد مهدى سيد عبدالجواد28955 63.5ابوسنة ع بني 

 عبدالسالم ابراهيم28956
 
نقليوبمهند احمد دسوق 84.5ابوسنة ع بني 

نقليوبنادر دمحم ابراهيم حمزة المرس28957 30.5ابوسنة ع بني 

نقليوبنارص وليد شحات صالح جاد28958 40ابوسنة ع بني 

نقليوبنزيه ياش نزيه دمحم احمد28959 110ابوسنة ع بني 

نقليوبوليد كمال حسن كمال28960 119.5ابوسنة ع بني 

نقليوبياش احمد عبدالمعط السيد احمد28961 118ابوسنة ع بني 

نقليوبياش دمحم حامد عفيفن نور28962 120.5ابوسنة ع بني 

نقليوبياش وليد عطية قاسم28963 121.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيحن  عبدالننى دمحم ابراهيم عرفه28964 66ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف احمد ابوشيع جمعه عبدالمجيد28965 135.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف احمد احمد دمحم السيد28966 100ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف احمد رمضان عبدالسالم حسن رمضان28967 66ابوسنة ع بني 

ي دمحم28968
نقليوبيوسف احمد صبىحي عفيفن 63ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف احمد مصطفن احمد دمحم28969 45.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف اسامة رجب محمود28970 88ابوسنة ع بني 

ن28971 نقليوبيوسف حمدي احمد حسي  72.5ابوسنة ع بني 

ي28972
ي سليم مصطفن

نقليوبيوسف حنفن 52.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف سيد جابر سيد السيد28973 16.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف سيد عادل عبدالسالم حسن28974 37ابوسنة ع بني 

ى فتىح دمحم سيد سليم28975 نقليوبيوسف صيى 86.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف صالح عبدالصمد دمحم ابوالخي 28976 117ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف عادل زىك حواش28977 75.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف عصام سعيد السيد عبدالقادر28978 78ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف فارس سيد قاسم عطيه28979 77.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف فاروق عطا محمود عبدالحميد28980 22.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف دمحم احمد محمود حنك28981 51.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف دمحم خلف دمحم مصطفن28982 130ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالرازق عبدالمجيد عبدالرازق28983 78.5ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف دمحم محمود محمود سليط28984 96ابوسنة ع بني 

نقليوبيوسف محمود عبدالاله جمعه28985 39ابوسنة ع بني 

20.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباريج دمحم سيد سليمان28986

45دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباشاء اسامة دمحم دمحم28987

ن رضوان28988 17دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباشاء عبدالمجيد سعدهللا حسي 

23دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسماء صالح عيد علي دمحم28989

34دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبامل رمضان سيد العدس28990

74.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبامنيه نبيل محمود احمد28991

ة دمحم دمحم طه28992 39.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبامي 

35.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباية عاطف سالم دمحم28993

66دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباية دمحم احمد حسن28994

112دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباية ممدوح ابوشيع نارص28995

ي بدر28996
22.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايمان شعبان عبدالمرضن

45.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايمان عبدالسالم فتىح بدر28997

19دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايمان عل حسن عل نجم28998

54دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايمان ماجدى حسن رمضان28999

25.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايه عبدهللا ابراهيم محمود29000

112دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايه عبدهللا دمحم سيد29001

84.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايه مصطفن دمحم دمحم29002

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسمله دمحم رزق عبدالمجيد29003



126.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسمله دمحم عبدالحميد عطوه29004

106دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسمله دمحم عبدالقادر عبدالمعط29005

47دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسنت دمحم عبداللطيف عبدالوهاب دمحم29006

63دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبجنه جعفر خليل احمد29007

97.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحبيبه احمد محمود احمد29008

80دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحبيبه سعيد اسماعيل كسبان شنور29009

45.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحبيبه سيد فرحات مرزوق29010

99دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحبيبه عزالدين مصطفن محمود29011

ن العسكرى29012 40دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحنان ممدوح امي 

ن وجدى دمحم عل همام29013 26دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحني 

26دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبخلود عمرو دمحم علي29014

41.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبداليا صالح عزالدين شنور29015

49.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدعاء سالم عبدالغفار محمودخميس29016

22.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدنيا عبدالعال احمد دمحم رضوان29017

20دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدهب كامل سيد محمود29018

86دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدينا شحات سعيد فرج29019

ي29020
74.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبراندا عبدالحميد علي عبدالحميد مصطفن

112.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرحاب سيد سالم عل سالم29021

42دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرحاب عالء سالمه خليل دمحم29022

ي فرج عل29023
78دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرحمه حسنن

ن29024 65دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرحمه ماهر سالمة عبدالفتاح امي 

94.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرقيه عبدالكريم مصطفن حسن29025

35.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرنا فرج سعيد فرج29026

101.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبريهام عادل احمد فرج29027

ي29028
60دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبزينب مجدي ابراهيم عبدالغنن

101دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبساره حسن دمحم عل29029

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبساره طه شعبان اسماعيل29030

60.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسحر دمحم عبده سالم29031

ة حسام دمحم الحلفاوى29032 116.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسمي 

ة خالد دمحم عل شنور29033 87دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسمي 

104.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسهيلة عماد سالم دمحم29034

91.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيدة صابر عبدالعزيز الشعراوى29035

30.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشاديه عماد حمدى محمود29036

وق احمد جاد جاد29037 27دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشر

وق شعبان رسىم دمحم29038 56.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشر

وق محمود شاج توفيق دمحم29039 38دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشر

41دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشمس عبدهللا عطية دمحم29040

64دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد احمد شعبان شعبان29041

ي29042
94دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد رزق ابو القاسم عبدالغنن

40دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد عبداللطيف محمود عبداللطيف ابوعيش29043

86.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد كحيل سعيد عبدالمجيد29044

94.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد لبيب لبيب حسن29045

56دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد دمحم رضا دمحم29046

80.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد دمحم سعيد فرج29047

20.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد دمحم مىحي الدين عيد29048

31.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشيماء شحات سعيد فرج29049

117.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبصباح عبدهللا عبدالمجيد دمحم29050

130دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبضىح ابراهيم عايدعل يونس29051

103دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمة الزهراء حسن صادق حسن29052

76دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمة دمحم عيد دمحم29053



88دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمة دمحم دمحم مصطفن هالل29054

!VALUE#دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمه الزهراء كريم عبدالعظيم دمحم29055

69.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمه سيد سعد دمحم حمدان29056

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمه سيد سعيد سالمه29057

62.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمه دمحم السيد حسن29058

69دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكوثر شحان ثابت دمحم29059

107.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبليل صابر احمد عطية29060

53دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمؤمنه دمحم عبدالننى دمحم29061

98دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمربم ابوشيع اسماعيل دمحم29062

108دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم جاد عبدالحكيم غريب29063

42دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم رمضان دمحم سالمة29064

70دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم عرفه سيد سليمان29065

62دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم كرم يوسف سالم الجندي29066

70.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم دمحم جمعه فاضل29067

72.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمريم دمحم حسنن احمد29068

24دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبملك دمحم فؤاد خليل29069

 باز عبدالمجيد29070
ن
25.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبملك هان

 عبدالننى سيد29071
ن
62.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبملك هان

ف سيد احمد عبدالعزيز29072 29.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمنة هللا اشر

28دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمنةهللا ياش حمدى محمود29073

37دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمنه ابوشيع حمدى سليمان29074

ن موس عيد29075 88دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمها ياسي 

97.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبىمي ابراهيم دمحم احمد29076

88دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمياده عماد سيد محمود29077

59دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبندى احمد حسنن احمد29078

86.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبندى رجب جياىل عبدالرحمن عل29079

70.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبندى صابر شعبان محمود29080

74دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبندى محمود ابوالسعود حسن29081

38دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهاجر طه شعبان اسماعيل29082

68.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهاجر محمود الحسينن شعبان29083

ن خطاب29084 58دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهاله اسامة احمد امي 

32.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهنا محمود احمد دمحم عل29085

ن29086 ن دمحم حسن حسي  49.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيارا حسي 

ن شحته حمدى عبدالسالم29087 70دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبياسمي 

ن مجدى شعبان العدس29088 107دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبياسمي 

14.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم رضا حسن يوسف29089

3.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم رضا دمحم عبدالحميد دمحم29090

23دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم كحيل سالمة رمضان29091

20دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم محمود عبدالهادى ابراهيم حسن29092

19.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابوبكر احمد دمحم ابوعل29093

51دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد ابوشيع سيد دمحم29094

ن29095 25دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد اسامه دمحم حسي 

47.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد جمال بديع حسن عبدالرحمن29096

31دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد حسام محمود حنفن عثمان29097

38.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد حسن احمد دمحم محمود29098

!VALUE#دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد حماده صالح سيد29099

32.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد ربيع ابو شيع رمضان29100

8دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد رمضان حامد سليمان محيسن29101

 عبدهللا عبدهللا29102
 
12.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد زنان

61دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد سمي  رزق عل29103



19.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد سيدسعيد عل الصاوى29104

2دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد شحات سيد عبدالرازق فرج29105

16دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد عادل دمحم اسماعيل29106

22دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد عبدهللا دمحم عبدالحميد الحداد29107

18.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد عرنى سالم دمحم ابو النور29108

22دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد فاروق عبدهللا دمحم29109

110دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد دمحم ابوشيع عبدالفتاح29110

70.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد دمحم خليل ابراهيم29111

116دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد دمحم زيدان عطية29112

12.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد مختار عبدالعاىط دمحم29113

ن مصطفن29114  حسي 
95دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد مصطفن

74.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد وليد عبدالنارص عطيه سالم29115

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد ياش حمدى محمود اسماعيل29116

66دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد يوسف نجم يوسف حسن29117

77.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسامة محمود سيدمحمود اللينى29118

ي صالح محمود29119
76.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسامة مصطفن

6دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم احمد سالمة عبدالسالم29120

4دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم ايمن سليمان سيد29121

18.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم شعبان عبدالمرضن بدر29122

21.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم دمحم احمد عل يونس29123

3دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم دمحم دمحم عيد29124

37.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسيطه- اسالم نمر احمد عبدالمجيد 29125

18.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسماعيل سيد اسماعيل دمحم29126

ف مسعد دمحم محمود الزىك29127 16.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباشر

9.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبالبدري عبدالمجيد عبدالسالم عواض حنك29128

ي حلىمي29129
ن عصام حسنن 13.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبامي 

92دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايمن احمد دمحمعبدالودود الزمين 29130

3.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبجمال سعيد فرج سعيد29131

9.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحازم رجب معوض السيد29132

10دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحازم دمحم صالح شهاب29133

23.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحسام الدين احمد دمحم حسن ابوالمجد29134

11.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحسام حامد شحات حامد29135

69.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحسام رمضان احمد رزق29136

ي حلىمي29137
ي سمي  حسنن

17دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحسنن

7.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرزق دمحم شعبان العدس29138

74.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبزياد احمد فؤاد ابراهيم29139

69دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبزياد حسن حسنن الجندى29140

67.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبزياد عزت شعبان حافظ29141

ي29142
30.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسامح عبدالهادي ابراهيم عبدالغنن

54.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسعيد احمد سعيد نض29143

39دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسعيد رمضان سعيد رمضان29144

26.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسعيد عادل سيد ابراهيم29145

ي 29146
42.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوببسيطه- سعيد نارص سعيد فرج حبىسر

33.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيد ابو شيع دمحم ابراهيم29147

43.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيد ابوشيع سيد احمد29148

18دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيد عمادالدين صادق العسكرى29149

30دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيد كحيل سمي  مصطفن29150

27دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيف السيد دمحم احمد29151

26دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيف دمحم سعيد ابراهيم29152

 شحاته عبدالخالق29153
 
95.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشحات شوق



ن شعبان عبدالحميد29154 107دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشعبان حسي 

70.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبصالح عادل صالح سليمان29155

133دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبصبىح شعبان صبىح عبدالعظيم29156

27دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبصالح سعيد فرج سعيد فرج29157

89دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبطارق محمود سيد خليل29158

36.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعادل ايمن عبدالخالق خليل ابوالسعود29159

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعادل دمحم اسماعيل ابوعل29160

37.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن حسن عل رزق شنور29161

80دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن سعيد عل حسن29162

ف احمد فضل29163 61دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن شر

18دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن صالح مسعد سيد29164

29.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن عامر فرج عبدالقادر29165

60دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن عل يوسف سنة29166

45دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن فارس محرم جالل29167

24دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن دمحم ماهر منصور29168

 رزق حلىم29169
ن
15.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن هان

 عبدالعزيز السحت29170
ن
40دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالعزير هان

118دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالعزيز رضا احمد علي دمحم29171

22دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالعزيز ممدوح عبالعزيز شهاب29172

60دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا احمد محمود احمد29173

66.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا حافظ سعيد نض29174

29دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا حسن دمحم محمودالزغنى29175

86دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا طه فضل الحداد29176

23دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا عبدالننى عبدهللا ابوالسعود29177

ف سيد احمد عبدالعزيز29178 48دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعل اشر

28دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعل رزق عل رزق عل29179

ن يوسف29180 118دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعل عصام امي 

30.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعل عطيه عل بخيت29181

84دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعل لطفن حلىم لطفن العسكرى29182

85دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعلي احمد علي عزت29183

66.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعلي سيد طه دمحم محمود29184

54دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعلي ياش علي صالح29185

ي عبدالمجيد29186
114.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمار عبدالمجيد حسنن

48دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمار دمحم سعيد سيد29187

105.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر احمد محمود احمد29188

112.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر ايمن عبدالفتاح شنور29189

76دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر تامر سعيد عبدالعزير29190

39دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر دمحم احمد اسماعيل29191

76دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر دمحم حمادة شعبان دمحم29192

106.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمر دمحم عبدالستار الشيخ29193

ن29194 ن احمد حسني  26دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمرو حسني 

40دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمرو زىك زىك ابراهيم29195

78دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفارس دمحم احمد دمحم29196

29دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفتىح ماهر فتىح حلىم ابو النور29197

68.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفتىح نحمده فتىح عبداللطيف29198

8دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفتىحي ابو شيع دمحم حافظ29199

19.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفتىحي يشي فتىحي حلىمي29200

14.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفوزى عبدالحميد فوزى عبدالحميد29201

98.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفوزي دمحم فوزي عطوة29202

53.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم احمد جاد احمد29203



31دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم حسن عبدالعاىط محمود29204

29.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم يونس بيوىم يونس بيوىم29205

ي عطية29206
ي دمحم لطفن

33.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبلطفن

46دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمؤمن سيد دمحم ابوالنور29207

17دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد ابو شيع احمد29208

قاوى29209 35دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد فوزى الشر

20.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد دمحم بركات29210

66.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد دمحم رمضان29211

28.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد دمحم عليان دمحم29212

79دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم حسن سعيد شحاتة29213

16.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم رجب جاد جادسيد29214

28.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم رمضان حامد سليمان محيسن29215

46.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم سيد ابراهيم علي29216

24دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم سيد سالمه موس29217

0.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم سيد كرم دمحم29218

49دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم شعبان دمحم زين29219

78دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم عبدهللا لطفن عطية29220

43دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم عبدالمجيد علي عبدالمجيد29221

88دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم عزت فؤاد دمحم29222

32.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم علي عبداللطيف عطية29223

45.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم فارس رفعت عبدالرازق نمر29224

 دمحم احمدسيد29225
ن
25.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم هان

5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم هشام دمحم حسن الجندى29226

82دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم وائل خليل ابراهيم29227

91.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم وائل دمحم سيد29228

ي اسماعيل29229 5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم يوسف عبدالننى

6دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود السيد عل احمد السيد29230

90.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود جمال سيد محمود29231

31.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عبدالعزيز حسن احمد29232

51دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عبده دمحم غريب29233

96دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عزت عبدالمنصف حمزه29234

6.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عل رمضان عل29235

15دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عل سيد دمحم29236

0.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود عل مصطفن اسماعيل29237

49.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود فتىح عبدالسميع عبدالقادر29238

48دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود يوسف فتىح عبدالرازق قورة29239

قاوى29240 42دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمروان انور سالمة الشر

3.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن احمد مصطفن اسماعيل29241

43دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن عبدالرحمن سالمه احمد عبدالرحمن29242

44دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن عز يوسف الجندى29243

86.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن دمحم خميس غريب دمحم29244

45دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن محمود مصطفن ابراهيم29245

ي جمال سالمة عبدالفتاح29246
48.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن

123دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهشام حمدى صالح سعيد29247

20.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبهشام عبدالننى ابوشيع سيد29248

23دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف حجازى شحات ابراهيم البهواسر29249

60دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف خالد عبدالنارص عبدالرحمن29250

19دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف سعيد دمحم حافظ29251

18.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف سالمة ربيع امام القلل29252

81.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف سيد احمد عبدالغفار29253



 جالس29254
ن
46.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف سيد وردان

ي دمحم ابراهيم برعي29255 26.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف صيى

5.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف عالء يوسف حسن عل29256

ي عبدالرحمن29257
 
1.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف دمحم الدسوق

22.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف دمحم سيد سليمان29258

15دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف دمحم دمحم عمارة ابوعل29259

9دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف دمحم محمود احمد حميد29260

3دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف نارص سيد محمود29261

34دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف هشام حامد امام حميد29262

72.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباسماء خالد فرغل احمد عطا هللا29263

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباسماء عادل اسماعيل ابراهيم29264

برى29265 الء راىمي حسن سيد طه اليى
َ
117.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبا

97.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباالء عمر دمحم وحيد رجب دمحم29266

ه ربيع عبدالسميع ابراهيم29267 99االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبامي 

120.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبايمان احمد سعيد احمد29268

26االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبايه جمعة كمال سيد سليمان29269

51.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبايه حسن فرج صالح عواد29270

79.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبايه سعد طنطاوي حسن29271

ن دمحم29272 81.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبايه دمحم حسي 

ن29273 111االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوببسمله سيد كامل ياسي 

134االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبتسنيم هشام رمضان دمحم29274

110االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبجنات عصام عبدالحميد اسماعيل29275

اس29276 57االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبحبيبه احمد محمود احمد الي 

23االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبحبيبه سيد محسن ابراهيم29277

ن احمد نجاح عبدالفتاح اسماعيل29278 77االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبحني 

96االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبداليا حسام مجدى دمحم حسن29279

25االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدهب سيد عبده دمحم كريم29280

57االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدينا احمد فتىحي رمضان29281

36االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدينا عبدالخالق احمد عبدالخالق29282

ف عبداللطيف محمود29283 63.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرانيا اشر

64االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرضوى احمد زهران عبدالرسول حسن29284

ف دمحم عبدالعظيم29285 22.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرضوى اشر

ي29286
65االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرقيه ياش رمضان عبدالغنن

74.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبساره جالل سيد جالل29287

!VALUE#االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبساره وائل دمحم حسن29288

46.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبساميه عبدهللا حسن عبدالوهاب حسن29289

52االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبسلىم سيد رمضان ابراهيم29290

42.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبسندس ايمن دمحم رشاد29291

وق دمحم ابو شيع عبدالهادي الدجران29292 28االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبشر

وق ياش صابر احمد ناسة29293 38االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبشر

31.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبشهد طارق احمد عبدالحميد عل29294

90.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبشيماء ابراهيم سالمة ابراهيم29295

76.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبصابرين خالد كامل محمود29296

50االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبصباح جمال سيد مصطفن29297

37االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبصباح سيد شحتة سيد29298

105االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبفاطمه سيد سيد عبدالعظيم29299

76االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبفاطمه نور دمحم ابراهيم سليمان29300

11.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبفاطمه وليد حسن دمحم سيد احمد29301

يف عبدربه دمحم29302 11االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمديحه شر

82االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمروه ابراهيم عبدالهادي ابراهيم29303



117االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمروه مصطفن دمحم دمحم29304

83.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمريم خالد دمحم ابراهيم29305

56.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمريم سويلم احمد سويلم29306

105االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمريم وائل عبدالهادي عبدالجليل29307

ف عبدالحميد هاشم29308 53االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبملك اشر

ن دمحم29309 21.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبملك عادل حسي 

52.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبملك ماهر عبدالعزيز عل29310

125.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبملك مصطفن سالمة مصطفن29311

ي علي امام29312 113االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبملك صيى

129االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمنار عزت سالمة مصطفن29313

94االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمنة هللا رضا سيد دمحم29314

89االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمنة هللا دمحم توفيق عبدالحليم دمحم29315

ي عطا رمضان29316 52.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمنة صيى

ي دمحم29317 30.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبىم احمد صيى

60.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوببسيطه- ناديه احمد محمود سيد 29318

24االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبندا دمحم سيد ابراهيم29319

ي رجب عثمان29320 40.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبندى ناجى

49.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبنسمه دمحم سيد دمحم احمد29321

111االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبنور الهدى رجب عبدالعاىطي29322

119.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهاجر دمحم محمود دمحمسيد29323

ي29324
118.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهاجر مصطفن محمود حنفن

42االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهدى عماد عبدهللا مصطفن29325

21االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهويدا دمحم سعيد دمحم29326

85.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبوالء وائل دمحم ابراهيم عبدالمنعم29327

ي29328
ن
85.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيارا عبدالقادر ابوشيع عبده السعدن

ن عبدالعزيز عواض عواض دمحم29329 117.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبياسمي 

32االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبابراهيم عرفة ابراهيم عطية29330

38.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبابراهيم دمحم السيد دمحم29331

ف احمد دمحم علي29332 24االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباحمد اشر

125االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباحمد جمال احمد دمحم29333

70االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباحمد سيد احمد زيدان29334

46.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباحمد صابر صالح محمود سيد29335

27االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباحمد طارق دمحم سعد29336

ن عبدالكريم29337 19االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبادهم سيد حسن حسي 

40.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباسالم دمحم اسامه اسماعيل محمود29338

ي29339
46.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوباسماعيل عمرو اسماعيل عبدالغنن

62.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوببدر دمحم بدر عني 29340

ن ابوالسعود29341 28االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوببالل ابوالسعود حسي 

8االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوببالل عبده صالح عبده29342

67االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبجمال صالح احمد موس29343

ن عبدالكريم29344 ن خالد حسن حسي  13.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبحسي 

10.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبخليل خالد دمحم خليل ابراهيم29345

56االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرضا رمضان رضا عبدالرحيم29346

19.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبرضوان دمحم سليمان دمحم29347

28االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبزياد فريد سيد احمد29348

9.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبسيد ابوشيع سيد عبدالخالق29349

ي29350
62االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبسيد رمضان سيد عبدالغنن

52االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبشعبان دمحم شعبان محمود29351

42االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبطارق مصطفن طنطاوي حسن29352

ف كمال دمحم29353 57االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدالرحمن اشر



ي حسن عبدالوهاب29354 51.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدالرحمن عبدالننى

119.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدالرحمن دمحم مجدي كامل29355

ي29356
99.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدهللا طلعت ابوشيع عفيفن

22.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدهللا دمحم احمد رمضان29357

106.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعبدهللا دمحم رمضان ابراهيم29358

ي29359
 
ف ابراهيم الدسوق 31االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعالء اشر

87.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعل حامد علي حامد29360

85.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعل سامح فتىحي عبدالجليل اسماعيل29361

79.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعل مصطفن احمد دمحم29362

62االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعمار ياش حسن ابراهيم29363

121االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبعمر دمحم رمضان عبدالخالق29364

97.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبكريم دمحم اسماعيل احمد اسماعيل رضا29365

114.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمجدى شعبان مجدي شحات29366

92.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم ابراهيم عبدهللا زاهر29367

ف دمحم ابراهيم29368 97االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم اشر

74.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم رمضان سليمان رمضان29369

16.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم سيد دمحم رشاد29370

91.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم عبدالرحمن السيد دمحم29371

70االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم عبدالمنعم حجاج عبدالسميع29372

39االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم عرفه عبده عويس29373

121.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم عيد سالمة دمحم29374

70االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم كامل عبده كامل دمحم29375

29.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم محمود احمد دمحم29376

ن29377 !VALUE#االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم محمود فوزى دمحم حسي 

ن29378 ي بدوي امي  104.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم ناجى

ي رمضان سليمان29379
ن
14االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبدمحم هان

24.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمحمود احمد عبدالفتاح رواش29380

84االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمحمود عبدالهادي عبدالجليل سليمان29381

64االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمحمود دمحم احمد دمحم29382

23االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمصطفن عل حسن سيد29383

ف سعيد دمحمي عثمان29384 ن اشر 115االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبمعي 

68االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهشام سيد جاد عبدالفتاح29385

130.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبهشام سيد دمحم سيد دمحم29386

ي شهاب29387 ي عبدالننى 16.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبوليد سيد عبدالننى

43.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف احمد حجاج حامد29388

ن محمود29389 70.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف ايمن حسي 

86االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف حمزة دمحم غياض29390

43االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف رمضان جمعة توفيق احمد29391

30االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف رمضان سليمان سيد29392

86.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف رمضان مجدي شحات29393

ي29394
ن
68.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف ماهر دمحم احمد الطنان

اوى29395 12.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف دمحم سليمان دمحم الشيى

96.5االمام دمحم متوىل الشعراوى ع م قليوبيوسف دمحم نارص احمد29396

131حالبة ع مقليوباسماء ابراهيم طه دمحم سليمان29397

75.5حالبة ع مقليوباسماء رجب سعيد عبدربه ابوطالب29398

قت ابراهيم سيد عبدالعزيز سابق29399 79.5حالبة ع مقليوباشر

83.5حالبة ع مقليوباصاله عبدالعزيز اسماعيل عواض عبدالعزيز29400

57.5حالبة ع مقليوباالء مجدى عل محمود عمران29401

ه سيد خليل دمحم خليل29402 79.5حالبة ع مقليوبامي 

126.5حالبة ع مقليوبايات عرفات سليمان عاشور صادق29403



114.5حالبة ع مقليوبايمان سيد شحات دمحم بدر29404

29405
ن
127.5حالبة ع مقليوبايه مسعد سليمان سليمان عنان

129حالبة ع مقليوببسنت سمي  شكرى حسن عبدالعزيز29406

130حالبة ع مقليوبجليله سيد دمحم عزت عبدالسميع مجاهد29407

129.5حالبة ع مقليوبجميله حسنن مسعود دمحم احمد دمحم29408

94حالبة ع مقليوبحبيبه اسامه دمحم شحات دمحم29409

ن صبىح احمد احمد29410 97حالبة ع مقليوبحبيبه حسي 

78.5حالبة ع مقليوبحبيبه دمحم شحته كليب ربيع29411

64.5حالبة ع مقليوبحبيبه محمود سالم دمحم احمد29412

49حالبة ع مقليوبحبيبه وائل السيد دمحم عبدالعزيز29413

ن جمعه مرس29414 51.5حالبة ع مقليوبرانيا حسي 

93.5حالبة ع مقليوبرحاب وائل غمرى رضوان سليمان29415

98حالبة ع مقليوبرحمه عبدالننى رجب دمحم عبدالعال29416

97حالبة ع مقليوبرحمه عمرو عبدالحميد عبدربه جاد29417

68.5حالبة ع مقليوببسيطه- رحمه عمرو دمحم سالم اسماعيل 29418

17.5حالبة ع مقليوبرحمه نبيل مهدى عبدالجليل حسن29419

109.5حالبة ع مقليوبسندس مجدى عطيه سعد عطيه29420

ن29421 135حالبة ع مقليوبسهيله سيد دمحم دمحم حساني 

38.5حالبة ع مقليوبشاديه دمحم صالح عبدالننى بيوىم29422

وق احمد مجدى سالمه احمد29423 69.5حالبة ع مقليوبشر

ف عبدالمنعم سيف النض حسن29424 وق اشر 109حالبة ع مقليوبشر

ن قطب29425 ن محروس حسي  وق حسي  60.5حالبة ع مقليوبشر

ن29426  حساني 
ن
 عبدالشاق

 
 شوق

ن
وق عبدالشاق 112حالبة ع مقليوبشر

وق دمحم فتىح حسن مصطفن29427 18.5حالبة ع مقليوبشر

ن عل محارب هليل29428 98.5حالبة ع مقليوبشهد امي 

117.5حالبة ع مقليوبشهد رمضان عبدالفتاح محمود جعفر29429

122حالبة ع مقليوبشهد محمود عطيه سعد عطيه29430

ن شور29431 74.5حالبة ع مقليوبشهد محمود فهىم حسي 

122.5حالبة ع مقليوبشهد ياش ساىم شحاته احمد29432

ى عل خليل29433 39.5حالبة ع مقليوبشيماء صيى

61حالبة ع مقليوبصباح عبدالنارص ابوزيد عبدالهادى عل29434

118.5حالبة ع مقليوبعائشه درويش احمد دمحم درويش29435

80حالبة ع مقليوبعايده عيد حسن عبدالننى بيوىم29436

117.5حالبة ع مقليوبعزه عالء دمحم سيد عبدالحليم29437

125.5حالبة ع مقليوبغاده ياش جمعه عل جمعه29438

124حالبة ع مقليوبفاطمه احمد حسن عبدالننى سيد ابراهيم ماىل29439

43.5حالبة ع مقليوبفاطمه الزهراء رحاب سيد عبدالحميد سعد29440

122.5حالبة ع مقليوبفاطمه عبدهللا عبدالبارى مصطفن الخمار29441

94.5حالبة ع مقليوبماجده مرزوق جوده عبدالصمد عبدالعال29442

ن دمحم سالمه29443 128.5حالبة ع مقليوبمروه عرفات حسي 

97حالبة ع مقليوبمريم احمد عيد سليم هليل29444

ن ابراهيم سيد مجاهد29445 78.5حالبة ع مقليوبمريم حسي 

63حالبة ع مقليوبمريم خالد ابراهيم اسماعيل احمد29446

ن عبدالننى سيد29447 91حالبة ع مقليوبمريم خالد حسي 

86حالبة ع مقليوبمريم دمحم بيوىم دمحم حنفن29448

109.5حالبة ع مقليوبمريم دمحم حسن احمد عبدهللا29449

110حالبة ع مقليوبمريم دمحم عبدالستار دمحم دمحم29450

115.5حالبة ع مقليوبملك جمال دمحم احمد نض29451

121.5حالبة ع مقليوبملك حمدى جاد عبدالفتاح جاد29452

118حالبة ع مقليوبمنار احمد رضاض عبداللطيف دمحم29453



81حالبة ع مقليوبمنار مجدى سيد عبدالسميع دمحم29454

121حالبة ع مقليوبمنة هللا احمد رمضان عني  شحات29455

98.5حالبة ع مقليوبمنة هللا تامر احمد دمحم عبدالعزيز29456

90.5حالبة ع مقليوبمنة هللا مجاهد دمحم يونس سيد29457

 عبدالننى دمحم عبدالبارى مصطفن29458
122.5حالبة ع مقليوبمنن

82.5حالبة ع مقليوبمىاده دمحم عاشور شحات حسن29459

110.5حالبة ع مقليوبناديه احمد طه دمحم سليمان29460

39.5حالبة ع مقليوبناديه دمحم فتىح حسن مصطفن29461

ن29462 123.5حالبة ع مقليوبندا ابراهيم يوسف كامل ياسي 

81.5حالبة ع مقليوبندا حسنن دمحم بيوىم29463

86حالبة ع مقليوبندا عزت احمد دمحم سيد29464

122حالبة ع مقليوبندا دمحم عايد رمضان محمود29465

123حالبة ع مقليوبندا نارص سيد دمحم احمد29466

72.5حالبة ع مقليوبندا وائل سيد احمد نض29467

ن29468 29حالبة ع مقليوبنشين عرنى محروس عبدالحميد ابوالعني 

90حالبة ع مقليوبنورا ابوشيع مصطفن احمد دمحم29469

ف29470 86حالبة ع مقليوبنورهان محمود دمحم بيوىم مشر

102.5حالبة ع مقليوبنيجار احمد دمحم خليفه صالح29471

وز حسام الدين دمحمى سيد دمحمى29472 126.5حالبة ع مقليوبني 

83.5حالبة ع مقليوبهاجر ابوشيع سعيد شعبان مرس29473

122حالبة ع مقليوبهاجر حمدى دمحم احمد نض29474

ي29475
ن
ن الفخران 85.5حالبة ع مقليوبهاجر محمود سالمه حسي 

79.5حالبة ع مقليوبهاديه عايد عايد ابراهيم راشد29476

86حالبة ع مقليوبهبه هللا دمحم حسنن محمود امام عمر29477

99.5حالبة ع مقليوبهنا عواد غالب عواد عبدالعزيز29478

120حالبة ع مقليوبهنيده مكرم عزام ابراهيم راشد29479

ن29480 ى مصطفن دمحم حسني  121حالبة ع مقليوبوسام صيى

103حالبة ع مقليوبوفاء عرفات سيد دمحم احمد29481

79حالبة ع مقليوبوفاء عصام دمحم دمحم زين29482

ن درويش محمود درويش دمحم29483 75.5حالبة ع مقليوبياسمي 

ن صاوى ضاهر احمد مرس29484 102.5حالبة ع مقليوبياسمي 

ن هارون سيد هارون سليمان29485 108.5حالبة ع مقليوبياسمي 

34حالبة ع مقليوبابراهيم سيد عبدهللا عبدالمجيد احمد29486

128حالبة ع مقليوبابوالدهب حمدى احمد دمحم سعيد29487

66حالبة ع مقليوباحمد ايهاب عل عبدالعزيز جازى29488

85حالبة ع مقليوباحمد حامد ابوالعال حامد ابوالعال29489

97حالبة ع مقليوباحمد راجى مدبوىل مدبوىل صقر29490

ن عبدالرحمن عشماوى29491 81.5حالبة ع مقليوباحمد سعيد حساني 

35.5حالبة ع مقليوباحمد سعيد دمحم احمد راشد29492

ن عبدالرحمن29493 70.5حالبة ع مقليوباحمد طه حسي 

60.5حالبة ع مقليوباحمد عبدالحسيب صالح صابر جاب هللا29494

ن عفيفن29495  امي 
59حالبة ع مقليوباحمد عزالدين عفيفن

124.5حالبة ع مقليوباحمد عصام احمد بدوى الهابط29496

59حالبة ع مقليوببسيطه- احمد محسن احمد حسن عل 29497

54.5حالبة ع مقليوباحمد دمحم توفيق عل ابراهيم29498

32حالبة ع مقليوباحمد دمحم عبدالعزيز حسن عبدالعزيز29499

45حالبة ع مقليوباحمد محمود دمحم احمد نض29500

71حالبة ع مقليوباحمد مصطفن احمد عبدالمنعم دمحم29501

58حالبة ع مقليوبادهم سمي  سعيد عبدربه ابوطالب29502

64.5حالبة ع مقليوباسالم احمد جميل احمد عل29503



مصطفن دمحم انور خليفه صالح29504 42.5حالبة ع مقليوباالمي 

54حالبة ع مقليوبجاد فارس جاد عبدالفتاح جاد29505

124.5حالبة ع مقليوبحسن سيد توفيق فتىح سيد29506

ن حسن29507 52حالبة ع مقليوبحسن عبدالرحمن حسن حسني 

88حالبة ع مقليوبحسن ياش حسن ابراهيم ناجيه29508

ن عبدالمنعم احمد عبدالمنعم دمحم29509 59حالبة ع مقليوبحسي 

ن عبدالننى سيد29510  حسي 
ن
ن هان 93.5حالبة ع مقليوبحسي 

120.5حالبة ع مقليوبحمزه دمحم حلىم سيد خليفه29511

113.5حالبة ع مقليوبرجب عل رجب عل دمحم ابوعرب29512

91.5حالبة ع مقليوبرحيم موس دمحم موس دمحم29513

91.5حالبة ع مقليوبزياد باسم ساىم شحاته29514

107حالبة ع مقليوبزين العابدين دمحم زين العابدين ابراهيم سالم29515

70حالبة ع مقليوبسيد ابراهيم سيد ابراهيم مجاهد29516

97.5حالبة ع مقليوبسيد بيوىم عامر سالمه عامر29517

86.5حالبة ع مقليوبعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد دمحم29518

ي 29519
ن
76حالبة ع مقليوببسيطه- عبدالحميد سليمان عبدالحميد سليمان عنان

75حالبة ع مقليوبعبدالرحمن السيد البدوى احمد دمحم سعيد29520

52.5حالبة ع مقليوبعبدالرحمن مسعد عبدالمعبود عاشور صيام29521

57.5حالبة ع مقليوبعبدالرحمن وحيد سيد جمعه سند29522

99.5حالبة ع مقليوبعبدهللا دمحم ابوشيع دمحم احمد29523

18حالبة ع مقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم دمحمى29524

ن ابراهيم نض29525 88حالبة ع مقليوبعبدهللا نض حسي 

41.5حالبة ع مقليوبعدنان جاش دمحم عل دمحم ابوعرب29526

69حالبة ع مقليوبعمر احمد سعيد عرفه عثمان29527

74.5حالبة ع مقليوبعمرو االمي  طاهر دمحم ابراهيم سالم29528

88حالبة ع مقليوبعمرو جمال مغاورى السيد ابوالخي 29529

47حالبة ع مقليوبعمرو خالد عبدالننى عبدربه جاد29530

51حالبة ع مقليوبعمرو عواض غمرى رضوان سليمان29531

45حالبة ع مقليوبعيد سيد عيد سيد سالمه29532

85حالبة ع مقليوبكريم احمد ماهر سيد دمحم29533

118.5حالبة ع مقليوبكريم فارس احمد جمعه سليمان29534

35حالبة ع مقليوبمجد امجد مجد عل حسن29535

64حالبة ع مقليوببسيطه- مجدى احمد سيد احمد السنجراوى 29536

115.5حالبة ع مقليوبدمحم ابراهيم عواض عواض احمد29537

66حالبة ع مقليوبدمحم ابرهيم السيد احمد دمحم29538

62.5حالبة ع مقليوبدمحم ابوعرب دمحم عل ابوعرب29539

83حالبة ع مقليوبدمحم احمد سالمه عباس خليل29540

68.5حالبة ع مقليوببسيطه- دمحم احمد سيد احمد السنجراوى 29541

ف سالمه عبدالجليل حسن29542 76.5حالبة ع مقليوبدمحم اشر

ن29543 113حالبة ع مقليوبدمحم السيد عبدالسالم السيد شاهي 

126حالبة ع مقليوبدمحم ايمن دمحم عبدالرحمن سالم29544

61.5حالبة ع مقليوبدمحم تامر دمحم عل خليل29545

ف29546 52حالبة ع مقليوبدمحم حسن عبدالننى بيوىم حسن مشر

ن عيد جمعه29547 118.5حالبة ع مقليوبدمحم خالد حسي 

97.5حالبة ع مقليوبدمحم خالد يىح حسن درويش29548

113.5حالبة ع مقليوبدمحم سالمه دمحم ذىك دمحم29549

ى سالمه جمعه مرس29550 87حالبة ع مقليوبدمحم صيى

94.5حالبة ع مقليوبدمحم ضياء خليفه سودان خليفه29551

121حالبة ع مقليوبدمحم عبدالرازق دمحم عبدالرازق دمحم غنيم29552

132حالبة ع مقليوبدمحم عمرو اسماعيل عبدالعزيز سعيد29553



105.5حالبة ع مقليوبدمحم عيد عنطر عبدالننى بيوىم29554

81حالبة ع مقليوبدمحم فارس دمحم عبدالبارى دمحم29555

ن29556 80حالبة ع مقليوبدمحم محمود دمحم سيد حساني 

68حالبة ع مقليوبدمحم نارص عادل السيد حسن29557

ف29558 91.5حالبة ع مقليوبدمحم نارص فاروق بيوىم مشر

 عبدالحليم صادق ابراهيم29559
ن
71حالبة ع مقليوبدمحم هان

78حالبة ع مقليوبمحمود احمد عيد امبانى احمد29560

ف محمود دمحم السيد29561 104.5حالبة ع مقليوبمحمود اشر

90.5حالبة ع مقليوبمحمود سيد محمود السيد عبدالىح29562

93حالبة ع مقليوبمحمود دمحم صبىح فؤاد حافظ29563

29564
ن
121.5حالبة ع مقليوبمحمود دمحم عبدالفتاح حسن المنوق

 سالمه شحات دمحم29565
ن
62.5حالبة ع مقليوبمحمود هان

ن 29566 ن امي  90.5حالبة ع مقليوببسيطه- مروان وسيم بهجت حسي 

ي محمود غريب 29567
 
75حالبة ع مقليوببسيطه- مسعد دمحم صدق

97.5حالبة ع مقليوبمصطفن محمود احمد سيد فرج29568

104حالبة ع مقليوبمعاذ عمرو مصطفن عبدالسالم عبدالحليم29569

120حالبة ع مقليوبمعروف دمحم معروف دمحم احمد29570

118.5حالبة ع مقليوبمهدى سيد مهدى عبدالعزيز عدوى29571

ن عوده عيد29572 72.5حالبة ع مقليوبنارص احمد حسي 

60.5حالبة ع مقليوبنورالدين احمد صبىح دمحمعبدالحليم29573

ن29574 72.5حالبة ع مقليوبيوسف ابراهيم دمحم سيد حساني 

85.5حالبة ع مقليوبيوسف سيد محمود عبدالفتاح محمود29575

73.5حالبة ع مقليوبيوسف عاصم دمحم عبدالرازق دمحم29576

102حالبة ع مقليوبيوسف عمرو عل احمد29577

83حالبة ع مقليوبيوسف عواد دمحم عواد عبدالعزيز29578

59حالبة ع مقليوبيوسف دمحم احمد حسن شلنى29579

68حالبة ع مقليوبيوسف دمحم عبدالمنعم عبدربه جاد29580

27حالبة ع مقليوبيوسف ناجى عني  احمد عل29581

66حالبة ع مقليوبيوسف هاشم احمد دمحم عبدالعزيز29582

66حالبة ع مقليوبيوسف ياش عبدالحليم مرس جمعه29583

86حالبة ع مقليوبيوسف ياش عبدالعال عبدالصمد عبدالعال29584

نقليوبابراهيم احمد محمود عواض29585 33صنافي  ت أ بني 

نقليوبابراهيم اسامة ابراهيم طه29586 113.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبابراهيم جيى مصطفن هندى29587 84صنافي  ت أ بني 

ن ابراهيم احمد29588 نقليوبابراهيم حسي  78صنافي  ت أ بني 

نقليوبابراهيم دمحم سميح ابراهيم29589 79.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبابراهيم محمود دمحم احمد29590 40.5صنافي  ت أ بني 

 امجد مصطفن29591
ن
نقليوبابوبكر هان 71صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد ابراهيم ابوشيع ابراهيم29592 48صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- احمد اسامة شحات محمود 29593 77.5صنافي  ت أ بني 

ف مجاهد اسماعيل29594 نقليوباحمد اشر 53صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد حسن دمحم سيد29595 81.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد راع محمود احمد29596 76صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد رزق ابوعرب اسماعيل29597 93.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد ساىم ابراهيم فوزى29598 78.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد ساىمي مسعد سيد29599 84.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد سالمه عبدالفتاح عبدالجواد29600 113.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد سالمه عمران عمران29601 90صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد سيد مصطفن عبدالحميد29602 97صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد سيد يوسف راضن29603 42.5صنافي  ت أ بني 



نقليوباحمد صابر عل عاشور29604 121صنافي  ت أ بني 

ن29605 نقليوباحمد صبىح احمد حسي  60.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عاطف احمد احمد29606 20صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عاطف امبانى عبدالفتاح29607 76.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عاطف عيد عبدالعظيم29608 121صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عبدالعزيز حلىم عبدالعزيز29609 126.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عبدهللا مسعود خمار29610 66.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد عل دمحم عل29611 61صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم احمد بيوىم29612 63.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم سعيد عبدالعظيم29613 18.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم سيد عبدالننى29614 134صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم طه دمحم29615 131.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد دمحم عبدهللا مرسي29616 117.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد محمود عبدالحميد عبدالخالق29617 82.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- احمد منتض صابر عبدالحميد 29618 93.5صنافي  ت أ بني 

ي ابراهيم عبدالعال29619 نقليوباحمد ناجى 129صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد نضالدين محمود دياب29620 69.5صنافي  ت أ بني 

نقليوباحمد ياش محمود عبدالخالق29621 55.5صنافي  ت أ بني 

ف سعيد مصطفن29622 نقليوبادم اشر 121صنافي  ت أ بني 

نقليوبادهم احمد سالمة حامد29623 126صنافي  ت أ بني 

ن ابوشيع سيد29624 نقليوبادهم حسي  55صنافي  ت أ بني 

نقليوباسامه دمحم محمود عبدالعزيز29625 54صنافي  ت أ بني 

ن29626 نقليوباسالم هشام سعيد حسي  24صنافي  ت أ بني 

نقليوباسماعيل سيد موس سيد29627 49صنافي  ت أ بني 

نقليوباكراىم عل دمحم نور الدين29628 100صنافي  ت أ بني 

نقليوباياد حسام الدين ضاهر انور29629 126صنافي  ت أ بني 

نقليوبايمن دمحم عبدهللا دمحم29630 78صنافي  ت أ بني 

ن شعبان احمد29631 نقليوببالل امي  66.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببيوىم ايمن عواد بيوىم29632 19.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبحسام محمود فتوح عبدالفتاح29633 129صنافي  ت أ بني 

ى عبدالحميد حمزة29634 نقليوبحسن صيى 63.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبحسن عبدالحميد حسن عبدالسميع29635 82صنافي  ت أ بني 

ن عكاشة29636 ن سيد حسي  نقليوبحسي  91.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبحلىم احمد حلىم دمحم عل29637 14صنافي  ت أ بني 

نقليوبحمدى دمحم علي مرسي29638 106.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبخالد عبدالحميد دمحم عبدالحميد29639 93.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبخالد عني  سالم مصطفن29640 125صنافي  ت أ بني 

نقليوبخالد وليد عادل عبدالعزيز عبدالرحمن29641 129صنافي  ت أ بني 

نقليوبرمضان حسن يوسف دمحم29642 63صنافي  ت أ بني 

نقليوبزياد احمد مني  علي29643 62.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- زياد حمزة لبيب عبدالمقصود 29644 94صنافي  ت أ بني 

نقليوبزياد رضا سعيد عل29645 134صنافي  ت أ بني 

نقليوبزياد طه محمود صالح29646 124.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبزياد عاطف عبدالفتاح عبدالفتاح29647 66.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبزياد وائل عل دمحم29648 98.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبسامح سالمة عبدالننى عبدالرحمن29649 118.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- سعيد دمحم شحات محمود 29650 79.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبسعيد مصطفن شعبان عبدالهادى29651 35صنافي  ت أ بني 

نقليوبسعيد ممدوح عبدالفتاح اسماعيل29652 132.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبسليمان عماد جمال مصطفن29653 28.5صنافي  ت أ بني 



نقليوبسيد احمد سعيد دمحم29654 37صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- سيد خالد سيد عبدالمعط 29655 82صنافي  ت أ بني 

نقليوبسيد ساىمي سيد عبدالخالق29656 95صنافي  ت أ بني 

نقليوبشعبان محمود شعبان احمد29657 120.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبشهاب الدين احمد محمود احمد29658 107صنافي  ت أ بني 

نقليوبصابر خمار صابر دمحم29659 40صنافي  ت أ بني 

نقليوبطه دمحم طه عبدالحميد29660 64صنافي  ت أ بني 

نقليوبعادل عني  عبدالحميد عبدالعزيز29661 102.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعادل همام عبدالحميد احمد29662 73صنافي  ت أ بني 

نقليوبعاشور سالمة عاشور دمحم29663 67.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالخالق عبدالجليل عبدالخالق عبدالجليل29664 113.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد احمد عبدالجليل عبدلخالق29665 88صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن امام علي امام29666 76.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن بدوى عبدالسيمع بدوى29667 85.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن بيوىم خليفه عبدالرحمن29668 105صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن ساىم عبدالسميع غنيم29669 129صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن ساىم عطيه خليل 29670 89.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد يوسف راضن29671 29صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن طارق سعيد مصطفن29672 100صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن عبدالسالم زكريا عبدالرحمن29673 85.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن عبدالننى خمار كامل29674 58.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن فيصل شعبان عبدالرسول دمحم29675 22.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم سعد كامل29676 117صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز عبدالحميد29677 19صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن محمود سيد محمود29678 47.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن مسعود فتىح مصطفن29679 74صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن مصطفن شعبان احمد29680 80.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالرحمن نادى محمود احمد29681 102.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالعاىط دمحم عبدالعاىط عبدالمقصود29682 67.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالعزيز حمدان عبدالعزيز دمحم29683 83صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم29684 45.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدالغنن وليد عبدالغنن دمحم29685 65صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا احمد سعيد احمد29686 83.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا اسامه سعيد مصطفن29687 86.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا ايمن عبدهللا سيد29688 119.5صنافي  ت أ بني 

 عبدالحميد29689
 
نقليوبعبدهللا جمال صدق 6.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا ساىم حسن عبدالننى29690 129صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا سيد دمحم بهجت عبدالمنعم29691 109.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- عبدهللا طه حسن عبدالعزيز 29692 79صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا عصام عل دمحم29693 122صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا عل عبدهللا كامل29694 21صنافي  ت أ بني 

ن رشاد29695 نقليوبعبدهللا عماد حسي  124صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا عواد عبدالننى عبدالفتاح29696 38.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا دمحم ابوشيع احمد29697 34.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا دمحم شعبان عبدالرسول29698 68.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالغنن29699 124.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعبدهللا دمحم ممدوح حامد29700 127صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- عبدهللا محمود فتىحي كامل 29701 89.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- عصام رجب محمود رجب 29702 70.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعصام مسعد عزت عبدالصمد29703 32.5صنافي  ت أ بني 



نقليوبعل بكر عل ابراهيم29704 33صنافي  ت أ بني 

نقليوبعل عبدالننى سالمة حامد29705 34صنافي  ت أ بني 

ن خفاجى29706 نقليوبعل عصام امي  33صنافي  ت أ بني 

 مصطفن عبده29707
ن
نقليوبعمار هان 79صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر احمد سالم عمران29708 102.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر انور سعيد عبدالهادى29709 56صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- عمر حسن يوسف دمحم 29710 77.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر سيد ابراهيم سيد29711 79صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر سيد فاروق دمحم29712 116.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر طاهر سالمة حسن29713 85.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر غالب دمحم بيوىم29714 11صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر دمحم حلىم عبدالعزيز29715 70صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمر محمود احمد مدبوىل29716 124صنافي  ت أ بني 

 مصطفن عبده29717
ن
نقليوبعمر هان 108صنافي  ت أ بني 

نقليوبعمرو عماد دمحم ابراهيم29718 130.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبعواد ايمن عواد بيوىم29719 50.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبفارس ماهر سالمه دمحم29720 52.5صنافي  ت أ بني 

ي علي29721
ن
نقليوبفارس دمحم قرن 45.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبقاسم عبدالحميد دمحم عوض29722 103صنافي  ت أ بني 

ف يوسف السايس 29723 نقليوببسيطه- كريم اشر 79.5صنافي  ت أ بني 

ن السيد عل29724 نقليوبكريم حسي  100صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم عبدالمنعم رحب سالمه29725 61.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم علي دياب علي29726 83.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم عماد رجب عبدالحميد29727 64صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم دمحم ابراهيم احمد29728 74.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم دمحم خاطر دمحم29729 99صنافي  ت أ بني 

نقليوبكريم دمحم عبدالمنعم طه29730 60.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمجدى سعيد محروس عبدالحميد29731 96.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمجدى دمحم مجدى عل29732 63.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم ابراهيم بحبح سيد29733 37.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم ابوشيع مصطفن حسن29734 33.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم ابوشيع وديع حبيب29735 40.5صنافي  ت أ بني 

ن29736 نقليوبدمحم احمد السيد حسي  43.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم احمد سالمه عبدالعزيز29737 99.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- دمحم احمد عبدالمومن عبدالغنن 29738 80.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم اسامة سيد رياص29739 103.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم اسامه نض دمحم29740 60صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم اسالم مسعود شحات29741 54صنافي  ت أ بني 

ف مصطفن دمحم29742 نقليوبدمحم اشر 41.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم ايمن احمد طه29743 80صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم ايمن فرج ابوزيد29744 40.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم بدوى زينهم يوسف29745 66صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- دمحم حلىم صابر دمحم 29746 93صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم خالد احمد عل29747 82صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم رجب شعبان عبدالهادى29748 24صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم سالم سيد محمود29749 69صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم سامح دمحم عبدالرحمن29750 59صنافي  ت أ بني 

ن عبدالعزيز29751 نقليوبدمحم ساىمي حسي  74.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم سعيد خالد سيد29752 129.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم سيد سيد احمد29753 37.5صنافي  ت أ بني 



نقليوبدمحم سيد مسعد سيد29754 108صنافي  ت أ بني 

يف عبدالمنعم عبدالمنعم29755 نقليوبدمحم شر 106صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم شعبان زكريا دمحم29756 73.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم صالح طه عوض29757 65.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم صالح عبدالرحمن دياب29758 119.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عبدالجليل حسن عبدالجليل29759 126.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عبدالفتاح رمضان رضا29760 118.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عبدالننى عل محمود29761 51صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عبدالننى قنديل عبدالعظيم29762 17صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عصام طه مسعود29763 60صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عفيفن  سعيد سليمان29764 41صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عل احمد سيد29765 46.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عماد ابراهيم احمد29766 37صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم عماد سيد سيد29767 54.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم كردي شعبان احمد29768 80.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- دمحم مجدى فتوح رجب 29769 91صنافي  ت أ بني 

ن29770 نقليوبدمحم محمود دمحم حسي  125صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم محمود مسعد انور29771 130صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم مصطفن محمود بيوىم29772 27.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم مصطفن مصطفن دمحم29773 122صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم معتمد دمحم محمود29774 45صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم معوض عبدالسميع برع29775 95صنافي  ت أ بني 

 طه طه29776
ن
نقليوبدمحم هان 96.5صنافي  ت أ بني 

ي احمد عبدهللا29777
ن
نقليوبدمحم هان 80.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبدمحم وائل دمحم دمحم29778 72صنافي  ت أ بني 

ن29779 نقليوبمحمود احمد السيد حسي  43صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود احمد مجدى عبدالمقصود29780 38صنافي  ت أ بني 

ف دمحم عبدالمقصود29781 نقليوبمحمود اشر 41.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود بكر محمود السيد29782 12.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود سيد يونس عبدالحميد29783 19.5صنافي  ت أ بني 

 صبىح يوسف29784
 
نقليوبمحمود عراق 53.5صنافي  ت أ بني 

ي علي29785
نقليوبمحمود علي مصطفن 89.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود عمرو عل محمود29786 94صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود كردى احمد حميد29787 107.5صنافي  ت أ بني 

ي29788
نقليوبمحمود دمحم عبدالعزيز عبدالغنن 47صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود مصطفن ابوشيع مصطفن29789 95صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود معتمد عبدالخالق صابر29790 96صنافي  ت أ بني 

نقليوبمحمود هاشم عني  عوض29791 120.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمروان ساىم دمحم رضوان29792 36.5صنافي  ت أ بني 

ف عبدالعزيز سيد 29793 نقليوببسيطه- مصطفن اشر 78.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن ايمن زىك احمد29794 82صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن ايمن سعيد دمحم29795 17.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن ايهاب ابوعرب اسماعيل29796 76صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن حازم مصطفن عبدالمقصود29797 101صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن خليل طه ابراهيم29798 125صنافي  ت أ بني 

29799
 
نقليوبمصطفن رمضان عطية دسوق 96صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن سعيد احمد دمحم29800 37صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن سعيد مصطفن غياض29801 119صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن شداد عبدالحميد عبدالوهاب29802 75صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن صابر جمعة عبدالوهاب29803 28.5صنافي  ت أ بني 



نقليوبمصطفن عادل عمران عمران29804 121.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن عماد عبدالعزيز عبدالرحمن29805 37.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن عمر حامد حسن29806 28صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن عيد براوى عبدالرحمن29807 60صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن دمحم رشاد عبدالسالم حسن29808 131صنافي  ت أ بني 

نقليوبمصطفن دمحم عبدالعزيز عبدالخالق29809 122صنافي  ت أ بني 

ن صبىحي عبالعزيز29810 نقليوبمصطفن معي  81صنافي  ت أ بني 

نقليوبمعاذ اسامة اسماعيل ابوزيد29811 75صنافي  ت أ بني 

نقليوبمنصور حمدى يىح يونس29812 119صنافي  ت أ بني 

نقليوبنبوي سيد حلىمي سيد29813 133.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف احمد سعيد ابراهيم29814 135صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف اسامة عبدالعزيز سيد29815 128.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف اسماعيل عبدالعال اسماعيل29816 48.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف ايمن رمضان رفاعي29817 63صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف تامر خمار دمحم29818 82.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف جمال براوى عبدالحميد29819 47صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف رمضان عبدالسالم خليل29820 31صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف ساىم عبدالفتاح نض29821 54.5صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- يوسف ساىم فتوح رجب 29822 78.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف سيد سليم دمحم29823 108.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف سيد صابر عبدالحميد29824 129.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف سيد مصطفن نصار29825 58صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف طارق دمحم حميد29826 34صنافي  ت أ بني 

ي 29827 نقليوببسيطه- يوسف عامر يوسف عبدالننى 99صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف عالء احمد يوسف29828 103صنافي  ت أ بني 

نقليوببسيطه- يوسف عواد عبدالننى عبدالفتاح 29829 71صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد عبدالهادى29830 40.5صنافي  ت أ بني 

ن احمد29831 نقليوبيوسف محمود حسي  26.5صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف محمود صالح احمد29832 34صنافي  ت أ بني 

نقليوبيوسف وليد معروف دمحم29833 40.5صنافي  ت أ بني 

38.5صنافي  ت أ بناتقليوباحالم ساىم مصطفن عبدالمنصف29834

137صنافي  ت أ بناتقليوباريج سلبمان سالمة فرج29835

 احمد29836
 
120صنافي  ت أ بناتقليوباشاء ابراهيم الدسوق

92صنافي  ت أ بناتقليوباشاء اسامة عل سيد29837

ف سيد عبدهللا29838 129.5صنافي  ت أ بناتقليوباشاء اشر

98.5صنافي  ت أ بناتقليوباشاء عماد فتىح دمحم29839

ن29840 107صنافي  ت أ بناتقليوباشاء عمرو رفاع امي 

وك سيد29841 94.5صنافي  ت أ بناتقليوباشاء ممدوح ميى

26صنافي  ت أ بناتقليوباشاء يشى ربيع دمحمى29842

96صنافي  ت أ بناتقليوباسماء احمد اسماعيل عبدالسالم29843

112.5صنافي  ت أ بناتقليوباسماء حازم عبدالمؤمن عبدالغنن29844

118.5صنافي  ت أ بناتقليوباسماء صابر شعبان احمد29845

26.5صنافي  ت أ بناتقليوباسماء عبدالرازق فرج عبدالرازق29846

65صنافي  ت أ بناتقليوباسماء دمحم اسماعيل سليم29847

 دمحم شعبان29848
ن
128صنافي  ت أ بناتقليوباسماء هان

111.5صنافي  ت أ بناتقليوبالشيماء عصام سالمة دمحم29849

115.5صنافي  ت أ بناتقليوبالهام عادل مصطفن احمد29850

104صنافي  ت أ بناتقليوبامال مصطفن سيد عبدالصمد29851

ن حسن عبدالغنن29852 133.5صنافي  ت أ بناتقليوبامل امي 

ن محمود29853 131.5صنافي  ت أ بناتقليوبامل دمحم حسي 



 عبدالحميد29854
 
ف صدق 77صنافي  ت أ بناتقليوبامنيه اشر

72صنافي  ت أ بناتقليوببسيطه- امنيه خالد سالم عبدالرحمن 29855

ه تامر سالم دمحم29856 27.5صنافي  ت أ بناتقليوبامي 

ه صابر جمعه عبدهللا29857 126.5صنافي  ت أ بناتقليوبامي 

ه مصطفن احمد يونس29858 113.5صنافي  ت أ بناتقليوبامي 

 سيد29859
 
74.5صنافي  ت أ بناتقليوبامينه مصطفن شوق

71صنافي  ت أ بناتقليوبامينه همام عبدالحميد عبدالوهاب29860

118صنافي  ت أ بناتقليوبايات ياش عبدالعزيز حسن29861

ن محمود ابراهيم29862 97صنافي  ت أ بناتقليوبايمان حسي 

127صنافي  ت أ بناتقليوبايمان رمضان عبدالعال دمحم29863

126صنافي  ت أ بناتقليوبايمان عاشور كامل محمود29864

46صنافي  ت أ بناتقليوبايمان عبدالوهاب سيد عبدالوهاب29865

131.5صنافي  ت أ بناتقليوبايمان متوىلي دمحم بهجت عبدالمنعم29866

74صنافي  ت أ بناتقليوبايمان مصطفن السيد مصطفن29867

ي29868
 
122.5صنافي  ت أ بناتقليوبايمان ياش نبيل شوق

ن عبدالعزيز29869 108صنافي  ت أ بناتقليوبايه خالد حسي 

128.5صنافي  ت أ بناتقليوبايه محمود مصطفن محمود29870

107.5صنافي  ت أ بناتقليوبايه ياش عل كامل29871

100.5صنافي  ت أ بناتقليوببسمله اسامة فرج عبدالعظيم29872

81.5صنافي  ت أ بناتقليوببسمله تامر مصطفن عبدالصمد29873

57صنافي  ت أ بناتقليوببسمله خالد دمحم عبدالحميد29874

65.5صنافي  ت أ بناتقليوببسنت سيد حسنن عبدالخالق29875

116.5صنافي  ت أ بناتقليوببسنت عبدالحميد فرج عبدالحميد29876

100.5صنافي  ت أ بناتقليوببسنت عمارة فتىح كامل29877

99صنافي  ت أ بناتقليوببسنت دمحم ابراهيم احمد29878

115صنافي  ت أ بناتقليوبجنه عبدالمقصود مصطفن عبدالمقصود29879

78صنافي  ت أ بناتقليوبجنن ابو العمايم همام سالمة غانم29880

105صنافي  ت أ بناتقليوبجنن مصطفن عني  عوض حسن29881

121صنافي  ت أ بناتقليوبحبيبه بيوىم بيوىم عبدالحميد29882

88.5صنافي  ت أ بناتقليوبحبيبه عاطف سعيد مصطفن29883

49صنافي  ت أ بناتقليوبحفصه رجب دمحم خليل29884

106صنافي  ت أ بناتقليوبحال هشام محمود سيد29885

117.5صنافي  ت أ بناتقليوبحنان طه محمود ابراهيم29886

ن دمحم سيد دمحم الصباغ29887 131صنافي  ت أ بناتقليوبحني 

87.5صنافي  ت أ بناتقليوبدنيا ابراهيم حسن ابراهيم29888

50.5صنافي  ت أ بناتقليوبدنيا شعبان سيد احمد29889

36.5صنافي  ت أ بناتقليوبدينا دمحم سيد احمد29890

117صنافي  ت أ بناتقليوبرحمه صالح عبدالحميد هندى29891

30.5صنافي  ت أ بناتقليوبرحمه دمحمى ابراهيم دمحم29892

93.5صنافي  ت أ بناتقليوبرحمه نصار مصطفن نصار29893

130صنافي  ت أ بناتقليوبرضوه تامر رجب دمحم29894

38.5صنافي  ت أ بناتقليوبرضوى راضن حسن عل29895

125.5صنافي  ت أ بناتقليوبرضوى سعيد خمار محمود29896

 رجب دمحمى29897
ن
129صنافي  ت أ بناتقليوبروان هان

120.5صنافي  ت أ بناتقليوبروناء دمحم طه عبدالسالم29898

123.5صنافي  ت أ بناتقليوبريم ساهر احمد عبدالوهاب29899

ن29900 114صنافي  ت أ بناتقليوبريم وليد سالمة حسي 

119صنافي  ت أ بناتقليوبريهام دمحم احمد احمد29901

118صنافي  ت أ بناتقليوبزينب هشام دمحم محمود29902

129صنافي  ت أ بناتقليوبساره ابراهيم عبدهللا عبدالعظيم29903



78.5صنافي  ت أ بناتقليوبساره بكر حسن عبدالعزيز29904

126صنافي  ت أ بناتقليوبساره حازم فتىح درويش29905

104.5صنافي  ت أ بناتقليوبساره خالد حامد عبدالغنن29906

72.5صنافي  ت أ بناتقليوبساره عماد دمحم احمد29907

75.5صنافي  ت أ بناتقليوبساره دمحم محمود حسن29908

127.5صنافي  ت أ بناتقليوبساره مصطفن دمحم عبدالوهاب29909

66صنافي  ت أ بناتقليوبسالمة سالم ابوشيع عبدالحميد29910

22.5صنافي  ت أ بناتقليوبسعاد دمحم عبدالننى حسن29911

 دمحم عيد29912
ن
112صنافي  ت أ بناتقليوبسعاد هان

124صنافي  ت أ بناتقليوبسلىم وليد عبدالحميد عبدالحليم29913

119صنافي  ت أ بناتقليوبسما دمحم غريب دمحم29914

122.5صنافي  ت أ بناتقليوبسماء منتض صابر عبدالحميد29915

ي دمحم29916
108.5صنافي  ت أ بناتقليوبسمر دمحم مصطفن

ي دمحم29917
79.5صنافي  ت أ بناتقليوبسمر محمود مصطفن

119صنافي  ت أ بناتقليوبسميحه دمحم حسن احمد29918

70.5صنافي  ت أ بناتقليوبسناء ابوشيع وديع حبيب29919

119.5صنافي  ت أ بناتقليوبسندس اسامة سيد طه29920

123.5صنافي  ت أ بناتقليوبسندس محمود كامل عبدالحميد29921

111.5صنافي  ت أ بناتقليوبسهيله حلىمي ساىمي عبدالعزيز29922

102.5صنافي  ت أ بناتقليوبشاهندا تامر دمحم سليمان سالم29923

وق سعيد شعبان دمحم29924 112.5صنافي  ت أ بناتقليوبشر

وق عادل سالمه ابراهيم29925 108صنافي  ت أ بناتقليوبشر

وق وليد احمد حمزة29926 112صنافي  ت أ بناتقليوبشر

ين قاسم نبوى سيد29927 132.5صنافي  ت أ بناتقليوبشر

42.5صنافي  ت أ بناتقليوبشهد احمد عطية زكريا29928

ف طلعت مصطفن29929 84صنافي  ت أ بناتقليوبشهد اشر

79صنافي  ت أ بناتقليوبشهد حمادة عبدالحميد عل29930

ى سالمة عبدالخالق29931 118صنافي  ت أ بناتقليوبشهد صيى

129صنافي  ت أ بناتقليوبشهد عل منىس صاير29932

79.5صنافي  ت أ بناتقليوبشهد عماد نض دمحم29933

50صنافي  ت أ بناتقليوبشهد دمحم خمار امبانى29934

ن حامد29935 112صنافي  ت أ بناتقليوبشيماء حامد حسي 

80.5صنافي  ت أ بناتقليوببسيطه- شيماء ربيع عاشور عبدالعزيز 29936

100صنافي  ت أ بناتقليوبشيماء شعبان مصطفن نصار29937

68صنافي  ت أ بناتقليوببسيطه- شيماء وجدى بيوىم سيد 29938

50صنافي  ت أ بناتقليوبصفيه سيد احمد عبدالحميد29939

110صنافي  ت أ بناتقليوبغاده رجب فتىح احمد29940

49.5صنافي  ت أ بناتقليوبغاده كمال سعيد بيوىم29941

15.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه ابوشيع سيد عل29942

ف بيوىم دمحم29943 118.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه اشر

35صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه الزهراء اسامة سيد نصار29944

اوي29945 129صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه الزهراء ساىمي جوده دمحم النيى

ي عامر29946
46.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه الزهراء سعيد حسنن

26صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه الزهراء دمحم سالمة عبدالحميد29947

115.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه الزهراء دمحم فتىحي عبدهللا29948

74صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه بكر حسن عبدالعزيز29949

66صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه خضن مصطفن حافظ29950

114.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه ساىم عبدالعزيز خمار29951

104صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه سالمة امبانى كامل29952

68.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه شهاب كمال دمحم29953



125صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه عاصم همام دمحم29954

67صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه عبدالننى نض ابراهيم29955

90صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه عزام ابوشيع دمحم29956

121.5صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه عمرو احمد احمد29957

101صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه فكرى دمحم احمد29958

63صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه دمحم غياض يوسف29959

80صنافي  ت أ بناتقليوبفاطمه نور الدين دمحم عواض29960

84صنافي  ت أ بناتقليوبفايزه اسالم رمضان دمحم29961

34.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم اسامة دمحم سيد29962

132صنافي  ت أ بناتقليوبمريم اسامه عبدالحميد عل29963

99.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم ايمن نصار السيد29964

71.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم رجب عبدالعزيز عبدالغنن29965

76صنافي  ت أ بناتقليوبمريم سالم سيد عبدالعزيز29966

92صنافي  ت أ بناتقليوبمريم سالمة مصطفن دمحم29967

127.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم شعبان دمحم شعبان29968

130.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم عبدالمقصود عبدالعاىط عبدالمقصود29969

120.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم عبده يوسف عبدالعظيم29970

57.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم عزىم دمحم سيد29971

93.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم محمود حمزة مرس29972

103.5صنافي  ت أ بناتقليوبمريم مصطفن سالمه دمحم29973

79صنافي  ت أ بناتقليوبملك ابراهيم ربيع عوض29974

117صنافي  ت أ بناتقليوبملك احمد مصطفن سيد29975

106.5صنافي  ت أ بناتقليوبملك حسن فكري حسن احمد29976

126صنافي  ت أ بناتقليوبملك سيد محروس ابراهيم29977

107صنافي  ت أ بناتقليوبملك عيد كامل عبدالحميد29978

126.5صنافي  ت أ بناتقليوبملك ماهر ابراهيم عبدالمعطي دمحم29979

110.5صنافي  ت أ بناتقليوبملك دمحم عبدالحميد عواض29980

120صنافي  ت أ بناتقليوبملك محمود عياد حسن29981

52صنافي  ت أ بناتقليوبملك نارص مصطفن ابراهيم29982

124.5صنافي  ت أ بناتقليوبمنار رمضان اسماعيل خليفة29983

114صنافي  ت أ بناتقليوبمنة هللا احمد دمحم عواد قنديل29984

127.5صنافي  ت أ بناتقليوبمنة هللا راىمي مرسي علي29985

60.5صنافي  ت أ بناتقليوبمنة هللا مختار سيد هواوى غانم29986

ن مصطفن كمال29987 90صنافي  ت أ بناتقليوبمنة هللا معي 

ي عواد29988
ن
ي عبدالشاق

ن
110صنافي  ت أ بناتقليوبمنة هللا هان

66صنافي  ت أ بناتقليوبمنة سالم سيد محمود29989

94صنافي  ت أ بناتقليوبمنة ساىم خليل حسن29990

17.5صنافي  ت أ بناتقليوبمنه احمد مسعود شحات29991

118صنافي  ت أ بناتقليوبمنه دمحم عبدالعزيز محمود29992

ن مني  عبدالعظيم29993 39صنافي  ت أ بناتقليوبمنن امي 

90.5صنافي  ت أ بناتقليوبمنن عاطف سيد سالم29994

75صنافي  ت أ بناتقليوبمنن عماد عل محمود29995

70.5صنافي  ت أ بناتقليوبمىادة عماد شعبان عبدالرحمن29996

ن فكرى29997 120.5صنافي  ت أ بناتقليوبميسون وائل نجم الي 

101صنافي  ت أ بناتقليوبناديه حمدى سالمه محمود29998

137.5صنافي  ت أ بناتقليوبناديه دياب عبدالرحمن دياب29999

52صنافي  ت أ بناتقليوبنجاه ابوشيع عرنى دمحم30000

110.5صنافي  ت أ بناتقليوبنجالء فتىح احمد عل30001

110.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا احمد دمحم اسماعيل30002

88.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا رزق احمد سيد30003



69.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا سيد نمر سيد30004

26.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا عبدالغنن عل عبدالغنن30005

63.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا عل احمد عبدالجليل30006

95.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا عماد دمحم عبدالسميع30007

14صنافي  ت أ بناتقليوبندا دمحم سعيد ابوطالب30008

104.5صنافي  ت أ بناتقليوبندا دمحم عبدالننى مكاوى30009

93صنافي  ت أ بناتقليوبندى احمد ساىم عبدالعزيز30010

102.5صنافي  ت أ بناتقليوبندى اسامة سيد احمد30011

136.5صنافي  ت أ بناتقليوبندى سيد احمد عبدالعزيز30012

ى عبدالفتاح كامل30013 97صنافي  ت أ بناتقليوبندى صيى

137صنافي  ت أ بناتقليوبندى عاشور احمد حسن30014

109صنافي  ت أ بناتقليوبندى عبدالغفار يىح احمد30015

110صنافي  ت أ بناتقليوبندى نارص عيد ابراهيم30016

45صنافي  ت أ بناتقليوبنفيسه نجم سيد عبدالعظيم30017

98صنافي  ت أ بناتقليوبنهال سالم احمد حامد30018

17صنافي  ت أ بناتقليوبنوال نارص فرج ابراهيم30019

60.5صنافي  ت أ بناتقليوبنورا احمد صادق خمار30020

71.5صنافي  ت أ بناتقليوبنورا عادل امام عل30021

74.5صنافي  ت أ بناتقليوبنورالهدى دمحم ماهر محارب30022

 دمحم حافظ30023
 
58صنافي  ت أ بناتقليوبنورهان دسوق

 احمد30024
 
111صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر اسامة دسوق

125.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر جمعه عبدالحليم ابراهيم30025

125صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر حامد احمد حامد30026

ي خمار30027
129صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر سعيد مصطفن

109.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر عبدهللا احمد سليمان30028

ن30029 131.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر عمرو رفاع امي 

58صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر مجدى احمد سيد30030

85.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر دمحمى موس سيد30031

102.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاجر نور الدين دمحم سيد30032

ي رجب عبدالحميد30033 108.5صنافي  ت أ بناتقليوبهاله صيى

28صنافي  ت أ بناتقليوبهانم سعد عيد فرج30034

32.5صنافي  ت أ بناتقليوبهانم مختار فتىح مصطفن30035

117صنافي  ت أ بناتقليوبهبه ايهاب مصطفن جمعة30036

60.5صنافي  ت أ بناتقليوبهبه ياش سيد عبدالخالق30037

123.5صنافي  ت أ بناتقليوبهدى عماد امام عبدالننى30038

30039
ن
42صنافي  ت أ بناتقليوبهدى دمحم مصطفن عبدالشاق

ن احمد30040 79صنافي  ت أ بناتقليوبهدير ابراهيم حسي 

106.5صنافي  ت أ بناتقليوبهدير طه دمحم عل30041

2صنافي  ت أ بناتقليوبهنا سعيد رفاعي عبدالوادود30042

127صنافي  ت أ بناتقليوبهنا شادي عادل شادي30043

18.5صنافي  ت أ بناتقليوبهند جمال حسن سيد30044

129.5صنافي  ت أ بناتقليوبوالء وائل سيد حمزة30045

94.5صنافي  ت أ بناتقليوببسيطه- يارا احمد عبدالفتاح احمد 30046

122.5صنافي  ت أ بناتقليوبيارا حمدي علي سيد30047

ف سيد عل30048 ن اشر 76صنافي  ت أ بناتقليوبياسمي 

 احمد30049
 
ن ايمن دسوق 128.5صنافي  ت أ بناتقليوبياسمي 

ن ساىم سيد عبدالمعط30050 131.5صنافي  ت أ بناتقليوبياسمي 

ي مصطفن30051  امبانى
ن مصطفن 86صنافي  ت أ بناتقليوبياسمي 

ي30052  عاطف حسن عبدالننى
117.5صنافي  ت أ بناتقليوبيمنن

128الصباح ع م الجديدةقليوباروى حسن ابراهيم حسن30053



129.5الصباح ع م الجديدةقليوباشاء ابراهيم راشد دمحم30054

66.5الصباح ع م الجديدةقليوباشاء دمحم احمد اسماعيل30055

81الصباح ع م الجديدةقليوبامل عطيه سالم عطيه30056

61الصباح ع م الجديدةقليوبامينه دمحم فيصل حسن خاطر30057

84.5الصباح ع م الجديدةقليوبامينه ممدوح خليل خليل30058

135الصباح ع م الجديدةقليوبايناس دمحم عبدالغنن دمحم محمود30059

ي سعيد علي30060
ن
96الصباح ع م الجديدةقليوبايه هان

110.5الصباح ع م الجديدةقليوبجنن ايهاب ابراهيم حسن30061

ف دمحم حسن30062 129الصباح ع م الجديدةقليوبحبيبه اشر

71الصباح ع م الجديدةقليوبحبيبه سعيد رمضان ابراهيم صبيح30063

129الصباح ع م الجديدةقليوبحبيبه سمي  دمحم علي30064

ن نارص موس عبدالوهاب30065 124الصباح ع م الجديدةقليوبحني 

ف موس دمحمى عسل30066 120.5الصباح ع م الجديدةقليوبروان اشر

32الصباح ع م الجديدةقليوبروان نشات مصطفن عل30067

ي ابراهيم حسن30068
ن
116.5الصباح ع م الجديدةقليوبريحانه هان

127الصباح ع م الجديدةقليوبساره احمد محمود عبدالعال30069

127.5الصباح ع م الجديدةقليوبساره سيد احمد محمود حجاج30070

ي30071 73الصباح ع م الجديدةقليوبسعاد دمحم سعيد امبانى

97الصباح ع م الجديدةقليوبسما صالح ابراهيم دمحم30072

!VALUE#الصباح ع م الجديدةقليوبشهد طارق عيد عبدالرحمن30073

80الصباح ع م الجديدةقليوبشيماء وليد رضا عل عزب30074

41الصباح ع م الجديدةقليوبقمر ابراهيم حسن رمضان30075

92الصباح ع م الجديدةقليوببسيطه- مريم عماد فايز حسن خاطر 30076

ن دمحم30077 129الصباح ع م الجديدةقليوبمريم دمحم حسي 

110.5الصباح ع م الجديدةقليوبمريم دمحم دمحم سيد النجدى30078

81.5الصباح ع م الجديدةقليوبملك احمد دمحم سالمه30079

66الصباح ع م الجديدةقليوبمنة هللا بالل دمحم سيد دمحم30080

وك30081 91الصباح ع م الجديدةقليوبمنن دمحم احمد عويس ميى

114.5الصباح ع م الجديدةقليوبنجاه جمال دمحم مامون30082

87.5الصباح ع م الجديدةقليوببسيطه- هبه شحات دمحم محمود 30083

97.5الصباح ع م الجديدةقليوبهبه يشي ابراهيم دمحم30084

90.5الصباح ع م الجديدةقليوبهند طه سيد عبدالرحمن حسب هللا30085

19.5الصباح ع م الجديدةقليوبابراهيم ايمن عبدهللا سدهم عبدهللا30086

89الصباح ع م الجديدةقليوباحمد رفعت سالمة عبدالعال دمحم30087

71الصباح ع م الجديدةقليوباحمد سامح ابراهيم حسن30088

46الصباح ع م الجديدةقليوباحمد عصام عبدالحكيم دمحم30089

45.5الصباح ع م الجديدةقليوباحمد عوض عواد عبدالفتاح مصطفن30090

110الصباح ع م الجديدةقليوباسماعيل وجيه اسماعيل السيد اسماعيل30091

107الصباح ع م الجديدةقليوبخليل محسن خليل مرسي30092

ى احمد30093 ى احمد خي  97الصباح ع م الجديدةقليوبخي 

112الصباح ع م الجديدةقليوبعبدالرحمن اسامه رضا علي30094

22.5الصباح ع م الجديدةقليوبعبدهللا احمد عبدالعليم احمد30095

128.5الصباح ع م الجديدةقليوبعبدهللا خالد سمي  مرسي30096

39الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم احمد عبدالعليم احمد30097

ن خليل30098 ن خليل حسي  135.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم حسي 

ن30099 ن فتىحي حسي  52.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم حسي 

48.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم ساىم سعد دمحمنصار30100

78.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم صابر عبدالمجيد زىكي30101

58.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم دمحم عبدالمطلب جاد دمحم30102

ن دمحم30103 64.5الصباح ع م الجديدةقليوبدمحم منتض جمال يسي 



29الصباح ع م الجديدةقليوبمروان محمود دمحم محمود30104

88الصباح ع م الجديدةقليوبمعاذ اسالم حسن حسن خليل30105

125.5الصباح ع م القديمةقليوباشاء عماد سيد فراج سيد30106

119.5الصباح ع م القديمةقليوباشاء مجدى كرم مرس دمحمي30107

110.5الصباح ع م القديمةقليوباسماء صالح عبدالمنعم منصور صالح30108

122الصباح ع م القديمةقليوباالء اسالم عل عبدالظاهر امام30109

108الصباح ع م القديمةقليوباالء ساىم خليل خليل ابراهيم30110

118.5الصباح ع م القديمةقليوبالشيماء ابراهيم عبدالعزيز سيد شاذىلي30111

129.5الصباح ع م القديمةقليوبالهام سيد احمد حسن دمحم30112

 سيد30113
 
 عبدالننى دسوق

 
81الصباح ع م القديمةقليوبامل دسوق

50الصباح ع م القديمةقليوبامنيه سيد جابر مامون دمحم برعي30114

3.5الصباح ع م القديمةقليوبامينه عبدالخالق محمود عبدالخالق احمد30115

 سيد سعودي30116
 
 سيد دسوق

 
100الصباح ع م القديمةقليوبايه دسوق

84.5الصباح ع م القديمةقليوبايه سيد رمضان سيد دمحم30117

49.5الصباح ع م القديمةقليوبايه ضياء ابوزيد ابو زيد دياب30118

98.5الصباح ع م القديمةقليوببسنت عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم ابراهيم30119

119الصباح ع م القديمةقليوبحبيبه ابراهيم علي احمد علي30120

128.5الصباح ع م القديمةقليوبحسناء سالمة عبدالعزيز سيد شاذىلي30121

136.5الصباح ع م القديمةقليوبحنان يشى عبدالجليل دمحم شحاته30122

131.5الصباح ع م القديمةقليوبدنيا ابراهيم معبددمحم ابراهيم30123

ن سيد30124 131الصباح ع م القديمةقليوبرحمه سامح عل حسي 

92الصباح ع م القديمةقليوبرحمه محمود طه محمود سالمه عسكر30125

118.5الصباح ع م القديمةقليوبرقيه ياش عمران عبدالمجيد حسن30126

119الصباح ع م القديمةقليوبروان اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز30127

ن30128 95.5الصباح ع م القديمةقليوبروفيدا دمحم مجاهد سيد اسماعيل ابو العني 

34الصباح ع م القديمةقليوبرويدا عبدالمؤمن حسن فرج دمحم صالح30129

ن صالح30130 17الصباح ع م القديمةقليوبزينب رمضان طه حسي 

136الصباح ع م القديمةقليوبزينب دمحم سالمة عبدالعال دمحم30131

ن دمحم شومر30132 121.5الصباح ع م القديمةقليوبساره سيد حسي 

30الصباح ع م القديمةقليوبسماح احمد حسن ابراهيم صبيح30133

104الصباح ع م القديمةقليوبسندس عل محمود عل ابو ورده30134

 الفار30135
 
111الصباح ع م القديمةقليوبشاهنده عواد خليل دسوق

ن30136 وق عبدالحليم عبدالخالق عبدالحليم حساني  106.5الصباح ع م القديمةقليوبشر

ي30137
 
ن مرس دسوق 113الصباح ع م القديمةقليوبشمس مرس حسي 

117الصباح ع م القديمةقليوبشهد حمدى جالل عقل فرحات30138

104.5الصباح ع م القديمةقليوبشهد دمحم حسن دمحم حسن برعي30139

96.5الصباح ع م القديمةقليوبصباح عثمان دمحم عثمان خليل30140

ن ابو ورده30141 82الصباح ع م القديمةقليوبعائشه هادى احمد حسي 

107.5الصباح ع م القديمةقليوبغيداء نارص سيد دمحم ابراهيم30142

25.5الصباح ع م القديمةقليوبفاطمه سعيد سيد حسن نض30143

ن30144 130الصباح ع م القديمةقليوبفاطمه سيد عوض سيد حسي 

108الصباح ع م القديمةقليوبفرحانه عصام عبدالعال عفيفن اسماعيل30145

113.5الصباح ع م القديمةقليوبفرحه رزق سيد دمحم محيسن30146

110.5الصباح ع م القديمةقليوبمروه سيد احمد عل عوض30147

ن صالح30148 ن عل حسي  109الصباح ع م القديمةقليوبمريم حسي 

44.5الصباح ع م القديمةقليوبمريم مصطفن عبدالعليم احمد زيد30149

109.5الصباح ع م القديمةقليوبمريم نبيل ابراهيم عبدالمالك ابراهيم30150

90.5الصباح ع م القديمةقليوبمريم نصار ابراهيم خليل سدهم30151

113الصباح ع م القديمةقليوبمريم ياش ايوب سعد عبدالحميد30152

ه حسام عاشور ابراهيم ابو ورده30153 78الصباح ع م القديمةقليوبمشي 



90الصباح ع م القديمةقليوبملك برع مصطفن مامون دمحم30154

106الصباح ع م القديمةقليوبملك دمحم حسن عبدالعليم حسن30155

ن عل سليمان30156 95الصباح ع م القديمةقليوبمنار دمحم حسي 

101الصباح ع م القديمةقليوبمنة هللا خالد محمود مرس دمحمي30157

 دمحم سيد عبدالرحمن30158
ن
69الصباح ع م القديمةقليوبناديه هان

ف دمحم ابوالخي  دمحم30159 78الصباح ع م القديمةقليوبناريمان اشر

ن سيد عل اسماعيل30160 64الصباح ع م القديمةقليوبنجوى حسي 

101.5الصباح ع م القديمةقليوبنجيه جمال عبدالعزيز عبدالغنن دمحم30161

8.5الصباح ع م القديمةقليوبندى سيد علي عبدالعال ابو شباك30162

61الصباح ع م القديمةقليوبندى عبداللطيف عزب عبداللطيف عبدالعال30163

ن30164 84الصباح ع م القديمةقليوبندى عرفة عبدالخالق عبدالحليم حساني 

ي30165
 
116.5الصباح ع م القديمةقليوبندى عماد ابوالمجد دمحم دسوق

88الصباح ع م القديمةقليوبندى موس ابراهيم موس المزين30166

78.5الصباح ع م القديمةقليوبنعمه طه دمحم طه دمحم امام30167

 محمود عل حسن بدوي30168
ن
71الصباح ع م القديمةقليوبنورالصباح هان

53.5الصباح ع م القديمةقليوبنورهان سيد احمد دمحم حجاج30169

69.5الصباح ع م القديمةقليوبهانم سيد دمحم عل ابو ورده30170

ن30171 81الصباح ع م القديمةقليوبهبه طه هندى طه حسي 

50.5الصباح ع م القديمةقليوبيارا ياش عبدالحميد سبيلي دمحم30172

ن عل رضوان عل دمحم30173 !VALUE#الصباح ع م القديمةقليوبياسمي 

125.5الصباح ع م القديمةقليوبابراهيم ايمن دمحم ابرهيم بركات30174

ن نصار30175 45الصباح ع م القديمةقليوبابراهيم خالد دمحم شاهي 

61.5الصباح ع م القديمةقليوبابراهيم عماد الدين ابراهيم عل عوض30176

ن30177 ن ابوالسعود حسي  23الصباح ع م القديمةقليوبابوالسعود حسي 

111.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد حسن توفيق عبده رزق30178

27الصباح ع م القديمةقليوباحمد خليل سيد خليل ابراهيم30179

71.5الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- احمد سمي  احمد دمحم 30180

يف عقل فرحا ت ترىكي30181
110.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد شر

يف علي عوض احمد30182
64الصباح ع م القديمةقليوباحمد شر

76الصباح ع م القديمةقليوباحمد طارق احمد شلنى30183

91الصباح ع م القديمةقليوباحمد عادل رضوان مامون دمحم30184

96الصباح ع م القديمةقليوباحمد فرحات يوسف فرحات يوسف30185

86.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد مامون دمحم مامون برعي30186

108.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد ماهر عبدالرحمن حسن زيد30187

ن سعد30188 83.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد ماهر كمال حساني 

128الصباح ع م القديمةقليوباحمد دمحم حسن دمحم برع30189

ن عبدالفتاح30190 120.5الصباح ع م القديمةقليوباحمد دمحم مسعد حسي 

31.5الصباح ع م القديمةقليوبادهم محمود عزب حسن علي عوض30191

83.5الصباح ع م القديمةقليوبادهم ميالد غاىل سمعان غاىلي30192

67الصباح ع م القديمةقليوبحسن عماد حسن عبدالرحمن زيد30193

ن وائل دمحم عل ابراهيم30194 92.5الصباح ع م القديمةقليوبحسي 

126الصباح ع م القديمةقليوبخالد سامح منصور صالح منصور30195

ن خليل ابراهيم بركات30196 99.5الصباح ع م القديمةقليوبخليل حسي 

15.5الصباح ع م القديمةقليوبخليل شحاته معروف دمحم صالح30197

ن عبدالوهاب30198 79.5الصباح ع م القديمةقليوبرضوان صالح عبدالمحسن حسي 

96الصباح ع م القديمةقليوبزياد سمي  احمد حسن دمحم30199

ن30200 41.5الصباح ع م القديمةقليوبزياد عالم حامد حامد امي 

108الصباح ع م القديمةقليوبشاج الدين حسن ابراهيم دمحم ابو عيش30201

54.5الصباح ع م القديمةقليوبسعد محمود سعد حسن دمحم30202

94الصباح ع م القديمةقليوبسيد احمد رمضان احمد سالمه30203



93الصباح ع م القديمةقليوبسيد خالد دمحم زىك حسن30204

65.5الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- سيد دمحم سيد عبدالمنعم جابر 30205

69.5الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- سيد وائل طه خليل دمحم 30206

40الصباح ع م القديمةقليوبشحته مجاهد شحته مجاهد سالم30207

67الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- عامر مسعود عامر حنفن عبدالرحمن 30208

ن30209 116.5الصباح ع م القديمةقليوبعبدالحميد اسماعيل عبدالحميد ابوالعني 

113الصباح ع م القديمةقليوبعبدالحميد مصطفن عبدالحميد عبدالعزيز عسل30210

28.5الصباح ع م القديمةقليوبعبدالرحمن حسنن كمال خليل ابراهيم30211

72.5الصباح ع م القديمةقليوبعبدالرحمن خالد سمي  عل عزب30212

115الصباح ع م القديمةقليوبعبدالرحمن سيد دمحم عل ابو عيشه30213

45الصباح ع م القديمةقليوبعبدالرحمن طه كمال حسن دمحم30214

59.5الصباح ع م القديمةقليوبعبدالرحمن عادل شعيب عل عسكر30215

10الصباح ع م القديمةقليوبعبدهللا سيد عل احمد سالمه عسكر30216

ن اسماعيل 30217 62الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- عبدهللا سيد دمحم حساني 

50الصباح ع م القديمةقليوبعبدهللا عطية طه عطية زيد30218

52.5الصباح ع م القديمةقليوبعبدهللا عل دمحم عل ابو عيش30219

ن30220 ن دمحم حسي  131الصباح ع م القديمةقليوبعبدالمنعم تامر ياسي 

133الصباح ع م القديمةقليوبعزب وائل عزب داؤود عزب30221

ن دمحمدمحم ابو ورده30222 99الصباح ع م القديمةقليوبعل سعد حساني 

113.5الصباح ع م القديمةقليوبعمر احمد حمدى عبدالمنعم ابو ورده30223

93الصباح ع م القديمةقليوبعمرو دمحم شحات عبدهللا حسن30224

78الصباح ع م القديمةقليوبدمحم ابراهيم عزب رفاع احمد30225

67.5الصباح ع م القديمةقليوبدمحم احمد بكر احمد بكر30226

53.5الصباح ع م القديمةقليوبدمحم حسنن سليمان عزب داود30227

68الصباح ع م القديمةقليوبدمحم حمدان سيد بدر منصور30228

ن صالح30229 90الصباح ع م القديمةقليوبدمحم خالد عل حسي 

ي عسل30230
24.5الصباح ع م القديمةقليوبدمحم سامح ابوشيع اسماعيل مصطفن

56الصباح ع م القديمةقليوبدمحم سمي  دمحم بكر دمحم شباك30231

128الصباح ع م القديمةقليوبدمحم سيد عبدالحميد سيد عبدالعظيم30232

14الصباح ع م القديمةقليوبدمحم سيد دمحم سيد صقر30233

69الصباح ع م القديمةقليوبدمحم شحات دمحم دمحم راشد30234

98.5الصباح ع م القديمةقليوبدمحم شكرى عل دمحم ابو علي30235

98الصباح ع م القديمةقليوبدمحم صبيح دمحم سيد دمحم30236

89الصباح ع م القديمةقليوبدمحم عبدالمطلب عبدالخالق دمحم ابراهيم30237

93الصباح ع م القديمةقليوبدمحم عل رمضان ابو وردة30238

119الصباح ع م القديمةقليوبدمحم عيىس دمحم عيىس دمحم30239

84الصباح ع م القديمةقليوبدمحم كمال دمحم كمال دمحم30240

1الصباح ع م القديمةقليوبدمحم محمود عزب حسن علي عوض30241

63.5الصباح ع م القديمةقليوبمحمود حسن عبدالعزيز حسن صبيح30242

ي30243 80الصباح ع م القديمةقليوبمحمود رمضان محروس احمد خفاجى

7.5الصباح ع م القديمةقليوبمحمود عبدالخالق محمود عبدالخالق30244

137.5الصباح ع م القديمةقليوبمحمود مصطفن عواض مصطفن الشيخه30245

ن بركات عبدالفتاح30246  سيد حسي 
113الصباح ع م القديمةقليوبمصطفن

131.5الصباح ع م القديمةقليوبمصطفن عل طه عل دمحمي30247

ن نض دمحم30248 130الصباح ع م القديمةقليوبمهند نض حسي 

125.5الصباح ع م القديمةقليوبوعد سيد سعيد سيد عبدالحميد30249

 علي30250
 
136الصباح ع م القديمةقليوبيىح حمدى حسن دسوق

91الصباح ع م القديمةقليوبيوسف سالمة دمحم خليفة دمحم30251

92.5الصباح ع م القديمةقليوبيوسف دمحم عبدالمنعم منصور صالح30252

82.5الصباح ع م القديمةقليوببسيطه- يوسف مختار علي عطية علي الفار 30253



ة لغاتقليوباروى حسام الدين دمحم ابراهيم السقا30254 ن 121قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباشاء طارق دمحم احمد الدانى30255 ن 132.5قليوب الرسمية المتمي 

ه وليد دمحم علي30256 ة لغاتقليوبامي  ن !VALUE#قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوببسمه خالد نياظ فرغلي30257 ن 106.5قليوب الرسمية المتمي 

 دىكي عامر30258
ن ة لغاتقليوبتسنيم ذىكي حسي  ن 94.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبتسنيم محمود احمد عبدالجليل كراره30259 ن 127.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبتقوى دمحم شحات السيد اسماعيل30260 ن 130قليوب الرسمية المتمي 

ف30261 ف سليمان مشر ة لغاتقليوبجنن سيد مشر ن 129.5قليوب الرسمية المتمي 

ي عزت كمال عبداللطيف ندا30262
ن
ة لغاتقليوبجنن هان ن 117.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبجومانا دمحم فاروق جيى هاشم30263 ن 132قليوب الرسمية المتمي 

ن ضيف هللا30264 ة لغاتقليوبحبيبه جمال حسي  ن 73.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبحبيبه عماد فتح هللا دمحمي عزب30265 ن 137قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبدميانه جرجس سعيد البي  لطيف30266 ن 100.5قليوب الرسمية المتمي 

ن العوام30267 ة لغاتقليوبدنيا سمي  علي امي  ن 127.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبرقيه احمد دمحمى دمحم عثمان30268 ن 114.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبرنا احمد سعيد حسن اسماعيل30269 ن 134قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبرهف احمد عبدالحميد دمحم رشاد30270 ن 133قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبريم سالمه عبدالرحمن فرج حسام الدين30271 ن 128.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبساره دمحم عبدالرحمن علي عبدالرحمن30272 ن 136قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوببضى- ساره هيثم قاضن دمحم 30273 ن 112قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبساميه ياش ابوشيع عبدالحميد الجندي30274 ن 125قليوب الرسمية المتمي 

لس30275 ة لغاتقليوبساندى وجدي محروس كامل كي  ن 127.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسلىم اسامه محمود دمحم السيد30276 ن 123قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسلىم علي عبدالغفار علي شحاتة30277 ن 117قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسلوى وليد دمحم دمحم سليمان30278 ن 123.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسما خالد سيد طه30279 ن 138.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسما هشام عبدالرحمن دمحم ابوعيطة30280 ن 136.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبشذى مصطفن عاشور دمحم الفيشاوي30281 ن 126.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبشهد عبدالرحمن فتىحي صالح مصطفن30282 ن 111.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبشهد عبدالرحيم عبدهللا جاد دمحم30283 ن 132قليوب الرسمية المتمي 

ن30284 ة لغاتقليوبشهد كريم دمحم عل حسي  ن 115قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبفاطمه طارق رمضان دمحم جعفر30285 ن 126قليوب الرسمية المتمي 

يف سعد دمحم نصي 30286 ة لغاتقليوبفرح شر ن 134.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبكارين جرجس عصمت عزىمي فريد30287 ن 124قليوب الرسمية المتمي 

ن عبدالتواب30288 ة لغاتقليوبليل دمحم صالح امي  ن 125قليوب الرسمية المتمي 

ف ساىمي ميخائيل جرجس30289
ة لغاتقليوبماريا اشر ن 121.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمايا محمود حلىمي دمحم يسن30290 ن 116قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمريم حسام الدين مصطفن رزق30291 ن 123قليوب الرسمية المتمي 

افيم مجدي نصيف ميخائيل30292 ة لغاتقليوبمريم سي  ن 131قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمريم دمحم احمد دمحم الديب30293 ن 133قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمريم دمحم جمال احمد ابراهيم30294 ن 130.5قليوب الرسمية المتمي 

ف عبدالخالق علي سعد30295
ة لغاتقليوبملك اشر ن 137.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبملك خالد صالح عبدالعال عبدهللا30296 ن 127قليوب الرسمية المتمي 

ي30297
ة لغاتقليوبمنة هللا خالد ابوشيع قاسم صبيح ماضن ن 128.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمنة هللا عماد سيد حامد دمحم عشماوي30298 ن 129.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبناهد احمد سعيد ابراهيم السمكرى30299 ن 110قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبندى احمد دمحم دمحم30300 ن 132قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبندى دمحم عبدالحميد محمود30301 ن 123قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبندى منتض دمحم عل ابو العال30302 ن 131.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبهاجر السيد ابراهيم احمد دمحم30303 ن 103قليوب الرسمية المتمي 



ة لغاتقليوبهمس هيثم مختار عبدالرحمن ابراهيم عطية30304 ن 128قليوب الرسمية المتمي 

ن ابراهيم احمد عل خليل30305 ة لغاتقليوبياسمي  ن 127قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبابانوب طلعت سمي  حنا ابراهيم30306 ن 135قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبابراهيم دمحم حامد عبدالىح صويرة30307 ن 137قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباحمد بهاء احمد دمحم قايد30308 ن 108قليوب الرسمية المتمي 

ن بدوى سيد30309 ة لغاتقليوباحمد حسي  ن 114قليوب الرسمية المتمي 

ي عبدالعزيز علي30310
ة لغاتقليوباحمد ساىمي حسنن ن 108قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباحمد دمحم احمد حامد كساب30311 ن 131قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباحمد دمحم فؤاد عبدالسميع ابراهيم30312 ن 123قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباحمد محمود احمد محمود بركات30313 ن 115قليوب الرسمية المتمي 

ي30314
ن
ة لغاتقليوباحمد وائل سعيد اسماعيل الملحان ن 137قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوباحمد ياش رجب عني  عثمان30315 ن 129.5قليوب الرسمية المتمي 

يف سالمه عبدالحميد فرج30316 ة لغاتقليوباياد شر ن 107.5قليوب الرسمية المتمي 

ن30317 ة لغاتقليوبباسل احمد عبدالاله ابراهيم حسني  ن 128قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوببوال جرجس لويز حنا سوريال30318 ن 117قليوب الرسمية المتمي 

ي30319 ة لغاتقليوبحازم دمحم سيد عبده بحي  ن 128.5قليوب الرسمية المتمي 

ي سمي  ابراهيم سليمان30320
ن
ة لغاتقليوبرويس رومان ن 125.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبزياد سيد عبدالرحمن ابراهيم دمحم30321 ن 118قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبسيف الدين مصطفن حمدان ذىك ابوزيد30322 ن 136.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبشمس الدين دمحم عبدالمنعم عل احمد30323 ن 128.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبصالح عمرو صالح احمد الوكيل30324 ن 127قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعبدالرحمن ابراهيم ثروت خليل مصطفن30325 ن 118.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعبدالرحمن سيد عبدالرحمن ابراهيم دمحم30326 ن 127قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعبدالرحمن فادي فرج عواض ابراهيم30327 ن 124.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعبدالرحمن دمحم انور نض الدين30328 ن 120.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمار احمد رمضان دمحم عني 30329 ن 130قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر احمد محمود دمحم مصطفن30330 ن 133قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر ايمن دمحم دمحم ابو طالب30331 ن 132.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر دمحم ابراهيم دمحم العزازى30332 ن 125.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر محمود ابوالفتوح عل خضن30333 ن 131.5قليوب الرسمية المتمي 

ي صالح سليم30334
ن
ة لغاتقليوبعمر هان ن 135قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر هشام عبدالمنعم حامد عبدالرحمن30335 ن 124قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمر وائل عبداللطيف ابراهيم السيد30336 ن 130قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبعمرو خالد دمحم خالد عبدالوهاب30337 ن 117.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبكريم دمحم صبىحي مسعود البلقىصي30338 ن 116قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبدمحم انور صبح درويش30339 ن 136قليوب الرسمية المتمي 

ي30340 ة لغاتقليوبدمحم ايمن دمحم احمد شلنى ن 133قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبدمحم عالء سالمه علي صقر30341 ن 130قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبدمحم محمود احمد عبدالجليل كراره30342 ن 122.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبدمحم وليد عبدالسالم احمد30343 ن 136قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمحمود دمحم عبدالعزيز عل دمحم راضن30344 ن 131.5قليوب الرسمية المتمي 

اوى30345  النيى
ة لغاتقليوبمصطفن دمحم مصطفن ن 133.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمعاذ هشام عبدالمجيد عبدالمقصود عبدالمطلب30346 ن 130قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمهند احمد صالح احمد ابو طالب30347 ن 134قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبمهند امام تهاىم المظلوم امام30348 ن 127قليوب الرسمية المتمي 

يف سيد عبدالغنن30349 ة لغاتقليوبمهند شر ن 128قليوب الرسمية المتمي 

ي خليل زايد30350
ة لغاتقليوبنور الدين دمحم حسنن ن 125.5قليوب الرسمية المتمي 

ن دمحم دمحم مجاهد دمحم ابو وردة30351 ة لغاتقليوبياسي  ن 124.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيىح خالد صادق طه صادق30352 ن 125قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيحن  دمحم حسن تهاىم30353 ن 116قليوب الرسمية المتمي 



ة لغاتقليوبيوسف احمد سيد عبدالفتاح صويره30354 ن 118.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف احمد دمحم مني 30355 ن 126.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف حماده دمحم عبدالباسط مصطفن30356 ن 126قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف حمدي فوىلي دمحم احمد30357 ن 126قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف رفيق يوسف يعقوب عوض30358 ن 126قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف سيد عبدالرحمن ابراهيم دمحم30359 ن 122قليوب الرسمية المتمي 

ت عبدالعظيم دمحم30360 ة لغاتقليوبيوسف عالء الدين خي  ن 86قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف دمحم االمي  دمحم سعد قدوحة30361 ن 122.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف محمود ربيع محمود بكر30362 ن 113.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف مصطفن امام احمد عبدالواحد30363 ن 127قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف وائل صبىح دمحم30364 ن 108.5قليوب الرسمية المتمي 

ة لغاتقليوبيوسف وائل ممدوح مصطفن سالم30365 ن 134.5قليوب الرسمية المتمي 

132.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباالء ماهر حسن حسن30366

ي ماجد مني  عوض هللا30367 129.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبانىحى

82.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبايه كردي دمحم احمد المضي30368

107سعد الدين الشاذىل لغاتقليوببسمله احمد دمحم دمحم قنديل30369

 رفعت هاشم30370
 
123.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوببسمله شوق

130.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبجنن عبدالعزيز دمحم اسماعيل30371

131.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبجنن محمود طلعت محمود30372

130.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبجنن ياش علي مصطفن الشس30373

ي سيد عبدالواحد30374
126.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبجنن يىحي عفيفن

128سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبجوليا جورج صبىح سالمة30375

ن30376 125سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبحبيبه تامر عبدالمجيد طلب ابو الحصي 

ف30377 ن حاتم شعبان اسماعيل شر 125.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبحني 

134.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبداليا يشي عبدالهادي عبدالهادي الجمل30378

128.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبرانيا نادر سعد هاشم دمحم عبدالسالم30379

126سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبرانيا نارص مصطفن فؤاد30380

128سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبرنيم دمحم عبدالعزيز دمحم ابو خوض30381

124.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبسلىم عمر دمحمى عبدالمجيد دمحم30382

شانى30383
123سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبسهيله جمال سيد امام الشر

119سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبسهيله دمحم جاد الرب جاد30384

ي30385
ن
126.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبشذى عبدالحميد سعيد عبدالحميد الطنان

124سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبشهد وائل سيد دمحم الخياط30386

30387
ن
133سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبفاطمه خالد السيد عمر الوردان

ن بيوىم30388 128سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبفاطمه عاطف حسي 

125.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبفاطمه ياش دمحم دمحم احمد30389

ن سيد سليمان30390 وز عماد حسي  98.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبفي 

ى دمحم سعيد عبدالموجود30391 ن 105.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبكين

ن احمد دمحم دمحم ضوة30392 128سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبلوجي 

ن روبي  نسيم عزيز30393 99.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمايفي 

124سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمريم عواض عبدالمعطي ابراهيم احمد30394

99.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمريم نارص دمحم شحاته30395

121سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبملك عبدالننى رشاد سيد الخوىل30396

ن جمال دمحم30397 90.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبملك معي 

133.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبملك وليد مني  فاضل30398

ي فهىمي30399 104.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمنة هللا اسامه عبدالننى

ن يوسف30400 133سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمنة هللا سيف الدين حسي 

ي30401 127سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمنة هللا محمود دمحم محمود عبدالننى

ن30402 137.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمنة هللا هشام عبدالعال حسي 

127سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبندى دمحم فهىمي دمحم الشيال30403



119.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهايدى احمد صابر جهينن هريدى30404

127سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهايدى هيثم عبدالعزيز عطوه30405

130سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهنا دمحم ساىمي حسن محمود30406

ي دمحم نض30407
ن
127.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهنا مصطفن هان

120سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد خالد دمحم احمد النجار30408

ي30409 شانى
123.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد سيد ابراهيم ابراهيم الشر

يف حامد دمحم عطية30410 134.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد شر

122سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد طه عواد السيد حسن30411

 فوزى دمحم30412
ن
110سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد هان

110.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباحمد وائل دمحم عصام30413

يف كمال فهىمي30414 99.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبادم شر

129سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباش وائل سعيد دمحم عبدالحميد30415

103.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوباكراىمي ابراهيم كمال عبدالعليم30416

ي سعد حنا سليمان30417
ن
129.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوببيشوى هان

129.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبحسن دمحم حسن عامرجمعة30418

ن يوسف دمحم رزق ابو علي30419 133سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبحسي 

122.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبزياد زكريا توفيق دمحم30420

54.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبزياد محمود عبدالباسط احمد حموده30421

121.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبزياد ناجح كامل ابراهيم30422

131سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبسعيد تامر سعيد السيد نورالدين30423

118.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبطارق احمد مصطفن حنفن30424

يف دمحم ابو الفتوح احمد30425 132سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعادل شر

129.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد جودة30426

122.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدالرحمن مصطفن سيد مصطفن30427

116.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدالكريم دمحم عبدالكريم دمحم هالل30428

129سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدهللا راىمي حجازي حجازي ابو سقاية30429

133سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدهللا دمحم سعد احمد30430

117سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعبدهللا دمحم دمحم حامد قطب30431

126.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعل ابراهيم فوزي عبدالسالم30432

133.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعمر ابراهيم فوزي عبدالسالم30433

134.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعمر طنطاوى امام عل30434

ن دمحم30435 129سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعمر دمحم امي 

97سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبعمرو خالد هالل عبدالحليم طه30436

121.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبكريم خالد محمود حسن دمحم30437

133سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبماثيو مينا روزفلت شفيق30438

89.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمازن احمد صبىحي دمحم30439

132.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمالك وحيد طنطاوي عواد30440

132سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم احمد سيد ابراهيم راجح30441

ن30442 ن شعبان حسي  111.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم حسي 

81.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم شاج احمد دمحم عبدالمطلب30443

92.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم سيد زكريا محمود الجندي30444

30445
ن
121.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم سيد دمحم دمحم الطربان

 ابو المجد30446
 
135سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم شكرى دمحم دسوق

124.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم عبدالمنصف رزق عبدالمنصف دمحم30447

126.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم عل ابو المجد عل30448

121سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبدمحم محمود سيد مصطفن30449

135.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمروان علي دمحم علي شحاته30450

119.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمصطفن دمحم مصطفن مصطفن السيد الخوىل30451

126سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمعاذ عاطف سعد الدين دمحم الهابط30452

104.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمهاب اسامه ربيع رشدي30453



112.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبمهاب جمال السيد ابراهيم دمحم30454

 اسامة حجازي عبدهللا30455
ن
122.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهان

117.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبهشام نض دمحمي بيوىمي الديب30456

128سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبيوسف عبدالعظيم عبدالعزيز محمود30457

129سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبيوسف ماجد طلعت موس30458

88.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبيوسف ماجد عبدالحميد عبدالرحمن ابو علي30459

96سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبيوسف محمود سيد عبدالباري30460

85.5سعد الدين الشاذىل لغاتقليوبيوسف وليد دمحم دمحم وهدان30461

47الشيماء الخاصةقليوبجنه عزت عيد مصطفن سالمه30462

128.5الشيماء الخاصةقليوبريم احمد دمحم سيد30463

99.5الشيماء الخاصةقليوبساره ابراهيم دمحم فهىم30464

122.5الشيماء الخاصةقليوبمريم دمحم دمحم احمد30465

122.5الشيماء الخاصةقليوبمنة هللا نورالدين ساىم فتىح30466

87الشيماء الخاصةقليوباحمد سيد دمحم حامد الخوىل30467

76.5الشيماء الخاصةقليوباحمد دمحم دمحم احمد30468

77الشيماء الخاصةقليوباحمد يشي احمد ابراهيم احمد30469

!VALUE#الشيماء الخاصةقليوبانس نبيل صالح ابراهيم30470

58.5الشيماء الخاصةقليوببسيطه- عمر دمحم احمد عواد سليمان 30471

 عباس30472
 
68الشيماء الخاصةقليوبعمر دمحم دسوق

ي احمد قلديش30473
 
113.5الشيماء الخاصةقليوبدمحم فريد شوق

89الشيماء الخاصةقليوبمروان فتىح احمد دمحم30474

99.5الشيماء الخاصةقليوبيحن  هيثم يحن  عبدهللا الفيشاوى30475

104.5الشيماء الخاصةقليوبيوسف ابراهيم سيد ابراهيم30476

115الشيماء الخاصةقليوبيوسف احمد صالح الدين عبدالغنن جعفر30477

90الشيماء الخاصةقليوبيوسف ايمن دمحم عبدالعزيز30478

يف عبدالغنن ابو الغيط30479 124الشيماء الخاصةقليوبيوسف شر

59.5الشيماء الخاصةقليوبيوسف عادل نياظ فرغل30480

95الشيماء الخاصةقليوبيوسف دمحم نض مصطفن30481

110سنديون ع بناتقليوبابتسام احمد احمد دمحم30482

67سنديون ع بناتقليوبابتسام طلبه عبدالفتاح دمحم جيوسر30483

98.5سنديون ع بناتقليوباشاء ابراهيم اسماعيل قاعود30484

126.5سنديون ع بناتقليوباشاء ابراهيم عبدالحميد المضي30485

 السيد احم30486
ن
129سنديون ع بناتقليوباشاء السيد كرمان

127سنديون ع بناتقليوباشاء امي  دمحم عبدالمنعم جاد هللا30487

123.5سنديون ع بناتقليوباشاء حسن سعيد زيدان30488

57سنديون ع بناتقليوباشاء سامح عصام دمحم سيد احمد30489

30490
ن
 عمارة الشنوان

ن
60.5سنديون ع بناتقليوباشاء عاصم كرمان

66.5سنديون ع بناتقليوباشاء عبدالرحمن السيد السيد عباس30491

74سنديون ع بناتقليوباشاء محمود عبدالظاهر عبدالعزيز الفف 30492

130.5سنديون ع بناتقليوباشاء يحيا خليفة عمر زهران30493

121سنديون ع بناتقليوباسماء ابراهيم عبدالكريم دنانة30494

87.5سنديون ع بناتقليوباسماء احمد متوىل ابراهيم نعيم30495

108سنديون ع بناتقليوباسماء السيد عبدالعظيم نور الدين30496

33.5سنديون ع بناتقليوباسماء ايمن عبدالمعط دمحم عبدالهادى30497

107.5سنديون ع بناتقليوباسماء سعيد سمي  ابو الفضل30498

130.5سنديون ع بناتقليوباسماء صالح دمحم اسماعيل جيى30499

126.5سنديون ع بناتقليوباسماء طاهر دمحم بدر قاعود30500

132سنديون ع بناتقليوباسماء عبدالننى سعيد خلف30501

102سنديون ع بناتقليوباسماء عيد رشاد السيد30502

69سنديون ع بناتقليوباسماء مجدى عبدالعاىط السيد الحلو30503



57سنديون ع بناتقليوباسماء هاشم مصطفن احمد30504

21.5سنديون ع بناتقليوباعتماد ابراهيم علي بركات30505

67سنديون ع بناتقليوباالء احمد سيد عل المحل30506

ف السيد دمحم عبدالرحمن30507 118.5سنديون ع بناتقليوباالء اشر

ن علم30508 122.5سنديون ع بناتقليوباالء جميل اسعد حسني 

38سنديون ع بناتقليوباالء ساىم عبدالعاىط مصطفن رفاع30509

يف احمد علي المحلي30510
130.5سنديون ع بناتقليوباالء شر

128.5سنديون ع بناتقليوباالء عبدالشكور ابراهيم مكن 30511

46سنديون ع بناتقليوباالء محمود عبدالظاهر عبدالعزيز الفف 30512

ن علم30513 131سنديون ع بناتقليوبامال عصام ابراهيم حسني 

 خالد محمود زيدان30514
ن
101سنديون ع بناتقليوبامان

 سعيد جمعه سيد جمعه30515
ن
9.5سنديون ع بناتقليوبامان

ن الصباغ30516 124سنديون ع بناتقليوبامل ابراهيم سعيد حساني 

53سنديون ع بناتقليوبامل ساىم فتوح السيد محمود30517

69.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- امل عبدهللا دمحم احمد زهران 30518

7سنديون ع بناتقليوبامنيه ايمن جمعة رجب30519

ن دمحم معوض30520 87سنديون ع بناتقليوبامنيه حسي 

76سنديون ع بناتقليوبامنيه رجب فريج نصار30521

88سنديون ع بناتقليوبامنيه عبدالهادى دمحم عبدالهادى30522

ه السيد عبدالجليل السيد30523 112سنديون ع بناتقليوبامي 

ه30524 ه رافت ابراهيم عمي  132سنديون ع بناتقليوبامي 

ه سعيد اسماعيل خليل عياد30525 125.5سنديون ع بناتقليوبامي 

يف سعيد ابو العزم30526 ه شر 127سنديون ع بناتقليوبامي 

ى عبدالمنعم30527 ن بحي  ه محمود حسي  138.5سنديون ع بناتقليوبامي 

!VALUE#سنديون ع بناتقليوبانتصار مرسي عبدالستار مرسي ابوعلي30528

35سنديون ع بناتقليوبايات حسان محجوب حسان محجوب30529

56سنديون ع بناتقليوبايات دمحم ابراهيم خلف30530

42.5سنديون ع بناتقليوبايمان ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالرحمن30531

ي30532
ن
80.5سنديون ع بناتقليوبايمان السيد سالمة سالمة المسلمان

72سنديون ع بناتقليوبايمان السيد فرحات دمحم عامر30533

125.5سنديون ع بناتقليوبايمان انور دمحم دمحم ابو سعوديه30534

105.5سنديون ع بناتقليوبايمان حامد عبدالسالم خليل سيد احمد30535

38سنديون ع بناتقليوبايمان سعيد عبدالحليم الشاعر30536

يف اسماعيل حمزه30537 122سنديون ع بناتقليوبايمان شر

130.5سنديون ع بناتقليوبايمان عبدالحميد علي بركات30538

39.5سنديون ع بناتقليوبايمان عل احمد عل رمضان30539

59.5سنديون ع بناتقليوبايمان فتىحي حسن حسن30540

 عبدالستار اسماعيل عابدين30541
ن
77.5سنديون ع بناتقليوبايمان كرمان

ى30542 102.5سنديون ع بناتقليوبايمان دمحم الصغي  دمحم بحي 

54سنديون ع بناتقليوبايمان دمحم عبدالخالق العيان30543

87.5سنديون ع بناتقليوبايمان ياش صالح شمعون30544

68.5سنديون ع بناتقليوبايمان ياش عبدالمنعم دمحم سابق30545

81.5سنديون ع بناتقليوبايناس هيثم علي ابراهيم30546

57.5سنديون ع بناتقليوبايه احمد صابر الضليفن30547

50سنديون ع بناتقليوبايه ايمن سعيد حسن الصباغ30548

ي 30549
78سنديون ع بناتقليوببسيطه- ايه ايمن عبدالهادي مكن 

123.5سنديون ع بناتقليوبايه جابر حسن احمد رشاد30550

60.5سنديون ع بناتقليوبايه سالم السيد الطحاوى30551

102.5سنديون ع بناتقليوبايه سعيد سيد اسماعيل جيى30552

101سنديون ع بناتقليوبايه عبدالحميد عل عبدالرحمن خضن30553



87.5سنديون ع بناتقليوببيسطه- ايه عماد صالح شمعون 30554

109سنديون ع بناتقليوبايه عماد عبدالمنعم حامد خلف30555

115.5سنديون ع بناتقليوبايه فتىحي ابراهيم ابراهيم القطاوي30556

126.5سنديون ع بناتقليوبايه قاسم عبدالقادر حسن جوده30557

25.5سنديون ع بناتقليوبايه دمحم عبدالعليم دمحم الصباغ30558

30559
ن
62سنديون ع بناتقليوبايه دمحم دمحم الدون

132.5سنديون ع بناتقليوبايه مروان دمحم خميس30560

ي عبدالجليل المحلي30561
ن
25سنديون ع بناتقليوبايه هان

ي عاشور30562
ن
57سنديون ع بناتقليوببسمله رافت رضا كرمان

ى30563 60سنديون ع بناتقليوببسمله رضا اسماعيل عل بحي 

90سنديون ع بناتقليوببسمله عبدالرحمن عبدالعليم عبدالرحمن30564

99سنديون ع بناتقليوببسمله عماد عبدالحافظ رمضان السيد30565

123سنديون ع بناتقليوببسمله عمرو اسماعيل ابراهيم سالمه30566

131سنديون ع بناتقليوببسمله مدحت سعد دمحم ابراهيم30567

128.5سنديون ع بناتقليوببسمه حسن ساىم احمد ابوسقايه30568

97سنديون ع بناتقليوببسمه حسن محمود حسن30569

125.5سنديون ع بناتقليوببسمه سعد عبدالعال حسن نايل30570

ي30571 125.5سنديون ع بناتقليوببسمه سعيد رمضان دمحم القليونى

85.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- بسمه دمحم حسن السيد عليوه 30572

ي دمحم30573
78سنديون ع بناتقليوببسنت احمد عبدالراضن

ن اسماعيل نورالدين30574 105سنديون ع بناتقليوببسنت اسماعيل امي 

 عوض30575
 
74.5سنديون ع بناتقليوببسنت خالد بدوى دسوق

45سنديون ع بناتقليوببسنت رضا عبدالفتاح دمحم جيوسر30576

يف السيد علي30577
77سنديون ع بناتقليوببسنت شر

67سنديون ع بناتقليوببسنت نارص حمعة سليمان عاشور30578

ي30579
ن
ي عبدالسميع الدون

ن
104سنديون ع بناتقليوببسنت هان

ى جمال دمحم عبدالمجيد محجوب30580 99.5سنديون ع بناتقليوببشر

ى رمضان صالح عل30581 86سنديون ع بناتقليوببشر

102.5سنديون ع بناتقليوبثريا نجاح عبدالستار اسماعيل عابدين30582

ي السيد عبيد30583
 
103.5سنديون ع بناتقليوبجنا وائل دسوق

112.5سنديون ع بناتقليوبجنات سعد احمد عمار30584

ي30585
133.5سنديون ع بناتقليوبجنه دمحم رضا مكن 

128.5سنديون ع بناتقليوبجنن ابراهيم دمحم وادي30586

135.5سنديون ع بناتقليوبجنن عماد دمحم احمد النجدي30587

ي السيد علي30588
ن
106سنديون ع بناتقليوبجنن هان

67.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- جيهان عبدالرازق السيد عبدالرازق العيان 30589

29سنديون ع بناتقليوبحبيبه جمال فاروق عبدالرحمن قناوى30590

91سنديون ع بناتقليوبحبيبه حمدان ابوشيع ابراهيم30591

88.5سنديون ع بناتقليوبحبيبه رضا متوىل مجاهد سابق30592

116.5سنديون ع بناتقليوبحبيبه عمرو السيد امام دمحم30593

135سنديون ع بناتقليوبحبيبه ممدوح حسن دمحم ابوسعودىة30594

66.5سنديون ع بناتقليوبحبيبه وليد دمحم فرج عبدهللا30595

98.5سنديون ع بناتقليوبحسناء خالد سعيد عبدالرحمن المحل30596

65.5سنديون ع بناتقليوبخلود خالد سعيد سالم دمحم30597

ف احمد محمود30598 125سنديون ع بناتقليوبداليا سالم اشر

ن دمحم زهران 30599 108سنديون ع بناتقليوببسيطه- دعاء عادل حسي 

59سنديون ع بناتقليوبدعاء عاطف نبيه السيد الطحاوى30600

69.5سنديون ع بناتقليوبدنيا صابر فتوح احمد رجب30601

93.5سنديون ع بناتقليوبدنيا دمحم نجاح الرشيدى30602

120.5سنديون ع بناتقليوبدهب حسن السيد القليونى30603



127.5سنديون ع بناتقليوبدينا اسامه ابوالعطوف دمحم30604

86.5سنديون ع بناتقليوبدينا رمضان عمر شديد30605

125.5سنديون ع بناتقليوبرانيا احمد رضا عبدالعزيز30606

132سنديون ع بناتقليوبرانيا ساىم فوزى عبدالجواد30607

 ابراهيم نض30608
ن
51سنديون ع بناتقليوبرانيا طاهر كرمان

85.5سنديون ع بناتقليوبرحاب ايمن رضا عبدالىح مكن 30609

72سنديون ع بناتقليوبرحاب صالح عبدالسميع دمحم علي30610

99سنديون ع بناتقليوبرحمه انور عبدالعزيزدمحم العروس30611

111.5سنديون ع بناتقليوبرحمه خالد ابراهيم رجب عبدالسميع30612

118.5سنديون ع بناتقليوبرضوى احمد نجاح احمد عليوه30613

ف دمحم اسماعيل مسعد30614 107.5سنديون ع بناتقليوبرضوى اشر

81سنديون ع بناتقليوبرقيه السيد درويش مصطفن درويش30615

117سنديون ع بناتقليوبرقيه حسن عبدالعزيز السيد الشيخ30616

114.5سنديون ع بناتقليوبرقيه صالح عبدالحميد عبدالرحمن الشسي30617

105.5سنديون ع بناتقليوبرقيه دمحم رشاد احمد عبدالعزيز30618

103سنديون ع بناتقليوبرقيه دمحم عبدالننى دمحم30619

ي عبدالتواب احمد فراج30620
71سنديون ع بناتقليوبرقيه مصطفن

ف شعبان عل ابوغانم30621 100سنديون ع بناتقليوبرنا اشر

79.5سنديون ع بناتقليوبرنا السيد حسن دمحم خلف30622

119.5سنديون ع بناتقليوبرنا دمحم سعيد ابراهيم عبدالرحمن30623

120سنديون ع بناتقليوبروان احمد السيد مجاهد ابورزق30624

121سنديون ع بناتقليوبروان السيد نجاح عبدالغنن30625

104سنديون ع بناتقليوبروان دمحم مرزوق السيد عمر30626

65سنديون ع بناتقليوبروان محمود علي دمحم ابوعوف30627

67.5سنديون ع بناتقليوبروحيه خليل عبدالسالم خليل سيد30628

31.5سنديون ع بناتقليوبروحيه عاصم عل دمحم ابو ليله30629

32سنديون ع بناتقليوبرودينا ابراهيم شعراوي محمود30630

116.5سنديون ع بناتقليوبرودينه احمد عبدالحميد دمحم الصالىح30631

95.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- روميساء مصطفن عبدالظاهر مصطفن الشويخ 30632

 متوىلي ابوعوف30633
ن 126.5سنديون ع بناتقليوبريحانه باسم حسي 

86.5سنديون ع بناتقليوبزينب ابراهيم دمحم دياب30634

114.5سنديون ع بناتقليوبزينب تامر احمد عمر ريان30635

84سنديون ع بناتقليوبزينب رفعت دمحم رضوان30636

111.5سنديون ع بناتقليوبزينب ساىمي رضا السيد علم30637

65.5سنديون ع بناتقليوبزينب سعد عبدالعاىط متوىل30638

73.5سنديون ع بناتقليوبزينب سعد عبدالعال حسن نايل30639

84.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- زينب سعيد يوسف ابو سعوديه 30640

يف علي السيد30641
117سنديون ع بناتقليوبزينب شر

115.5سنديون ع بناتقليوبزينب عزت عبدالحميد احمد شبلره30642

78.5سنديون ع بناتقليوبزينب مصطفن عبدالحميد نعيم30643

99سنديون ع بناتقليوبزينب ممتاز احمد احمد الصباغ30644

67سنديون ع بناتقليوبزينب ياش حمدى صالح سلطان30645

100.5سنديون ع بناتقليوبساره ابراهيم سعيد يوسف زيدان30646

ي عطا الحلو30647
ن
75.5سنديون ع بناتقليوبساره انور كرمان

97سنديون ع بناتقليوبساره زكريا السيد صالح الزهوي30648

93.5سنديون ع بناتقليوبساره ساىمي انور حسن30649

103.5سنديون ع بناتقليوبساره سمي  محمود دمحم سطوجي30650

88.5سنديون ع بناتقليوبساره صالح دمحم السيد ابوسقايه30651

89سنديون ع بناتقليوبساره عبدالننى عبدالحميد عبدالننى الحشاش30652

95سنديون ع بناتقليوبساره ماجد شاكر حبيب30653



58.5سنديون ع بناتقليوبساره دمحم عبدالننى عل بدرالدين30654

85.5سنديون ع بناتقليوبساره هشام احمد سعد الصعيدى30655

85.5سنديون ع بناتقليوبساميه دمحم رضا عبدالغفار ابراهيم30656

93سنديون ع بناتقليوبساندى احمد سعيد ابو غانم30657

85.5سنديون ع بناتقليوبسحر احمد سالم ملش30658

106.5سنديون ع بناتقليوبسلسبيل عبدهللا سليمان ابراهيم ابوعوف30659

122سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد صالح الدين احمد ابوالسعود30660

73سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد عبدالسالم دمحم30661

ي30662
87.5سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد عبدالمحسن حسن مكن 

52.5سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد عبدالننى عل ابراهيم30663

72سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد عزالعرب دمحم ابوحسنة30664

56.5سنديون ع بناتقليوبسلىم احمد دمحم اسماعيل سليمان30665

130.5سنديون ع بناتقليوبسلىم اسعد مختار دمحم النواوى30666

89.5سنديون ع بناتقليوبسلىم اسماعيل السيد النصف30667

91.5سنديون ع بناتقليوبسلىم حماده عل عبدالسالم دمحم30668

124سنديون ع بناتقليوبسلىم زينهم دمحم عبدالحميد وهدان30669

120سنديون ع بناتقليوبسلىم ساىمي معوض دمحم السيد30670

ي دمحم القطاوى30671 121سنديون ع بناتقليوبسلىم سعيد عبدالننى

99سنديون ع بناتقليوبسلىم عبدالرحمن ابراهيم فخرى الدين حمزة30672

ي متوىلي دمحم السيىسي30673 76سنديون ع بناتقليوبسلىم عبدالننى

ن متوىل ابوعوف30674 134.5سنديون ع بناتقليوبسلىم دمحم حسي 

ي احمد30675 110سنديون ع بناتقليوبسلىم دمحم عشر

136.5سنديون ع بناتقليوبسلىم محمود حسن جاد هللا30676

68سنديون ع بناتقليوبسلىم محمود سالمه حسن زهره30677

36.5سنديون ع بناتقليوبسلىم هشام عطيه حسن نايل30678

55.5سنديون ع بناتقليوبسلىم ياش السيد عل30679

59.5سنديون ع بناتقليوبسلىم ياش رضا علي30680

ي30681
106سنديون ع بناتقليوبسلوي احمد عبدالمحسن حسن مكن 

133.5سنديون ع بناتقليوبسما عماد عبدالحافظ رمضان السيد30682

134سنديون ع بناتقليوبسماء نارص عل عبدالرحمن القطاوي30683

129.5سنديون ع بناتقليوبسماح انور ابراهيم عبدالرحمن30684

98سنديون ع بناتقليوبسميحه السيد حسن السيد خليفه30685

ن حسن دمحم30686 115.5سنديون ع بناتقليوبسميه ساىمي حسي 

ف دمحم جمعه حمزه30687 130سنديون ع بناتقليوبسندس اشر

ي30688
ن
112سنديون ع بناتقليوبسندس السيد سعيد الدون

85.5سنديون ع بناتقليوبسندس حسام رزق شديد30689

95.5سنديون ع بناتقليوبسندس دمحم عيد احمد سعداوى30690

ي عبدالمنصف خليل عبدالرحمن30691
ن
129سنديون ع بناتقليوبسندس هان

96سنديون ع بناتقليوبسندس وائل عبدهللا عبدالعزيز سالمة30692

115سنديون ع بناتقليوبسندس ياش جميل السيد العرس30693

ن علم30694 92سنديون ع بناتقليوبسنيه ايمن ابراهيم حسني 

80سنديون ع بناتقليوبسنيه محمود دمحمي دمحم30695

ة30696 106.5سنديون ع بناتقليوبسهي  طاهر ابراهيم عمي 

وق احمد عبدالحليم خليفة الشاعر30697 110.5سنديون ع بناتقليوبشر

وق جمال السيد دمحم حجاج30698 117.5سنديون ع بناتقليوبشر

وق حسن عمرابراهيم عماره30699 110سنديون ع بناتقليوبشر

وق سعد حسنن السيد30700 118.5سنديون ع بناتقليوبشر

وق عاطف ابراهيم اسماعيل نض30701 84سنديون ع بناتقليوبشر

وق عاطف سمي  السيدالحاج ابراهيم30702 117سنديون ع بناتقليوبشر

وق دمحم رشاد دمحم30703 117.5سنديون ع بناتقليوبشر



ن30704 وق دمحم عبدالعليم حسن حسي  115سنديون ع بناتقليوبشر

وق دمحم فتىحي سيد30705 94.5سنديون ع بناتقليوبشر

وق مسعود اسماعيل مسعود قاعود30706 92سنديون ع بناتقليوبشر

74سنديون ع بناتقليوبشهد ابراهيم حسن السيد30707

85سنديون ع بناتقليوبشهد احمد يىح عبدالغزيز سالمه30708

57.5سنديون ع بناتقليوبشهد انور عبدالسميع دمحم30709

93.5سنديون ع بناتقليوبشهد حسن حمدى دمحم زهران30710

85.5سنديون ع بناتقليوبشهد حسن عبدالمحسن خليل30711

ن عبدالمؤمن الوكيل30712 66سنديون ع بناتقليوبشهد حسي 

46.5سنديون ع بناتقليوبشهد خالد ريان جالل ريان30713

64سنديون ع بناتقليوبشهد رشدي اسماعيل عطا زيدان30714

130سنديون ع بناتقليوبشهد ساىمي زينهم ابو العزم30715

79سنديون ع بناتقليوبشهد سليمان عثمان دقماق30716

يف عبدالرحمن دمحم30717 91سنديون ع بناتقليوبشهد شر

94سنديون ع بناتقليوبشهد عالء السيد عواد حواش30718

62سنديون ع بناتقليوبشهد عمرو حسن شحاتة30719

ن30720 96.5سنديون ع بناتقليوبشهد فيصل عبدالحميد ابو العني 

113سنديون ع بناتقليوبشهد محمود جمال دمحم المحلي30721

ي السيد عاشور30722
ن
96.5سنديون ع بناتقليوبشهد هان

ي سعيد شحاته30723
ن
99.5سنديون ع بناتقليوبشهد هان

86سنديون ع بناتقليوبشهد وليد صالح بدر عتمان30724

102.5سنديون ع بناتقليوبشيماء احمد ابراهيم ابراهيم القطاوى30725

87سنديون ع بناتقليوبشيماء ايمن مصطفن فتوح اسماعيل30726

130سنديون ع بناتقليوبشيماء عبدالحميد سعيد عل30727

 ابراهيم ابوشحاتة30728
ن
130.5سنديون ع بناتقليوبشيماء نارص كرمان

97.5سنديون ع بناتقليوبشيماء ياش رجب حسن االعش30729

21سنديون ع بناتقليوبصباح حسن متوىلي حسن المحلي30730

130.5سنديون ع بناتقليوبصفا احمد السيد ابوسقاية30731

132.5سنديون ع بناتقليوبضىح صابر فتىح السيد عطيه30732

129.5سنديون ع بناتقليوبضىح ضياء دمحم السيد30733

124.5سنديون ع بناتقليوبضىح عصام بدوى مجاهد ابورزق30734

127.5سنديون ع بناتقليوبضىح عصمت سليمان عبدالرحمن30735

113سنديون ع بناتقليوبضىح عالء عبدالعزيز محمود غانم30736

123سنديون ع بناتقليوبضىح دمحم السيد ابراهيم ابوبنايه30737

18سنديون ع بناتقليوبعايده دمحم جمال عبدالعليم عل ربيع30738

4.5سنديون ع بناتقليوبعال احمد صالح ابراهيم الصالىح30739

77سنديون ع بناتقليوبعال حاتم علي البدوي30740

119.5سنديون ع بناتقليوبعلياء عل دمحم محفوظ حمزة30741

47سنديون ع بناتقليوبعلياء نارص سليمان حسان سليمان30742

135سنديون ع بناتقليوبغاده حمدى ابراهيم احمد عتمان30743

104سنديون ع بناتقليوبفادية طارق صالح زيد30744

126سنديون ع بناتقليوبفاطمه تامر ابراهيم ابو طالب30745

70سنديون ع بناتقليوبفاطمه تامر احمد رمضان عمر30746

ي30747
ن
55.5سنديون ع بناتقليوبفاطمه حمدي عبدالعزيز الملحان

55سنديون ع بناتقليوبفاطمه رمضان درويش مصطفن30748

71.5سنديون ع بناتقليوبفاطمه سالم رضا سالم30749

129سنديون ع بناتقليوبفاطمه سعيد حسن دمحم30750

72سنديون ع بناتقليوبفاطمه سيد سالمة هندى30751

يف30752 107سنديون ع بناتقليوبفاطمه عادل رشاد احمد شر

81.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- فاطمه فتىحي فراج الدهشان 30753



!VALUE#سنديون ع بناتقليوبفاطمه دمحم سمي  عبدالرحمن30754

104سنديون ع بناتقليوبفاطمه ممدوح حامد حسن30755

118.5سنديون ع بناتقليوبفتحيه يوسف علي يوسف30756

129سنديون ع بناتقليوبفرحه نعيم دمحم محمود30757

30758
ن
125.5سنديون ع بناتقليوبفرحه ياش السيد عل الملحان

16سنديون ع بناتقليوبقمر رمضان دمحم فرج عبدهللا30759

ن30760 64.5سنديون ع بناتقليوبقمر يحن  انور دمحم ابوالعيني 

105سنديون ع بناتقليوبلقاء نزيه عبدالرحمن ابراهيم الجزار30761

ى حمزه30762 81.5سنديون ع بناتقليوبمروه ابراهيم ابراهيم بحي 

 السيد سابق30763
ن
42.5سنديون ع بناتقليوبمروه حمدى كرمان

45سنديون ع بناتقليوبمروه عالء عبدالظاهر دمحم نعيم30764

 علي30765
ن 71سنديون ع بناتقليوبمروه دمحم امي 

49.5سنديون ع بناتقليوبمروه دمحم علي السيد30766

ى حمزه30767 79.5سنديون ع بناتقليوبمريم ابراهيم ابراهيم بحي 

117.5سنديون ع بناتقليوبمريم ابراهيم احمد علي عاشور30768

44سنديون ع بناتقليوبمريم احمد صالح جالل30769

80سنديون ع بناتقليوبمريم احمد ممدوح امام عليوه30770

82سنديون ع بناتقليوبمريم السيد اسماعيل السيد االعض30771

128سنديون ع بناتقليوبمريم جمال اسماعيل ابراهيم حمد30772

94.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- مريم رضا فكرى الحشاش 30773

101.5سنديون ع بناتقليوبمريم سعيد السيد شعبان النص30774

99سنديون ع بناتقليوبمريم سعيد عبدالقادر امام السيد30775

88.5سنديون ع بناتقليوبمريم سالمه احمد سابق30776

84.5سنديون ع بناتقليوبمريم سالمه دمحم الصباغ30777

يف سالمة عيد العزيز مرسي30778 97.5سنديون ع بناتقليوبمريم شر

47.5سنديون ع بناتقليوبمريم طلعت حسنىشحاته خميس30779

32سنديون ع بناتقليوبمريم عادل دمحم عيد30780

ن ابراهيم30781 70.5سنديون ع بناتقليوبمريم عاطف امي 

76.5سنديون ع بناتقليوبمريم عبدالحميد السيد احمد عامر30782

105.5سنديون ع بناتقليوبمريم عالء رمضان حسن عليوة30783

90سنديون ع بناتقليوبمريم عماد حمدى ابو السعود عل30784

79سنديون ع بناتقليوبمريم عماد سعيد عبدالحميد30785

53سنديون ع بناتقليوبمريم عماد دمحم السيد عباس30786

60.5سنديون ع بناتقليوبمريم عمرو دمحم حامد ابوزينة30787

ي30788
118سنديون ع بناتقليوبمريم مجدي متوىلي مصطفن

129سنديون ع بناتقليوبمريم محرم فؤاد ابراهيم30789

118.5سنديون ع بناتقليوبمريم دمحم ابراهيم اسماعيل نض30790

81.5سنديون ع بناتقليوبمريم دمحم ابراهيم دمحم30791

96سنديون ع بناتقليوبمريم دمحم عل ابو سقايا30792

ن سنوس30793  حسي 
50سنديون ع بناتقليوبمريم مصطفن

80سنديون ع بناتقليوبمريم مقبول دمحم مقبول جودة30794

121سنديون ع بناتقليوبمريم ممدوح عبدالكريم الفف 30795

85.5سنديون ع بناتقليوبمريم نبيل عبدالرحمن ابراهيم الجزار30796

97.5سنديون ع بناتقليوبملك احمد السيد عبدالخالق ابوالسعود30797

113سنديون ع بناتقليوبملك احمد عباس دمحم30798

100.5سنديون ع بناتقليوبملك احمد دمحم احمد عبدالغنن30799

ف عبدالعزيز عل درويش30800 94سنديون ع بناتقليوبملك اشر

ف دمحم دمحم عل30801 80.5سنديون ع بناتقليوبملك اشر

ي ابو طالب30802
61.5سنديون ع بناتقليوبملك حسن مصطفن

121سنديون ع بناتقليوبملك خالد ابراهيم شحاته30803



ي30804
ن
يف علي الدون

26سنديون ع بناتقليوبملك شر

95سنديون ع بناتقليوبملك صديق نجاح حسن عطية30805

93.5سنديون ع بناتقليوبملك ماهر عزب عزب الجزار30806

94سنديون ع بناتقليوبملك دمحم عبدالمنصف علي عبدالعزيز30807

ن احمد زهران30808 106.5سنديون ع بناتقليوبملك محمود حسي 

93سنديون ع بناتقليوبملك محمود سيد ابراهيم30809

ن30810 114.5سنديون ع بناتقليوبملك منتض السيد موسي ابوالعنيى

ي حسن عبدالرحمن الشاعر30811 114.5سنديون ع بناتقليوبملك يحن 

83.5سنديون ع بناتقليوبمنار صفوت دمحم بيوىمي البهادي30812

128.5سنديون ع بناتقليوبمنار عبدالننى خليل حامد راشد30813

85سنديون ع بناتقليوبمنة هللا حسن دمحم الصباغ30814

 القليونى30815
ن 57سنديون ع بناتقليوبمنة هللا سيد مجدى حساني 

103.5سنديون ع بناتقليوبمنة هللا صالح دمحم منىس30816

81سنديون ع بناتقليوبمنة هللا طارق سعيد دمحم30817

ي30818
125.5سنديون ع بناتقليوبمنة هللا عادل رضا عبدالىحي مكن 

93.5سنديون ع بناتقليوبمنة هللا عيد السيد ابراهيم ابراهيم30819

68.5سنديون ع بناتقليوبمنة هللا دمحم سعيد دمحم رخا30820

123.5سنديون ع بناتقليوبمنة هللا دمحم عبدالرحمن دمحم الصباغ30821

40.5سنديون ع بناتقليوبمنه احمد فتىح جاد30822

 احمد الفف 30823
ن
24.5سنديون ع بناتقليوبمنه احمد كرمان

97.5سنديون ع بناتقليوبمنه اسامه عبدالظاهر السيد مسعد30824

80.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- منه تامر دمحم امامالعروسي 30825

54.5سنديون ع بناتقليوبمنه خالد السيد عبدالرازق30826

111سنديون ع بناتقليوبمنه رضا عبدالرسول امام الطوجن30827

63.5سنديون ع بناتقليوبمنه عبدالعزيز احمد عبدالعزيز ابو عل30828

80.5سنديون ع بناتقليوبمنه دمحم ابراهيم دمحم نور الدين30829

26سنديون ع بناتقليوبمنه دمحم احمدابراهيم عمار30830

72سنديون ع بناتقليوبمها عل احمد عل30831

يف30832 125.5سنديون ع بناتقليوبىم ابراهيم عبدالعليم احمد شر

91سنديون ع بناتقليوبىم احمد عل حسن العجوز30833

83سنديون ع بناتقليوبىم مجدى عبدالمجيد حسن وهبة30834

 علي االعض 30835
ن 82.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- ىم دمحم امي 

100سنديون ع بناتقليوبىم دمحم دمحم احمد نور الدين30836

120سنديون ع بناتقليوبىم موسي حسن موسي30837

79سنديون ع بناتقليوببسيطه- ىم وليد دمحم احمد ابو رزق 30838

28.5سنديون ع بناتقليوبمىاده السيد عبدهللا امام الشافع30839

123.5سنديون ع بناتقليوبناديه عمرو عبدالمنعم ابورواش حمزه30840

56.5سنديون ع بناتقليوبناهد فتىح دمحم دمحم عباس30841

39.5سنديون ع بناتقليوبنجاه خالد سعيد عيد30842

90.5سنديون ع بناتقليوبنجالء ياش فتىح عبدربه سليمان30843

30844
ن
ن ابراهيم كرمان 59.5سنديون ع بناتقليوبنجوى حسي 

66.5سنديون ع بناتقليوبنجوى سعد سيد عبدالستار30845

76سنديون ع بناتقليوبنجوي دمحم مىحي دمحم فرج هللا30846

88.5سنديون ع بناتقليوبندى ابراهيم عبدالحميد المضي30847

122.5سنديون ع بناتقليوبندى احمد حسن زهران30848

59.5سنديون ع بناتقليوبندى انور صالح الدين حمزة30849

110.5سنديون ع بناتقليوبندى انور عبدالعزيز سليمان ابو رحيم30850

134سنديون ع بناتقليوبندى تامر فوزي عبدالجواد30851

ي30852 ي بحي  ن بحي  71.5سنديون ع بناتقليوبندى حسي 

129سنديون ع بناتقليوبندى رشدى السيد زكريا وهدان30853



يف رمضان عامر30854 69سنديون ع بناتقليوبندى شر

80.5سنديون ع بناتقليوببيسطه- ندى عبدالكريم سيد دمحم مخاطه 30855

ي السيد سالمة شادوف 30856 84.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- ندى عبدالننى

30857
 
99سنديون ع بناتقليوبندى عصام محمود امام عبدالباق

130سنديون ع بناتقليوبندى عل حسن دمحم30858

67سنديون ع بناتقليوبندى دمحم حمدي عبدالرحمن30859

138سنديون ع بناتقليوبندى محمود السيد منىس30860

90سنديون ع بناتقليوبندى نبيل رزق عبدالفتاح جيوسر30861

114سنديون ع بناتقليوبنعمات دمحم رياض عبدالجواد علوان30862

ي احمد30863
105سنديون ع بناتقليوبنغم عالءالدين حسنن

27سنديون ع بناتقليوبنوال جمال سيد بركات30864

49.5سنديون ع بناتقليوبنور احمد نبيه السيد نعيم30865

123سنديون ع بناتقليوبنور حسن احمد نايل30866

31سنديون ع بناتقليوبنور دمحم دمحم البهادى30867

ى30868 67.5سنديون ع بناتقليوبنورا عاطف عبدالجليل دمحمى بحي 

84سنديون ع بناتقليوبنورا عمرو ابراهيم عابدين30869

115سنديون ع بناتقليوبنورا مجدى رشاد قاعود30870

ن30871 99.5سنديون ع بناتقليوبنورهان ابراهيم فتىح احمد حسي 

 ابراهيم ابوشحاتة30872
ن
15سنديون ع بناتقليوبنورهان ابراهيم كرمان

56سنديون ع بناتقليوبنورهان ابراهيم يوسف ابراهيم30873

68.5سنديون ع بناتقليوبنورهان السيد دمحم زهران30874

86.5سنديون ع بناتقليوبنورهان ايمن رمضان السيد عبدهللا30875

119.5سنديون ع بناتقليوبنورهان تامر عبدالحميد السيد الحلو30876

94سنديون ع بناتقليوبنورهان عماد اسماعيل دمحم دنانة30877

31سنديون ع بناتقليوبنورهان عواد دمحم عواد30878

126.5سنديون ع بناتقليوبنورهان فؤاد عبدالحميد نعيم30879

89.5سنديون ع بناتقليوبنورهان دمحم امبانى السيد الحويط30880

ه رضا عبدالعزيز دمحم هالل30881 129.5سنديون ع بناتقليوبني 

ه ياش عبدالمنعم دمحمى عبدالواحد30882 119سنديون ع بناتقليوبني 

94سنديون ع بناتقليوبهاجر السيد دمحم حبش30883

ي30884
84.5سنديون ع بناتقليوبهاجر سمي  حسن خاطر مصطفن

75.5سنديون ع بناتقليوبهاجر عل سيد احمد السيد سيد احمد30885

92.5سنديون ع بناتقليوبهاجر عماد حمدى عبدالعزيز30886

45.5سنديون ع بناتقليوبهاجر مصطفن عل حسن خلف30887

62سنديون ع بناتقليوبهاله علي علي الصباغ30888

35سنديون ع بناتقليوبهايدى رجب حنفن محمود حسن30889

ى30890 74.5سنديون ع بناتقليوبهبه مسعد دمحم بحي 

81.5سنديون ع بناتقليوبهدى كمال صالح ابراهيم خلق30891

76سنديون ع بناتقليوبهدى دمحم عاصم دمحم30892

24سنديون ع بناتقليوبهدى مسعد عبدالسميع جواش30893

123.5سنديون ع بناتقليوبهمت عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم االجهورى30894

 عبدالعزيز عبدالحميد سليمان30895
ن
96.5سنديون ع بناتقليوبهمسه هان

109.5سنديون ع بناتقليوبهند رضا حسن سالمه شادوف30896

يف مجدي حسن صيسح30897 81سنديون ع بناتقليوبوفاء شر

 قاعود30898
ن
27سنديون ع بناتقليوبوفاء دمحم رضا كرمان

61.5سنديون ع بناتقليوبيارا السيد دمحمابراهيم عبدالعال30899

 جمعه سليمان30900
 
61سنديون ع بناتقليوبيارا شوق

69.5سنديون ع بناتقليوبيارا عادل دمحم محمود حمزة30901

110سنديون ع بناتقليوبيارا عاطف فاروق عبدالعاىطي ابراهيم30902

 محمود السيد نعيم30903
ن
114سنديون ع بناتقليوبيارا هان



ي30904 ي دمحم عشر
ن
98.5سنديون ع بناتقليوبيارا هان

 حسن عبدالهادي متوىلي30905
ن 96سنديون ع بناتقليوبياسمي 

يف السيد دمحم الجمل 30906 ن شر 81.5سنديون ع بناتقليوببسيطه- ياسمي 

ن صالح عبدالعزيز سليمان ابو رحيم30907 78سنديون ع بناتقليوبياسمي 

ن عطا هللا ابوزيد علي30908 27.5سنديون ع بناتقليوبياسمي 

ن وليد السيد سيد احمد30909 101سنديون ع بناتقليوبياسمي 

81سنديون ت أقليوببسيطه- ابراهيم ابو العال ابراهيم ابو العال 30910

ن خليل30911 26سنديون ت أقليوبابراهيم ابوشيع ابراهيم حسي 

48.5سنديون ت أقليوبابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم30912

65سنديون ت أقليوبابراهيم احمد ابراهيم عبدالمنعم30913

58سنديون ت أقليوبابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل عليوة30914

49سنديون ت أقليوبابراهيم جمال ابراهيم غنيم30915

59سنديون ت أقليوبابراهيم جمال دمحم القصاص30916

15.5سنديون ت أقليوبابراهيم عادل بيوىم ابراهيم النصف30917

69سنديون ت أقليوبابراهيم عبدالمنعم عبدالمنعم دمحمى الجمال30918

59.5سنديون ت أقليوبابراهيم عل ابراهيم اسماعيل نايل30919

69.5سنديون ت أقليوببسيطه- ابراهيم مجدى ابراهيم ابراهيم العطار 30920

75سنديون ت أقليوبابراهيم دمحم ابراهيم ابراهيم30921

92.5سنديون ت أقليوبابراهيم دمحم ابراهيم علي30922

81.5سنديون ت أقليوبابراهيم دمحم طنطاوى احمد30923

30924
ن
57سنديون ت أقليوبابراهيم دمحم عبدالخالق ابراهيم كرمان

84.5سنديون ت أقليوبابراهيم مرس اسماعيل ابراهيم سالم30925

65.5سنديون ت أقليوبابراهيم يحن  عل عبدالرحمن دمحم30926

46.5سنديون ت أقليوباحمد ابراهيم عبدالعال عبدالعظيم نضالدين30927

ي30928
87سنديون ت أقليوباحمد ابراهيم دمحم ابوالنض الطوجن

ي الدين السيد30929 60.5سنديون ت أقليوباحمد ابراهيم محن 

83.5سنديون ت أقليوباحمد اسماعيل السيد النص30930

71.5سنديون ت أقليوباحمد السيد صالح ابوسعوديه30931

58.5سنديون ت أقليوباحمد انور احمد حسن عاشور30932

93.5سنديون ت أقليوباحمد ايمن السيد عبدالفتاح عاشور30933

57.5سنديون ت أقليوباحمد ايمن رضا ابوسقايه30934

 عطية30935
 
71.5سنديون ت أقليوباحمد جمال ابراهيم الدسوق

99سنديون ت أقليوباحمد حسن دمحم ابراهيم مخاطه30936

!VALUE#سنديون ت أقليوباحمد حماده عبدالعظيم نعيم30937

74سنديون ت أقليوباحمد رضا عبدالرحمن دياب30938

ن ابراهيم30939 97سنديون ت أقليوباحمد سعيد حسي 

79سنديون ت أقليوباحمد سعيد عبدالحميد نض الدين30940

 دمحم التفهناوى30941
ن
60سنديون ت أقليوباحمد طارق كرمان

29.5سنديون ت أقليوباحمد طاهر اسماعيل دنانه30942

81سنديون ت أقليوباحمد عادل احمد نض30943

106سنديون ت أقليوباحمد عادل بدر ابراهيم30944

93سنديون ت أقليوباحمد عبدالكريم عمر ابراهيم عمارة30945

99سنديون ت أقليوباحمد عالء اسماعيل دمحمالعرايىسر30946

55.5سنديون ت أقليوباحمد عل احمد عبدالهادى القليونى30947

69.5سنديون ت أقليوباحمد عل عبدالعليم ربيع30948

63سنديون ت أقليوباحمد كمال احمد نض30949

121.5سنديون ت أقليوباحمد ماهر عبدالعزيز الصالىحي30950

114سنديون ت أقليوباحمد دمحم احمد امام ابو العرايا30951

125.5سنديون ت أقليوباحمد دمحم احمد دمحم الخوىل30952

63سنديون ت أقليوباحمد دمحم السيد حسن نايل30953



112.5سنديون ت أقليوباحمد دمحم جمال الدين دمحم عبدالعزيز30954

53سنديون ت أقليوباحمد دمحم رضا ابراهيم30955

85سنديون ت أقليوباحمد دمحم دمحم ابراهيم30956

30957
ن
 عواد دمحمالشنوان

ن
114.5سنديون ت أقليوباحمد هان

120سنديون ت أقليوباسالم اسامه دمحم صالح صالح30958

ف عبدالحميد ابراهيم30959 38سنديون ت أقليوباسالم دمحم اشر

61.5سنديون ت أقليوباسالم ممدوح السيد عبدالرحمن30960

ي ابوطالب30961
ن
ي ابوطالب كرمان

ن
!VALUE#سنديون ت أقليوباسالم هان

103سنديون ت أقليوباسالم ياش احمد احمد البارودى30962

99.5سنديون ت أقليوباسماعيل ايمن اسماعيل نور الدين30963

34.5سنديون ت أقليوباسماعيل ممدوح اسماعيل دمحم30964

ى30965 ى جمال بحي  ف بحي  84.5سنديون ت أقليوباشر

ف يحن  السيد السيد عل30966
43.5سنديون ت أقليوباشر

85سنديون ت أقليوبالسيد ابراهيم السيد ابراهيم30967

61سنديون ت أقليوبالسيد دمحم السيد علي30968

72.5سنديون ت أقليوبامي  ابراهيم دمحم السيد حبش30969

97سنديون ت أقليوبانس السيد ابراهيم السيد دمحم30970

ن 30971 69.5سنديون ت أقليوببسيطه- ايهاب دمحم ناجح دمحم حساني 

60سنديون ت أقليوببدر رمضان شحات السيد30972

68سنديون ت أقليوببدران عماد دمحم شحات الحويط30973

ي30974
ن
82سنديون ت أقليوببسام عزت السيد علي الدون

99سنديون ت أقليوببالل احمد شافع عبدالغفار ابو عيده30975

ن30976 ن جمعه حسي  82سنديون ت أقليوبجمعه حسي 

33سنديون ت أقليوبحازم شديد عبدالجليل شديد مرس30977

102.5سنديون ت أقليوبحامد دمحم حامد محمود ابونعمة30978

24سنديون ت أقليوبحسام حسن عبدالحميد السيد النص30979

61سنديون ت أقليوببسيطه- حسام حسن عبدالعليم احمد حسن 30980

67سنديون ت أقليوبحسام حمدى اسماعيل سليمان سالم30981

88سنديون ت أقليوبحسام داسر عبدالحميد عبدالحميد نعيم30982

99.5سنديون ت أقليوبحسن احمد ابراهيم عبدالعزيز30983

131سنديون ت أقليوبحسن سالمه دمحم سالمه دمحم30984

92.5سنديون ت أقليوبحسن عبدالخالق علي عبدالخالق30985

ن30986 77سنديون ت أقليوبحسن محمود حسن ابو العني 

7سنديون ت أقليوبحسن وائل حسن سالم ابراهيم30987

126.5سنديون ت أقليوبرضا ساىم سعيد عل عيد هللا30988

109.5سنديون ت أقليوبرضا عبدالمنعم عبدالظاهر عبدالنعم ابو غز30989

83سنديون ت أقليوبرضا دمحم رضا قراقيش30990

110.5سنديون ت أقليوبزياد احمد دمحم امام العروس30991

69سنديون ت أقليوبزياد عبدالحميد عرنى عبدالحميدالحشاش30992

75سنديون ت أقليوبسعد عصام سعد غريب جادهللا30993

30994
ن
52.5سنديون ت أقليوبسعد دمحم رزق شديد الملحان

100سنديون ت أقليوبسعد نبهان احمد ابو شحاته30995

132سنديون ت أقليوبسعيد عادل سعيد بهجات30996

107سنديون ت أقليوبسعيد دمحم سعيد عبدالخالق الصباغ30997

!VALUE#سنديون ت أقليوبسعيد دمحمى فراج دمحمى حسان30998

35.5سنديون ت أقليوبسعيد محمود متوىل امام ابو طالب30999

112.5سنديون ت أقليوبسالمه تامر سالمه ريان31000

129.5سنديون ت أقليوبسمي  احمد حامد محمودابونعمه31001

84سنديون ت أقليوبسيف دمحم ابراهيم ابراهيم ابو جهل31002

يف حامد نجاح دمحم31003 111.5سنديون ت أقليوبشر



98سنديون ت أقليوبصالح محمود علي عيىسي31004

120.5سنديون ت أقليوبصالح ابراهيم صالح الصباغ31005

110سنديون ت أقليوبصالح احمد صالح رزق31006

27.5سنديون ت أقليوبصالح سعد صالح دمحم31007

 سليمان عاشور31008
ن
125.5سنديون ت أقليوبصالح سعيد كرمان

ف دمحم قنديل31009 26.5سنديون ت أقليوبعادل اشر

73.5سنديون ت أقليوبعبدالحميد السيد عبدالحميد مصطفن عبدالحليم31010

52.5سنديون ت أقليوبعبدالخالق وليد عبدالخالق خليل رجب31011

74.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالمنعم31012

127سنديون ت أقليوبعبدالرحمن حسن دمحم قطب سيد احمد31013

ي عبدالغفار احمد31014 23سنديون ت أقليوبعبدالرحمن خي 

 خليفه عبدالعال حموده31015
 
3سنديون ت أقليوبعبدالرحمن زنان

ى 31016 103سنديون ت أقليوببسيطه- عبدالرحمن ساىم عبدالجليل دمحمى بحي 

يف ابراهيم عماره31017 10سنديون ت أقليوبعبدالرحمن شر

يف اسماعيل ابراهيم عل 31018 84سنديون ت أقليوببسيطه- عبدالرحمن شر

5.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن عاطف دمحم دمحم31019

ن ابوسالمه 31020 ن حسي  89سنديون ت أقليوببسيطه- عبدالرحمن عل حسي 

86سنديون ت أقليوبعبدالرحمن عل عبدالرحمن عل عطيه31021

16.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن عمر دمحم دمحم31022

16.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن دمحم صابر الصباغ31023

يف31024 132.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن دمحم عل دمحم شر

44سنديون ت أقليوبعبدالرحمن مصطفن محمود حامد خلف31025

86.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن نارص السيد دمحمالخوىل31026

122.5سنديون ت أقليوبعبدالرحمن نجاح دمحمى عبدالمنعم سيد احمد31027

84سنديون ت أقليوببسيطه- عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم احمد الجمل 31028

ي31029
101.5سنديون ت أقليوبعبدالظاهر احمد عبدالظاهر عبدالعزيز الفف 

33.5سنديون ت أقليوبعبدالعزيز بدر سعيد دمحم عل31030

75.5سنديون ت أقليوبعبدالعزيز طاهر عبدالعزيز احمد زهران31031

ي علي السيد 31032
ن
74سنديون ت أقليوببسيطه- عبدالغفار سامح بسيون

73سنديون ت أقليوبعبدالقادر محمود عبدالقادر محمود نورالدين31033

33سنديون ت أقليوبعبدالكريم ايهاب امام عبدالكريم شادوف31034

67سنديون ت أقليوبعبدهللا ابراهيم رشاد حامد31035

49سنديون ت أقليوبعبدهللا ابراهيم عبدالرحمن عل31036

48سنديون ت أقليوبعبدهللا احمد السيد ابراهيم سنبل31037

93سنديون ت أقليوبعبدهللا احمد فتىح شحاته ابوخميس31038

ي31039
ن
79.5سنديون ت أقليوبعبدهللا اسامه عماره الشنوان

ف ابراهيم الحشاش31040 98.5سنديون ت أقليوبعبدهللا اشر

21سنديون ت أقليوبعبدهللا تامر دمحم عبدالعزيز الفف 31041

33سنديون ت أقليوبعبدهللا رافت السيد حسن النجار31042

102سنديون ت أقليوبعبدهللا رضا عطا مرس شادوف31043

77.5سنديون ت أقليوبعبدهللا عمرو دمحم مرزوق شمعون31044

68.5سنديون ت أقليوبعبدهللا عمرو مرزوق متوىل ابراهيم31045

50.5سنديون ت أقليوبعبدهللا فؤاد عبدالعزيز ابو سعوديه31046

76سنديون ت أقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا عل العروس31047

79.5سنديون ت أقليوبعبدهللا محمود احمد احمد محمود31048

57.5سنديون ت أقليوبعبدالمنعم عبدالسالم عبدالمنعم رخا31049

71سنديون ت أقليوبعطية حمدي عطية احمد31050

87.5سنديون ت أقليوبعالء عبدالعزيز سيد عبدالعزيز فاضل31051

62.5سنديون ت أقليوبعل ايمن احمد البنا31052

41.5سنديون ت أقليوبعل حماده علي عبدالحميد مسامي 31053



98.5سنديون ت أقليوبعل عمر دمحم دنانه31054

ي اسماعيل النص31055
63سنديون ت أقليوبعماد حسنن

23سنديون ت أقليوبعمر احمد عبدالسالم دمحم عبدالسالم31056

56.5سنديون ت أقليوبعمر احمد علي شور31057

81.5سنديون ت أقليوبعمر دمحم عيد جادهللا القط31058

ن عبدالفتاح حسن31059  حسي 
ن
82.5سنديون ت أقليوبعمر هان

82.5سنديون ت أقليوببسيطه- عمرو احمد صالح دمحم غانم 31060

74.5سنديون ت أقليوبعمرو عبدربه علي عبدالرحمن31061

81.5سنديون ت أقليوبفتوح يىحي احمد جيى31062

82سنديون ت أقليوببسيطه- فراج شحته فراج ابراهيم سابق 31063

30سنديون ت أقليوبكريم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم31064

88سنديون ت أقليوبكريم السيد اسماعيل السيد مصطفن31065

37.5سنديون ت أقليوبكريم بيوىمي دمحم دمحم العروس31066

76.5سنديون ت أقليوبكريم طارق سعيد فاضل31067

ن بدر قاعود31068 62.5سنديون ت أقليوبكريم عالء حسي 

ن31069 106.5سنديون ت أقليوبكريم فيصل عبدالحميد ابو العني 

99.5سنديون ت أقليوبكريم دمحم عبدهللا دمحم ابراهيم31070

31071
ن
!VALUE#سنديون ت أقليوبلؤى رزق ابراهيم رزق الملحان

118سنديون ت أقليوبمازن دمحم شعبان عل غانم31072

106سنديون ت أقليوبمجدى ابراهيم مجدى ابراهيم خليفه31073

91.5سنديون ت أقليوبدمحم ابراهيم ابو السعود وهدان31074

34سنديون ت أقليوبدمحم ابراهيم بيوىمي ابراهيم31075

71سنديون ت أقليوببسيطه- دمحم احمد عبدالحفيظ العروس 31076

17.5سنديون ت أقليوبدمحم احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحنبوىلي31077

65.5سنديون ت أقليوبدمحم احمد عبدالسالم الصباغ31078

82.5سنديون ت أقليوبدمحم احمد عبدالعزيز عل الطوجن31079

71سنديون ت أقليوبدمحم احمد عبدالوهاب المحلي31080

86.5سنديون ت أقليوبدمحم احمد فراج السيد عشماوى31081

116سنديون ت أقليوبدمحم احمد متوىلي ابو صالح31082

45.5سنديون ت أقليوبدمحم احمد دمحم شادوف31083

103سنديون ت أقليوبدمحم احمد نحمدو النجار31084

92.5سنديون ت أقليوبدمحم اسماعيل اسماعيل عبدالهادى حبىسر31085

ف عبدالرحيم خلف31086 82سنديون ت أقليوبدمحم اشر

ف دمحم دمحم ابوسعوديه31087 77.5سنديون ت أقليوبدمحم اشر

63سنديون ت أقليوبدمحم السيد عبدالمنعم السيد الطحاوي31088

67.5سنديون ت أقليوبدمحم السيد علي وهدان31089

78.5سنديون ت أقليوبدمحم السيد دمحم عبيد31090

ي31091
59سنديون ت أقليوبدمحم ايمن سمي  السيد الفف 

54.5سنديون ت أقليوبدمحم بيوىم احمد بيوىم الضلع31092

93.5سنديون ت أقليوبدمحم تامر السيد اسماعيل الحناوى31093

87سنديون ت أقليوبدمحم تيسي  عبدالرحيم سعيد31094

93سنديون ت أقليوبدمحم جمال عبدالعزيز عل الطوجن31095

61سنديون ت أقليوبدمحم حسن احمد عطوه31096

ن بيوىم دمحم طه31097 98.5سنديون ت أقليوبدمحم حسي 

107سنديون ت أقليوبدمحم حمدى حسن السيد خليفه31098

ن عبدالرحمن31099 95سنديون ت أقليوبدمحم حمدي حساني 

86.5سنديون ت أقليوبدمحم حمدي عبدالستار دمحم31100

54سنديون ت أقليوبدمحم خاطر نبيه الطحاوي31101

123.5سنديون ت أقليوبدمحم خالد ابراهيم دمحم نض31102

90سنديون ت أقليوبدمحم خالد سعيد الصباغ31103



101سنديون ت أقليوبدمحم خالد عبدربه مرس نايل31104

ي31105 38.5سنديون ت أقليوبدمحم رضا فتوح بحي 

22سنديون ت أقليوبدمحم رمضان عبدالمنعم رخا31106

83.5سنديون ت أقليوببسيطه- دمحم ساىم خليل حسن عليوه 31107

20سنديون ت أقليوبدمحم سعد دمحم رزق31108

ى31109 26سنديون ت أقليوبدمحم سعد دمحم دمحمى بحي 

ن سابق31110 113سنديون ت أقليوبدمحم سعيد ابوزيد حسي 

ن31111 84سنديون ت أقليوبدمحم سعيد حسن موس ابوالعيني 

103سنديون ت أقليوبدمحم سعيد عبدالحميد السيدالحلو31112

73سنديون ت أقليوبدمحم سعيد عبدالظاهر سالمه ريان31113

57.5سنديون ت أقليوبدمحم سمي  عبدالفتاح حسن اسماعيل31114

88سنديون ت أقليوبدمحم سيد احمد عبدالرحمن دمحم31115

يف السيد عل ابوسقاية31116 100.5سنديون ت أقليوبدمحم شر

ي دمحم31117 يف عبدالننى
57.5سنديون ت أقليوبدمحم شر

يف هالل مسعود31118 21.5سنديون ت أقليوبدمحم شر

45سنديون ت أقليوبدمحم صالح احمد زنبوع31119

118سنديون ت أقليوبدمحم طاهر ابراهيم حسن31120

43سنديون ت أقليوبدمحم عاطف دمحم دمحم31121

49سنديون ت أقليوبدمحم عبدالحميد فتىح سعيد عبدالعال31122

76.5سنديون ت أقليوبدمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد31123

132.5سنديون ت أقليوبدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن الفف 31124

ي محمود31125
ي حسنن

ن
21سنديون ت أقليوبدمحم عبدالشاق

ي دمحم ابراهيم31126
29.5سنديون ت أقليوبدمحم عبدالغنن

67سنديون ت أقليوبدمحم عبدربه عبدالهادي عبدربه31127

111سنديون ت أقليوبدمحم عصام نجاح السيد عليوة31128

55سنديون ت أقليوبدمحم عل عبدالرحمن عل ا لموىل31129

95سنديون ت أقليوبدمحم علي عبدالخالق الجزار31130

94سنديون ت أقليوبدمحم عماد مرزوق الصباغ31131

62سنديون ت أقليوبدمحم عماد مرزوق متوىل نعيم31132

79سنديون ت أقليوبدمحم عمرو عبدالكريم بيوىم31133

75سنديون ت أقليوبدمحم مجدى رمضان احمد عمر31134

ن31135 103سنديون ت أقليوبدمحم دمحم محب الدين حساني 

!VALUE#سنديون ت أقليوبدمحم محمود شحات محمود خضي 31136

71.5سنديون ت أقليوبدمحم مصطفن ابراهيم الصباغ31137

106.5سنديون ت أقليوبدمحم نارص اسماعيل سليمان سالم31138

60.5سنديون ت أقليوبدمحم وليد دمحم السيد31139

93سنديون ت أقليوبمحمود احمد عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم31140

ف فتوح دمحم فرج31141 74.5سنديون ت أقليوبمحمود اشر

100.5سنديون ت أقليوبمحمود حسن حامد حسان احمد31142

102.5سنديون ت أقليوبمحمود طارق عبدالخالق عبدالحميد31143

45سنديون ت أقليوبمحمود عادل نجاح دمحمي31144

106سنديون ت أقليوبمحمود عبدالحميد دمحم الخوىلي31145

123.5سنديون ت أقليوبمحمود عبدالعزيز بدر عبدالعزيز ابراهيم31146

118سنديون ت أقليوبمحمود عالء مجدي الصباغ31147

67.5سنديون ت أقليوبمحمود دمحم السيد وهدان31148

22.5سنديون ت أقليوبمحمود مصطفن محمود عثمان31149

 سعيد دمحم عابدين31150
ن
108.5سنديون ت أقليوبمحمود هان

53سنديون ت أقليوبمحن  حسن محن  دمحم فرج هللا31151

ن سعيد فريج هارون31152 77سنديون ت أقليوبمروان حسي 

99سنديون ت أقليوبمروان عادل بيوىمي عليوة31153



ي السيد عبدالخالق31154
ن
81سنديون ت أقليوبمروان هان

90سنديون ت أقليوبمصطفن ابراهيم عبدالفتاح عبدالقادر31155

83سنديون ت أقليوبمصطفن احمد سعيد ابو سقايه31156

123.5سنديون ت أقليوبمصطفن السيد احمد ابوشحاته31157

61سنديون ت أقليوبمصطفن انور صالح عبدالحميد المحل31158

ي31159
ن
ف احمد عبدالشاق 44سنديون ت أقليوبمصطفن تامر اشر

70سنديون ت أقليوبمصطفن حسن دمحم حسن عليوه31160

74سنديون ت أقليوبمصطفن رجب خليل رجب31161

103سنديون ت أقليوبمصطفن سعيد عل وتوت31162

114.5سنديون ت أقليوبمصطفن سعيد مصطفن ابراهيم31163

82.5سنديون ت أقليوبمصطفن عاطف حمدى انور شاويش31164

26.5سنديون ت أقليوبمصطفن عبدالفتاح عبدالعزيز ابراهيم31165

38.5سنديون ت أقليوبمصطفن عصام احمد حسن31166

52سنديون ت أقليوبمصطفن كامل دمحم دمحم سليمان31167

88.5سنديون ت أقليوبمصطفن دمحم عل حسن الصباغ31168

39.5سنديون ت أقليوبنارص مجدى دمحم عبدالرحمن مكاوى31169

ي نجاح حسن31170
44سنديون ت أقليوبنجاح مصطفن

ي31171
ن
 سعيد ابراهيم كرمان

ن
47سنديون ت أقليوبهان

ى احمد جاد31172 56سنديون ت أقليوبهشام سعد عشر

44سنديون ت أقليوبهشام وائل دمحم سعيد31173

49سنديون ت أقليوبوليد عالء كمال دمحم31174

ن ابراهيم دمحم ابراهيم31175 !VALUE#سنديون ت أقليوبياسي 

ن عادل حسن السيد عني 31176 66سنديون ت أقليوبياسي 

55.5سنديون ت أقليوبيىح ايمن يىحي عبدالعزيز سالمه31177

68سنديون ت أقليوبيحن  ابراهيم دمحم سعيد الصباغ31178

69.5سنديون ت أقليوبيحن  يحن  سليم السيد امان31179

ي31180
ن
66سنديون ت أقليوبيوسف احمد ابراهيم السيد المسلمان

92.5سنديون ت أقليوبيوسف احمد حمزه دمحم حمزه31181

84سنديون ت أقليوبيوسف احمد عطية الحشاش31182

106.5سنديون ت أقليوبيوسف السيد ابراهيم السيددمحم31183

107سنديون ت أقليوبيوسف السيد السيد حسن31184

118سنديون ت أقليوبيوسف ايمن حسن عز الدين النجار31185

ي حسن31186
96سنديون ت أقليوبيوسف حسن مصطفن

78.5سنديون ت أقليوبيوسف خالد دمحم امام31187

78.5سنديون ت أقليوبيوسف سعيد ابراهيم اسماعيل عليوة31188

85سنديون ت أقليوبيوسف سالمه دمحم احمد نور الدين31189

60سنديون ت أقليوبيوسف عبدالهادي عبدربه دمحم31190

وك31191 44.5سنديون ت أقليوبيوسف عصام دمحم عباس ميى

يف31192 39.5سنديون ت أقليوبيوسف دمحم احمد محمود شر

31193
ن
32.5سنديون ت أقليوبيوسف دمحم يوسف حسن الكرمان

ن عل31194 90سنديون ت أقليوبيوسف دمحمشاج الدين حسني 

ى31195 96.5سنديون ت أقليوبيوسف محمود حمدى عبدالحميد بحي 

80.5سنديون ت أقليوبيوسف نارص ابراهيم خليل31196

87سنديون ت أقليوبيوسف نجاح عبدالخالق دمحم31197

108سنديون ت أقليوبيوسف يحن  حسن عل نعيم31198

نقليوبابراهيم احمد السيد ابراهيم غنيم31199 86.5سنديون ع بني 

نقليوبابراهيم السيد عبدالننى السيد31200 25.5سنديون ع بني 

31201
ن
نقليوبابراهيم حمدي دمحمى ابراهيم الدون 81سنديون ع بني 

نقليوبابراهيم سعد ابراهيم علي الرشدي31202 120سنديون ع بني 

ي علي31203
نقليوبابراهيم عماد ابراهيم عبدالغنن 79.5سنديون ع بني 



نقليوباحمد ابورواش عبدالرحمن رواش حمزة31204 131.5سنديون ع بني 

نقليوباحمد اسماعيل دمحم دمحم نض31205 123.5سنديون ع بني 

نقليوباحمد السيد سعيد عطية زهرة31206 4.5سنديون ع بني 

نقليوباحمد شفيق عبدهللا حافظ دمحم31207 125سنديون ع بني 

يف31208 نقليوباحمد صالح دمحم دمحم شر 125سنديون ع بني 

ي31209 نقليوباحمد عادل صالح السيد بحي  74سنديون ع بني 

نقليوباحمد عبدالرحمن احمد دمحم نعيم31210 64.5سنديون ع بني 

نقليوباحمد دمحم احمد سالمه ريان31211 105سنديون ع بني 

نقليوباحمد دمحم درويش عطيه عطيه31212 131سنديون ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالعظيم عبدالعظيم نضالدين31213 101سنديون ع بني 

نقليوباحمد نارص دمحم دمحم فاضل31214 131.5سنديون ع بني 

نقليوبادم صابر عبدالرحمن دمحم عابدين31215 124.5سنديون ع بني 

نقليوباسالم اسامه السيد بيوىمي دنانه31216 118.5سنديون ع بني 

نقليوباسالم اسماعيل السيد مجاهد سابق31217 97سنديون ع بني 

نقليوباسالم رشدي مرسي دمحم خليفه31218 34.5سنديون ع بني 

نقليوباسالم عبدهللا السيد احمد حسوبه31219 105سنديون ع بني 

ن31220 نقليوبالسيد منتض السيد موسي ابوالعني  77.5سنديون ع بني 

نقليوبامي  حمدي سعيد عبدالحميد ابوالعزم31221 125.5سنديون ع بني 

ي31222
ن
نقليوبانس سعيد دمحم علي المسلمان 128سنديون ع بني 

نقليوبانس دمحم ابراهيم عواد ابو شحاته31223 129سنديون ع بني 

نقليوبايمن حمدان ابو شيع ابراهيم عل31224 126سنديون ع بني 

نقليوبباسل رشدي معوض دمحم حواش31225 130سنديون ع بني 

ي ابرهيم خليل نورالدين31226 نقليوببالل عبدالننى 118.5سنديون ع بني 

نقليوببهاء عالءالدين علي اسماعيل الشويخ31227 99.5سنديون ع بني 

نقليوببيجاد ماجد عبدالمحسن احمدزهران31228 133سنديون ع بني 

نقليوببيوىمي دمحم رضوان بيوىمي رضوان31229 68سنديون ع بني 

نقليوبتاج الدين عبدالننى سالمة دمحم اسماعيل31230 102.5سنديون ع بني 

نقليوبجرجس جميل سعد مسعود جاد31231 101سنديون ع بني 

نقليوبحسام السيد سمي  السيد قراقيش31232 118سنديون ع بني 

نقليوبحسن ابراهيم اسماعيل احمد شلنى31233 123.5سنديون ع بني 

ي حسن خليل شحاته31234
ن
نقليوبحسن كرمان 81سنديون ع بني 

 بيوىمي جوده31235
ن ن حمدي حسي  نقليوبحسي  91سنديون ع بني 

نقليوبرزق نارص رزق عبدالرحمن خليفه31236 79.5سنديون ع بني 

ي رشاد شديد شمعون31237
ن
نقليوبرشاد هان 106سنديون ع بني 

نقليوبرضا ايمن رضا عل ابوسقاية31238 92سنديون ع بني 

نقليوبزكريا صالح زىكي دمحم القصاص31239 108.5سنديون ع بني 

نقليوبزياد احمد صبىحي سالمة جاد31240 112.5سنديون ع بني 

ن احمد جاد جنيدي31241 نقليوبزياد حسي  111.5سنديون ع بني 

نقليوبزياد عاطف سمي  مجاهد ابورزق31242 127.5سنديون ع بني 

نقليوبزياد عماد السيد سعد سعد31243 129.5سنديون ع بني 

نقليوبزياد دمحم عواد اسماعيل ابو صالح31244 133.5سنديون ع بني 

نقليوبزياد نجاح حسن دمحم ابوسعوديه31245 125سنديون ع بني 

ي ابراهيم خليل حسن31246
ن
نقليوبزياد هان 100سنديون ع بني 

نقليوبزياد وائل مجدي خليل امام31247 95.5سنديون ع بني 

نقليوبسعد سمي  عبدالمنعم دمحم سابق31248 27.5سنديون ع بني 

نقليوبسعيد احمد سعيد دمحم رزق31249 120.5سنديون ع بني 

نقليوبسيف جمعه سيف النض عبدالجواد نصار31250 127.5سنديون ع بني 

نقليوبعباده عماد عبدالغفار عيد منشاوي31251 125.5سنديون ع بني 

ي31252 ي عبدالحميد عبدالننى نقليوبعبدالحميد عبدالننى 124سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد عل دمحم غانم31253 122سنديون ع بني 



نقليوبعبدالرحمن احمد مجاهد عبدالوهاب الخصوض31254 122.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن السيد عبدالخالق الديب31255 66.5سنديون ع بني 

ي31256
نقليوبعبدالرحمن السيد عبدالمعطي السيد مكن  125سنديون ع بني 

ي حمدان31257
ن
نقليوبعبدالرحمن ايمن ابراهيم كرمان 126.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سالم اسماعيل دمحم جيى31258 132سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ساىمي رشاد السيد زهران31259 127.5سنديون ع بني 

ن31260 ي ابوالعني  نقليوبعبدالرحمن عماد عبدالفتاح عشر 122سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ممدوح فوزي محمود31261 128سنديون ع بني 

نقليوبعبدالرحمن وليد سالمه عبدالرحمن31262 108سنديون ع بني 

نقليوبعبدالغفار احمد عبدالغفار عيد منشاوي31263 109سنديون ع بني 

نقليوبعبدهللا اسماعيل عبدهللا محمود نورالدين31264 119.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدهللا سعيد عبدالعليم ابو العال الشاعر31265 125.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدهللا طه عبدالمنعم ابراهيم ابورزق31266 124.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدهللا عاطف هالل بدوي الشسي31267 121.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدهللا نض عل عل ابوطالب31268 122.5سنديون ع بني 

ف عبدالمنعم احمد الجزار31269 نقليوبعبدالمنعم اشر 124.5سنديون ع بني 

نقليوبعبدالوهاب السيد عبدالوهاب محمود31270 107.5سنديون ع بني 

31271
ن
نقليوبعالء عادل ابراهيم رزق الملحان 124.5سنديون ع بني 

نقليوبعل عبدهللا دمحم سالمه31272 110.5سنديون ع بني 

نقليوبعماد وليد عل ابراهيم عل31273 82.5سنديون ع بني 

نقليوبعمار عل دمحم دمحم ابوريشة31274 121سنديون ع بني 

نقليوبعمر احمد سيد سيد عالم31275 123.5سنديون ع بني 

نقليوبعمر باسم السيد مجاهد ابورزق31276 126سنديون ع بني 

نقليوبعمر عبدالعزيز احمد احمد صبيح31277 116.5سنديون ع بني 

نقليوبعمر عل دمحم انور ابوعوف31278 123.5سنديون ع بني 

نقليوبعمرو احمد ابراهيم احمد ابراهيم31279 131سنديون ع بني 

نقليوبعمرو حمدي سعيد عل عبدهللا31280 72سنديون ع بني 

نقليوبعمرو خالد عبدالمنعم علي المحلي31281 95.5سنديون ع بني 

نقليوبعيد عيد سعيد رزق عليوة31282 112.5سنديون ع بني 

نقليوبمازن اسامة عبدالمنعم شمعون31283 99.5سنديون ع بني 

ي31284
ن
نقليوبدمحم احمد ربيع احمد الشلقان 103.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم احمد عبدالتواب حسن عبدالرحمن31285 95.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم ابراهيم الطوجن31286 74سنديون ع بني 

نقليوبدمحم اسامة دمحم عبدالعزيز مصطفن31287 84سنديون ع بني 

نقليوبدمحم اسماعيل عبدالعليم حسن شمعون31288 105.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم السيد مرزوق عبدالسالم فراج31289 117سنديون ع بني 

ي31290
نقليوبدمحم ايمن دمحم اسماعيل مكن  110سنديون ع بني 

نقليوبدمحم باسم صالح السيد ابوسعوديه31291 114.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم تامر حسن احمد ضليفن31292 132سنديون ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم جمال عبدالعزيز علي بركات 31293 71.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم حسام الدين حسن جمعه حمزه31294 132سنديون ع بني 

نقليوبدمحم حسام دمحم رزق شبارة31295 102.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم حسن عبدالرحيم نورالدين31296 53سنديون ع بني 

نقليوبدمحم حسن عطا حسن الحلو31297 120.5سنديون ع بني 

31298
ن
نقليوبدمحم حمدي دمحمى ابراهيم الدون 69.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم خالد دمحم ابراهيم مخاطة31299 93سنديون ع بني 

ن عبدالمنعم31300 نقليوبدمحم رشاد علي حسي  71سنديون ع بني 

نقليوبدمحم رضا معوض دمحم السيد31301 115سنديون ع بني 

نقليوبدمحم سامح ابراهيم اسماعيل ابراهيم31302 60.5سنديون ع بني 

 دنانه31303
ن
نقليوبدمحم سامح دمحم كرمان 126.5سنديون ع بني 



نقليوبدمحم ساىمي جمعه عبدالمنعم صبيح31304 134سنديون ع بني 

ي حمدان31305
ن
نقليوبدمحم سعيد دمحم كرمان 95سنديون ع بني 

نقليوبدمحم سليمان عثمان سليمان دقماق31306 80.5سنديون ع بني 

يف ابراهيم حسن جوده31307 نقليوبدمحم شر 82.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم صالح دمحم اسماعيل جيى31308 109سنديون ع بني 

ي31309
نقليوبدمحم طاهر نجاح السيد عبدالغنن 131سنديون ع بني 

نقليوبدمحم طه اسماعيل عبدالخالق غريب31310 133سنديون ع بني 

ن حسن31311 نقليوبدمحم عادل عبدالمعطي حسي  108سنديون ع بني 

نقليوبدمحم عبدلعليم دمحم الصباغ31312 108.5سنديون ع بني 

ي عبدالسالم سابق31313 نقليوبدمحم عزت عبدالننى 127سنديون ع بني 

نقليوبدمحم عالء دمحم السيد عبدالكريم31314 101سنديون ع بني 

نقليوبدمحم عالء نجاح السيد عليوه31315 115.5سنديون ع بني 

نقليوبدمحم مسعد سعيد حامد عبدربه31316 123سنديون ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن احمد اسماعيل مكن 31317 131.5سنديون ع بني 

31318
ن
نقليوبدمحم مصطفن اسماعيل يوسف الملحان 59سنديون ع بني 

ي دمحم علي ريان31319
ن
نقليوبدمحم هان 127سنديون ع بني 

نقليوبمحمود اسماعيل رشاد اسماعيل قاعود31320 127سنديون ع بني 

نقليوبمحمود ايهاب احمد علي عبدالرحمن31321 129.5سنديون ع بني 

نقليوبمحمود تامر محمود سيد رجب31322 132سنديون ع بني 

نقليوبمحمود صالح سالمة عطا الحلو31323 118سنديون ع بني 

نقليوبمحمود نعيم رزق دمحم عاشور31324 125سنديون ع بني 

ي عل31325
نقليوبمرسي طلب عطيه مصطفن 124سنديون ع بني 

نقليوبمروان تامر ممدوح عبدالغفار المحلي31326 115.5سنديون ع بني 

نقليوبمروان دمحم السيد السيد خلف31327 111سنديون ع بني 

نقليوبمروان دمحم عواد اسماعيل ابو صالح31328 129سنديون ع بني 

نقليوبمروان وليد رجب ابراهيم العطار31329 127سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن ايمن اسماعيل ابراهيم حمد31330 128سنديون ع بني 

ي31331
نقليوبمصطفن ايمن عبدالمحسن حسن مكن  130.5سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن تامر رضا بدر ابو نعمة31332 108سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن رافت عبدالقادر حسن جودة31333 122سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن سيد مصطفن سيد احمد31334 31.5سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن صالح شعبان يوسف نورالدين31335 64.5سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن طارق السيد مصطفن الشسي31336 117سنديون ع بني 

 عاطف سمي  السيد الحاج ابراهيم31337
نقليوبمصطفن 118.5سنديون ع بني 

 فتوح جيى31338
نقليوبمصطفن محمود مصطفن 124.5سنديون ع بني 

نقليوبمصطفن هشام دمحم حافظ الجزار31339 122.5سنديون ع بني 

ي السيد درادر31340
نقليوبمصطفن وليد مصطفن 53سنديون ع بني 

ن ايمن عبدالرحمن رواش حمزة31341 نقليوبياسي  101.5سنديون ع بني 

نقليوبيحن  ابراهيم الدمرداش دمحم ابواسماعيل31342 126.5سنديون ع بني 

نقليوبيس هيثم سمي  دمحم الهشله31343 124سنديون ع بني 

نقليوبيوسف احمد دمحم جمال دمحم عقل31344 119سنديون ع بني 

ن ابو عامر31345 نقليوبيوسف احمد دمحم حساني  46سنديون ع بني 

نقليوبيوسف اسامه دمحم علي البدوى31346 130سنديون ع بني 

نقليوبيوسف ايمن ابراهيم عبدالحميد عابدين31347 97.5سنديون ع بني 

نقليوبيوسف حماده رضا السيد علم31348 116.5سنديون ع بني 

ي السيد عليوه31349
 
نقليوبيوسف حمدي دسوق 114سنديون ع بني 

نقليوبيوسف رشدى فتوح عبدالعزيز الشيخ31350 127سنديون ع بني 

ي31351
ن
نقليوبيوسف عادل عواد دمحمي الشنوان 118.5سنديون ع بني 

ن السيد31352 ن حسي  نقليوبيوسف عزت حسي  131.5سنديون ع بني 

نقليوبيوسف عمر دمحم عبدالحليم القهاوي31353 130.5سنديون ع بني 



نقليوبيوسف دمحم حامد حسن الصباغ31354 84سنديون ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالهادي دمحم ابوسقايه31355 122سنديون ع بني 

نقليوبيوسف محمود السيد عثمان النجدى31356 110سنديون ع بني 

نقليوبيوسف هشام حسن رفاعي النواوى31357 121.5سنديون ع بني 

ن/شقليوبابراهيم احمد عبدالنارص علي زيدان31358 91.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبابراهيم جمال رجب حسن31359 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن علم31360 ن/شقليوبابراهيم سعيد السيد حسي  106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبابراهيم سمي  دمحم امام31361 125.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- ابراهيم شعبان دمحم بيوىم 31362 90دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبابراهيم عبدالغفار جمال عبدالغفار31363 63دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبابراهيم عبدهللا ابراهيم احمد31364 104دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبابراهيم مجدى حنفن محمود31365 64.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد ابراهيم رمضان ابراهيم31366 60.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد اسماعيل دمحم دمحم31367 109دمحم شعبان عوض بني 

ف عبدالننى نارص سلمان31368
ن/شقليوباحمد اشر 23دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد جمعة عبدالرحمن جمعه الدينارى31369 121دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد رضا سالمه عبدالمنعم عمر يوسف31370 83دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد سامح صالح عبدالجليل دمحم مطر31371 97.5دمحم شعبان عوض بني 

ي دمحم السيد31372
ن/شقليوباحمد سيد لطفن 112دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد صبىح شديد عبدالمنعم31373 109دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد صالح ابوالخي  رزق31374 123.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد طلعت ماهر ابوالخي 31375 99دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد عاطف دمحم محمود31376 112دمحم شعبان عوض بني 

ن عبدالحميد 31377 ن/شقليوببسيطه- احمد عبدالحميد امي  88دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد عبدالرحمن حسن عبدالحليم سعودى31378 114دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد عبدالسالم دمحم ابوالسعود31379 128.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد عبدالنارص سالم عبدالحميد31380 !VALUE#دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد عيد حسن شحاته31381 56.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد غالب عوده غالب31382 108دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد فرج عبدالمنعم عبدالجليل31383 119.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد كامل عيد سيد دمحم31384 104دمحم شعبان عوض بني 

31385
 
ن/شقليوباحمد مجدى حامد دسوق 102.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد دمحم اسماعيل عل31386 101دمحم شعبان عوض بني 

ن31387 ن/شقليوباحمد دمحم الشحات حسي  96دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد دمحم سالم مصطفن31388 115.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد دمحم سعد بيوىم31389 60دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد دمحم عبدالفتاح خطاب31390 87دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد محمود سليمان دمحم بخيت31391 67دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد محمود عبدالفتاح امام31392 97.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد مسعد ابراهيم دمحم31393 102دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد ممدوح عبدالهادى مصطفن ابو غزاله31394 98دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد نجيب محفوظ دمحم ابو الفضل31395 104.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد نض عيد دمحم31396 111دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- احمد وائل رمضان امام 31397 91.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباحمد وليد عاطف عبدالحليم عيىسي31398 125دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبادهم احمد عبدالحميد عبدالقادر31399 29.5دمحم شعبان عوض بني 

ف صبىح عبدالحميد31400 ن/شقليوبادهم اشر 124دمحم شعبان عوض بني 

ن31401 ن/شقليوبادهم دمحم سمي  حسي  129دمحم شعبان عوض بني 

ي سيد فراج سيد31402
ن/شقليوبادهم مصطفن 130دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسامه طارق احمد قنديل31403 126دمحم شعبان عوض بني 



ن/شقليوباسامه عبدالننى رمضان عواد31404 64دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم اسامة دمحم دمحم31405 34.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31406 ن/شقليوباسالم جمال دمحم حسي  75.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم رضا شعبان امام31407 64.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم ساىم رضا دمحم31408 79.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم عيد صالح عبدالعزيز31409 102دمحم شعبان عوض بني 

ن سعودى31410 ن فراج امي  ن/شقليوباسالم فارس امي  82دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم دمحم عيد سعيد ابراهيم ابو عواد31411 79دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسالم مسعد عبدالمجيد رمضان31412 32دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- اسالم هشام عبدالمنعم دمحم 31413 87.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباسماعيل انور اسماعيل عبدالعاىط31414 30دمحم شعبان عوض بني 

ف جمال عبدالرحمن جمعة31415 ن/شقليوباشر 74.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31416 ن/شقليوبامام احمد امام حسي  63.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبامي  فارس بدر دمحم31417 64دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبانس سالمة عبدهللا زايد31418 63.5دمحم شعبان عوض بني 

ن عبدالفتاح31419 ن/شقليوبانس ياش حسي  97دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوباياد طلعت صبىح ابوالمجد31420 101دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبايمن حسن محمود حسن31421 99.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبايمن دمحم سيد دمحم31422 82.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبباسل احمد دمحم ابراهيم31423 115دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبباسل عماد مسعد سعيد31424 83دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببدر عبدالسالم بدر عبدالسالم31425 66.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببدر دمحم بدر احمد31426 52.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببالل شحات عبده ابراهيم31427 63.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31428 ن/شقليوببالل عمار خفاجى حسي  51.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببالل ناجى طه حبيب31429 25.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببيوىم دمحم ابراهيم حامد ابراهيم31430 43دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبتامر سامح رجب ابراهيم السيج31431 75.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- تامر دمحم ابراهيم السيد 31432 88دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبجالل مسعد جالل دمحم31433 33.5دمحم شعبان عوض بني 

ن عبدالخالق31434 ن عبدالرحمن حسي  ن/شقليوبجمال حسي  40دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحامد نارص حامد طه31435 35دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسام عيد مصطفن ابراهيم31436 51.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسام فارس اسماعيل مرزوق31437 45.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسام ياش كمال رفاع31438 30.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن ابراهيم حسن ابراهيم31439 29دمحم شعبان عوض بني 

ن31440 ف احمد دمحم حسي  ن/شقليوبحسن اشر 71دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن تامر حسن عبدالجواد الطوانىسي31441 85.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن سالمة عبدالوهاب عبدالعزيز31442 66.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن عبدالحكيم احمد دمحم ترمس31443 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن دمحم حسن محمود31444 129دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحسن وائل رضا ربيع31445 117دمحم شعبان عوض بني 

ن31446 ن خالد انور حسي  ن/شقليوبحسي  111دمحم شعبان عوض بني 

ن سعد عبدالهادى فهىم31447 ن/شقليوبحسي  65دمحم شعبان عوض بني 

ن وائل صابر عبدالفتاح31448 ن/شقليوبحسي  112دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحمادة عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز31449 79دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبحميد تامر حميد عبدالحليم31450 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبخالد ايهاب سالمة عبدهللا31451 122.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبخالد عماد انيس محمود31452 127.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبخالد دمحم عبدالرحمن جمعه31453 118دمحم شعبان عوض بني 



ن/شقليوبخالد وليد عبدالعزيز مصطفن31454 100دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبربيع حمادة ربيع محمود31455 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبرجب سيد عبدالعظيم عبدالعزيز قاسم31456 46.5دمحم شعبان عوض بني 

يف عبدالمجيد دمحم العدوى 31457 ن/شقليوببسيطه- رشدى شر 104.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبرضوان احمد عبدالحميد عبدالحليم31458 68.5دمحم شعبان عوض بني 

ي رمضان محمود دمحم خليفه31459
ن/شقليوبرمضان مصطفن 57.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- رياض فوزى احمد دمحم 31460 95دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد احمد صبىح عبدالفتاح31461 91.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد رضا دمحم صالح31462 63دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد رمضان عيد دمحم31463 89دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد سعيد صالح حامد31464 110دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- زياد سعيد دمحم سيد 31465 89دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد عبدالمنعم دياب السيد31466 66.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد عثمان دمحم مصطفن31467 102دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد عزت عبداللطيف عبدالعزيز31468 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد دمحم رمضان عبدالعزيز31469 85دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد دمحم عبدالحليم طه31470 51.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبزياد دمحم عبدالمنعم مصطفن31471 133.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبساىم عبدالنارص ساىم رمضان31472 26دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسعيد ابراهيم سعيد احمد31473 46دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسعيد احمد احمد ابراهيم31474 78دمحم شعبان عوض بني 

ى سعيد عبدالسالم31475 ن/شقليوبسعيد صيى 60.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسعيد عماد سعيد مامون31476 33دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسعيد نض سعيد ابراهيم31477 53.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيد سعيد سيد منىسي دمحم31478 97دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيد صابر فراج خليل31479 81.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيد عماد سيد دمحم31480 66دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيف طارق احمد عبدالجليل ابو عواد31481 81.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيف دمحم حسن شحاته31482 73.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيف مسعد حامد امبانى31483 66.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبسيف وائل عبدالكريم عيد سعودى31484 115دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبشعبان ابوبكر شعبان فرج31485 41.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبشعبان عبدالرحمن شعبان دمحم31486 10دمحم شعبان عوض بني 

ن31487 ن/شقليوبصابر احمد صابر احمد علي حسي  97.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبصابر دمحم عبدالغنن ابراهيم31488 46.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبصابر وائل صابر سيد دمحم الدهان31489 81دمحم شعبان عوض بني 

ف صالح دمحم31490 ن/شقليوبصالح اشر 80.5دمحم شعبان عوض بني 

قاوى31491 ن/شقليوبصالح رجب صالح سيد الشر 46دمحم شعبان عوض بني 

ن31492 ن/شقليوبصالح ضياء الدين صالح حسي  108.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبصالح هالل صالح عبدالمنعم31493 41.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبطارق طه دمحم عبدالقادر مطر31494 101.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبطارق مصطفن عبدالحميد عبدالحليم31495 97دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبطه جمال طه عبدالحميد31496 42دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبطه عبدالهادى سالم ابراهيم31497 29.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالحميد رضا عبدالحميد محمود31498 103.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالحميد سيد عبدالحميد عبده31499 57دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالحميد دمحم عبدالحميد ابراهيم31500 23دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالحميد وائل عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحليم31501 84دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن ابراهيم حسن السيد31502 94.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن احمد ابراهيم احمد31503 83.5دمحم شعبان عوض بني 



ن/شقليوبعبدالرحمن احمد سليم عبدهللا31504 128دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن احمد عيد عبدالهادى31505 89دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن اسامه سعيد ابراهيم31506 132.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن بدر سعيد احمد31507 85دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن جمال عبدالرحمن امام31508 35دمحم شعبان عوض بني 

ن دمحم دمحم حبيب31509 ن/شقليوبعبدالرحمن حسي  88.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن رضا عبدالرحمن عبدالسالم31510 92.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن سمي  سالمة دمحم31511 60دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن سمي  دمحم سيد31512 101.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن شعبان عباس شعبان31513 60.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن كارم سيد سالم السيد31514 121.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالمقصود عل31515 78.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن محمود دياب سالمة31516 30.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالرحمن نارص دمحم عمريوسف31517 67دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالسالم اسامة دمحمى عبدالسالم31518 62.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالفتاح سيد عبدالفتاح عباس سنجر31519 35دمحم شعبان عوض بني 

ن31520 ن/شقليوبعبدالفتاح طلعت عبدالفتاح حسي  25.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالكريم دمحم عبدالكريم دمحم31521 65.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31522 ن عبدالخالق امي  ن/شقليوبعبدهللا امي  66.5دمحم شعبان عوض بني 

ي31523
ي دمحم عبدالغنن

ن/شقليوبعبدهللا ايمن لطفن 117.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا حسن عبدهللا تمام31524 92.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا حمدى ابراهيم دمحم31525 103دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- عبدهللا ربيع احمد ابوالخي  عبدالجليل 31526 74.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا طارق احمد عبدالجليل ابو عواد31527 72دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا دمحم طه دمحم31528 89.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالرحمن31529 66دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا دمحم عيد دمحم31530 39دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا محمود طه محمود31531 74دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا مسعد محفوظ دمحم ابو الفضل31532 95.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدهللا ياش دمحم سعيد31533 60دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعبدالهادى امي  عبدالهادى سيد31534 121دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعرفه ممدوح عل زيدان31535 35.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعصام محمود مرجان محمود زلط31536 18دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل اسامه عبدالننى ابراهيم31537 75.5دمحم شعبان عوض بني 

ن بيوىم31538 ن/شقليوبعل خالد حسي  98.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل رمضان عل ابراهيم31539 92.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل عبدالرحمن مصطفن ابراهيم31540 37.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل عمرو سيد عبداللطيف31541 48.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل دمحم اسماعيل مامون31542 97.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل دمحم عل سالم خطاب31543 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعل دمحم عل دمحم البنا31544 99دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعماد حمدى عبدالحليم عبدالرازق سعد31545 68.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعماد دمحم عبدالرؤف زيدان31546 90دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار رضا عبدالرحمن دمحم31547 99دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار سعيد رجب عبدربه31548 84.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار سالمه ابوشيع يوسف31549 66دمحم شعبان عوض بني 

ن31550 ن/شقليوبعمار عيد رضا حسي  104دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار ماهر ابراهيم دمحم31551 42دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار دمحم سعيد دمحم31552 60دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار دمحم فاروق محمود ابراهيم31553 68دمحم شعبان عوض بني 



ن/شقليوبعمار نض ربيع السيد31554 57.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمار ياش عبدالرحمن سيد31555 64دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر احمد اسماعيل احمد31556 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- عمر اسامه عبدالننى ابراهيم 31557 90.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر سمي  محمود دمحم31558 58.5دمحم شعبان عوض بني 

يف احمد سالمه فرج31559 ن/شقليوبعمر شر 58دمحم شعبان عوض بني 

يف دمحم عبدالوهاب31560 ن/شقليوبعمر شر 113دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر طلعت عبدالقوى دمحم31561 45دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر عادل علي اسماعيل علي31562 54دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر عبدالحليم احمد عبدالعزيز31563 101.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر عدنان عبدالفتاح حسن قاسم31564 77.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر عماد سالمه سالم31565 77.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر عيد عبدالعزيز عواد31566 95.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر دمحم امام دمحم دمحم شعراوي31567 33دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر دمحم عبدالمجيد عبدالمنعم برعي31568 119دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر دمحم عزت جابر جعفر31569 118.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر مسعد بيوىم السيد31570 78.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمر مسعد عبدالحميد عباس31571 125.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمرو خالد ابراهيم محمود سعد31572 116دمحم شعبان عوض بني 

ن ابراهيم31573 ن/شقليوبعمرو خالد حسي  61دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- عمرو خالد دمحم ابراهيم 31574 95.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمرو دمحم حامد زيدان الصعيدي31575 38دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبعمرو دمحم مصطفن عبدالعزيز31576 48.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبفادى احمد صبىح احمد31577 39.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31578 ن/شقليوبفاروق دمحم فاروق حسني  93.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبفتىح محمود فتىح دمحم31579 115.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبفتىحي خالد فتىحي عبدالهادي خليفه31580 110دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبقاسم دمحم صبىح دمحم31581 38.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبكريم اسعد عبدالسالم احمد31582 16دمحم شعبان عوض بني 

ف عل عبدالمنعم سليمان31583 ن/شقليوبكريم اشر 29دمحم شعبان عوض بني 

لس وجدى بشارة عزيز31584 ن/شقليوبكي  117دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمازن فرحات فتىح عبدالمنعم31585 117دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمالك رضا عباس احمد31586 105.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبماهر عيد عبدالحميد عبده31587 111.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمجدى جمال عيىس عبدالوهاب عيىس31588 105دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- مجدى فرج علي محمود صالح 31589 67.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم سعيد سيد31590 87.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم الجمل31591 91.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم سيد31592 45.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم مرزوق عبدالباسط31593 87دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ابو النض امام صالح عيىسي31594 78دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم احمد ابوالعال دمحم31595 92دمحم شعبان عوض بني 

ن عبدالرحمن31596 ن/شقليوبدمحم احمد امي  90.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم احمد دمحم كمال31597 93.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم اسامة عيد عبدالحليم31598 57.5دمحم شعبان عوض بني 

ف ابراهيم عبدالسميع ايوب31599 ن/شقليوبدمحم اشر 71.5دمحم شعبان عوض بني 

ف دمحم عبدهللا31600 ن/شقليوبدمحم اشر 87دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ايمن سالمة حامد31601 104دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ايمن عبدالفتاح عبدالعظيم31602 106دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم جمال عمر دمحم31603 108دمحم شعبان عوض بني 



ن31604 ن دمحم حسني  ن/شقليوبدمحم حساني  89دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم حسن عبدالعظيم عبدالعزيز31605 97.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31606 ي دمحم حسي 
ن/شقليوبدمحم حسنن 74دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم خالد احمد عبدالجليل الالزق31607 77دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم خالد ساىم سعيد31608 101.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم خالد سعيد عبدالعزيز31609 90دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- دمحم خالد طه امام 31610 71.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم خالد دمحم كامل31611 43دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم خالد محمود سالم زايد31612 83دمحم شعبان عوض بني 

ن31613 ن/شقليوبدمحم رافت دمحم حسي  44دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رجب جمعة حسن31614 51دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رزق كامل رزق31615 64دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رضا ريان امام31616 55.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- دمحم رضا سعيد حسن 31617 73دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رضا دمحم امام31618 128دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رضا دمحم عباس31619 105.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رمضان سيد ابراهيم31620 132دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم رمضان دمحم دمحم31621 97.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم سعيد عبدالمقصود ابراهيم31622 55دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم سالمه دمحم ابوشيع دمحم31623 103.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم سيد طه مصطفن31624 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن31625 ن/شقليوبدمحم شحاته عبدالسالم شحاته دمحم امي  80.5دمحم شعبان عوض بني 

ف زينهم سليمان31626 ن/شقليوبدمحم شر 52.5دمحم شعبان عوض بني 

يف ممدوح سيد 31627 ن/شقليوببسيطه- دمحم شر 81دمحم شعبان عوض بني 

ن31628 ن/شقليوبدمحم شعبان دمحم حسي  76.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم صابر محمود موس31629 72.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم صالح سعيد ابراهيم31630 126دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عادل عزت جابر جعفر31631 109دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عادل دمحم عزب31632 98دمحم شعبان عوض بني 

ن ابراهيم31633 ن/شقليوبدمحم عاطف حسي  131دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدالجواد احمد عبدالجواد31634 94دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم31635 112.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدالحليم شحاته عبدالحليم31636 119دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدالفتاح احمد احمد31637 90دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبداللطيف عل عبداللطيف31638 41.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدهللا عبدالهادى دمحم31639 64.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عبدالوهاب عبدالمنعم عبدالحليم31640 81دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عصام حسن امام31641 79دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عالء دمحم عبدالرازق31642 16.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عالءالدين دمحم السيد31643 98دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عل عل سالم31644 41دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عماد سالمه ابو عوف ابراهيم31645 124دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عماد دمحم السيد31646 95دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عمر مرزوق عبدالباسط31647 73دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عيد حسن عبدالهادي حسن دمحم31648 89.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم فرج محمود فرج31649 19دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ماهر سعيد حسن31650 103.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم متوىل دمحم دمحم متوىل31651 102دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم مجدى عبدالعظيم سيد31652 124.5دمحم شعبان عوض بني 

ن امام31653 ن/شقليوبدمحم محمود امي  52دمحم شعبان عوض بني 



ن بدر حسن31654 ن/شقليوبدمحم محمود حسي  117دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم محمود رجب محمود خليل نض31655 96.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم محمود سعيد رجب عبيد31656 124دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم محمود طه يسن دمحم برع31657 61.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم محمود عبدالموجود عبدالفتاح31658 65.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم مسعد جالل بدوى31659 63.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم مسعد رضا دمحم عيىس31660 54.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم مسعد شديد عبدالحميد31661 48.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ناجح علي بدر دمحم31662 37دمحم شعبان عوض بني 

 ابوالخي 31663
ن/شقليوبدمحم نارص مصطفن 27دمحم شعبان عوض بني 

 بكر خليل31664
ن
ن/شقليوبدمحم هان 25دمحم شعبان عوض بني 

ى سعد31665 ن/شقليوبدمحم وائل بحي  51.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم ياش فاروق عبدالحميد31666 33.5دمحم شعبان عوض بني 

ن دمحم31667 ن/شقليوبمحمود ابراهيم حساني  42دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود احمد ابوالخي  السيد31668 23.5دمحم شعبان عوض بني 

ف شعبان دمحم31669 ن/شقليوبمحمود اشر 65.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود رمضان عرنى عيىس السيد31670 49.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود عبدالراضن بيوىم السيد31671 78دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود عماد زينهم عباس31672 69.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود عمرو محمود ابوشيع31673 124دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود دمحم عبدالحميد سعد31674 41دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود دمحم عبدالغنن سالمه حرب31675 125.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود دمحم عبدالمنعم دمحم31676 51.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود دمحم محسن احمد درويش31677 48.5دمحم شعبان عوض بني 

ن خليفة31678 ي حسي  ن/شقليوبمحمود مصطفن خفاجى 78دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمحمود ياش عبدالرازق عبدالحميد31679 78دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمروان ربيع اسماعيل حسن31680 92دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمروان دمحم سيد عل31681 75دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمروان مصطفن حسن السيد31682 117.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن احمد صالح احمد قاسم31683 121.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- مصطفن ايمن حفنن منشاوى 31684 85.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن ايهاب سيد عبدالحليم31685 105دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن سعيد دمحم بدر31686 82.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن سيد ابوشيع احمد31687 79دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن صالح مصطفن سيد31688 112.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن مجدى سعيد عل31689 132دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن دمحم شعبان امام حرب31690 72دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن دمحم صالح امام عيىس31691 73.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن دمحم عبدالحميد دمحم31692 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن دمحم مصطفن ابراهيم31693 53.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن محمود بكرى عبدالكريم31694 107دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن ممدوح صبىح عبدالرازق31695 113دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن ياش دمحم حسن عبدالعزيز حرب31696 90.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبممدوح عمرو ممدوح عبدالفتاح ابو سنجر31697 114.5دمحم شعبان عوض بني 

 عبدالخالق عبدالقادر31698
ن
ن/شقليوبمهاب هان 125.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمهند عمر شعبان فرج31699 120دمحم شعبان عوض بني 

ن عبدالحليم31700 ن/شقليوبمهند دمحم حسي  129.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمينا نبيه ناجى ظريف31701 122.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبنارص دمحم ابوالنض دمحم31702 118دمحم شعبان عوض بني 

ن رجب عبدالحميد مصطفن31703 ن/شقليوبياسي  93.5دمحم شعبان عوض بني 



ن محمود عبدالخالق دمحم سالمه31704 ن/شقليوبياسي  97دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيحن  عمر عبدالجليل دمحم31705 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف ابراهيم سالمة عبدالرازق31706 106.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف ابراهيم سيد ابراهيم31707 94.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف ابراهيم عبدالمنعم عمر يوسف31708 79.5دمحم شعبان عوض بني 

 بدر31709
ن
ن/شقليوبيوسف احمد عبدالشاق 119دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف احمد عيد عبدالعزيز مصطفن31710 73.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف احمد دمحم صالح31711 125.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- يوسف امام ابوالنض امام 31712 85.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف ايمن سيد عل31713 92.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف حسام الدين نافع عبدالحليم31714 99دمحم شعبان عوض بني 

ن ندا31715 ن عبدالهادي حساني  ن/شقليوبيوسف حساني  108دمحم شعبان عوض بني 

ن31716 ن عبدالفتاح حسي  ن/شقليوبيوسف حسي  116دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف حمدى دمحم عواد31717 86دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف خفاجى عبدالرحمن سيد31718 82دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف سمي  طه يسن برعي31719 117.5دمحم شعبان عوض بني 

ي31720
ن السويفن ن/شقليوبيوسف صابر عباس حسني  116.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عاطف عبدالرحمن طه31721 72دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عبدالحليم مصطفن دمحم31722 30.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عبدالحميد احمد دمحم31723 71دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عبدالرحمن موس عبدالرحمن31724 47.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عبدالفتاح سالمة احمد31725 85.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف عمرو صبىح دياب31726 114.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف ماهر سعيد عبدالحميد31727 97دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف دمحم ابراهيم دمحم31728 84دمحم شعبان عوض بني 

ن31729 ن/شقليوبيوسف دمحم امبانى حساني  78.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف دمحم جمال عبدالنارص31730 83دمحم شعبان عوض بني 

ي31731
ي توفيق حفنن

ن/شقليوبيوسف دمحم حفنن 131.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف دمحم سعد دمحم31732 19دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف دمحم طه فرج31733 70دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوببسيطه- يوسف دمحم عبدالسميع احمد 31734 62.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف محمود عبدالقوى مصطفن31735 91دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف مصطفن سيد دمحم31736 76دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبيوسف وليد دمحم صالح31737 98دمحم شعبان عوض بني 

42مجمع مأمون ع بناتقليوباحالم فرج عبدالقادر فرج31738

130مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء احمد دمحم عبدالهادى31739

ن دمحم عل31740 132مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء حسي 

102.5مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء خالد صالح ابراهيم31741

121مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء خالد عبدالجليل احمد31742

125مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء صابر صابر عبدالحميد31743

129.5مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء عبدالحميد عبدالجليل عبدالفتاح31744

57.5مجمع مأمون ع بناتقليوباسماء فتح هللا فتح هللا عبدالننى31745

89مجمع مأمون ع بناتقليوباالء تامر محمود عل31746

119مجمع مأمون ع بناتقليوباالء سعد عبدالجليل عبدالرازق31747

130مجمع مأمون ع بناتقليوباالء عبدالرحمن دمحم امام31748

131.5مجمع مأمون ع بناتقليوبالزهراء مسعد عبدالرحمن ابراهيم31749

96مجمع مأمون ع بناتقليوبامال طه دمحم طه31750

107.5مجمع مأمون ع بناتقليوبامل دمحم عطية دمحم31751

46.5مجمع مأمون ع بناتقليوبامنيه مختار عيد حسن31752

ه صالح عفيفن كامل31753 82مجمع مأمون ع بناتقليوبامي 



54مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- اميمة مجدى ابوالنض دمحم 31754

96مجمع مأمون ع بناتقليوبايات عمرو رشاد عبدالعظيم31755

ن دمحم31756 126.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان دمحم حسي 

80.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان دمحم رزق رزق31757

80.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان مسعد حسن امام31758

89مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان نجم الدين رشاد عبدالعظيم31759

88مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان هيثم مختار عبدالمنعم31760

ن31761 50مجمع مأمون ع بناتقليوبايمان ياش جمعة حسن حسي 

62مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- ايه ابراهيم حسن كامل حرب 31762

32.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايه ايمن عبدالعزيز علي احمد بدوي31763

ي31764 ي دمحم عبدالننى
32.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايه حسنن

77.5مجمع مأمون ع بناتقليوبايه فرغل ابراهيم مصطفن31765

132مجمع مأمون ع بناتقليوبايه مجدى رضا سيد31766

96مجمع مأمون ع بناتقليوبايه دمحم عبدالصبور محمود31767

57.5مجمع مأمون ع بناتقليوببتول دمحم عبدالخالق دمحم31768

114مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله حسن اسماعيل حسن31769

ن عبدالوهاب عيىسي31770 105.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله سعيد حسي 

ن31771 113.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله ضياء الدين صالح حسي 

ن عبدالحليم الجمل31772 121.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله طارق حسي 

21.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله طه ابراهيم سعيد31773

20مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله عاطف رضا عبدالقادر31774

74مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله عرنى سالم عرنى31775

129.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله عمر مصطفن سعيد31776

53مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله فارس سالم عبدالحميد31777

111.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسمله محمود حافظ مامون31778

84مجمع مأمون ع بناتقليوببسمه رجب سالمة عبدالرازق31779

16مجمع مأمون ع بناتقليوببسمه مطاوع عبدالراضن رمضان31780

34مجمع مأمون ع بناتقليوببسنت صابر عبدالسالم احمد31781

ن ابراهيم31782 83مجمع مأمون ع بناتقليوببسنت طه حسي 

62مجمع مأمون ع بناتقليوببسنت دمحم طلب عبدالمنعم31783

80.5مجمع مأمون ع بناتقليوبجميله صبىح سعيد عبدالحليم31784

ن31785 74.5مجمع مأمون ع بناتقليوبجميله مجدى عبدالرحمن امي 

81.5مجمع مأمون ع بناتقليوبجنا حمادة سالمة دمحم31786

ن عبدالحليم عبدالرازق31787 52مجمع مأمون ع بناتقليوبجنات امي 

98مجمع مأمون ع بناتقليوبجنه سيد حسن دمحم31788

24.5مجمع مأمون ع بناتقليوبجنن ابراهيم سعيد السيد31789

66مجمع مأمون ع بناتقليوبجنن دمحم ربيع مصطفن عبدالمنعم31790

ن ندا31791 ن عبدالهادي حساني  89مجمع مأمون ع بناتقليوبجهاد حساني 

81مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه ابوزيد امام عل31792

82مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه بدوى دمحم احمد31793

77مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه حسن محمود حسن31794

107.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه سعيد محمود دمحم31795

42.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه عبدالهادى حسن عبدالهادى31796

106مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه دمحم سعد مجدى31797

104.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه دمحم سيد عامر31798

ن دمحم عبدالمنعم31799 126.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحبيبه معي 

108.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحسناء حسن دمحم حامد31800

45.5مجمع مأمون ع بناتقليوبحنان احمد سالم احمد31801

ي31802 18مجمع مأمون ع بناتقليوبحنان دمحم عبدالعزيز عبدالننى

ن دمحم31803 115.5مجمع مأمون ع بناتقليوبخديجه عبدالنارص حسي 



ف سالمة عبدالفتاح31804 104.5مجمع مأمون ع بناتقليوبدعاء اشر

ن31805 ف دمحم صابر حسني  76مجمع مأمون ع بناتقليوبدعاء اشر

72مجمع مأمون ع بناتقليوبدعاء جمال عبدالعزيز عبدالجليل31806

48.5مجمع مأمون ع بناتقليوبدعاء عبدالغفار سعيد عبدالغفار31807

82.5مجمع مأمون ع بناتقليوبدميانه جرجس عبدالملك رزق31808

91مجمع مأمون ع بناتقليوبدينا احمد جمال عبدالمعبود31809

32مجمع مأمون ع بناتقليوبدينا ناجح سعيد المضي31810

81مجمع مأمون ع بناتقليوبرانيا امام عاشور السيد الحاج عبدالكريم31811

82.5مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه ابراهيم سيد ابراهيم31812

ف رجب ابراهيم31813 132.5مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه اشر

94مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه حسن جالل عبدالعاىط31814

89مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه حماده سعد عثمان31815

118مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه حمدي سيد ابراهيم محمود31816

97.5مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه رابح عبدالمنعم محمود31817

76مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه رزق رزق عل31818

91مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه رضا دمحم صالح31819

100مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه سعودى عبدالحميد عبدالحليم31820

 عبدالعزيز31821
 
10مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه سعيد شوق

48مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه فوزى احمد دمحم31822

128.5مجمع مأمون ع بناتقليوبرحمه يوسف سعيد عيد31823

121مجمع مأمون ع بناتقليوبرغداء تامر يونس سعد31824

ن31825 94مجمع مأمون ع بناتقليوبرقيه ابراهيم دمحم امي 

67.5مجمع مأمون ع بناتقليوبرقيه احمد عبدالرحمن احمد31826

120مجمع مأمون ع بناتقليوبرنا سعيد شعبان دمحم31827

132.5مجمع مأمون ع بناتقليوبروان حمادة محمود سالم31828

78.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- روان سعيد صالح محمود 31829

58مجمع مأمون ع بناتقليوبروان شعبان سالم السيد31830

99مجمع مأمون ع بناتقليوبروان صالح سيد عبدالحميد31831

110مجمع مأمون ع بناتقليوبروان طلعت ابوالفضل اسماعيل31832

103مجمع مأمون ع بناتقليوبروان دمحم رمضان دمحم31833

130.5مجمع مأمون ع بناتقليوبروان دمحم عبدالهادى عبدالعظيم31834

68مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- روان مختار سليمان سالم 31835

106مجمع مأمون ع بناتقليوبروضه احمد عالم ابراهيم31836

ن سعد31837 108مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب احمد دمحم امي 

131.5مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب خالد جوده عبدالعاىط31838

41.5مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب سيد عبدالقوى احمد عيد31839

101.5مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب عيد رجب دمحم31840

121مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب دمحم جمعة سيد31841

104.5مجمع مأمون ع بناتقليوبساره طلعت سعيد عبدالجليل31842

ن عبدالحليم31843 137مجمع مأمون ع بناتقليوبساره عصام حسي 

82.5مجمع مأمون ع بناتقليوبساره عماد عاطف عبدالعزيز31844

103مجمع مأمون ع بناتقليوبساره عماد دمحم دمحم31845

134مجمع مأمون ع بناتقليوبساره عمرو صبىح دياب31846

96مجمع مأمون ع بناتقليوبسعديه احمد ابراهيم عواد31847

ى عباس31848 108مجمع مأمون ع بناتقليوبسلىم احمد صيى

112.5مجمع مأمون ع بناتقليوبسلىم شعبان سليم سالم31849

88مجمع مأمون ع بناتقليوبسما حسام سعيد عبدالجليل31850

131.5مجمع مأمون ع بناتقليوبسما سمي  انور عبدالعظيم31851

ن31852 119مجمع مأمون ع بناتقليوبسما طارق صالح حسي 

110مجمع مأمون ع بناتقليوبسما عبدالحميد حماده عبدالجليل31853



94مجمع مأمون ع بناتقليوبسما عبدهللا سعيد دمحم31854

110مجمع مأمون ع بناتقليوبسما ياش يوسف طه31855

ه خالد عبدالرحمن عبدالعزيز31856 108مجمع مأمون ع بناتقليوبسمي 

ي31857 ه طارق رجب امبانى 84مجمع مأمون ع بناتقليوبسمي 

ه عبدالحميد احمد دمحم31858 114مجمع مأمون ع بناتقليوبسمي 

116.5مجمع مأمون ع بناتقليوبسناء احمد عل عبدالحليم31859

94مجمع مأمون ع بناتقليوبسندس ابراهيم عبده دمحم31860

111مجمع مأمون ع بناتقليوبسندس ممدوح عبدالمنعم دمحم31861

71.5مجمع مأمون ع بناتقليوبسهام دمحم بدر دمحم31862

74مجمع مأمون ع بناتقليوبسهيله عابدين سالمة عبدالعزيز31863

وق حمدى شحاتة عبدالحليم31864 111مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

وق صابر احمد دمحم السيد31865 85.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

وق قاسم عمر عبده31866 126مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

وق لطفن سعيد عواد31867 70مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

وق دمحم جمعه شاكر31868 45مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

وق دمحم حاتم دمحم31869 97.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

 طوجن عبدالسالم31870
ن
وق هان 86مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

ين بكر عبدهللا ابراهيم31871 10مجمع مأمون ع بناتقليوبشر

ن عل31872 53.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشمس محمود حسي 

ن ابراهيم31873 79.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد احمد حسي 

ن امام عبده31874 65مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد حسي 

57مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد خالد محمود سويلم31875

36.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد رمضان عبدالمقصود احمد31876

126.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد سالم ابراهيم سالم31877

ي احمد31878
36مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد شعبان حسن عبدالغنن

51.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد شعبان دمحم عبدهللا31879

44مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد طارق ابراهيم ابراهيم خليل31880

133مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد عباس دمحم عباس31881

39مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- شهد عبدالفتاح عبدالجليل عبدالفتاح 31882

106مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد عصام دمحم امام31883

23مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد عصام دمحم زبد31884

110مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد عالء الدين سيد سالم31885

121مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد فوزي ابو الفتوح بيوىمي بيوىمي31886

ن عبدالوهاب عيىسي31887 126مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد دمحم حسي 

87مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد دمحم ممدوح امام ابو النض عيىسي31888

79مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد مسعد طه ابراهيم31889

90مجمع مأمون ع بناتقليوبشهد مسعد دمحم عبدالشكور31890

ة محمود بكر احمد31891 39.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشهي 

ن31892 128.5مجمع مأمون ع بناتقليوبشيماء ربيع عبدالمؤمن حسي 

36مجمع مأمون ع بناتقليوبشيماء صابر عبدالجليل دمحم31893

105.5مجمع مأمون ع بناتقليوبصباح سمي  عبدالكريم المرايحة31894

60.5مجمع مأمون ع بناتقليوبصباح شعبان عبدالمنصف منىس31895

109.5مجمع مأمون ع بناتقليوبصباح صالح احمد عبدالحليم31896

115مجمع مأمون ع بناتقليوبصفا عبدالحميد يوسف فرج31897

102.5مجمع مأمون ع بناتقليوبصفا عبدالرحمن دمحم حامد31898

104.5مجمع مأمون ع بناتقليوبضىح عماد عبدالقوى دمحم31899

103.5مجمع مأمون ع بناتقليوبعزه ابراهيم عبدالرحمن عباس31900

40.5مجمع مأمون ع بناتقليوبعزيزه حسن عبدالرحمن نض31901

31902
 
10مجمع مأمون ع بناتقليوبعزيزه عبدالننى عبدالحميد العراق

يف سالمة ابوالسعود31903 23.5مجمع مأمون ع بناتقليوبغاده شر



28مجمع مأمون ع بناتقليوبغرام دمحم خليفة مصطفن31904

14.5مجمع مأمون ع بناتقليوبغرام هشام فاروق محمود31905

66مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- فاطمه اكراىم رضا ابراهيم 31906

46.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه امام سعيد العوادية31907

116مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه خالد رمضان عبدالمؤمن احمد31908

14مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه خالد دمحم ابو الخي  الديري31909

109مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه سيد عبدالفتاح العيسوي البنا31910

4.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه صابر دمحم ابراهيم شعبان31911

61مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه طارق طه عواد31912

100.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه عبدالسالم عبدالحميد عبدالسالم31913

111مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه فارس طلعت مرس31914

7.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه دمحم احمد ابوالخي 31915

127مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه دمحم سعد عبدالمجيد31916

99.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه محمود سعيد رمضان31917

124مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه محمود عبدالجليل عبدالعزيز31918

70.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه مرع محمود عل31919

 صالح دمحم31920
ن
128.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفاطمه هان

ن31921 119.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفرح خالد عبدالفتاح حسي 

75.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفرحه محمود سعيد محمود31922

63مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- فريده وائل رضا ربيع 31923

ي السيد31924
23.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفوزيه رافت عبدالغنن

وز عادل حسن امام31925 45.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفي 

وز عبدالجليل رمضان عبدالجليل31926 122.5مجمع مأمون ع بناتقليوبفي 

وز دمحم جمال عبدالقادر31927 130مجمع مأمون ع بناتقليوبفي 

118مجمع مأمون ع بناتقليوبقمر سعيد جمال عبدالجليل31928

99مجمع مأمون ع بناتقليوبكريمه رضا فتىح محمود31929

103مجمع مأمون ع بناتقليوبكريمه طه عبدالغنن دمحم31930

قاوي31931 ن امام الشر 133.5مجمع مأمون ع بناتقليوبكوثر عبدالسالم امي 

110.5مجمع مأمون ع بناتقليوبكوثر دمحم عبدالرحمن دمحم31932

82.5مجمع مأمون ع بناتقليوبلبنن رمضان شعبان عل31933

33مجمع مأمون ع بناتقليوبلوزة احمد محمود عبدالرازق31934

107.5مجمع مأمون ع بناتقليوبليل عل سعيد عل31935

34.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمروه جميل امام حرب31936

ن خليفة31937 ن دمحم حسي  98مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم ابراهيم حسي 

ف عبيد ابراهيم علم31938 114.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم اشر

ي عبدالغفار31939
ن
79.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم ايمن عبدالواق

93.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم جمال بكر دمحم31940

119.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم جمال سالم عبدالمنعم31941

ن31942 124مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم جمال دمحم حسي 

ن ندا31943 ن عبدالهادي حساني  76.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم حساني 

59.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم سمي  عوض عبدالفتاح31944

120.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم سيد دمحم ابوالعال31945

36.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم صابرين دمحم خلف31946

51.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم صالح دمحم عبدالحميد31947

38.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم طاهر عبدالسالم دمحم31948

94مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم عادل عبدالحليم عل31949

109.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم عادل دمحم فهىم31950

93مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم عبدالسيد جورجى يعقوب31951

125.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم عماد محمود ابوشيع31952

65.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم دمحم احمد عبدالعزيز السيد31953



136.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم دمحم حافظ مامون31954

130مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم دمحم نض عبدالفتاح31955

78مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- مريم محمود قطب عطية 31956

108مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم نض ناجى ظريف31957

119مجمع مأمون ع بناتقليوبمريم وائل حماده صابر31958

ن احمد31959 91مجمع مأمون ع بناتقليوبملك احمد جمال حسي 

125مجمع مأمون ع بناتقليوبملك احمد طه فرج31960

85مجمع مأمون ع بناتقليوبملك بدر عل محمود31961

58.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك جمال رمضان محمود خليفه31962

104مجمع مأمون ع بناتقليوبملك خالد سيد دمحم31963

124مجمع مأمون ع بناتقليوبملك رمضان عبدالحميد ابراهيم عبدالمقصود31964

ن سعد 31965 82.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- ملك سعد حسي 

72مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- ملك سيد محمود احمد 31966

ن دمحم سلطان31967 74مجمع مأمون ع بناتقليوبملك صابر حسي 

49مجمع مأمون ع بناتقليوبملك صالح حامد احمد31968

64مجمع مأمون ع بناتقليوبملك طه خالد طه31969

ن خليفه31970 89.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك طه دمحم دمحم حسي 

61مجمع مأمون ع بناتقليوبملك عصام سعيد سالم31971

108مجمع مأمون ع بناتقليوبملك عماد سعيد عبدالقادر دمحم بيوىمي31972

132.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك عماد عبدالحليم معوض31973

79مجمع مأمون ع بناتقليوبملك عماد مصطفن سالم31974

58.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك كارم محمود سيد31975

79.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك دمحم صالح الدين يسن31976

87.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك دمحم عبدالجليل دمحم عثمان31977

91مجمع مأمون ع بناتقليوبملك محمود فرج حسن31978

103.5مجمع مأمون ع بناتقليوبملك نهاد سعد عبدالحميد سعد31979

83مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- منار ابراهيم عادل صالح 31980

ف ماهر عبدالحميد31981 96.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمنال اشر

99.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمنال طه عبدالحليم حسن31982

91.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمنة هللا رمضان شعبان عبدالجواد31983

112مجمع مأمون ع بناتقليوبمنة هللا سيد شحاتة مصطفن31984

ن ابراهيم31985 133.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمنة هللا دمحم حسي 

90.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- منه ابراهيم عادل صالح 31986

102مجمع مأمون ع بناتقليوبمنه ايمن صالح فرج اسماعيل31987

75.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمنه عيد دمحم بيوىم31988

104.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- منه محروس صبىح دمحم 31989

73.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- منه دمحم صبىح عل 31990

98مجمع مأمون ع بناتقليوبىم رشيد محمود سويلم31991

115مجمع مأمون ع بناتقليوبىم مرزوق دمحم عبدالمنعم31992

47مجمع مأمون ع بناتقليوبندى احمد سعيد سالم31993

95مجمع مأمون ع بناتقليوبندى سالم عبدالرحمن سالم عبدالقادر31994

120مجمع مأمون ع بناتقليوبندى عصام جمعه حسن عبدالخالق31995

121.5مجمع مأمون ع بناتقليوبندى عل ممدوح عل31996

37مجمع مأمون ع بناتقليوبندى ماهر ابراهيم دمحم31997

126مجمع مأمون ع بناتقليوبندى محمود قنديل محمود31998

31999
 
82مجمع مأمون ع بناتقليوبنعمه عباس سيد دسوق

62.5مجمع مأمون ع بناتقليوبنور مسعد جالل احمد32000

95مجمع مأمون ع بناتقليوبنورا عادل دمحم احمد32001

118.5مجمع مأمون ع بناتقليوبنورا دمحم شحاتة سالم32002

56مجمع مأمون ع بناتقليوبنورهان صالح دمحم صالح32003



132.5مجمع مأمون ع بناتقليوبنورهان عبدالمعبود ذىك عبدالمعبود32004

133.5مجمع مأمون ع بناتقليوبنورهان عالءالدين حماده دمحم32005

122مجمع مأمون ع بناتقليوبنورهان عمرو رمضان عبدالجليل32006

ف عل عبدالحليم32007 128.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر اشر

70.5مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- هاجر جمعة دمحم بيوىم 32008

60.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر حمدى طه عبدالرحمن32009

118مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر خالد دمحم ابراهيم32010

111.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر سعد محمود احمد32011

101مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر طارق عبيد عبدالحليم32012

100.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر دمحم ابوالخي  السيد32013

56مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر دمحم دمحم زىك32014

ن32015 52.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهاجر مسعد عبدالهادى حساني 

ف دمحم سالم 32016 79مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- هانم اشر

77مجمع مأمون ع بناتقليوبهبه دمحم بكر دمحم32017

129.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهدير سالمة سليمان بيوىم32018

132.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهدير مجدى سعيد بدر32019

118مجمع مأمون ع بناتقليوبهنا ساىم دمحم سيد32020

133.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهنا صابر عبدالوهاب عبدالعزيز32021

97.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهنا دمحم حمدان دمحم32022

117مجمع مأمون ع بناتقليوبهنا دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن32023

121مجمع مأمون ع بناتقليوبهنا مسعد دمحم طه32024

119مجمع مأمون ع بناتقليوبهناء دمحم ابراهيم عبدالعال32025

61مجمع مأمون ع بناتقليوبهناء وئام دمحم حسن32026

ن32027 48مجمع مأمون ع بناتقليوبهند حسن محمود علي حساني 

81مجمع مأمون ع بناتقليوبهند دمحم سعيد عبدالسالم32028

74.5مجمع مأمون ع بناتقليوبهيام جمال مصطفن عبدالحليم32029

87.5مجمع مأمون ع بناتقليوبورده دمحم عل عبداللطيف32030

ف طه دمحم32031 17.5مجمع مأمون ع بناتقليوبوالء اشر

23.5مجمع مأمون ع بناتقليوبوالء دمحم مصطفن دمحم32032

ف عبدالرحمن جمعة32033 ن اشر 78مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

ن امام دمحم امام32034 13.5مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

32035
 
ن جمال شحاتة عبدالجليل الحماق 38مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

ن عيد صبىح احمد32036 41مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

ن عبدالرحمن32037 ن دمحم امي  70.5مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم عبدهللا دمحم 32038 83مجمع مأمون ع بناتقليوببسيطه- ياسمي 

ن نارص محمود دمحم32039 32.5مجمع مأمون ع بناتقليوبياسمي 

ي فؤاد عبدالفتاح32040
134ابراهيم عبدالرازق ت أقليوباروى مصطفن

99.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوباشاء ابراهيم سالم سالمة عاشور32041

يس دمحم عبدالرحمن32042 100ابراهيم عبدالرازق ت أقليوباسماء عي 

ن دمحم عبدالعزيز32043 90.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوباالء حسي 

59ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبامال عبدالهادي دمحم عبدالهادي32044

127.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبامل احمد عبدالحكيم احمد العسال32045

133.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبامل سيد عمرو سيد عيد32046

116.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبامينه يوسف دمحم سيد32047

110.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبايه جميل دمحم عبدالرحمن عبدهللا32048

38.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبايه علي رجب سيد دمحم32049

32050
ن
72.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبايه فرج عبدالىح سالم السالمون

129ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله ابراهيم عبدهللا دمحم32051

95ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله ابراهيم عواض دمحم32052

125.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله اسامه فرج عني 32053



130ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله سالم ابراهيم سالم32054

ي عبدالكريم32055
ن
115.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله سعد صادق بسيون

ي بركات عبدالىحي32056
 
111ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله شوق

88ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمله نض ابو زي دمحم32057

76.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسمه عبدالرحمن عواد اسماعيل رزق32058

123.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسنت سيد صالح ابوزيد دمحم32059

124.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبتقوى سيد دمحم اسماعيل دمحم32060

94ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبجميله كوردي كمال سيد32061

129ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبجنه دمحم محمود دمحم32062

82ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبجيهان سيد دمحمي سالمه32063

110.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبحبيبه جمال مصطفن محمود ابراهيم32064

92ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبحبيبه حسنن ابراهيم مرس دمحم32065

75.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبحبيبه دمحم احمد دمحم32066

115.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبحبيبه محمود عبداللطيف صالح32067

79ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبحنان زغلول جميل دمحم32068

87.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبدعاء ابراهيم سيد سالمة امام32069

85.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبدعاء دمحم عاشور سيد دمحم32070

102.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبدنيا دمحم سيف الدين عبدالحميد ابراهيم32071

119.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبرحاب عبدالرحمن احمد دمحم32072

125.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبريهام اسامة عبدالمجيد حسن دمحم32073

127ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبساره صابر فوزي صابر دمحم32074

105.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبساره دمحم احمد سيد سالم32075

97.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسلىم حسن امام عبدالحفيظ دمحم32076

52.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسلىم مصطفن عبدالغفار عبدالستار32077

124ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسندس ابو المجد كمال ابراهيم32078

114.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسندس اسالم ابراهيم احمد محمود32079

119ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسندس عبدهللا بركات عبدالىحي32080

121ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسهر سعيد عبدهللا دمحم32081

133.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبسهيله دمحم نجم الدين دمحم سالمة32082

114ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشاجى دمحم فتىح دمحم عفيفن32083

47ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشاهنده خالد ساىم دمحم السيد32084

وق سيد عبدالعزيز ابراهيم عل32085 102.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشر

وق عبدالظاهر محمود بدوى32086 38.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشر

وق دمحم عبدالمجيد حسن دمحم32087 116ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشر

ن دمحم32088 وق محمود حسي  121ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشر

100.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشمس خالد احمد حسن سليمان32089

80.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشهد اسامه ابراهيم احمد32090

ف دمحم عبدالىحي32091 120.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشهد اشر

121ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشهد سعيد دمحم سيد32092

80.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشهد عالء دمحم دمحم32093

69ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبشيماء عبداللطيف عيد عبداللطيف32094

126ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبغاده سيد احمد سيد مصطفن32095

126.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفاطمه احمد دمحم سيد32096

ن احمد دمحم32097 98.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفاطمه حسي 

ن 32098 92ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسيطه- فاطمه صابر محمود حسي 

قاوي32099 115.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفاطمه دمحم عبدالسالم دمحم الشر

69ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفاطمه يشي عبدالغفار علي دمحم32100

118ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفرحه ايمن عوض نزهي32101

83.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبفرحه نارص احمد سيد مصطفن32102

125.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبكريمه عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر عبدهللا32103



102.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمديحه احمد محمود احمد محمود32104

116ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمروه سيد دمحم سيد32105

126ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمريم احمد عبدالفتاح عبدالحميد مرسي32106

127ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمريم احمد عبدالننى سليمان32107

94ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمريم تامر دمحمى احمد ابراهيم32108

102.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمريم مجدى حسن سالمه حسن32109

129ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمريم دمحم سعد عبدالعزيز32110

ي فارس عبدالقوي 32111
90ابراهيم عبدالرازق ت أقليوببسيطه- مريم مصطفن

ن حسن32112 91.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك بهاء حسي 

103.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك حسن سمي  حسن مرسي32113

ي شعبان عواض محمود32114
118ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك حسنن

ى مصطفن سيد مصطفن32115 118ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك خي 

60.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك عمرو دمحم دمحم حموده32116

89ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك عيد عمرو سيد عيد32117

122.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك دمحم ابراهيم دمحم32118

122.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك دمحم رمضان دمحم32119

119ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك دمحم سالم مرس سالم32120

64ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك دمحم سيد دمحم عبدالفتاح32121

105.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك دمحم مجدي عثمان دمحم32122

100.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك مهدي كامل ابراهيم32123

 ابراهيم احمد عبدالعزيز32124
ن
103.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبملك هان

108.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمنة هللا احمد حسن دمحم عاشور32125

105ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمنة هللا ياش اسماعيل سيد دمحم32126

80ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمنن حافظ محمود حافظ32127

95ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبمها عبدالعظيم فرج حسن سليمان32128

112ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبميادة دمحم غريب ابراهيم عبدالرحمن32129

115ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبندى حسن عبدهللا سليمان مصطفن32130

ن سليمان عبده32131 81ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبندى عبدالمعي 

102ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبندى عماد الدين يىحي زكريا32132

127.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبنشوى احمد جمال هالل عبدالحليم32133

90ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبنور دمحم عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا32134

126.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبنورا ابراهيم سمي  عيد بالل32135

67ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبنورا جمعه دمحم بدوى32136

ه مصطفن محمود دمحم صادق32137 123.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبني 

85.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبهاجر احمد عيد عبده32138

74ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبهاجر عبداللطيف احمد عبداللطيف32139

ي محمود32140
111.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبهبه عمرو حنفن

122.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبيارا دمحم فتىحي دمحم علي32141

ن32142 ن دمحم توفيق امي  116ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبياسمي 

ن دمحم عبدالمطلب عبدالمطلب32143 102.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبياسمي 

89كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبابراهيم سعيد دمحم عبدالعزيز32144

79كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبابراهيم عبدالجليل عبدالحليم عبدالجليل32145

103.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبابراهيم دمحم ابراهيم حسن عاشور32146

118.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبابراهيم نارص سيد نارص دمحم32147

ن32148 77.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباحمد سيد دمحم حسي 

109كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباحمد عبدالحليم جميل عبدالمنعم دمحم32149

66كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباحمد دمحم احمد سيد سالم32150

72.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباحمد دمحم احمد دمحم32151

89.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباحمد دمحم اسماعيل زكريا32152

72كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسيطه- احمد دمحم محمود دمحم 32153



62كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسيطه- ادهم ابراهيم احمد حسن عل 32154

92كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباسالم ابو بكر سيد عبده موس32155

ي عبده سالم32156 95.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوباسالم دمحم عبدالننى

باهلل عالم اسماعيل سيد32157 ن 84كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبالمعي 

62كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبانس عاطف فتىحي دمحم32158

32.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبايمن سعيد عبدالمومن دمحم32159

92.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببدرالدين رضا ابراهيم سعد وهبه32160

48كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسام عبدالظاهر محمود بدوى32161

ن32162 108كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبجمال سيد حسن حساني 

ن32163 96كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبحسن ابراهيم عبدالعزيز حسن حسي 

قاوى عل32164 71كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبحسن سيد حسن الشر

ن خضن عبداللطيف32165 ن خضن حسي  26.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبحسي 

ن دمحم32166 ن دمحم حسي  131.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبحسي 

49كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبخالد ايمن كارم عواض عل32167

49كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبخالد دمحم عبدالحمن محمود32168

47كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبرجب عبدهللا رجب سيد دمحم32169

116كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبرجب دمحم رجب درويش علي32170

89.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبرمضان سعد رمضان سعد32171

!VALUE#كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبزياد رضا عبدالكريم حسن32172

109.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبزياد دمحم عزت حامد بيوىمي32173

78كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبزياد محمود فتىحي عبدالحميد32174

77.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسعيد دمحم سعيد شحات الناخلي32175

28كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسالمه جمال محمود حافظ32176

81كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسليم سليمان عبدالسالم احمد32177

ف سيد محمود32178 82.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسيد اشر

100كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسيد عبدالرحمن سيد سعيد سيد سالم32179

122كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبسيد مجدي عزت حامد بيوىمي32180

46.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبشهاب عبدالمجيد جمال سالمه عيد32181

56.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبصالح احمد دمحم عبدالحميد عيىس32182

72كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبصالح دمحم صالح سالمه عيد32183

85كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالخالق احمد عبدالخالق متوىلي32184

55.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن احمد سيد شامخ32185

61.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن دمحم اسماعيل سيد32186

62.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن دمحم رميلة ابراهيم رميلة32187

70.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن دمحم سيد دمحم32188

37كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن دمحم عبدهللا عبدالرازق32189

122كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن دمحم هالل عبدالرحمن32190

62.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدالرحمن وليد عبدالرحمن دمحم32191

66كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدهللا اسالم دمحم وليد32192

 سيد حسن عثمان32193
 
121.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدهللا دسوق

ي عبده32194 111كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدهللا رضا عبدالننى

33كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعبدهللا عبدالحميد عبدالحليم عبدالجليل32195

78.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعالء بهاءالدين فؤاد عبدالفتاح بيوىمي32196

38كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعل سيد عل ابوشيع32197

85.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسيطه- عل سيد علي درويش 32198

94.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعل دمحم علي دمحم32199

46كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعل محمود علي عبدهللا32200

87.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمار حامد فاروق دمحم32201

126.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمار عماد اسماعيل سيد دمحم32202

92.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمار فيصل حسن سالمة حسن32203



112كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمار دمحم سعد عبدالعزيز32204

90.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمار مسعد غريب ابراهيم32205

132.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمر احمد ابراهيم سالمه32206

109كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمر احمد دمحم عبدالرحمن سيد32207

75.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمر عبدالمنعم جميل عبدالمنعم32208

102كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبعمرو سيد دمحم سيد عمرو32209

100كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبفاروق مصطفن رمضان مصطفن محمود32210

98.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبكريم ضاج دمحم عبدالرحمن عبدهللا32211

ي32212
84كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبكريم عبدالرحمن السيد طه ابوراضن

87كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبكريم نجم بدوى سيد سالم32213

58.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبكمال احمد كمال ابراهيم32214

92كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم احمد ابراهيم رميلة عبدالونيس32215

76كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم احمد عبدالننى عطية32216

67.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم احمد عزوز دمحم مرزوق32217

37كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم ايمن دمحمي عزب عبدالىحي32218

ن فتىح دمحم32219 67كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم حسي 

ي32220
28كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم سعيد دمحم عبدالراضن

72.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم سالمه اسماعيل سيد سالم32221

111.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم سالمه دمحم عبدالرحمن32222

115كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم سمي  دمحم سيد جاد32223

ن32224 72.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم سيد دمحم حسي 

125كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم عبدالحليم جميل عبدالمنعم دمحم32225

85كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسيطه- دمحم عصام ابراهيم سالم عامر 32226

ي دمحم احمد32227 47.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم عويس عرنى

115كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم فراج حسن سليمان سالم32228

80.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم قنديل دمحم قنديل32229

90.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم مجدى ابوزيد دمحم نض32230

106.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم محمود دمحم عبداللطيف يوسف32231

ن دمحم32232 116.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم ناجى حسي 

123.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم نجم الدين اسماعيل عبدالعال32233

104.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم وائل فتىح دمحم عفيفن32234

81.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبدمحم وليد دمحم صديق احمد32235

94كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمحمود رضا كمال سيد دمحم32236

ي عامر32237
 
32كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمحمود سيد عطيه عراق

57.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمصطفن حسن سيد سالمة امام32238

124كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمصطفن ماجد محمود سيد عطيه32239

117كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمعاذ عبدالرحمن بهجت عبدالعزيز دمحم32240

125كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمعاذ عمرو احمد دمحم احمد32241

104كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمعاذ محمود سعيد محمود عوض32242

ن عبدالرحمن بهجت عبدالعزيز دمحم32243 104كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبمعي 

ي32244
98.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبىوسف احمد متوىلي مصطفن

79كفر ابوجمعة الجديدة  قليوببسيطه- يوسف احمد سالمة دمحم السيد 32245

ف عبده محمود32246 99.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف اشر

ن مرع32247 ن دمحم حسي  112.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف حسي 

127.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف سالمة ابراهيم سالمة32248

78كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف سيد دمحم بدوي32249

69كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف شحته فرج حسن32250

77.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف دمحم ابو زيد دمحم32251

101.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف دمحم جمال عيد بالل32252

ن دمحم32253 126.5كفر ابوجمعة الجديدة  قليوبيوسف محمود حسي 



نقليوبابراهيم السيد ابراهيم محمود خفاجه32254 68.5طنان ع بني 

يف صابر عبدالمجيد االصفر32255 نقليوبابراهيم شر 108.5طنان ع بني 

نقليوبابراهيم شعبان ابراهيم عبدالحميد ابراهيم32256 70.5طنان ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم حامد نجم يونس32257 130طنان ع بني 

ن غنيم32258 نقليوبابراهيم دمحم سعيد عبدالرحمن امي  133.5طنان ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم عادل ابراهيم ابوالسعود32259 134.5طنان ع بني 

نقليوبابراهيم دمحم عل مرس دمحم بكرى32260 84طنان ع بني 

نقليوبابراهيم محمود فؤاد علي البلط32261 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبابراهيم نجم عبدالفتاح علي طرش32262 108طنان ع بني 

نقليوبابراهيم يشى ابراهيم خليل شادى32263 116طنان ع بني 

نقليوبابوالسعود عصام دمحمى ابوالسعود ليمون32264 79.5طنان ع بني 

نقليوباحمد ابراهيم عبدالمومن السيد الغرباوى32265 117.5طنان ع بني 

نقليوباحمد ابو شيع محمود عبدالعزيز32266 65طنان ع بني 

نقليوباحمد ابوشيع رشاد علي32267 35طنان ع بني 

نقليوباحمد اسامة عبداللطيف حسن32268 32طنان ع بني 

ف عبدالحميد عباس حسن الكمار32269 نقليوباحمد اشر 53طنان ع بني 

ي سالمة32270
نقليوباحمد انس حسنن 121.5طنان ع بني 

نقليوباحمد ايمن مدبوىلي حسن ربيع32271 93طنان ع بني 

نقليوباحمد ايهاب ابراهيم احمد زيد32272 87طنان ع بني 

نقليوباحمد تامر احمد سالمة عطية32273 105طنان ع بني 

نقليوباحمد تامر احمد عبدالمطلب32274 117.5طنان ع بني 

نقليوباحمد جميل جمال عبدالفتاح دمحم32275 121طنان ع بني 

نقليوباحمد حاتم عيد ابراهيم عيد32276 126طنان ع بني 

نقليوباحمد حامد حسنن حامد دمحم32277 120طنان ع بني 

نقليوباحمد حسام الدين احمد غبد الفتاح32278 115طنان ع بني 

نقليوباحمد حمادة عني  السيد32279 80.5طنان ع بني 

نقليوباحمد خالد حامد دمحم يسن32280 84طنان ع بني 

نقليوباحمد رافت ابراهيم عبدهللا عل32281 125.5طنان ع بني 

ن دبور32282 نقليوباحمد ساىم السيد حسي  88.5طنان ع بني 

نقليوباحمد سعد عبدالفتاح حسن سعد32283 127.5طنان ع بني 

نقليوباحمد سالمه دمحم حسن عواد32284 109طنان ع بني 

 السيد حافظ32285
 
نقليوباحمد سيد شوق 106طنان ع بني 

نقليوباحمد سيد عبدالغنن السيد المجرج32286 85.5طنان ع بني 

نقليوباحمد سيد عل ابراهيم ابو عليم32287 80.5طنان ع بني 

نقليوباحمد شاكر دمحم ابراهيم كشك32288 135طنان ع بني 

نقليوباحمد صالح عبدالحميد نورالدين32289 119طنان ع بني 

نقليوباحمد صالح عبدالعزيز عبدالمومن العكل32290 125.5طنان ع بني 

نقليوباحمد عاطف شوقت دمحم حسن32291 134.5طنان ع بني 

نقليوباحمد عاطف عبدربه ابراهيم32292 122طنان ع بني 

نقليوباحمد عبدهللا السيد عبدالرحمن32293 98.5طنان ع بني 

نقليوباحمد عبدالمجيد عل عواد عل32294 118طنان ع بني 

نقليوباحمد عالء الدين حسنن ابراهيم النجار32295 132طنان ع بني 

ن32296 نقليوباحمد عل سعيد عل حساني  85طنان ع بني 

نقليوباحمد عل ماهر احمد32297 103طنان ع بني 

نقليوباحمد عماد السيد النجدى32298 87.5طنان ع بني 

نقليوباحمد عماد دمحم الكردى32299 97.5طنان ع بني 

نقليوباحمد عمرو مهدي ابو السعود علي32300 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوباحمد ماجد سعد جاد شلنى32301 120طنان ع بني 

نقليوباحمد مجدى دمحم نض سالم32302 115طنان ع بني 

نقليوباحمد مجدى مصطفن السيد دمحم32303 106.5طنان ع بني 



نقليوباحمد دمحم احمد عبدالسالم احمد32304 119طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم احمد محمود32305 110.5طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم رشاد بنهاوى متوىل32306 93طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم سعيد دمحم ابراهيم32307 117.5طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم سالمة دمحم سليمان32308 99.5طنان ع بني 

 الجزار32309
ن
نقليوباحمد دمحم سالمه عيدالشاق 116طنان ع بني 

 عباس الباجورى32310
 
نقليوباحمد دمحم شوق 129.5طنان ع بني 

ي سعيد ابراهيم32311
 
نقليوباحمد دمحم شوق 129طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم صالح سالمة جاد محفوظ32312 134طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم عزوز عبدالعزيز ابراهيم32313 117.5طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم دمحم حسن طه32314 106.5طنان ع بني 

نقليوباحمد دمحم مصطفن يوسف حسن زياده32315 99.5طنان ع بني 

نقليوباحمد مختار عيد دمحم الخوىلي32316 56طنان ع بني 

نقليوباحمد مسعد فتىحي عواد بنهاوي32317 81طنان ع بني 

نقليوباحمد مسعد دمحم عبدالغنن عواد32318 128طنان ع بني 

نقليوباحمد نادر عبدالخالق بخوري32319 103طنان ع بني 

نقليوباحمد نبيل احمد دمحم السيد32320 103.5طنان ع بني 

 عبدالمطلب عبدالعزيز 32321
ن
نقليوببسيطه- احمد هان 92طنان ع بني 

نقليوباحمد وائل سعيد دمحم عاشور32322 114.5طنان ع بني 

ي دمحم الكمار32323 نقليوباحمد وحيد عبدالننى 122طنان ع بني 

نقليوباحمد ياش احمد عبدالفتاح سيد احمد32324 118طنان ع بني 

نقليوبادهم احمد فتىحي احمد ابراهيم العكل32325 103.5طنان ع بني 

نقليوبادهم عماد دمحم ابراهيم السبعاوى32326 61.5طنان ع بني 

ن سعد32327 نقليوبادهم دمحم رشاد امي  122طنان ع بني 

نقليوبادهم دمحم فرج السيد عبدالعال32328 97طنان ع بني 

ي عثمان سالمة اسماعيل32329 نقليوبادهم ناجى 99.5طنان ع بني 

نقليوببسيطه- ادهم نارص ماهر حسن دمحم 32330 105طنان ع بني 

ن تبع32331 ن عبدالمطلب امي  نقليوباسامه امي  97.5طنان ع بني 

نقليوباسالم اسامة دمحم عطية حسن32332 123طنان ع بني 

ن32333 نقليوباسالم رافت ماهر عبدالمومن حساني  121.5طنان ع بني 

نقليوباسالم سالمة السيد متوىلي32334 84.5طنان ع بني 

نقليوببضى- اسالم طارق سعيد ابراهيم الباجوري 32335 98طنان ع بني 

نقليوباسالم طه فتوح عبدالحميد العكل32336 112.5طنان ع بني 

نقليوباسالم ماهر دمحم عبدالحميدابو سنة32337 77.5طنان ع بني 

نقليوباسالم دمحم السيد عبدالعزيز الخوىلي32338 127.5طنان ع بني 

نقليوباسالم دمحم حامد نجم يونس32339 131.5طنان ع بني 

نقليوباسالم نزيه حافظ احمد شداد32340 130طنان ع بني 

ي سالم32341
نقليوباسالم يشي السيد الطوجن 120طنان ع بني 

نقليوبالسيد طارق السيد سليمان ابو سليمان32342 95طنان ع بني 

نقليوبالسيد عادل السيد شعبان32343 117.5طنان ع بني 

نقليوبالسيد محمود السيد دمحم امام32344 124طنان ع بني 

نقليوبالسيد وليد السيد عبدالفتاح دمحم32345 111.5طنان ع بني 

نقليوبانس دمحم مهدى امام عياد32346 127.5طنان ع بني 

نقليوبباسم دمحم فؤاد دمحم حجازي32347 90طنان ع بني 

ي32348
 
نقليوببدر عامر السيد احمد البوالق 72.5طنان ع بني 

نقليوببسام ابراهيم علي عبدالمومن زياده32349 127طنان ع بني 

نقليوببسام هادى مصطفن حافظ عبدهللا32350 72طنان ع بني 

نقليوببالل باسم مسعد عبدالحميد عل القاضن32351 99.5طنان ع بني 

نقليوببالل حسن عزت عبدالمطلب زياده32352 115طنان ع بني 

نقليوببالل مختار السيد حامد امام32353 111طنان ع بني 



نقليوببالل مختار دمحم عواد خليل32354 123طنان ع بني 

ي حسن ابراهيم32355
ن
نقليوببالل هان 113طنان ع بني 

نقليوبجاش سامح عباس عبدالفتاح ابراهيم32356 106طنان ع بني 

نقليوبحازم شديد ابراهيم عبدالظاهر ابراهيم32357 82طنان ع بني 

نقليوبحازم دمحم عبدالعزيز دمحم32358 132.5طنان ع بني 

ي32359
ن
نقليوبحامد احمد حامد عبدالفتاح ابوهان 129.5طنان ع بني 

نقليوبحامد عل حامد نجم يونس32360 124طنان ع بني 

نقليوبحامد دمحم حامد محمود عبدالعال32361 85طنان ع بني 

نقليوبحسام دمحم فؤاد عبدالعزيز محفوظ32362 74.5طنان ع بني 

نقليوبحسن سالمة السيد مدبوىل الطور32363 81.5طنان ع بني 

نقليوبحسن محمود حسن ابراهيم الرباط32364 !VALUE#طنان ع بني 

 حسن احمد الزيات32365
ن
نقليوبحسن هان 72طنان ع بني 

ن سالمة السيد مدبوىل الطور32366 نقليوبحسي  70.5طنان ع بني 

نقليوبحماده عيىس رشاد عيىس32367 24طنان ع بني 

نقليوبخالد حسن عطيه حسن السيد32368 131.5طنان ع بني 

نقليوبراشد رمضان راشد عبدالمومن حسن32369 111طنان ع بني 

نقليوبراغب دمحم راغب دمحم نجم32370 103.5طنان ع بني 

نقليوبرجب محمود رجب سليمان دمحم32371 116طنان ع بني 

نقليوبرجب مسعد احمد محمود احمد32372 79طنان ع بني 

نقليوبرحيم ابراهيم مهدى دمحم السايس32373 52.5طنان ع بني 

نقليوبرشاد دمحم مهدى رشاد عبدالمطلب32374 90طنان ع بني 

نقليوبرضا نبيل ابراهيم ابراهيم ابو جهل32375 73.5طنان ع بني 

نقليوبرمضان عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز سليمان32376 99.5طنان ع بني 

نقليوبرمضان فيصل سليمان عايد ضيف هللا32377 65طنان ع بني 

نقليوبزياد ابراهيم فوزي ابراهيم سليمان32378 88.5طنان ع بني 

نقليوبزياد احمد عبدالفتاح فرج عبدالوهاب32379 122.5طنان ع بني 

ن حسن صالح32380 نقليوبزياد حسن امي  133.5طنان ع بني 

نقليوبزياد سامح دمحم حسن الطحاوي32381 70طنان ع بني 

نقليوبزياد عبدالغفار حامد عبدالغفار ابوالسعود32382 134طنان ع بني 

32383
 
نقليوبزياد عرنى صبىح السيد البوالق 32طنان ع بني 

نقليوبزياد عالء دمحم عبدالرازق32384 85.5طنان ع بني 

نقليوبزياد عمرو عبدالعزيز عبدالحميد دمحم الغريب32385 132طنان ع بني 

نقليوبزياد دمحم ابراهيم دمحم حجازى32386 106طنان ع بني 

نقليوبزياد دمحم احمد ابراهيم السيد32387 132.5طنان ع بني 

نقليوبزياد دمحم عل عبدالهادى حسن محفوظ32388 129طنان ع بني 

نقليوبزياد دمحمي فوزي دمحمي سيد احمد32389 72.5طنان ع بني 

نقليوبزياد ناجى السيد عل حسن32390 81طنان ع بني 

نقليوبزياد ياش السيد حسن سليمان32391 87طنان ع بني 

نقليوبسالم عمرو فراج ابراهيم سابق32392 60.5طنان ع بني 

نقليوبسعد عبدالمعبود نعيم عبدالفتاح البوه32393 70طنان ع بني 

نقليوبسعيد ايهاب رشاد حسن شادى32394 119.5طنان ع بني 

نقليوبسعيد تامر سعيد ابراهيم حمزه32395 117.5طنان ع بني 

نقليوبسعيد خالد سعيد دمحمابراهيم32396 99طنان ع بني 

نقليوبسعيد خالد محمود سليمان دمحم32397 105.5طنان ع بني 

نقليوبسعيد خليفة عبدالرازق خليفة ابو زيد32398 109.5طنان ع بني 

ي بخوري32399
 
ي سعيد دسوق

 
نقليوبسعيد دسوق 122.5طنان ع بني 

نقليوبسعيد سمي  سعيد عبدالعاىطي32400 117.5طنان ع بني 

ن دمحم32401 ن ابراهيم امي  نقليوبسالمه امي  66.5طنان ع بني 

نقليوبسمي  عطيه دمحم عطيه دمحم سعد32402 41طنان ع بني 

نقليوبسيد احمد سيد عل عبدالعال32403 116.5طنان ع بني 



نقليوبسيد بخورى السيد عبدالحميد مليىحى32404 71.5طنان ع بني 

نقليوبسيف الدين طارق دمحم عبدالتواب32405 121طنان ع بني 

نقليوبسيف ايمن محمود عبدالمطلب محمود32406 106طنان ع بني 

نقليوبشداد عاطف صابر شدادعل32407 94.5طنان ع بني 

نقليوبشديد ابرهيم شديد ابراهيم احمد32408 90.5طنان ع بني 

نقليوبشعبان ياش سيد عبدالعزيز32409 119.5طنان ع بني 

نقليوبصابر مجدي صابر عبدالمطلب32410 110طنان ع بني 

نقليوبصالح الدين دمحم صالح نعيم حسن32411 121طنان ع بني 

نقليوبصالح دمحم صالح صادق عبدالرحمن32412 84طنان ع بني 

نقليوبعادل محمود السيد محمود العزب32413 97طنان ع بني 

نقليوبعادل هيثم عادل امام عبدالمعط32414 57طنان ع بني 

ن32415 نقليوبعامر دمحم سعيد امام حسني  127طنان ع بني 

نقليوبعبدالحميد سالمة عبدالحميد دمحم32416 95طنان ع بني 

نقليوبعبدالحميد دمحم عبدالحميد عبدالرحيم عمران32417 49طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد ساىمي السيد محمود32418 118.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد عبدالخالق احمد عبدالتواب32419 94طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن اسامة عبدالفتاح عبداللطيف صالح32420 67.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن الجزار ظريف دمحم الجزار32421 111طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن المعز لدين هللا صبىح عواد احمد32422 72طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن بخيت عل عمر الصعيدى32423 105.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن خالد احمد محمود عل32424 112.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن خالد سالم دمحم عبدالجليل32425 128.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عادل السيد النقيب32426 126طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عمر دمحم عبدالتواب عبدالحميد32427 123.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عمر يحن  ابراهيم الناظر32428 125طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم سالمه السيد جمعه32429 112طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم شكرى دمحم سالمة32430 102طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالظاهر سيد جمعة32431 128.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مختار فراج حسن عبدالرحمن32432 111طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مسعد عني  عل دمحم32433 114طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مصطفن صالح الدين شور عبدهللا32434 130.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ياش سعيد يوسف صالح32435 93طنان ع بني 

نقليوبعبدالعزيز يحن  عبدالعزيز السيد عثمان32436 116طنان ع بني 

نقليوبعبدالغفار فارس عبدالغفار سيد غنيم32437 108.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالفتاح خالد عبدالفتاح دمحم عبدالغفار32438 121.5طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا ابو المعاىطي السيد عبدالعزيز ابراهيم32439 107طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا احمد دمحم سالم شداد32440 98طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا اسامة فكرى علي مرس32441 106.5طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا اسامة دمحمى السيد بحالو32442 85طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا حمدى حامد عل محمود الجزار32443 89طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا حمدي نبيه عبدالعزيز الحشاش32444 91.5طنان ع بني 

ن32445 نقليوبعبدهللا خالد حامد محمود ابوحسي  103.5طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا درويش حسن درويش محفوظ32446 112طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا رضا السيد عبدالقادر صالح32447 134.5طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا رضا سعيد حافظ32448 114طنان ع بني 

ي32449
نقليوبعبدهللا سعيد عبدالفتاح بدر البيىسر 124طنان ع بني 

يف سالمة عبدالحميد احمد32450 نقليوبعبدهللا شر 128طنان ع بني 

 عبدالرحمن32451
 
نقليوبعبدهللا طه دمحم عبدالباق 65طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا عماد عبدهللا عبدالعال32452 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم احمد عبدالفتاح احمد32453 109.5طنان ع بني 



نقليوبعبدهللا دمحم رمضان السيد ابراهيم32454 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم عبدالعزيز عبدالمومن العكل32455 117طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا دمحم عبدالوهاب حسن عبدالوهاب32456 130طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا ناجح دمحم السيد زين الدين32457 90طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا نارص عيد عبدالفتاح عواد32458 77.5طنان ع بني 

 المني 32459
ي فاروق مصطفن

ن
نقليوبعبدهللا هان 120طنان ع بني 

 اسماعيل رضوان32460
 
نقليوبعبدهللا هشام شوق 92.5طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا ياش عبدالعزيز دمحم عبدالمعطي32461 64.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالمجيد بخيت عبدالمجيد بخيت شلنى32462 95طنان ع بني 

ن تبع32463 نقليوبعبدالمطلب خالد عبدالمطلب امي  85.5طنان ع بني 

نقليوبعبدالوهاب عاطف شديد عبدالفتاح32464 77.5طنان ع بني 

ن32465 نقليوبعرنى حافظ عرنى حافظ حسي  105طنان ع بني 

ي32466
ي دمحم عبيد الحتين 

نقليوبعزت حسنن 72.5طنان ع بني 

نقليوبعالء الدين سعيد حسن دمحم الطايل32467 108.5طنان ع بني 

نقليوبعالء سمي  السيد ابراهيم عشماوى32468 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبعالء عادل عبدالعزيز دمحم32469 122طنان ع بني 

نقليوبعالء عبدالعزيز ابو شيع عبدالعزيز32470 83طنان ع بني 

نقليوبعل رضا علي عبدالمومن زيادة32471 61طنان ع بني 

نقليوبعل سيد علي عبوده السيد العكل32472 97.5طنان ع بني 

نقليوبعل دمحم ماهر دمحم الكمار32473 68طنان ع بني 

نقليوبعل مختار دمحم رجب ابومعوض32474 118.5طنان ع بني 

نقليوبعماد عصام صابر عواد دمحم هندم32475 76طنان ع بني 

نقليوبعمار رزق صبىح السيد حسن32476 89طنان ع بني 

نقليوبعمار سعيد دمحم سعيد علي دمحم32477 75.5طنان ع بني 

نقليوبعمار سمي  فراج مصطفن32478 71.5طنان ع بني 

نقليوبعمار طارق مفرح فرج32479 111طنان ع بني 

نقليوبعمار عبدهللا دمحم سالمه32480 79.5طنان ع بني 

نقليوبعمار دمحم فايز عباس رحيم32481 92طنان ع بني 

نقليوبعمار دمحم مختار دمحم السيد32482 114طنان ع بني 

ي32483
ن
ي صابر عبدالظاهر ابوهان

ن
نقليوبعمار هان 125.5طنان ع بني 

نقليوبعمار وليد عبدالخالق عبدالمطلب نض32484 110.5طنان ع بني 

نقليوبعمار ياش احمد سعد احمد32485 118طنان ع بني 

نقليوبعمر اكراىمي دمحم ابراهيم النجار32486 123.5طنان ع بني 

ن دمحم عبدالعاىط دمحم عشماوى32487 نقليوبعمر حسي  80طنان ع بني 

نقليوبعمر خالد صابر دمحم الغرباوى32488 132طنان ع بني 

يف صابر سالمة السيىسي32489 نقليوبعمر شر 126طنان ع بني 

ى سعيد دمحم حسن بتهاوى32490 نقليوبعمر صيى 124طنان ع بني 

نقليوبعمر عبدالمطلب فتوح عبدالمطلب سطوج32491 79.5طنان ع بني 

نقليوبعمر دمحم سلىم رشاد عبدالمطلب32492 104.5طنان ع بني 

نقليوبعمر دمحم عبدالاله عواد رمضان32493 106طنان ع بني 

نقليوبعمر مختار عبدالعزيز عل سعودى32494 105طنان ع بني 

نقليوبعمرو اسامه دمحم حسن عل32495 70طنان ع بني 

ن عبدالرحمن شداد 32496 نقليوبحرىك- عمرو عرنى مهدى امي  117طنان ع بني 

نقليوبعواد ياش عواد سالم ابوليمون32497 88طنان ع بني 

نقليوبفرج دمحم فرج ابراهيم32498 65طنان ع بني 

نقليوبقابيل سعيد محمود قابيل32499 56.5طنان ع بني 

نقليوبكريم ابراهيم احمد ابراهيم احمد فليفل32500 78.5طنان ع بني 

نقليوبكريم قدري شعبان سيد احمد الكمار32501 109طنان ع بني 

نقليوبكريم دمحم سالم سالمة العجوز32502 96.5طنان ع بني 

ي سطوجي32503
نقليوبكريم دمحم سالمه عبدالغنن 29طنان ع بني 



نقليوبكريم نارص عبدالفتاح عبدالعزيز احمد32504 90طنان ع بني 

نقليوبكمال دمحم كمال دمحم كريم32505 131طنان ع بني 

نقليوبكمال دمحم مصطفن عبدالرحمن البطاوى32506 102طنان ع بني 

نقليوبمازن ايمن دمحم محمود دمحم32507 130طنان ع بني 

نقليوبماهر امام ماهر امام عبدالمعطي32508 105.5طنان ع بني 

نقليوبمجدى اسامة مجدي حسن عبدالتواب32509 112.5طنان ع بني 

ف ابراهيم غنيم غنيم32510 نقليوبمجدى اشر 100.5طنان ع بني 

نقليوبمجدى دمحم مجدى فتوح عبدالفتاح32511 121طنان ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم حسن عبدالحميد32512 109طنان ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم صالح ابراهيم32513 89طنان ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم قاسم دمحم32514 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم32515 131طنان ع بني 

 عالم32516
 
نقليوبدمحم ابو شيع محمود عبدالباق 120طنان ع بني 

نقليوبدمحم ابوالمعاىط صبىح السيد الطوجن32517 63.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم احمد السيد غنيم ابراهيم32518 82.5طنان ع بني 

ن دمحم المجرجي32519 نقليوبدمحم احمد حسي  110.5طنان ع بني 

ن32520 ي علي حساني 
 
نقليوبدمحم احمد شوق 129طنان ع بني 

نقليوبدمحم احمد عبدهللا عبدالعال ابراهيم32521 118.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم احمد عل حسن البدوى32522 72طنان ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم احمد النقيب32523 109.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم فتىح عل دمحم32524 132.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم اسامة بكر احمد امام32525 127.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم اسامة عبدالعزيز عواد صالح32526 92.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم اسامة علي دمحمي الكمار32527 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبدمحم اسامة فراج حسن عواد32528 91طنان ع بني 

نقليوبدمحم اسامة دمحم عبدالعزيز ليمون32529 134طنان ع بني 

نقليوببيسطه- دمحم اسامة دمحم عطية حسن 32530 100.5طنان ع بني 

ف سالمه عل الكمار32531 نقليوبدمحم اشر 136طنان ع بني 

ف عبدالفتاح بدوى ابراهيم32532 نقليوبدمحم اشر 123طنان ع بني 

نقليوبدمحم السيد دمحم عبدالمومن القرسر32533 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبدمحم امي  رشاد دمحم عبدالغفار32534 101.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم ايهاب ابراهيم عبدالمقصود يحن 32535 111.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم ايهاب فوزى السيد ابراهيم32536 123طنان ع بني 

نقليوبدمحم تامر حسنن عبدالغفار ابوالسعود32537 114طنان ع بني 

نقليوبدمحم حسن جمال عبدالمومن مصطفن32538 105.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم حمدى دمحم عبدالعاىط طرش32539 117.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم خالد دمحم عبدالفتاح عبدالمومن32540 117.5طنان ع بني 

ي32541
 
نقليوبدمحم خالد دمحم عبدالمطلب الدسوق 114طنان ع بني 

نقليوبدمحم خليل رشاد خليل امام32542 120.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم رشاد نجاح سعد عبدالعاىطي32543 79طنان ع بني 

نقليوبدمحم رضا حسنن دمحم32544 130طنان ع بني 

نقليوبدمحم رضا عطيه عبدالمجيد طلبه32545 120طنان ع بني 

نقليوبدمحم رضا فتوح دمحم النجدي32546 67طنان ع بني 

نقليوبدمحم رضا دمحم فرج حسن32547 84طنان ع بني 

نقليوبدمحم سالم دمحم سالم ضيف هللا32548 28طنان ع بني 

نقليوبدمحم سامح دمحم حامد دمحم عبدالملك32549 126طنان ع بني 

ن32550 نقليوبدمحم سامح مختار السيد حسي  123.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم ساهر دمحم السيد رافع32551 107.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم سعد عبدالحكيم سعد صالح32552 111طنان ع بني 

نقليوبدمحم سليمان سعيد مسلم عوده32553 39طنان ع بني 



نقليوبدمحم سيباويه عبدالعزيز ابوالمكارم32554 18طنان ع بني 

نقليوبدمحم سيد سيد عيد صبيح32555 126طنان ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالوهاب السيد المني 32556 127.5طنان ع بني 

ي32557
نقليوبدمحم سيد دمحم سعد القاضن 71طنان ع بني 

نقليوبدمحم شامل رافع حامد عبدالعزيز32558 133.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم شحتة عيد عبدالحكيم32559 72.5طنان ع بني 

يف احمد حسن احمد الزيات32560 نقليوبدمحم شر 86.5طنان ع بني 

يف دمحم عبدالمطلب عبدالغفار32561 نقليوبدمحم شر 85.5طنان ع بني 

يف32562 يف دمحم عل شر نقليوبدمحم شر 108طنان ع بني 

نقليوبدمحم صابر عواد السيد عفيفن32563 12طنان ع بني 

ي ماهر دمحم32564 نقليوبدمحم صيى 47طنان ع بني 

نقليوبدمحم طارق رشاد عبدالعزيز32565 87.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم طاهر عبدالمطلب عبدالمومن زياده32566 135طنان ع بني 

ن32567 نقليوبدمحم عادل دمحم عباس حسي  122طنان ع بني 

نقليوبدمحم عاطف حسن السيد حسن32568 80.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم عاطف عبدالفتاح دمحمي عبدالفتاح32569 134طنان ع بني 

نقليوبدمحم عاطف فراج عبدالفتاح بدر32570 106طنان ع بني 

نقليوبدمحم عبدالحميد اسماعيل دمحم32571 90طنان ع بني 

نقليوبدمحم عبدالفتاح وهيب عبدالفتاح32572 78.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم عبدالننى ابو عزام عبدالقادر ابو عزام32573 55.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم عزت فراج دمحم عبدالملك32574 96طنان ع بني 

نقليوبدمحم عزىمي دمحم بخوري عبدالهادي النجدي32575 120.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم عالء وجيه دمحم الكمار32576 125.5طنان ع بني 

ن عل واز32577 نقليوبدمحم عل امي  124طنان ع بني 

نقليوبدمحم عل بخورى عل عبدالعاىط32578 55طنان ع بني 

نقليوبدمحم عل فايز عل بدوى32579 61.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم علي فؤاد علي32580 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبدمحم عماد الحسينن عبدالعزيزالجناينن32581 121طنان ع بني 

نقليوبدمحم عماد طوجن رفاع كشك32582 129طنان ع بني 

نقليوبدمحم عماد دمحم احمد مرع32583 63طنان ع بني 

نقليوبدمحم عمرو انور السيد حسن32584 22طنان ع بني 

نقليوبدمحم ماهر شاكر عبدالفتاح عبدالحميد32585 103طنان ع بني 

نقليوبدمحم مجدى السيد زيدان ابوخميسه32586 84.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم محمود مهدي امام عياد32587 111.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم مفرح ابراهيم عبدالسالم عبدالواحد32588 59طنان ع بني 

نقليوبدمحم ممدوح السيد فراج32589 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبدمحم ممدوح دمحم خطاب عبوده السايس32590 77.5طنان ع بني 

ن العفيفن32591 نقليوبدمحم ناجى صبىح حسي  109.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم نارص احمد احمد النشانى32592 109طنان ع بني 

ن عبدالمجيد بنهاوى ليمون32593 نقليوبدمحم نارص امي  30.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم نارص دمحم احمد عبدالهادي32594 55.5طنان ع بني 

ن32595 نقليوبدمحم نصار دمحم السيد حسي  79طنان ع بني 

نقليوبدمحم هارون دمحم هارون دمحم32596 67طنان ع بني 

 احمد سالمه32597
ن
نقليوبدمحم هان 88.5طنان ع بني 

 سعيد مغازى دمحم32598
ن
نقليوبدمحم هان 89طنان ع بني 

 عبدالعاىط32599
 
 شوق

ن
نقليوبدمحم هان 93.5طنان ع بني 

 عل ابراهيم دمحم32600
ن
نقليوبدمحم هان 129.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم وائل احمد دمحمى احمد32601 100.5طنان ع بني 

ي32602
نقليوبدمحم وائل صبىحي السيد الطوجن 120طنان ع بني 

نقليوبدمحم وائل عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد32603 114طنان ع بني 



نقليوبدمحم وائل عل حسن عبدالعزيز32604 126طنان ع بني 

نقليوبدمحم وجيه حامد عبدالسميع دمحم حجاج32605 42.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم وحيد حسنن عبدالفتاح يونس32606 67طنان ع بني 

نقليوبدمحم وليد عبدالفتاح رفاع زهران32607 81طنان ع بني 

نقليوبدمحم وليد دمحم ابراهيم يونس32608 74طنان ع بني 

نقليوبدمحم يحن  سيد احمد32609 77.5طنان ع بني 

ن الكمار32610 ن حسي  نقليوبدمحم يشى دمحم حسي  58.5طنان ع بني 

ي32611
ن
نقليوبدمحم يشي انور محمود ابو هان 100.5طنان ع بني 

نقليوبدمحم يشي دمحم مغازي32612 80طنان ع بني 

ف رشاد السيد الكمار32613 نقليوبمحمود اشر 55.5طنان ع بني 

 الفف 32614
ن
نقليوبمحمود حمدى حسن عبدالشاق 89طنان ع بني 

نقليوبمحمود خالد دمحم عبدالعاىط النجار32615 101طنان ع بني 

نقليوبمحمود زاهر سعيد دمحم عبدهللا عيد32616 125.5طنان ع بني 

نقليوبمحمود سعيد عبدالعزيز دمحم32617 130طنان ع بني 

نقليوبمحمود شاكر احمد علي صبيح32618 92.5طنان ع بني 

نقليوبمحمود طلعت صبىحي دمحم المجرجي32619 83.5طنان ع بني 

نقليوبمحمود عوض مسعد احمد عوض32620 107طنان ع بني 

نقليوبمحمود كارم محمود عل خليفه32621 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبمحمود دمحم احمد عبدالعزيز مصطفن مرع32622 129طنان ع بني 

ن32623 نقليوبمحمود دمحم مهدى دمحم امي  130طنان ع بني 

نقليوبمختار هشام مختار كمال32624 57.5طنان ع بني 

ن السيد32625 نقليوبمروان السيد عبدربه حسي  !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبمروان سامح مامؤن السيد البيوىم32626 49.5طنان ع بني 

نقليوبمروان دمحم عبدالرحمن امام سيد احمد32627 79طنان ع بني 

نقليوببيسطه- مروان دمحم دمحمي محمود ابوطالب 32628 101طنان ع بني 

نقليوبمصطفن احمد السيد عبدالعزيزعل القاضن32629 129طنان ع بني 

ف السيد دمحم عبدالمجيد32630 نقليوبمصطفن اشر 133طنان ع بني 

نقليوبمصطفن تامر صالح دمحم السيد32631 116.5طنان ع بني 

نقليوبمصطفن جمال صالح ابراهيم دمحم عبدالعاىط32632 42طنان ع بني 

نقليوبمصطفن سامح حسن دمحم حسن32633 131.5طنان ع بني 

نقليوبمصطفن شعبان محمود دمحم عبدالمجيد32634 70طنان ع بني 

ي32635
نقليوبمصطفن عبدالرحمن صبىحي احمد غباسر 87طنان ع بني 

نقليوببسيطه- مصطفن عبدالمطلب رجب محمود عبدالمطلب غنيم 32636 97طنان ع بني 

نقليوبمصطفن عمرو درويش احمد يوسف كواسه32637 97.5طنان ع بني 

نقليوبمصطفن عواد رفاع عواد غنيم32638 114طنان ع بني 

نقليوبمصطفن فراج كمال فراج عيىس32639 120طنان ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم ابراهيم عبدالغفار32640 86طنان ع بني 

ن عبدالفتاح ابراهيم32641 نقليوبمصطفن نارص امي  62طنان ع بني 

نقليوبمعاذ احمد دمحم عبدالفتاح دمحم هندم32642 87طنان ع بني 

نقليوبمعاذ محمود عبدالفتاح حافظ32643 95طنان ع بني 

ي عني  السيد عبدالعزيز32644
ن
نقليوبمعاذ هان 104.5طنان ع بني 

نقليوبمني  رضا مني  عبدالعزيز32645 68.5طنان ع بني 

نقليوبمهاب عبدالمومن مهدي عبدالمومن الناي32646 92طنان ع بني 

نقليوبمهند مرزوق عبدالمطلب احمد عبدالمطلب32647 87.5طنان ع بني 

ي ايمن عني  فرج32648 نقليوبناجى 56.5طنان ع بني 

 السيد دمحم هالل32649
ن
نقليوبنادر هان !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبنور ابوشيع دمحم عبدالرحمن رضوان32650 94.5طنان ع بني 

نقليوبنور الدين يحن  سالمة سعد32651 101طنان ع بني 

ي32652
ن
نقليوبنور ايمن السيد دمحم ابوهان 110طنان ع بني 

نقليوبنور عمرو يوسف عبدالجابر32653 97طنان ع بني 



نقليوبهاشم احمد هاشم احمد دمحم مراد32654 103طنان ع بني 

ي32655
 
نقليوبوائل سعيد جمال دسوق 69طنان ع بني 

 محفوظ32656
 
ن عبدالباق نقليوبوجيه حمدى امي  107طنان ع بني 

نقليوبوجيه عبدالغفار حسن عبدالغفار حسن32657 79.5طنان ع بني 

ن ابوالمعاىط صبىح السيد الطوجن32658 نقليوبياسي  60.5طنان ع بني 

 شحتة السيد مصطفن البوه32659
ن
ن هان نقليوبياسي  85طنان ع بني 

نقليوبيوسف ابو المعاىط صابر بيوىم32660 103.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف ابو شيع طه نعيم32661 95طنان ع بني 

نقليوبيوسف احمد رشدي احمد32662 84.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف احمد عل عبدالعال32663 115طنان ع بني 

نقليوبيوسف اسامة دمحم بنهاوى حسن32664 127طنان ع بني 

نقليوبيوسف اسامه سيد عبدالعاىط مصطفن32665 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبيوسف اسالم مجدى فتوح عبدالفتاح32666 94طنان ع بني 

ف صالح عبدالمطلب32667 نقليوبيوسف اشر 132طنان ع بني 

ن دمحم32668 نقليوبيوسف حسن سعيد حسي  125طنان ع بني 

نقليوبيوسف حمادة دمحم عبدالرحمن حجاج32669 130.5طنان ع بني 

 علي32670
ن نقليوبيوسف خالد عبدالمومن حساني  !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبيوسف خالد نعيم احمد ابراهيم32671 128.5طنان ع بني 

ن32672 نقليوبيوسف رضا دمحم عبدالقادر حسي  108طنان ع بني 

نقليوبيوسف رضوان دمحم عبدالرحمن رضوان32673 92طنان ع بني 

نقليوبيوسف سعيد السيد حسن سليمان32674 69طنان ع بني 

نقليوبيوسف سعيد عزت زىكي ابراهيم32675 76.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف شديد دمحم السيد شحات32676 114طنان ع بني 

نقليوبيوسف طارق دمحم عبدالتواب عبدالحميد32677 115.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف طاهر محمود عبدالعط حسونه32678 64طنان ع بني 

نقليوبيوسف عبدالمقصود راسخ عبدالمفصود دمحم32679 82طنان ع بني 

ي رفاعي كشك32680
نقليوبيوسف عمرو طوجن 114طنان ع بني 

نقليوبيوسف فرج صالح دمحم امام32681 74.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف محسن دمحم عبده القاضن32682 100طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم ابراهيم دمحم عبدالهادى32683 99طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم انور عبدالفتاح بحالو32684 135طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم جمال مصطفن الجوهري32685 88.5طنان ع بني 

ي دمحم الكمار32686
نقليوبيوسف دمحم حسنن 111طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعد شحاتة دمحم32687 112طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سيد دمحم مصطفن32688 115.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم شعبان السيد دمحم شلنى32689 117طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالحميد السيد عبدالحميد32690 70طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالفتاح متبوىل النجدى32691 115.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف دمحم كمال مصطفن السيد32692 112طنان ع بني 

نقليوبيوسف محمود مختار دمحم عبدالوهاب32693 118طنان ع بني 

نقليوبيوسف مسعد صالح شور عبدهللا32694 124طنان ع بني 

نقليوبيوسف مسعد دمحم السيد عبدالعزيز32695 118.5طنان ع بني 

 السيد احمد القليونى32696
ن
نقليوبيوسف هان 132.5طنان ع بني 

 كمال فراج عيىس32697
ن
نقليوبيوسف هان 130طنان ع بني 

نقليوبيوسف هيثم مني  عبدالعزيز32698 78طنان ع بني 

نقليوببيسطه- يوسف وائل السيد محمود السيد 32699 107.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف وائل دمحم دمحم الناظر32700 101.5طنان ع بني 

نقليوبيوسف وائل دمحم دمحم بيوىمي32701 120طنان ع بني 

نقليوبيوسف وجيه فؤاد عبدالتواب32702 80.5طنان ع بني 

53.5طنان ع بناتقليوباحالم شعبان صالح حسن مصطفن32703



126.5طنان ع بناتقليوباروى عواد طنطاوى عواد32704

135طنان ع بناتقليوباشاء احمد دمحم دمحم ابراهيم بحالو32705

ن درويش32706 132طنان ع بناتقليوباشاء رافت السيد حسي 

44طنان ع بناتقليوباشاء رمضان قاسم دمحم حمدان32707

112طنان ع بناتقليوباشاء رمضان مصطفن مصطفن دمحم32708

61طنان ع بناتقليوباشاء صبىحي علي مجاور32709

124طنان ع بناتقليوباشاء دمحم السيد قاسم عل32710

44.5طنان ع بناتقليوباشاء دمحم فوزي حافظ32711

130.5طنان ع بناتقليوباسماء ابو عزام شحته ابو عزام32712

133طنان ع بناتقليوباسماء احمد عزت عبدالمطلب32713

ن سالمة رضوان32714 97.5طنان ع بناتقليوباسماء رضا حسني 

يف دمحم عواداحمد 32715 99.5طنان ع بناتقليوببسيطه- اسماء شر

121.5طنان ع بناتقليوباسماء عبدالفتاح مهدى عبدالفتاح االصفر32716

ي32717
83.5طنان ع بناتقليوباسماء دمحم صبىحي السيد الطوجن

96.5طنان ع بناتقليوباسماء دمحم مهدي عبدالرحمن محفوظ32718

64طنان ع بناتقليوباسماء محمود مهدى بنهاوى حسن32719

87طنان ع بناتقليوباسماء وائل دمحم عبدالسميع حجاج32720

قت سالمة حنفن منصور الهلباوى32721 123طنان ع بناتقليوباشر

105طنان ع بناتقليوباالء ابراهيم عبدالحميد عبدالهادى رضوان32722

120طنان ع بناتقليوباالء الرحمن دمحم دمحم عبدالفتاح32723

129.5طنان ع بناتقليوباالء ساىمي عزت عواد دمحم اسماعيل32724

110طنان ع بناتقليوباالء سيد عبدالفتاح عبدالعزيز زيادة32725

131طنان ع بناتقليوباالء دمحم قاسم سليمان السبعاوى32726

112.5طنان ع بناتقليوبامال دمحم صالح الدين شور عبدهللا32727

 ايمن صالح الدين عبدالحليم السيد 32728
ن
96.5طنان ع بناتقليوببسيطه- امان

91طنان ع بناتقليوبامل عادل صبىح دمحم االصفر32729

98طنان ع بناتقليوبامل مسعد دمحم عبدالغنن عل32730

ي علي بدوي32731 103.5طنان ع بناتقليوبامل ناجى

ي شعبان طرش32732
119طنان ع بناتقليوبامنه ساىمي حسنن

106طنان ع بناتقليوبامنه مصطفن مهدى سيد فرماوى32733

ي32734
ن
ه سعد حسن عبدالرحمن ابوهان 129طنان ع بناتقليوبامي 

ه طاهر سيد دمحم ابراهيم32735 109طنان ع بناتقليوبامي 

32736
 
ن العراق ه عبدالرحمن حسن حسي  70طنان ع بناتقليوبامي 

ه دمحم يوسف عبدالحميد محمود32737 48.5طنان ع بناتقليوبامي 

ه محمود ابو زيد عبدالغنن ابو زيد32738 69طنان ع بناتقليوبامي 

ه ياش عبدالفتاح توفيق32739 125.5طنان ع بناتقليوبامي 

ن درويش32740 126طنان ع بناتقليوبايمان احمد السيد حسي 

ن شداد32741 121طنان ع بناتقليوبايمان احمد سعيد امي 

ن شداد32742 ن مختار حسي  122.5طنان ع بناتقليوبايمان حسي 

79طنان ع بناتقليوبايمان صابر فتىح عل عبدالخالق32743

92طنان ع بناتقليوبايمان دمحم سالمة متوىل ليمون32744

133.5طنان ع بناتقليوبايمان دمحمى عبدالرازق دمحمى عل32745

135.5طنان ع بناتقليوبايه احمد عبدالفتاح بدوى ابراهيم32746

82.5طنان ع بناتقليوبايه حسن صابر حسن عبدالحميد32747

90.5طنان ع بناتقليوبايه رضا نعيم عل دمحم32748

128.5طنان ع بناتقليوبايه رمضان عل سيد سالمة غنيم32749

74.5طنان ع بناتقليوبايه سالمه عبدالمنعم سالمه عبدالعزيز32750

ي32751
ن
79طنان ع بناتقليوبايه طه عواد السيد الحلوان

111طنان ع بناتقليوبايه مجدى سعيد عبدالفتاح سيد احمد32752

118.5طنان ع بناتقليوبايه مجدى عبدالفتاح حسن اسماعيل32753



ى32754 123.5طنان ع بناتقليوبايه دمحم طه عبدالجواد عشر

133.5طنان ع بناتقليوبايه مسعد صالح احمد زين الدين32755

132.5طنان ع بناتقليوبايه نارص بخورى نارص الخوىل32756

ي صبىحي عبدالمؤمن حسن32757
ن
136طنان ع بناتقليوبايه هان

ن32758 121طنان ع بناتقليوبايه هالل فاروق حافظ حسي 

ن32759 133طنان ع بناتقليوبايه وائل شكري عبدالمطلب حسي 

131.5طنان ع بناتقليوبايه وائل دمحم السيد جمعه32760

120.5طنان ع بناتقليوببدور شديد رشاد عيىس السيد32761

119طنان ع بناتقليوببسمله حسن عبدالعزيز دمحم بكري32762

 مدبوىلي المني 32763
ن 86طنان ع بناتقليوببسمله رضا حسي 

126طنان ع بناتقليوببسمله دمحم عل دمحم خميس32764

57.5طنان ع بناتقليوببسمله محمود احمد فرج عبدالحميد32765

80.5طنان ع بناتقليوببسمله مختار فتوح عبدالمطلب سطوجي32766

93طنان ع بناتقليوببسمه خالد احمد علي احمد32767

131.5طنان ع بناتقليوببسمه رمضان صابر دمحم الغرباوى32768

ي32769
ن
128.5طنان ع بناتقليوببسنت احمد دمحمي احمد ابوهان

128.5طنان ع بناتقليوببسنت حسام الدين عبدالننى مصطفن السيد الزيات32770

106طنان ع بناتقليوببسنت خالد عزت عبدالمطلب ابوكيله32771

ف32772 92طنان ع بناتقليوببسنت عرفه سيد حامد شر

ن احمد الداىل32773 134طنان ع بناتقليوببسنت مرزوق امي 

92طنان ع بناتقليوببسنت وحيد مسعد حسن احمد عوض32774

115.5طنان ع بناتقليوبتسنيم سيد صالح سيد زهران32775

128طنان ع بناتقليوبتسنيم نجاح عبدالغفار سيد غنيم32776

79.5طنان ع بناتقليوبتغريد دمحم شحتة ابراهيم32777

130.5طنان ع بناتقليوبجنا دمحم شعبان نعيم شلنى32778

97طنان ع بناتقليوبجنات يشي سعد احمد صالح32779

49.5طنان ع بناتقليوبجنه السيد حسنن عبدالعزيز البوه32780

109طنان ع بناتقليوبجنه تامر سعيد السيد سويلم32781

49طنان ع بناتقليوبجنه مسعد مصطفن سالمة سميسم32782

126طنان ع بناتقليوبجنن ثابت عزت عبدالىح منصور32783

111.5طنان ع بناتقليوبجنن شامل دمحم فرج عبدالعزيز32784

ن خليل32785 128طنان ع بناتقليوبجنن فوزى مختار حسي 

119طنان ع بناتقليوبجومانا خالد دمحم عبدالمنعم سليمان32786

104طنان ع بناتقليوبجيهان دمحم اسماعيل خلف عبدالعزيز32787

93.5طنان ع بناتقليوبحبيبه ابو شيع بخورى حسن دمحم32788

120.5طنان ع بناتقليوبحبيبه احمد سعيد شحاتة ابو الليل32789

98طنان ع بناتقليوبحبيبه احمد عبدالرازق دمحمي32790

ف احمد متوىلي32791
100.5طنان ع بناتقليوبحبيبه اشر

ف عبدالمطلب عبدالملك سالمة32792 93.5طنان ع بناتقليوبحبيبه اشر

122.5طنان ع بناتقليوبحبيبه السيد فؤاد السيد بحالو32793

79طنان ع بناتقليوبحبيبه ايمن عبدالفتاح بخيت علي الكمار32794

115.5طنان ع بناتقليوبحبيبه حسام دمحم ابراهيم32795

70.5طنان ع بناتقليوبحبيبه رضا سيد دمحم مرع32796

123طنان ع بناتقليوبحبيبه ساىم دمحم دمحم الشعراوى32797

128طنان ع بناتقليوبحبيبه سالمة عني  سالمة بكري32798

127طنان ع بناتقليوبحبيبه سالمه محمود السيد زياده32799

90.5طنان ع بناتقليوبحبيبه سمي  حسن سالم حسن32800

111طنان ع بناتقليوبحبيبه شحتة ماهر امام32801

يف دمحم عبدالرحمن عبدالمجيد32802 117.5طنان ع بناتقليوبحبيبه شر

108.5طنان ع بناتقليوبحبيبه صالح السيد محمود عبدالحميد32803



84طنان ع بناتقليوبحبيبه عبدالننى سمي  عبدالحميد ابراهيم32804

90طنان ع بناتقليوبحبيبه عصام ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم32805

134.5طنان ع بناتقليوبحبيبه عصام عل السيد عيىس32806

64.5طنان ع بناتقليوبحبيبه عل نجورى عل عبدالعاىط32807

54طنان ع بناتقليوبحبيبه علي السيد سليمان دمحم ابو سليمان32808

ن عل32809 91طنان ع بناتقليوبحبيبه عماد شعبان حسي 

112طنان ع بناتقليوبحبيبه فرج عبدالفتاح فرج شلنى32810

108طنان ع بناتقليوبحبيبه مجدى دمحم مدبوىل32811

114.5طنان ع بناتقليوبحبيبه دمحم امام عبدالتواب الغرباوى32812

116.5طنان ع بناتقليوبحبيبه دمحم سعيد اسماعيل العكل32813

112طنان ع بناتقليوبحبيبه دمحم محمود عواد سالمة32814

ف32815  طه كمال دمحم شر
ن
116طنان ع بناتقليوبحبيبه هان

95طنان ع بناتقليوبحبيبه هيثم سالمة نعيم ابراهيم32816

101طنان ع بناتقليوبحبيبه يحن  محمود السيد حمد32817

ف سيد دمحم مرع32818 79طنان ع بناتقليوبحسناء اشر

ن عبدالقادر ابو الجود32819 106طنان ع بناتقليوبحسناء رئيس امي 

!VALUE#طنان ع بناتقليوبحسناء شعبان صالح حسن مصطفن32820

108طنان ع بناتقليوبحسناء صالح صالح عبدالغفار الشعراوى32821

111طنان ع بناتقليوبحسناء علي عزت علي سالم32822

111.5طنان ع بناتقليوبحليمه عبدالفتاح علي دمحم محفوظ32823

ن دمحم عبدالحكيم حسن عبدالحافظ32824 129طنان ع بناتقليوبحني 

32825
 
ن نارص طلعت سالم البوالق 124طنان ع بناتقليوبحني 

ن وائل فكرى السيد احمد الكمار32826 131طنان ع بناتقليوبحني 

81طنان ع بناتقليوبخلود ايهاب دمحم عبدالغفار محفوظ32827

83.5طنان ع بناتقليوبخلود حامد احمد عل صبيح32828

ن عواد سعد32829 87طنان ع بناتقليوبخلود رضا رشاد امي 

72.5طنان ع بناتقليوبخلود رضا سالمة السيد علي32830

70طنان ع بناتقليوبخلود فيصل دمحم حسن نافع32831

88طنان ع بناتقليوبخلود دمحم عيد دمحم السيد دبور32832

ي وجيه حسن السيد32833
ن
74.5طنان ع بناتقليوبخلود هان

132.5طنان ع بناتقليوبدارين خالد رجب عبدالتواب السيد32834

107.5طنان ع بناتقليوبداليا طارق سيد عبدالعزيز رافع32835

116.5طنان ع بناتقليوبداليا عبدهللا سالم سالمه العجوز32836

23.5طنان ع بناتقليوبدعاء رضا عبدالحميد عبدالوهاب فرج32837

129.5طنان ع بناتقليوبدعاء دمحم صبىحي جميل عبدهللا32838

ن32839 101.5طنان ع بناتقليوبدعاء نبيل دمحم ابوالسعود حسي 

104.5طنان ع بناتقليوبدنيا اسالم نصار حامد الكمار32840

102.5طنان ع بناتقليوبدنيا سامح رئيس عمر32841

9.5طنان ع بناتقليوبدنيا نزيه مصطفن عبدالرحمن البيطاوى32842

130طنان ع بناتقليوبدينا طارق سيد عبدالعزيز رافع32843

110.5طنان ع بناتقليوبدينا عبدهللا السيد احمد32844

86.5طنان ع بناتقليوبدينا مسعد عبدالحميد ابراهيم عومي 32845

134طنان ع بناتقليوبرانا وليد عزوز عبدالفتاح العكل32846

137.5طنان ع بناتقليوبراندا حسام حامد عبدالمؤمن محمود32847

130.5طنان ع بناتقليوبرحمه اسامة سالمة عبدالوهاب احمد32848

137.5طنان ع بناتقليوبرحمه سالمة دمحم سالمة ابراهيم32849

84طنان ع بناتقليوبرحمه سمي  دمحم عبدالوهاب شلنى32850

135.5طنان ع بناتقليوبرحمه سيد صادق خليل امام32851

134.5طنان ع بناتقليوبرحمه طارق عل حسن عبدالعزيز32852

117طنان ع بناتقليوبرحمه طه نصار بنهاوي الشوبىكي32853



98طنان ع بناتقليوبرحمه عبدالاله دمحم يوسف32854

124.5طنان ع بناتقليوبرحمه عماد دمحم مغازى الحاج دمحم32855

125.5طنان ع بناتقليوبرحمه نشات ابراهيم دمحم مرسي32856

129.5طنان ع بناتقليوبرحمه ياش فراج عبدالفتاح زغله32857

79.5طنان ع بناتقليوبرضا عماد عزت نارص32858

 احمد عبدالفتاح احمد شداد32859
ن
107.5طنان ع بناتقليوبرضا هان

117.5طنان ع بناتقليوبرضوى عالء السيد عل32860

119طنان ع بناتقليوبرقيه بالل شكرى عل عبدالفتاح32861

104طنان ع بناتقليوبرقيه عماد رئيس متوىل صالح32862

127.5طنان ع بناتقليوبرقيه فكرى عبدالحميد دمحم احمد بيوىم32863

ن العفيفن32864 86طنان ع بناتقليوبرقيه وليد دمحم حساني 

122طنان ع بناتقليوبرنا زاهر عبدالفتاح عل السيد32865

83.5طنان ع بناتقليوبرندا سعيد سالم ابو شيع هارون32866

132طنان ع بناتقليوبرنيم هادى نعيم عبدالظاهر32867

132طنان ع بناتقليوبرهف رفعت عبدالعزيز رافع32868

128.5طنان ع بناتقليوبروان عماد عل حسن عل32869

112.5طنان ع بناتقليوبروان مصطفن عبدالمنعم السيد عبدالفتاح32870

 دمحم بيوىم32871
ن
91.5طنان ع بناتقليوبروان هان

ن احمد دمحم32872 130.5طنان ع بناتقليوبروان يشى حسي 

134طنان ع بناتقليوبروضه رضا دمحم صديق المني 32873

119طنان ع بناتقليوبروميساء وليد سعد دمحم قابيل32874

ي صالح سالمة العكل32875
ن
128.5طنان ع بناتقليوبروى هان

124.5طنان ع بناتقليوبريم السيد حسن زامل32876

126طنان ع بناتقليوبريناد عصام عطية سيد احمد دمحم32877

130طنان ع بناتقليوبريهام دمحم مهدي احمد سيد احمد32878

ن دمحم زياده32879 67.5طنان ع بناتقليوبزينب احمد صالح حسي 

127.5طنان ع بناتقليوبزينب احمد مصطفن رزق دمحم32880

112.5طنان ع بناتقليوبزينب عماد عبدالمطلب احمد قابيل32881

ف32882 ي السيد عبدالرحمن شر
ن
114طنان ع بناتقليوبزينب هان

122طنان ع بناتقليوبزينب يحن  محمود السيد حمد32883

136طنان ع بناتقليوبزينه نصار عزت عبدالمطلب زياده32884

ي سعيد علي سالم32885
ن
136.5طنان ع بناتقليوبزينه هان

125.5طنان ع بناتقليوبساره السيد البدوي احمد عبدالمطلب باطه32886

87طنان ع بناتقليوبساره حامد احمد سالم32887

133طنان ع بناتقليوبساره سعد حسن امام شادي32888

70.5طنان ع بناتقليوبساره طارق فتوح فرج32889

71طنان ع بناتقليوبساره عبدالعظيم السيد عواد عل32890

113.5طنان ع بناتقليوبساره عماد سعيد السيد غباسر32891

76.5طنان ع بناتقليوبساره مسعد طه السيد يوسف زيادة32892

87.5طنان ع بناتقليوبساره وحيد دمحم سليمان دمحم32893

134طنان ع بناتقليوبساميه سعيد دمحم سعيد32894

104طنان ع بناتقليوبسعاد احمد السيد سالمةاحمد32895

133طنان ع بناتقليوبسلىم اسامه سيد عبدالظاهر االصفر32896

ن32897 136.5طنان ع بناتقليوبسلىم اسالم سيد محمود امي 

127.5طنان ع بناتقليوبسلىم السيد صابر السيد عبدالعال32898

33.5طنان ع بناتقليوبسلىم دمحم عبدالهادى عبدالرحمن محفوظ32899

131.5طنان ع بناتقليوبسلىم دمحم فتىح دمحم غنيم32900

ي نعيم دمحم مرسي32901
ن
132طنان ع بناتقليوبسلىم هان

ي دمحم32902
135.5طنان ع بناتقليوبسلىم وليد وصفن

135طنان ع بناتقليوبسما اسامة حسن دمحم نجم32903



74طنان ع بناتقليوبسما اسالم سعيد دمحم غنيم32904

117.5طنان ع بناتقليوبسما رضا نعيم عبدالرحمن احمد32905

118.5طنان ع بناتقليوبسما كرم دمحم حسن عل32906

ن دمحم32907 122طنان ع بناتقليوبسما نارص دمحم امي 

124طنان ع بناتقليوبسما وائل سمي  عبدالعظيم32908

77.5طنان ع بناتقليوبسمر مفرح خليل عواد ابراهيم32909

ه ساىم نعيم عبدالظاهر االصفر32910 128طنان ع بناتقليوبسمي 

ن32911 ي رئيس دمحم امي  101.5طنان ع بناتقليوبسميه صيى

128طنان ع بناتقليوبسميه علي دمحم احمد قطيط32912

108طنان ع بناتقليوبسندس حسب هللا دمحم حسب هللا حسن32913

93.5طنان ع بناتقليوبسندس دمحم طه عبدالحكيم32914

122طنان ع بناتقليوبسهيله سعد احمد سعد32915

69.5طنان ع بناتقليوبسهيله سالمة فتوح عبدالرحمن حسن32916

ن خليل32917 129طنان ع بناتقليوبسهيله مسعد مختار حسي 

126طنان ع بناتقليوبشام احمد محمود عبدالمجيد32918

وق احمد عزت حسن عواد32919 127طنان ع بناتقليوبشر

ف دمحم عل عشماوى32920 وق اشر 87.5طنان ع بناتقليوبشر

ن صالح32921 ن محمود امي  وق امي  72.5طنان ع بناتقليوبشر

وق حسن السيد دمحم32922 130.5طنان ع بناتقليوبشر

وق حسن يحن  عبدالحميد دمحم حجاج32923
135.5طنان ع بناتقليوبشر

يف32924 يف دمحم ابراهيم شر وق شر 82.5طنان ع بناتقليوبشر

وق دمحم جمال محمود بيوىمي32925 123.5طنان ع بناتقليوبشر

وق دمحم رمضان السيد32926 60.5طنان ع بناتقليوبشر

وق دمحم طه عبدالمنصف علي32927 74طنان ع بناتقليوبشر

وق دمحم عبدالفتاح العكل32928 52طنان ع بناتقليوبشر

وق مسعد محمود قابيل32929 67.5طنان ع بناتقليوبشر

وق نارص رمضان عبدالسميع32930 101طنان ع بناتقليوبشر

ن32931 وق وائل احمد حامد حسي  133.5طنان ع بناتقليوبشر

32932
ن
وق ياش دمحم عواد عبدالشاق 124طنان ع بناتقليوبشر

وق يوسف شعبان ابراهيم ابو عياد32933 129طنان ع بناتقليوبشر

ف مصطفن دمحم النشانى32934 ين اشر 17.5طنان ع بناتقليوبشر

ين السيد طه دمحم امام32935 29.5طنان ع بناتقليوبشر

ين دمحم طه عبدالمنصف علي32936 69طنان ع بناتقليوبشر

98.5طنان ع بناتقليوبشمس احمد عبدالىحي جاد الرب علي32937

91.5طنان ع بناتقليوبشمس دمحم سالمه عواد عبدالحميد32938

128طنان ع بناتقليوبشهد احمد دمحم احمد الكمار32939

70.5طنان ع بناتقليوبشهد اسامة صالح السيد بيوىم32940

ن عل32941 128.5طنان ع بناتقليوبشهد اسامة فاروق حسي 

ف حامد دمحم يس32942 104طنان ع بناتقليوبشهد اشر

ف سعيد عبدالمطلب احمد32943 !VALUE#طنان ع بناتقليوبشهد اشر

96طنان ع بناتقليوبشهد السيد السيد ابراهيم سويلم32944

ن32945 128طنان ع بناتقليوبشهد السيد دمحم السيد حسي 

122طنان ع بناتقليوبشهد حمدى عبدالفتاح فرج عبدالوهاب32946

128.5طنان ع بناتقليوبشهد خالد سمي  عبدالمطلب نض32947

102طنان ع بناتقليوبشهد ساىم عاشور دمحم عاشور32948

62طنان ع بناتقليوبشهد سالمه دمحم عل النجدي32949

84.5طنان ع بناتقليوبشهد سيد مسعد احمد يوسف32950

ن32951 107طنان ع بناتقليوبشهد شعبان محمود دمحم ياسي 

93طنان ع بناتقليوبشهد عبدالحميد صبىح عواد احمد32952

72.5طنان ع بناتقليوبشهد دمحم سعيد حسن عبدالحميد32953



69طنان ع بناتقليوبشهد دمحم دمحم السيد زهرة32954

91طنان ع بناتقليوبشهد مسعد عيد حسن علي الزهوي32955

133طنان ع بناتقليوبشهد نادر نجيب عيد الفتاح عبدالعزيز32956

133طنان ع بناتقليوبشهد نجم ابراهيم عبدالمؤمن ابراهيم32957

32958
ن
116.5طنان ع بناتقليوبشهد هيثم سعيد عبدالحميد ابو هان

110.5طنان ع بناتقليوبشهد هيثم دمحم خليل امام32959

ن32960 126طنان ع بناتقليوبشهد وليد هالل احمد حساني 

123.5طنان ع بناتقليوبشهد ياش ابراهيم عبدالحميد حافض32961

46.5طنان ع بناتقليوبشهد ياش سيد عبدالعزيز دمحم32962

ين زاهر سليمان عواد البدوى32963 128طنان ع بناتقليوبشي 

131.5طنان ع بناتقليوبشيماء اسامه فتىح عل سالم32964

110طنان ع بناتقليوبشيماء سالمه ابراهيم دمحم32965

ن غباسر32966 124.5طنان ع بناتقليوبشيماء صابر فراج حسي 

127طنان ع بناتقليوبشيماء طارق لبيب عطية حسن32967

112.5طنان ع بناتقليوبشيماء دمحم فوزى رفاع صالح32968

100.5طنان ع بناتقليوبشيماء دمحم فوزي سالمة بخوري32969

135.5طنان ع بناتقليوبصفا محمود دمحم علي32970

123طنان ع بناتقليوبصفاء عصام عبدالخالق السيد عبدالعال32971

122.5طنان ع بناتقليوبعائشه سعيد سعد صادق الباجوري32972

112طنان ع بناتقليوبعزيزه عارف عيد عبدالقوى السيد32973

116طنان ع بناتقليوبعال دمحم حبيب احمد السيد هندم32974

ن32975 109.5طنان ع بناتقليوبعلياء عزت عبدالمطلب السيد حسني 

41.5طنان ع بناتقليوبعلياء دمحم مسعد دمحم عبدالهادي32976

136.5طنان ع بناتقليوبعلياء منصور سليمان دمحم جاد32977

ي صبىحي ابو السعود32978
ن
107.5طنان ع بناتقليوبعليه هان

47طنان ع بناتقليوبفاطمه احمد محمود ابو العال محمود32979

ف ابراهيم خليل شادي32980 109طنان ع بناتقليوبفاطمه اشر

71طنان ع بناتقليوبفاطمه السيد ابراهيم دمحم32981

94طنان ع بناتقليوبفاطمه سيد ابراهيم دمحم عبدالعاىط ابو كيلة32982

97.5طنان ع بناتقليوبفاطمه صابر سعد عبدالحميد سعد32983

125طنان ع بناتقليوبفاطمه عالء طوجن رفاع كشك32984

 الجزار32985
ن
127.5طنان ع بناتقليوبفاطمه دمحم سالمه عبدالشاق

125.5طنان ع بناتقليوبفاطمه دمحم عبدالرحمن عل قطيط32986

110طنان ع بناتقليوبفاطمه محمود عيد عبدالفتاح بركات32987

129طنان ع بناتقليوبفاطمه نارص كمال عبدالفتاح الطايل32988

127طنان ع بناتقليوبفاطمه نض حسنن دمحم الكمار32989

40.5طنان ع بناتقليوبفاطمه ياش انور دمحمي حافض32990

80.5طنان ع بناتقليوبفتحيه السيد عبدالعظيم السيد ابراهيم32991

101طنان ع بناتقليوبفرح طاهر عبدالفتاح احمد قطيط32992

134طنان ع بناتقليوبفرح هيثم وهيب مهران رضوان32993

61.5طنان ع بناتقليوبفرحه احمد السيد دمحمى درويش32994

109طنان ع بناتقليوبفرحه خالد عبدالفتاح دمحم32995

109.5طنان ع بناتقليوبفرحه محمود دمحم دمحم بحالو32996

125طنان ع بناتقليوبفرحه نصار دمحم نض سالم32997

59.5طنان ع بناتقليوبفوزيه سالمه ابراهيم سالمه ابولميون32998

96طنان ع بناتقليوبكريمه متوىلي احمد عبيد متوىلي32999

ى ناشد معوض33000 مينا ناشد بشر 111.5طنان ع بناتقليوبكي 

119طنان ع بناتقليوبليل نبيل دمحم عفيفن33001

76.5طنان ع بناتقليوبمروه حامد دمحم دمحم الشعراوي33002

ي السيد عوض هللا ابراهيم 33003 87طنان ع بناتقليوببسيطه- مروه ناجى



79طنان ع بناتقليوبمريم احمد عبدالفتاح بنهاوي غنيم33004

ي33005
64.5طنان ع بناتقليوبمريم احمد عوده لويفن

66طنان ع بناتقليوبمريم احمد مجدى فتوح عبدالفتاح33006

110.5طنان ع بناتقليوبمريم احمد مصطفن السيد الشعراوي33007

ي عويمر33008
125طنان ع بناتقليوبمريم تامر دمحم ابوالفتوح عبدالغنن

45طنان ع بناتقليوبمريم حجازى ابراهيم احمد ابراهيم المغرنى33009

123طنان ع بناتقليوبمريم خالد محمود عبدالرؤوف امام33010

90.5طنان ع بناتقليوبمريم رضا فرج عبدالحميد عليان33011

72.5طنان ع بناتقليوبمريم سعيد فتوح دمحم عبدالهادى33012

59.5طنان ع بناتقليوبمريم سالمة سيد دمحم متوىل33013

يف احمد عيىس عبدالحليم33014 129طنان ع بناتقليوبمريم شر

129.5طنان ع بناتقليوبمريم صابر عل يوسف حجاج33015

124طنان ع بناتقليوبمريم طاهر نعيم عل دمحم33016

128طنان ع بناتقليوبمريم طه دمحم عبدالغنن عواد33017

90.5طنان ع بناتقليوببسيطه- مريم عادل حسن عل الرونى 33018

99.5طنان ع بناتقليوبمريم عادل دمحم عبدالحميد عواد النقيب33019

121طنان ع بناتقليوبمريم عماد مجدي ابراهيم33020

ن33021 128.5طنان ع بناتقليوبمريم عمرو دمحم حسن حسي 

123طنان ع بناتقليوبمريم ماهر شديد احمد دمحم33022

69.5طنان ع بناتقليوبمريم دمحم السيد محمود السيد الغرباوي33023

112.5طنان ع بناتقليوبمريم دمحم عبدالحكيم سعد صالح33024

ي السيد مصطفن33025
126طنان ع بناتقليوبمريم مصطفن

 شحتة حسن عواد33026
ن
112.5طنان ع بناتقليوبمريم هان

104طنان ع بناتقليوبمريم وائل عبدالفتاح عباس33027

84طنان ع بناتقليوبمريم وديع فتىح عواد بنهاوى33028

114طنان ع بناتقليوبمريم وليد السعيد عبدالحكيم33029

ي33030 117.5طنان ع بناتقليوبمريم ياش دمحم عطية القليونى

ن33031 ه محمود دمحم عواد حساني  111طنان ع بناتقليوبمشي 

ي33032
ن ابراهيم العفيفن ن صبىحي حسي  104.5طنان ع بناتقليوبملك حسي 

104طنان ع بناتقليوبملك سمي  دمحم عبدالرحمن عبدالمجيد33033

112.5طنان ع بناتقليوبملك سيد دمحم عبدالفتاح فرج33034

116طنان ع بناتقليوبملك عادل عبدالرازق دمحمى الكمار33035

108.5طنان ع بناتقليوبملك عماد رضوان سالمه رضوان33036

122طنان ع بناتقليوبملك مجدى السيد دمحم حسن33037

79طنان ع بناتقليوبملك نادر رشاد عواد بحالو33038

ن33039 ي مختار السيد حسي 
ن
119طنان ع بناتقليوبملك هان

56.5طنان ع بناتقليوبملك وليد دمحم دمحمالسيد33040

66طنان ع بناتقليوبمنار مصطفن صابر عبدالمطلب33041

64.5طنان ع بناتقليوبمنار نارص مختار ابو المجد ابراهيم33042

90.5طنان ع بناتقليوبمنار وليد منصور سيد احمد منصور33043

117.5طنان ع بناتقليوبمنال رشاد بخيت السيد عبدالرحمن33044

63طنان ع بناتقليوبمنة هللا ابوشيع احمد ابراهيم حسن33045

131طنان ع بناتقليوبمنة هللا احمد محمود عبدالفتاح الناظر33046

121.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا رافت السيد بدوى جيى الكمار33047

82.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا سامح دمحم حسن33048

69طنان ع بناتقليوبمنة هللا سيد جمعه دمحم النادى33049

70طنان ع بناتقليوبمنه هللا سيد عل ابراهيم عل33050

118.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا عاطف عبدالفتاح حسن العكل33051

122.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا عبدالمؤمن زىك عبدالمؤمن33052

122طنان ع بناتقليوبمنة هللا عمر احمد محمود احمد33053



116طنان ع بناتقليوبمنة هللا عمرو عبدالمنعم عبدالعزيز33054

121.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا دمحم امام عواد امام33055

113طنان ع بناتقليوبمنة هللا دمحم مدبوىل حسن33056

98طنان ع بناتقليوبمنة هللا محمود عطيه السيد33057

20.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا مسعد دمحم محمود الجزار33058

ن البوه33059 86.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا نزيه عواد امي 

109.5طنان ع بناتقليوبمنة هللا وجيه حامد عبدالسميع حجاج33060

126.5طنان ع بناتقليوبمنة عاطف عل حسن النشانى33061

ن محمود دمحم دياب33062 128.5طنان ع بناتقليوبمنة وليد امي 

21طنان ع بناتقليوبمنه ابراهيم فرج عبدالمعبود الباجورى33063

130طنان ع بناتقليوبمنه ابوالسعود سعيد ابوالسعود البوه33064

34طنان ع بناتقليوبمنه السيد سعيد السيد احمد الكمار33065

ن دمحم33066 ن ابراهيم امي  63طنان ع بناتقليوبمنه امي 

130.5طنان ع بناتقليوبمنه ايمن صابر السيد احمد33067

113طنان ع بناتقليوبمنه دمحم دمحم عواد هالل33068

104طنان ع بناتقليوبمنن حسام عبدالمطلب احمد الجناينن33069

ن سليمان33070 83طنان ع بناتقليوبمنن سالمة سليم حسي 

64طنان ع بناتقليوبمنن عاطف عبدربه دمحم عبدالغفار33071

65.5طنان ع بناتقليوبمنن عبدالحكيم احمد عبدالحكيم33072

89.5طنان ع بناتقليوبمنن وليد السيد عبدالعزيز احمد33073

92طنان ع بناتقليوبمها رضا عبدالجواد عبدالفتاح سيداحمد33074

125.5طنان ع بناتقليوبموده حسن فتىح حسن صوانى33075

121.5طنان ع بناتقليوبىم عمرو ابراهيم السيد دبور33076

127.5طنان ع بناتقليوبىم عمرو شكرى عل عبدالفتاح33077

133.5طنان ع بناتقليوبىم دمحم عبدالفتاح متوىلي ابوعزام33078

ي33079
ن عبدالمطلب الفاضن 66.5طنان ع بناتقليوبىم نعيم امي 

ف دمحم امام السايس33080 111طنان ع بناتقليوبىم يشي اشر

128طنان ع بناتقليوبمىادة احمد سعيد السيد سويلم33081

121طنان ع بناتقليوبمىادة عالء طلعت سيداحمد الخوىلي33082

42طنان ع بناتقليوبمىادة دمحم طه احمد33083

79.5طنان ع بناتقليوبمىاده شديد جالل رجب بدران33084

يف33085 129طنان ع بناتقليوبميان احمد شاكر دمحم شر

126طنان ع بناتقليوبنجوى طارق سالمه السيد مرسي33086

ف عيد عبدالقوى بخيت33087 131.5طنان ع بناتقليوبندا اشر

124.5طنان ع بناتقليوبندا سيد مهدى متوىل ابو عزام33088

119.5طنان ع بناتقليوبندا عبدالمطلب عبدالمنعم سالمه عبدالمطلب33089

128طنان ع بناتقليوبندا عصام احمد احمد سيد احمد33090

34.5طنان ع بناتقليوبندا دمحم حمدي صبىح33091

46.5طنان ع بناتقليوبندا دمحم رضا حامد بيوىم33092

قاوى33093 42طنان ع بناتقليوبندا دمحم فواز دمحم الشر

30طنان ع بناتقليوبندا دمحم مجدى ابراهيم طوجن النمر33094

93.5طنان ع بناتقليوبندا دمحم مهدي عبدالرحمن محفوظ33095

يس متوىل بحالو33096 106.5طنان ع بناتقليوبندى السيد عي 

121طنان ع بناتقليوبندى ايمن دمحم محمود العزبط33097

120.5طنان ع بناتقليوبندى تامر احمد صادق الحجار33098

94.5طنان ع بناتقليوبندى عصام حسنن ابراهيم النجار33099

124.5طنان ع بناتقليوبندى عمرو فراج عواض ابراهيم33100

125طنان ع بناتقليوبندى دمحم عل حسن عبدالمنعم33101

91طنان ع بناتقليوبندى دمحم فؤاد اسماعيل السيد33102

 عادل احمد محمود33103
ن
115.5طنان ع بناتقليوبندى هان



129.5طنان ع بناتقليوبندى هيثم صابر السيد عواد33104

49.5طنان ع بناتقليوبندى ياش السيد دمحم33105

116طنان ع بناتقليوبنسمه طه ابراهيم محمود صالح33106

ن محفوظ33107 23طنان ع بناتقليوبنعمه طاهر نعيم حسن حسي 

79.5طنان ع بناتقليوبنهلة اسامة سعيد دمحم عبدهللا33108

104طنان ع بناتقليوبنه هشام عبدالرحمن الطوجن دمحم33109

108.5طنان ع بناتقليوبنور بنهاوي عبدالفتاح بنهاوي غنيم33110

122طنان ع بناتقليوبنور عبدالرحمن يىح عبدالرحمن عواد33111

97.5طنان ع بناتقليوبنور دمحم السيد عل الزيات33112

ف33113 122.5طنان ع بناتقليوبنور دمحم دمحم دمحم شر

119طنان ع بناتقليوبنورا وحيد سيد عبدالمطلب احمد33114

يف شحته بسيط امام33115 132.5طنان ع بناتقليوبنورهللا شر

118طنان ع بناتقليوبنورهان عاصم جوده عبدهللا دمحم33116

92.5طنان ع بناتقليوبنورهان نبيل عبدالفتاح عل السيد ابو سالم33117

ه ايمن دمحم السيد33118 117.5طنان ع بناتقليوبني 

ه دمحم سليمان دمحم جاد محفوظ33119 135طنان ع بناتقليوبني 

84.5طنان ع بناتقليوبهاجر ابراهيم حسن ابراهيم حسن33120

102طنان ع بناتقليوبهاجر احمد مصطفن السيد الشعراوي33121

ي33122
 
88.5طنان ع بناتقليوبهاجر سالم يحن  سالم البوالق

71.5طنان ع بناتقليوبهاجر سيد عبدالجليل عل البدوى33123

ي33124
يف احمد دمحمي غباسر 129طنان ع بناتقليوبهاجر شر

33125
 
121.5طنان ع بناتقليوبهاجر صابر فؤاد اسماعيل الرجالن

132.5طنان ع بناتقليوبهاجر طه سيد عبدالعزيز طه ابو سالم33126

 علي33127
ن 108طنان ع بناتقليوبهاجر عرفه دمحم حسي 

102طنان ع بناتقليوبهاجر عمرو حامد محمود عبدالعال33128

115طنان ع بناتقليوبهاجر دمحم احمد دمحم حموده33129

83.5طنان ع بناتقليوبهاجر دمحم عبدهللا بيوىم خليفه33130

122.5طنان ع بناتقليوبهاله حسام مهدى عبدالمؤمن شلنى33131

126طنان ع بناتقليوبهداية عماد سليمان عل رافع33132

91.5طنان ع بناتقليوبهدى عماد ابراهيم عبدالرحمن علي33133

122.5طنان ع بناتقليوبهدى فوزي السيد مصطفن رافع33134

ن محمود33135 !VALUE#طنان ع بناتقليوبهدى نارص فتوح امي 

103طنان ع بناتقليوبهنا كريم مسعد عبدالحميد عل33136

105.5طنان ع بناتقليوبهند سالمه عبدالفتاح محمود الناظر33137

33138
 
ن العراق 78طنان ع بناتقليوبهند عبدالرحمن حسن حسي 

107.5طنان ع بناتقليوبورده فكرى طه عبدالوهاب الطوجن33139

107طنان ع بناتقليوبوسام شعبان فكيه ابراهيم ابو السعود33140

130.5طنان ع بناتقليوبوفاء تامر دمحم حامد دمحم عبدالملك33141

يف سيد بكر المحاريق33142 129.5طنان ع بناتقليوبوفاء شر

110طنان ع بناتقليوبوفاء عل حسن عبدالعاىطي حسن33143

87طنان ع بناتقليوبوالء طارق صابر سليمان33144

ن ابراهيم مهدي دمحمي33145 106طنان ع بناتقليوبياسمي 

ف ابراهيم محمود دمحم خفاجه33146 ن اشر 120طنان ع بناتقليوبياسمي 

ف محمود السيد دمحم33147 ن اشر 123طنان ع بناتقليوبياسمي 

يف33148 ن عل شر ن ساىم السيد حسي  108.5طنان ع بناتقليوبياسمي 

ن صالح السيد عبدالقادر33149 112طنان ع بناتقليوبياسمي 

ن عماد سالمه عوض ابراهيم33150 115.5طنان ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم عبدالحكيم حسن عبدالحافظ33151 135طنان ع بناتقليوبياسمي 

ن مسعد نعيم سالم ابوليمون33152 116طنان ع بناتقليوبياسمي 

ن يشي السيد فرج عبدالحميد33153 112.5طنان ع بناتقليوبياسمي 



131.5طنان ع بناتقليوبيمنن دمحم دمحم سالم شداد33154

ف الدين ع مقليوبابتسام خالد صبىح سالم33155 !VALUE#شر

قت عماد لبيب عبدالحميد33156 ف الدين ع مقليوباشر 108شر

ف الدين ع مقليوبايمان وائل دمحم دمحم33157 !VALUE#شر

ف الدين ع مقليوبايه سعيد دمحم دمحم33158 82.5شر

ف الدين ع مقليوببسمه خليل عودة خليل33159 26.5شر

ف الدين ع مقليوبدعاء سالمة حمدى سالمة33160 46شر

ف الدين ع مقليوبدنيا احمد السيد صالح33161 41.5شر

ف الدين ع مقليوبرحمه بهاء رمضان سالم33162 75شر

ف الدين ع مقليوبرحمه هاشم سيد عواد33163 30.5شر

ف الدين ع مقليوبزينب سالم دمحم سالم33164 41شر

ف الدين ع مقليوبسهي  عبدالننى رجب سالم33165 22شر

وق رافت فتىح السيد33166 ف الدين ع مقليوبشر 68.5شر

ين سيد سيد عبدهللا33167 ف الدين ع مقليوبشر 108.5شر

ف الدين ع مقليوبشمس سالم رجب سالم33168 45.5شر

ف الدين ع مقليوبشيماء عبدالنارص السيد مسلم33169 58شر

ف الدين ع مقليوبعزه سيد عبداللطيف نض33170 !VALUE#شر

ف الدين ع مقليوبعطيات عل صابر عل33171 39.5شر

ف الدين ع مقليوبفاطمه عيد دمحم عبدالمنعم33172 6.5شر

ف الدين ع مقليوبفرحه ايمن عل دمحم33173 47شر

ف الدين ع مقليوبمريم تامر عبدالرازق عبدالعاىط33174 105.5شر

ف الدين ع مقليوبمريم شحات سلمان شحات33175 116شر

ف الدين ع مقليوبمريم عمرو جالل دمحم33176 111شر

ف الدين ع مقليوبمريم دمحم جمال سيد33177 96.5شر

ف الدين ع مقليوبملك اسماعيل صابر عمر33178 70شر

ف الدين ع مقليوبمنة هللا خليل عبدالعزيز دمحم33179 109شر

ي احمد33180
ف الدين ع مقليوبمنن احمد مصطفن 117.5شر

ف الدين ع مقليوبىم عزت سالمة عبدالعزيز33181 51.5شر

يف عيد ضيف33182 ف الدين ع مقليوبنجاه شر 59.5شر

ف الدين ع مقليوبندى دمحم فراج دمحم ابو جادو33183 0شر

ف الدين ع مقليوبنسمه صالح دمحم طلبه33184 101.5شر

ف الدين ع مقليوبنهال صبىح شحات احمد33185 67.5شر

ف الدين ع مقليوبنورا سيد احمد زىك33186 112.5شر

ف الدين ع مقليوبنورهان تامر فراج دمحم33187 0شر

ف الدين ع مقليوبنورهان دمحم فراج دمحم33188 79شر

ف الدين ع مقليوبهاجر مصطفن شحات دمحم33189 50.5شر

ف الدين ع مقليوبهبه محمود رفاع عبدالهادى33190 111شر

ف الدين ع مقليوبهدى سعد عبدالوهاب دمحم سالم33191 0شر

ف الدين ع مقليوبهدى فتوح سعيد فتوح33192 108شر

ف الدين ع مقليوبهند سويلم عيد سويلم33193 11.5شر

ف الدين ع مقليوبابراهيم حمدي صالح سلطان33194 9شر

ف الدين ع مقليوبابراهيم دمحم صالح ابراهيم33195 98.5شر

ف الدين ع مقليوباحمد سيد شحات سيد33196 94.5شر

ف الدين ع مقليوباحمد عيد شعبان عيد33197 47شر

ف الدين ع مقليوببهاء خالد حامد فراج33198 0شر

ف الدين ع مقليوبجمعة ابراهيم جمعة اسماعيل33199 47.5شر

ف الدين ع مقليوبحسن زكريا احمد عبدربه33200 32.5شر

ف الدين ع مقليوبراىم وحيد عبدالحفيظ عل33201 21شر

ف الدين ع مقليوبزياد عبدالحميد احمد عبدالقادر33202 83شر

ف الدين ع مقليوبسالم اسامة بيوىم دمحم33203 93شر



ف الدين ع مقليوبسعد دمحم سعد عل33204 79شر

ف الدين ع مقليوبسيد سعداوى عبدالعظيم سالم33205 43شر

ف الدين ع مقليوبصابر عبدالهادى احمد عدالهادى33206 19شر

ف الدين ع مقليوبصفن الدين عبدالعزيز فكرى احمد33207 114.5شر

ف الدين ع مقليوبعبدالرحمن حاتم ابوالنض عبدالهادى فرج33208 7.5شر

ف الدين ع مقليوبعبدالعزيز عمر عبدالعزيز سالم33209 90شر

ف الدين ع مقليوبعبدهللا دمحم سلىم محمود سلىم33210 !VALUE#شر

ف الدين ع مقليوبعل اسامة دمحم عل33211 38.5شر

ف الدين ع مقليوبعل عصام عل دمحم33212 37شر

ف الدين ع مقليوبفارس حسن بيوىم حسن33213 70شر

ف رفاع عبدالهادى33214 ف الدين ع مقليوبكمال اشر 11.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم السيد فكرى السيد33215 15شر

ف الدين ع مقليوبدمحم انور سليمان سعد33216 50.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم حنفن احمد حنفن33217 64شر

ف الدين ع مقليوبدمحم رمضان عبدالفتاح عبدالقادر مىك33218 42.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم سالمة سليمان سويلم33219 27شر

ف الدين ع مقليوبدمحم سليمان داوود سليمان33220 72شر

ف الدين ع مقليوبدمحم طه دمحم سالم33221 54.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم عبدهللا ايراهيم سالم33222 46.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم عطية حسن دمحم33223 23.5شر

ف الدين ع مقليوبدمحم مشي  عالم سليمان33224 109.5شر

ن33225 ف الدين ع مقليوبمحمود عواد دمحم حسي  47.5شر

ف الدين ع مقليوبمحمود دمحم السيد حسن33226 127شر

ف الدين ع مقليوبمحمود دمحم فوزى محمود33227 107شر

ف الدين ع مقليوبمصطفن دمحم داود سليمان33228 126.5شر

ف الدين ع مقليوبمصطفن محمود السيد احمد33229 117شر

ف الدين ع مقليوبناجى سيد سعيد سيد33230 64شر

 سيد عبدالمجيد سالم33231
ن
ف الدين ع مقليوبهان 113شر

ف الدين ع مقليوبيوسف عل عبدالقوى بيوىم33232 100.5شر

ف الدين ع مقليوبيوسف عماد عل عبدالحليم33233 47.5شر

ف الدين ع مقليوبيوسف دمحم احمد احمد33234 112شر

ف الدين ع مقليوبيوسف دمحم فتىح عبدالحميد33235 128.5شر

ف الدين ع مقليوبيوسف معاىط تامر حسن33236 87شر

110السد ع مقليوباشاء سمي  عبدالكريم عبدالعرير33237

113السد ع مقليوباشاء شفيق جالل دياب33238

80السد ع مقليوباسماء دمحم فتىح عبدالعزيز سليمان33239

118السد ع مقليوبامنيه ماجد كمال عبدالعزيز فرحات33240

ه شكرى فتىح عبدالعزيز سليمان33241 79.5السد ع مقليوبامي 

ه عاطف امام عبدالعزيز33242 98.5السد ع مقليوبامي 

ه عبدالعظيم عواد السيداحمد33243 126السد ع مقليوبامي 

ه مصطفن عبدالمؤمن سيد33244 126.5السد ع مقليوبامي 

125السد ع مقليوبايه ايمن عزت صادق حسن33245

 نجدى دمحم33246
ن
97السد ع مقليوبايه هان

ف سيد عبدالعزيز33247 98.5السد ع مقليوببثينه اشر

ن ابراهيم33248 122السد ع مقليوببدور ماجد امي 

118.5السد ع مقليوببدور محمود احمد جابر سالم33249

115.5السد ع مقليوببسمله عادل دمحم سليمان حامد33250

113السد ع مقليوببسمله عرنى عبدالرزاق مصطفن ابو النور33251

ي دمحم ابراهيم33252 121السد ع مقليوببسمه عبدالننى

69.5السد ع مقليوببسنت مصطفن عبدالعزيز شحات عبدالعزيز33253



 دمحم احمد33254
ن
75.5السد ع مقليوبتاج ابراهيم عبدالشاق

يف دمحم حامد دمحم33255 131السد ع مقليوبتسنيم شر

136السد ع مقليوبتف  احمد سعيد حافظ33256

126السد ع مقليوبجنن عض عبدهللا علي دمحم33257

119.5السد ع مقليوبجودى عبدهللا سعيد محمود33258

 خلبل33259
 
136السد ع مقليوبجيالن دمحم دمحم عبدالباق

58السد ع مقليوبحبيبه محمود دمحم محمود هالل33260

118.5السد ع مقليوبحسناء حاتم احمد عبداللطيف33261

106.5السد ع مقليوبحسناء فيصل احمد دمحم الشياقوس33262

58السد ع مقليوبخلود حمدى حسن دمحم عيد33263

118.5السد ع مقليوبدنيا سامح رجب عبدالسميع عل33264

117السد ع مقليوبدينا دمحم عبدالوهاب سليمان33265

115السد ع مقليوبرانا سيد سعيد علي دمحم33266

ف يوسف اسماعيل 33267 113السد ع مقليوببسيطه- رحاب اشر

122السد ع مقليوبرحمه احمد فتىح عبدالحميد بيوىم33268

61السد ع مقليوبرضا دمحم حافظ عبدالعزيز سميه33269

!VALUE#السد ع مقليوبرنا بهاء وجيه مامون دمحم33270

134.5السد ع مقليوبرنا دمحم يحن  احمد سالم33271

129السد ع مقليوبرنا ياش سعيد مرزوق33272

134.5السد ع مقليوبريم محمود دمحم دمحم سلبمان33273

131السد ع مقليوبريم ياش سعيد مزروق33274

108السد ع مقليوبساره حمادة فكري عبدالمقصود33275

135.5السد ع مقليوبساره محمود احمد ابراهيم33276

128.5السد ع مقليوبسلىم ايمن سيد عبدالهادى33277

ن ابراهيم33278 133السد ع مقليوبسماء ناجى امي 

128السد ع مقليوبسمر حلىم محمود بيوىم اسماعيل33279

137.5السد ع مقليوبسندس دمحم سيد عبدالحميد دمحم33280

126السد ع مقليوبسهام ايمن دمحم عواد33281

131السد ع مقليوبشذى ساىم مهدى دمحم33282

وق احمد كردى سيد مصطفن33283 127.5السد ع مقليوبشر

وق ساىم مهدى دمحم سليمان33284 130السد ع مقليوبشر

وق كريم دمحم سيد عبدالقادر33285 129السد ع مقليوبشر

وق دمحم سمعة ابراهيم33286 125.5السد ع مقليوبشر

133.5السد ع مقليوبشهد دمحم سليمان دمحم عبدالعال33287

137السد ع مقليوبفاطمه احمد دمحم محمود عبدالقادر33288

133السد ع مقليوبفاطمه احمد مرسي احمد33289

135.5السد ع مقليوبفاطمه الزهراء دمحم حامد حسن شور33290

115.5السد ع مقليوبفاطمه ايمن دمحم عواد الدانى33291

ن33292 ن عبدالفتاح حسني  107.5السد ع مقليوبفاطمه حساني 

106السد ع مقليوبفاطمه حسن دمحم حسن33293

128السد ع مقليوبفاطمه حمدى صبىح دمحم33294

33295
ن
131السد ع مقليوبفاطمه طارق لينى سالم الحلوان

122.5السد ع مقليوبفاطمه دمحم سمي  دمحم شحاته33296

128السد ع مقليوبفيفن نارص دمحم سمي 33297

ف مصطفن احمد33298 119.5السد ع مقليوبمريم اشر

103السد ع مقليوبملك شعبان فتىح عبدالمنعم33299

134.5السد ع مقليوبملك كريم محمود عواد33300

136.5السد ع مقليوبمنار دمحم احمد دمحم سليمان33301

136السد ع مقليوبمنة هللا سامح مهدى احمد سليمان33302

103السد ع مقليوبمنة هللا صابر عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالواحد33303



ن33304 89.5السد ع مقليوبمنة هللا عماد ابراهيم مرزوق حسي 

0السد ع مقليوبمنه سعيد عبدالواحد صادق33305

110السد ع مقليوبمنن اسامة دمحم بيوىم عبدالرحمن33306

110.5السد ع مقليوبمونيا احمد عبدالرحمن احمد عبدالكريم33307

ن33308 ن سالم حساني  129.5السد ع مقليوبنانا بومدين امي 

106.5السد ع مقليوبندا دمحم عامر دمحم33309

121السد ع مقليوبندى ممدوح عل اسماعيل33310

ف عبدالفتاح عبدالحميد33311 132.5السد ع مقليوبنرفانا اشر

130.5السد ع مقليوبنغم ماجد عبدالعزيز دمحم حنفن33312

 حسن عل33313
 
98.5السد ع مقليوبنه حسن شوق

99السد ع مقليوبنورهان محمود دمحم دمحم يوسف33314

81السد ع مقليوبهاجر حمادة فكري عبدالمقصود33315

102السد ع مقليوبهاجر صابر مصطفن احمد33316

133.5السد ع مقليوبهاجر صالح سليمان عبدالعزيز33317

91السد ع مقليوبهانم مصطفن دمحم صالح عفبفن33318

130.5السد ع مقليوبهبه هللا غنيىم دمحم احمد33319

124السد ع مقليوبهبه سليمان دمحمين شحات سليمان33320

ن33321 73.5السد ع مقليوبوسام عماد ابراهيم مرزوق حسي 

117.5السد ع مقليوبابراهيم كردي ابراهيم شحات33322

135السد ع مقليوباحمد ايمن دمحم احمد مصطفن33323

74السد ع مقليوباحمد بدر جالل ابراهيم دمحم33324

129.5السد ع مقليوباحمد جمال سيد دمحم ابو السعود33325

131.5السد ع مقليوباحمد حماد احمد حماد دمحم33326

118.5السد ع مقليوباحمد رجب احمد حسن33327

107.5السد ع مقليوباحمد رشدى سيد فرج ابراهيم33328

124السد ع مقليوباحمد سعيد دمحم ممدوح دمحم هالل33329

107السد ع مقليوباحمد سيد صابر سيد عل33330

135السد ع مقليوباحمد ضياء امام عبدالعزيز33331

130.5السد ع مقليوباحمد عماد سمي  دمحم الداىل33332

136السد ع مقليوباحمد غزال مصطفن احمد33333

125.5السد ع مقليوباحمد دمحم كردي سيد33334

68السد ع مقليوباحمد دمحم محمود دمحم سيد33335

126السد ع مقليوباحمد محمود دمحم صالح عفبفن33336

33337
 
136السد ع مقليوباحمد ياش احمد حافظ عبدالباق

69السد ع مقليوبادهم راشد سيد شحات سيد33338

118السد ع مقليوباسالم دمحم عبدالمنعم عبدالحميد33339

90.5السد ع مقليوباياد ياش دمحم رمضان33340

117السد ع مقليوببالل صاين محروس ابراهيم33341

100.5السد ع مقليوببالل دمحم شحات عبدالحميد كشك33342

112.5السد ع مقليوببالل مصلح عبدالمعط عبده33343

95.5السد ع مقليوبجمال احمد جمال مصطفن33344

اوى33345 ن 106السد ع مقليوبحازم سيد شحات دمحم الجي 

115.5السد ع مقليوبحامد جميل حامد فرج33346

 خليل33347
 
133.5السد ع مقليوبحسام دمحم دمحم عبدالباق

131.5السد ع مقليوبخالد جمال دمحم محمود عبدالقادر33348

ف امام دمحم احمد33349 121السد ع مقليوبزياد اشر

121.5السد ع مقليوبزياد مجدى كامل ابراهيم زكريا33350

102السد ع مقليوبشاج يسن ابراهيم يسن دمحم33351

127.5السد ع مقليوبسعد احمد سعد عبدالحميد غانم33352

66.5السد ع مقليوبسعيد سالم دمحم سالم عض33353



78.5السد ع مقليوبسعيد دمحم سليمان فريج دمحم33354

يف دمحم احمد عزب عثمان33355 129السد ع مقليوبشر

ن حنفن 33356 93.5السد ع مقليوببضيه- طلعت دمحم طلعت حسي 

106.5السد ع مقليوبعادل فتىح سليمان خليل عيىس33357

90.5السد ع مقليوبعبدالرحمن ابراهيم ابراهيم شحات احمد33358

128.5السد ع مقليوبعبدالرحمن الحالنى عبدالرحمن دمحم33359

128السد ع مقليوبعبدهللا احمد عبدالظاهر دمحم33360

129.5السد ع مقليوبعبدهللا احمد دمحم عواد هالل33361

93.5السد ع مقليوبعبدهللا سيد دمحم احمد عيىس33362

125.5السد ع مقليوبعبدهللا صابر بيوىمي ابراهيم33363

80.5السد ع مقليوبعبدهللا عبدالحميد شحات عبدالحميد كشك33364

117السد ع مقليوبعبدهللا دمحم مرسي احمد33365

74.5السد ع مقليوبعل دمحم عل اسماعيل سالمة33366

127.5السد ع مقليوبعمار دمحم احمد دياب33367

126.5السد ع مقليوبعمر احمد بيوىم حسن سيد احمد33368

125السد ع مقليوبعمر احمد شديد صادق33369

يف سالم دمحم سالم33370 42السد ع مقليوبعمر شر

121السد ع مقليوبعمر عصام فتىح عبدالحميد بيوىم33371

69السد ع مقليوبعمرو وليد رمضان دمحم33372

106.5السد ع مقليوبفيصل سمي  حلىم دمحم عبدالقادر33373

132.5السد ع مقليوبكريم هيثم شحات عبدالحميد33374

ى مكرم جرحس33375 لس صيى 131.5السد ع مقليوبكي 

136.5السد ع مقليوبماجد دمحم احمد احمد دمحم33376

60السد ع مقليوبدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم33377

60.5السد ع مقليوبدمحم احمد دمحم حسن33378

66.5السد ع مقليوبدمحم خالد دمحم مصطفن دمحم33379

ن33380 136.5السد ع مقليوبدمحم سامح شافع امي 

89.5السد ع مقليوبدمحم سيد دمحم شاكر33381

102.5السد ع مقليوبدمحم عزت احمد حسن33382

102.5السد ع مقليوبدمحم عالء محمود شديد ابراهيم33383

96السد ع مقليوببضيه- دمحم فتىح مهدى شحات عبدالعرير 33384

106.5السد ع مقليوببسيطه- دمحم ماهر شحات بيوىم ابو العال 33385

ي علي فرج33386
 
134.5السد ع مقليوبدمحم محمود دسوق

 عبدالعزيز33387
 
137السد ع مقليوبدمحم مصطفن شوق

33388
 
126السد ع مقليوبدمحم وائل عزت حافظ عبدالباق

130.5السد ع مقليوبمحمود عاطف محمود احمد مرس33389

124السد ع مقليوبمحمود عمرو محمود دمحم احمد33390

 دمحم احمد33391
ن
88السد ع مقليوبمحمود دمحم عبدالشاق

 اسامه سمي  احمد مصطفن33392
117السد ع مقليوبمصطفن

!VALUE#السد ع مقليوبمصطفن سعيد عواد سيد عبدالقادر33393

119السد ع مقليوبمصطفن سليمان سعيد مصطفن دمحم33394

115.5السد ع مقليوببسيطه- مصطفن عادل فكرى عبدالمقصود 33395

118السد ع مقليوبمصطفن عز الدين دمحم احمد33396

126.5السد ع مقليوبمصطفن دمحم ابراهيم مصطفن ابراهيم33397

136السد ع مقليوبمصطفن مندوه دمحم دمحم مرس33398

128السد ع مقليوبمعاذ عاصم محمود علي دمحم33399

ي33400
135السد ع مقليوبمعاذ عالء ابراهيم مصطفن

63.5السد ع مقليوبيوسف ابراهيم دمحم سالم33401

ف مهدى عواد هالل33402 120السد ع مقليوبيوسف اشر

97.5السد ع مقليوبيوسف طلعت بيوىم سعيد دمحم33403



73السد ع مقليوبيوسف فتىح غنيم ابراهيم غنيم33404

126السد ع مقليوبيوسف دمحم احمد احمد سلطوح33405

116.5السد ع مقليوبيوسف دمحم حسن احمد33406

123.5السد ع مقليوبيوسف محمود حنفن دمحم33407

130.5جزيرة النجدى ع مقليوباروى دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز33408

86جزيرة النجدى ع مقليوباشاء دمحم سيد سالم33409

119جزيرة النجدى ع مقليوباسماء عبدالهادي سالم عبدالهادي هنداوي33410

ن33411  عبدالحميد عل حسي 
112جزيرة النجدى ع مقليوباسماء مصطفن

ه حسن ابراهيم حسن33412 112جزيرة النجدى ع مقليوبامي 

128.5جزيرة النجدى ع مقليوبايه دمحم صابر عل33413

114.5جزيرة النجدى ع مقليوببدور سيد سيد عبدالعزيز ترىك33414

121جزيرة النجدى ع مقليوبجنا حلىم سيد عبدالعزيز33415

111جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه احمد دمحم حسن33416

ن33417 104.5جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه سيد حامد فرج حسي 

116.5جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه سيد عل عبدالسالم33418

90.5جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه عالء سالمه عبدالسميع33419

128جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه محمود احمد احمد33420

123.5جزيرة النجدى ع مقليوبحبيبه وائل دمحم الكردى33421

126.5جزيرة النجدى ع مقليوبحسناء دمحم نعيم دمحم سالم33422

130.5جزيرة النجدى ع مقليوبدعاء محمود سعيد محمود33423

52جزيرة النجدى ع مقليوبدنيا محمود عطيه السعيد33424

84جزيرة النجدى ع مقليوبدينا ابوشيع دمحم عبدالحميد33425

128جزيرة النجدى ع مقليوبرحمه جمال دمحم سالم33426

84جزيرة النجدى ع مقليوبرحمه سعيد عليوة عبدالهادى33427

75.5جزيرة النجدى ع مقليوبرحمه عبدالفتاح نجدى عبدالفتاح33428

127جزيرة النجدى ع مقليوبرحمه مجدى دمحم سالم33429

121جزيرة النجدى ع مقليوبرضا رمضان عبدالحميد دمحم33430

93.5جزيرة النجدى ع مقليوبريهام مجدى حسن عواد33431

131.5جزيرة النجدى ع مقليوبساره احمد دمحم عطوه33432

116.5جزيرة النجدى ع مقليوبساره حاتم حسن سيد33433

107.5جزيرة النجدى ع مقليوبساميه محمود دمحم اسماعيل33434

125جزيرة النجدى ع مقليوبسلىم احمد صالح سالم33435

122.5جزيرة النجدى ع مقليوبسندس سامح علي حسن33436

وق ياش سعيد ابراهيم33437 131.5جزيرة النجدى ع مقليوبشر

120.5جزيرة النجدى ع مقليوبشمس حمادة عبدهللا دمحم غريب33438

123جزيرة النجدى ع مقليوبشهد تامر صبيح ابراهيم دمحم33439

82جزيرة النجدى ع مقليوبشهد جمال فوزى درويش33440

74جزيرة النجدى ع مقليوبشهندة عل عبدالهادى عل33441

97.5جزيرة النجدى ع مقليوبشيماء عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالعزيز33442

94جزيرة النجدى ع مقليوبصفاء عادل سالمة دمحم33443

50.5جزيرة النجدى ع مقليوبفاطمه اسامه ابراهيم حسن33444

113.5جزيرة النجدى ع مقليوبفاطمه كرم فايز دمحم نارص33445

122جزيرة النجدى ع مقليوبفتحيه رزق رمضان عبدالعزيز33446

100.5جزيرة النجدى ع مقليوبفرح يىح ابراهيم دمحم33447

110جزيرة النجدى ع مقليوبفرحه بدوى عودة عواد33448

133.5جزيرة النجدى ع مقليوبفرحه سامح عبدالفتاح عبدالحميد33449

132جزيرة النجدى ع مقليوبفرحه عطية شعبان عطية33450

117.5جزيرة النجدى ع مقليوبفل احمد دمحم لطفن33451

ف دمحم دمحم33452 97.5جزيرة النجدى ع مقليوبليل اشر

127.5جزيرة النجدى ع مقليوببسيطه- ليل بهاء الدين يوسف احمد الحالنى 33453



130جزيرة النجدى ع مقليوبماجده سيد نجدى سيد دمحم33454

114.5جزيرة النجدى ع مقليوبمروه دمحم سالمه زينهم33455

ف دمحم فهد33456 84.5جزيرة النجدى ع مقليوبمريم اشر

108.5جزيرة النجدى ع مقليوبمريم دمحم سيد سالم33457

85.5جزيرة النجدى ع مقليوبملك زينهم ابراهيم محمود33458

132جزيرة النجدى ع مقليوبمللك ماهر عبدالعظيم دمحم33459

92جزيرة النجدى ع مقليوبمنار ابراهيم عبدالننى دمحم33460

121جزيرة النجدى ع مقليوبمنار تامر نصار احمد33461

48.5جزيرة النجدى ع مقليوبمنار عادل صبىحي خالف33462

123جزيرة النجدى ع مقليوبمنار دمحم صبىح بيوىم33463

120جزيرة النجدى ع مقليوبمنة هللا احمد سالمة حسن33464

110جزيرة النجدى ع مقليوبمنه دمحم عبده احمد اسماعيل33465

92.5جزيرة النجدى ع مقليوبمها عصام عبدالحميد ابراهيم33466

122جزيرة النجدى ع مقليوبىم سيد عبده محمود عبده33467

135جزيرة النجدى ع مقليوبناديه بركات دمحم عل33468

57جزيرة النجدى ع مقليوبناهد سيد امام دمحم حسن33469

111.5جزيرة النجدى ع مقليوبنجوى ساىمي سعيد محمود33470

130.5جزيرة النجدى ع مقليوبندا سباع ابراهيم دمحم33471

119.5جزيرة النجدى ع مقليوبندا سيد فتىح سيد عايش33472

129.5جزيرة النجدى ع مقليوبندا شعبان سيد عواد33473

ي يوسف علي33474
88.5جزيرة النجدى ع مقليوبندى مصطفن

ي سيد33475
113جزيرة النجدى ع مقليوبنشين تامر حسنن

114.5جزيرة النجدى ع مقليوبنشوى سالمة دمحم عبدالمقصود33476

ف سالم عبدالهادي33477 126جزيرة النجدى ع مقليوبنورا اشر

124.5جزيرة النجدى ع مقليوبنورا حمدى سيد عل عيىس33478

121جزيرة النجدى ع مقليوبنورهان ابراهيم دمحم عبدالهادي دمحم33479

120جزيرة النجدى ع مقليوبنورهان ابو شيع سعيد عبده33480

113.5جزيرة النجدى ع مقليوبنورهان سعيد عبدالعزيز امام33481

107.5جزيرة النجدى ع مقليوبنورهان عبدالجليل حسنن شحات33482

108جزيرة النجدى ع مقليوبنيجار احمد ابراهيم عبدالرحمن33483

ه ياش دمحم عواد33484 115.5جزيرة النجدى ع مقليوبني 

ن عزوز دمحم33485 109جزيرة النجدى ع مقليوبهاجر حسي 

80.5جزيرة النجدى ع مقليوبهاجر حمدى عبدالعزيز محمود33486

125.5جزيرة النجدى ع مقليوبهاجر دمحم النجدى عبدالفتاح عبدالعزيز33487

132جزيرة النجدى ع مقليوبهداية عواد عبدالرحمن عواد33488

 دمحم الكردى سيد33489
ن
112جزيرة النجدى ع مقليوبهدى هان

111جزيرة النجدى ع مقليوبهنا ياش مصطفن عبدالفتاح33490

ف دمحم دمحم33491 97جزيرة النجدى ع مقليوبوفاء اشر

107.5جزيرة النجدى ع مقليوبيارا ايمن ابراهيم عبدالرحمن33492

95.5جزيرة النجدى ع مقليوبابراهيم اسماعيل عبدالننى اسماعيل33493

104جزيرة النجدى ع مقليوبابراهيم دمحم ابراهيم غريب33494

96جزيرة النجدى ع مقليوبابراهيم دمحم ابراهيم محمود33495

49.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد ابراهيم دمحم سيد33496

ف دمحم احمد33497 43.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد اشر

66.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد حمادة صالح احمد33498

96جزيرة النجدى ع مقليوباحمد خالد دمحم عبدالحميد33499

68.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد سيد شعبان عطية33500

74جزيرة النجدى ع مقليوباحمد عادل نجدى دمحم مضى33501

79.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد دمحم صابر عطيه33502

125.5جزيرة النجدى ع مقليوباحمد دمحم عبدالمومن بيوىم33503



67جزيرة النجدى ع مقليوباحمد دمحم عواد سليمان33504

111جزيرة النجدى ع مقليوباحمد دمحم نجدى سعيد33505

 فتىح مصطفن33506
ن
79جزيرة النجدى ع مقليوباحمد هان

 دمحم حسن33507
ن
116جزيرة النجدى ع مقليوباحمد هان

95.5جزيرة النجدى ع مقليوبادم احمد دمحم عبدالعزيز33508

81.5جزيرة النجدى ع مقليوبادهم دمحم مصطفن محمود33509

48جزيرة النجدى ع مقليوباسالم عادل دمحم عبدالرحمن33510

37جزيرة النجدى ع مقليوبانور ايمن انور سيد33511

26.5جزيرة النجدى ع مقليوبباسم ابو شيع صالح دمحم مدكور33512

86.5جزيرة النجدى ع مقليوبجمال دمحم عل عبدالرحمن الديب33513

108.5جزيرة النجدى ع مقليوبحاتم محمود حسن محمود مسلم33514

ن33515 100.5جزيرة النجدى ع مقليوبحازم مسعد سيد حسي 

58جزيرة النجدى ع مقليوبحسن ياش حسن دمحم33516

ن عبدالعزيز عواد عبدالعزيز33517 109.5جزيرة النجدى ع مقليوبحسي 

85.5جزيرة النجدى ع مقليوبرياض دمحم سيد دمحم سويعد33518

108.5جزيرة النجدى ع مقليوبزياد ابراهيم محمود عبدالعزيز33519

108جزيرة النجدى ع مقليوبزياد رزق نجدى عبده33520

108.5جزيرة النجدى ع مقليوبزياد عبدهللا دمحم عبدهللا السيد33521

102.5جزيرة النجدى ع مقليوبزياد مجدى سالم عبدالهادي33522

80جزيرة النجدى ع مقليوبزياد مجدى دمحم سالم33523

96جزيرة النجدى ع مقليوبسعد دمحم سعد عواد33524

106.5جزيرة النجدى ع مقليوبسالمه ابراهيم سالمة نجدى33525

ن33526 108.5جزيرة النجدى ع مقليوبسمي  طاهر دمحم حسي 

ن نجدى سليمان33527 94.5جزيرة النجدى ع مقليوبسيد امي 

74.5جزيرة النجدى ع مقليوبسيد حسن سيد عبدالكريم33528

108جزيرة النجدى ع مقليوبسيد عبدالحميد سيد سالم33529

129.5جزيرة النجدى ع مقليوبسيد دمحم عبدالحميد اسماعيل33530

123.5جزيرة النجدى ع مقليوبسيف الدين منصور عبداللطيف عل33531

109جزيرة النجدى ع مقليوبشاكر احمد سليمان دمحم عبدالعال33532

124.5جزيرة النجدى ع مقليوبصالح دمحم سالمة دمحم33533

25.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن ابو شيع عبدالرحمن حسن33534

124جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن سالمه الحسينن سالمه33535

123جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن شهاب الدين دمحم شحات33536

85.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن عماد صالح محمود بدر33537

103جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن نجم الدين سيد عبدالرحمن33538

49جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالرحمن وليد رمضان نجدى33539

117.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدالعزيز احمد عبدالعزيز دمحم33540

116.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا عبدالسميع احمد بيوىم33541

122جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا دمحم سيد عبدالعزيز33542

113جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا حسان33543

118جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالحميد33544

73.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا مصطفن عبدالسالم السيد33545

101.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبدهللا ياش مصطفن مهدى33546

125.5جزيرة النجدى ع مقليوبعبده دمحم عبدالننى دمحم طه33547

119.5جزيرة النجدى ع مقليوبعل خالد علي دمحم33548

128.5جزيرة النجدى ع مقليوبعل دمحم سيد نجدي33549

95جزيرة النجدى ع مقليوبعل مصطفن عبدالحميد عبدالعزيز33550

ف33551 87جزيرة النجدى ع مقليوبعمار سالم سيد سالم دمحم شر

87.5جزيرة النجدى ع مقليوبعمار صابر نجدى حسن33552

98جزيرة النجدى ع مقليوبعمار مدحت احمد سيد33553



107.5جزيرة النجدى ع مقليوبعمر احمد عبدالننى دمحم33554

123جزيرة النجدى ع مقليوبعمر ايمن عواد عبدالعزيز الشياقوس33555

ف33556 66.5جزيرة النجدى ع مقليوبعمر سالم سيد سالم دمحم شر

65جزيرة النجدى ع مقليوبعمر دمحم نجم الدين دمحم سالم33557

ن دمحم33558 104.5جزيرة النجدى ع مقليوبعمرو رمضان امي 

103.5جزيرة النجدى ع مقليوبفارس دمحم عادل دمحم عبدالسميع33559

85جزيرة النجدى ع مقليوبكارم عاطف دمحم سالم احمد33560

70.5جزيرة النجدى ع مقليوبمجدى دمحم مجدى عبدالهادى33561

118.5جزيرة النجدى ع مقليوبمحروس نارص سيد دمحم33562

60جزيرة النجدى ع مقليوبمحسن رزق دمحم عبده33563

119جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم احمد دمحم دمحم33564

106.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم اسماعيل دمحم احمد بدر33565

100.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم ايمن سمي  ابراهبم33566

110.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم تامر عبدالننى دمحم طه33567

96جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم جمال دمحم ابراهيم خليل33568

96جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم رمضان احمد دمحم33569

102جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم سعيد حماد عوده33570

98جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم سليمان دمحم فتىح33571

123جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم طاهر سيد دمحم33572

131.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم طه سيد رشاد غريب33573

93جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم عاطف عبدالرحمن حسن33574

73.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم عرنى اسماعيل احمد عمران33575

128جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم عصام دمحم سالم33576

113.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم قاسم حسنن شحات سالم33577

130جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم كرم هندى دمحم العزاىم33578

125.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم دمحم سيد دمحم33579

62.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم مختار سالمه سالم سالم33580

86.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم هيثم احمد دمحم33581

68.5جزيرة النجدى ع مقليوبدمحم ياش دمحم صالح حجازى33582

65.5جزيرة النجدى ع مقليوبمحمود سالمه سيد سعيد دمحم33583

108.5جزيرة النجدى ع مقليوبمحمود سالمه دمحم عبدالهادى عبدالهادى33584

84.5جزيرة النجدى ع مقليوبمحمود عبدالننى محمود عبدالعاىط33585

121.5جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن سيد نجدى سيد دمحم33586

يف نعيم سالم33587 57.5جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن شر

ن33588 78جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن صبىح عبدالفتاح امي 

79.5جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن عبدالهادى دمحم عبدالهادى33589

78.5جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن كرم دمحم سالم33590

116جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن دمحم مصطفن فرماوى33591

110.5جزيرة النجدى ع مقليوبمصطفن ياش مصطفن عبدالفتاح33592

 نجدى احمد33593
ن
114جزيرة النجدى ع مقليوبنجدى هان

109جزيرة النجدى ع مقليوبيحن  احمد دمحم حسن33594

91جزيرة النجدى ع مقليوبيحن  ياش محمود سالمة33595

117جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف احمد ابراهيم دمحم احمد33596

125جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف احمد حلىم نجدى33597

124.5جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف احمد سمي  رجب33598

77جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف سالمة رمضان عبدالعزيز33599

85.5جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف سالمة دمحم سالم احمد33600

109جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف سيد دمحم عبدالعزيز33601

134.5جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف عاطف دمحم عل بركات33602

131جزيرة النجدى ع مقليوبيوسف عبداللطيف السيد دمحم33603



101كفر رمادة ع مقليوباشاء احمد عبدالمطلب دمحم33604

ن عبدالغنن33605 43.5كفر رمادة ع مقليوباشاء رمضان حسي 

112كفر رمادة ع مقليوباشاء سيد بربرى عبدالتواب33606

68كفر رمادة ع مقليوباشاء عادل امام محمود33607

89.5كفر رمادة ع مقليوباسماء ابوبكر سيد عبدالحليم33608

121.5كفر رمادة ع مقليوباسماء اسامه رفعت دمحم33609

ن دمحم33610 ف حسي  64كفر رمادة ع مقليوباسماء اشر

 صالح ابراهيم33611
ن
111كفر رمادة ع مقليوباسماء هان

115.5كفر رمادة ع مقليوباصاله وائل كمال دمحم33612

60كفر رمادة ع مقليوبالشيماء مرس رجب مرس33613

93كفر رمادة ع مقليوبامنيه احمد حسن عبدالحليم33614

ه سمي  رمضان سيد33615 124كفر رمادة ع مقليوبامي 

120كفر رمادة ع مقليوبايمان سالم حسن سالم مسعود33616

37.5كفر رمادة ع مقليوبايمان سيد رمضان سيد33617

ن33618 !VALUE#كفر رمادة ع مقليوبايمان دمحم صالح حسي 

46كفر رمادة ع مقليوبايه السيد رزق عبدالمقصود33619

ن دمحم بيوىم عرفات33620 77كفر رمادة ع مقليوبايه حسي 

69.5كفر رمادة ع مقليوبايه خالد عبده امام33621

56.5كفر رمادة ع مقليوبايه صالح عبدالسميع عبدالعال33622

71كفر رمادة ع مقليوبايه عبدالننى خضي  طنطاوى33623

124.5كفر رمادة ع مقليوبايه دمحم رجب عبدالحميد33624

89كفر رمادة ع مقليوبايه محمود دمحم عبدالمجيد33625

96.5كفر رمادة ع مقليوببسنت دمحم عزوز دمحم صالح33626

89.5كفر رمادة ع مقليوبتسبيح ايمن عبدالمنعم رمضان33627

121كفر رمادة ع مقليوبتسبيح سالمه عبدالسالم عبدالمطلب33628

125.5كفر رمادة ع مقليوبتف  اكراىم فراج عبدالمجيد33629

117.5كفر رمادة ع مقليوبجنا رافت عزت بيوىم33630

115كفر رمادة ع مقليوبجنن خالد دمحم حافظ33631

33632
 
118كفر رمادة ع مقليوبجنن محمود سالمه دسوق

101.5كفر رمادة ع مقليوبجهاد ايمن عبدالخالق رمضان33633

89كفر رمادة ع مقليوبجهاد شحته متوىل حسن33634

91.5كفر رمادة ع مقليوبحبيبه بيوىم بيوىم مصطفن33635

112كفر رمادة ع مقليوبحبيبه حسن ابوشيع حسن33636

ن احمد اسماعيل33637 131كفر رمادة ع مقليوبحبيبه حسي 

109كفر رمادة ع مقليوبحبيبه حماد عبدالحكيم عبدالرازق33638

ى دمحم عطا33639 87.5كفر رمادة ع مقليوبحبيبه صيى

20كفر رمادة ع مقليوبحبيبه عرفات عبدالفتاح دمحم33640

131.5كفر رمادة ع مقليوبحبيبه دمحم جمعه عبدالواحد33641

129.5كفر رمادة ع مقليوبحبيبه نبيل بدر بدر33642

ن سيد كامل رجب33643 132.5كفر رمادة ع مقليوبحني 

ى رمضان العسال33644 60.5كفر رمادة ع مقليوبدعاء مهنن عشر

88.5كفر رمادة ع مقليوبرانيا محمود احمد محمود صيام33645

44كفر رمادة ع مقليوبرحمه جميل رمضان بدوى33646

33647
ن
57كفر رمادة ع مقليوبرحمه ساىم سيد عبدالشاق

35.5كفر رمادة ع مقليوبرحمه سعيد اسماعيل عل33648

40كفر رمادة ع مقليوبرحمه سيد دمحم بدر33649

90.5كفر رمادة ع مقليوبرحمه عبدالعزيز عل السيد33650

131.5كفر رمادة ع مقليوبرحمه عزت رجب عبدالغنن33651

128كفر رمادة ع مقليوبرحمه عصام دمحم امام دمحم33652

69.5كفر رمادة ع مقليوبرضوه سيد حلىم محمود33653



34.5كفر رمادة ع مقليوبرقيه غريب صابر عمران33654

78كفر رمادة ع مقليوبروان عبدهللا حسن احمد33655

ن سيد عل33656 135.5كفر رمادة ع مقليوبريهام نارص حسي 

94كفر رمادة ع مقليوبزينب خالد سليمان عواد33657

33658
ن
60.5كفر رمادة ع مقليوبزينب دمحم سليمان الوردان

ن33659 60.5كفر رمادة ع مقليوبساره حمدى ممدوح حسي 

90.5كفر رمادة ع مقليوبسلمه عل عبدالفتاح عل سليمان33660

52.5كفر رمادة ع مقليوبسلىم محسن حسن اسماعيل33661

131كفر رمادة ع مقليوبسماء احمد وحيد عبدالسالم33662

80.5كفر رمادة ع مقليوبسميحه دمحم عبدالننى توفيق33663

ن سيد33664 95.5كفر رمادة ع مقليوبسندس دمحم حسي 

75.5كفر رمادة ع مقليوبسهام سعيد رجب سيد33665

وق احمد سيد شعبان33666 122كفر رمادة ع مقليوبشر

وق عمرو يوسف شحاته ابراهيم33667 115كفر رمادة ع مقليوبشر

وق دمحم سيد ابراهيم33668 64.5كفر رمادة ع مقليوبشر

وق وليد دمحم عبدالعظيم33669 136كفر رمادة ع مقليوبشر

وق ياش دمحم رزق33670 126كفر رمادة ع مقليوبشر

ين عالء فراج احمد33671 135كفر رمادة ع مقليوبشر

ين مصطفن سالمة بيوىم33672 57كفر رمادة ع مقليوبشر

ن عبدالعظيم33673 66.5كفر رمادة ع مقليوبشمس عبدالعظيم حساني 

94كفر رمادة ع مقليوبشهد اسامه رشاد رجب عبدالغنن33674

108.5كفر رمادة ع مقليوبشهد رضا عابد حسن33675

72.5كفر رمادة ع مقليوبشهد سيد بيوىم شديد33676

80كفر رمادة ع مقليوبشهد عماد عبدالعظيم ابراهيم33677

130.5كفر رمادة ع مقليوبشهد دمحم رزق ابوزيد33678

127كفر رمادة ع مقليوبشيماء خالد عبدالمطلب رجب33679

ن33680 126.5كفر رمادة ع مقليوبشيماء طه عبدالفتاح امي 

112كفر رمادة ع مقليوبشيماء عصام عبدالسميع سيد33681

ن33682 116.5كفر رمادة ع مقليوبصفا مجدى سعد حساني 

ن33683  ابراهيم ابراهيم حساني 
116كفر رمادة ع مقليوبصفاء مصطفن

57.5كفر رمادة ع مقليوبعبي  ايمن دمحم عبدالعزيز33684

82.5كفر رمادة ع مقليوبعبي  شعبان دمحم سيد عبدالرازق33685

125.5كفر رمادة ع مقليوبعال عزت شعبان عبدالعزيز33686

ن ابراهيم جمعة33687 87.5كفر رمادة ع مقليوبعهود دمحم حسي 

77كفر رمادة ع مقليوبفاطمه احمد عبدالسالم عبدالمطلب شحوته33688

97كفر رمادة ع مقليوبفاطمه اسماعيل مجاهد متوىل33689

129.5كفر رمادة ع مقليوبفاطمه بهاء ابراهيم عبدالغفار33690

126.5كفر رمادة ع مقليوبفاطمه حسنن دمحم احمد33691

64.5كفر رمادة ع مقليوبفاطمه عبدهللا عابد محمود33692

110كفر رمادة ع مقليوبفاطمه دمحم حسن عل عبدالعال33693

59.5كفر رمادة ع مقليوبفاطمه ناجى عبدالمطلب اسماعيل33694

62كفر رمادة ع مقليوبفرح احمد سيد شحات33695

85كفر رمادة ع مقليوبفرحه ساىم احمد عبدالسالم33696

122كفر رمادة ع مقليوبكريمه احمد بربرى عبدالتواب33697

110.5كفر رمادة ع مقليوبلبنن عل سيد عبدالحليم33698

40.5كفر رمادة ع مقليوبماجده سالمه دمحم كامل33699

118كفر رمادة ع مقليوبمريم احمد عبدهللا نور الدين33700

129.5كفر رمادة ع مقليوبمريم احمد مصطفن عبده33701

ن احمد33702 100كفر رمادة ع مقليوبمريم حسن حسي 

130كفر رمادة ع مقليوبمريم حسن عبداللطيف حسن33703



33704
 
109كفر رمادة ع مقليوبمريم رجب سيد دسوق

93.5كفر رمادة ع مقليوبمريم ساىم صبىحي محمود مصطفن33705

100كفر رمادة ع مقليوبمريم ساىم دمحم عامر33706

40.5كفر رمادة ع مقليوبمريم صالح عبدهللا دمحم33707

ن33708 69.5كفر رمادة ع مقليوبمريم طه رجب امي 

124كفر رمادة ع مقليوبمريم عبدالرحمن سيد جمعه33709

100.5كفر رمادة ع مقليوبمريم فراج سالم عواد33710

126كفر رمادة ع مقليوبمريم دمحم جميل ذىك33711

55.5كفر رمادة ع مقليوبمريم دمحم علي دمحم الشهيدى33712

125.5كفر رمادة ع مقليوبمريم وائل عابد دمحم33713

127كفر رمادة ع مقليوبمكه عزوز عبدالسالم سويلم33714

134.5كفر رمادة ع مقليوبملك ابراهيم دمحم ابراهيم33715

127.5كفر رمادة ع مقليوبملك ابوعوف ابراهيم سيد33716

135كفر رمادة ع مقليوبملك احمد دمحم رزق33717

ف اسماعيل سالم33718 129كفر رمادة ع مقليوبملك اشر

122كفر رمادة ع مقليوبملك ساىم نجدى عبدالسميع33719

122.5كفر رمادة ع مقليوبملك عطا دمحم عطا33720

128.5كفر رمادة ع مقليوبملك دمحم عزت رجب33721

115.5كفر رمادة ع مقليوبملك دمحم مصطفن عبدالهادى33722

126.5كفر رمادة ع مقليوبملك ياش امام سالم حسن33723

16كفر رمادة ع مقليوبمنار احمد دمحم دمحم حسان33724

26.5كفر رمادة ع مقليوبمنة هللا احمد رجب عبدالحميد دمحم33725

120كفر رمادة ع مقليوبمنة هللا ايمن مصطفن دمحم33726

39.5كفر رمادة ع مقليوبمنة هللا دمحم عابد دمحم33727

 شاكر حسن33728
ن
93.5كفر رمادة ع مقليوبمنة هللا هان

85.5كفر رمادة ع مقليوبمنه خالد فتىح ابراهيم33729

108.5كفر رمادة ع مقليوبمنه سيد ابراهيم سيد33730

44كفر رمادة ع مقليوبمنه عبدالهادى شعبان عبدالهادى33731

110.5كفر رمادة ع مقليوبىم راغب زيدان راغب زيدان33732

102.5كفر رمادة ع مقليوبىم رضا سيد دمحم33733

125كفر رمادة ع مقليوبىم سيد رجب سيد33734

76.5كفر رمادة ع مقليوبىم ممدوح رزق عبدالحليم33735

129كفر رمادة ع مقليوبمياده محمود شحات محمود33736

91كفر رمادة ع مقليوبنجالء دمحم جالل سعد33737

111كفر رمادة ع مقليوبندا صالح عزوز سيد زيدان33738

132.5كفر رمادة ع مقليوبندى دمحم فتىح حسن33739

108.5كفر رمادة ع مقليوبندى محمود رزق عبدالفتاح33740

82كفر رمادة ع مقليوبنهله ماهر احمد دمحم33741

134.5كفر رمادة ع مقليوبنور دمحم كامل رجب سيد33742

88.5كفر رمادة ع مقليوبهاجر ابراهيم صالح توفيق33743

111كفر رمادة ع مقليوبهاجر احمد ماهر دمحم33744

116كفر رمادة ع مقليوبهاجر سيد عبدالسميع حنفن33745

ى عبدالفتاح عبدالننى33746 130.5كفر رمادة ع مقليوبهاجر صيى

36كفر رمادة ع مقليوبهاجر طارق عبدالحليم خليفة33747

65.5كفر رمادة ع مقليوبهاجر فرج خليل توفيق33748

33749
 
85.5كفر رمادة ع مقليوبهاجر دمحم عل يسن دسوق

83كفر رمادة ع مقليوبهدى دمحم رزق عبدالقادر33750

122.5كفر رمادة ع مقليوبهند احمد عبدالفتاح احمد الفيوىم33751

47كفر رمادة ع مقليوبوالء محمود عبده امام33752

ن متوىل حسن33753 ن حسي  61كفر رمادة ع مقليوبياسمي 



52كفر رمادة ع مقليوبابراهيم عبدالننى دمحم عبدالواحد33754

27.5كفر رمادة ع مقليوبابوبكر ياش حماد سالم33755

55كفر رمادة ع مقليوباحمد اسامة دمحم عبدالعزيز33756

98كفر رمادة ع مقليوباحمد حسن احمد اسماعيل33757

93.5كفر رمادة ع مقليوباحمد خالد عبدالننى عل33758

57كفر رمادة ع مقليوباحمد رمضان عبدالعزيز عل33759

23كفر رمادة ع مقليوباحمد ساىم دمحم حسن33760

37كفر رمادة ع مقليوباحمد سعيد عبدالننى مجاهد33761

50.5كفر رمادة ع مقليوباحمد سليم رزق سالمه33762

96كفر رمادة ع مقليوببسيطه- احمد طارق سعيد حسن 33763

33764
 
45.5كفر رمادة ع مقليوباحمد عادل سيد دسوق

42.5كفر رمادة ع مقليوباحمد عاشور سيد عبدالمقصود33765

90كفر رمادة ع مقليوباحمد عبدالرحمن سالم احمد33766

121كفر رمادة ع مقليوباحمد عبدالرحمن سالم سالمه33767

65.5كفر رمادة ع مقليوباحمد فاروق بيوىم عبدالهادى33768

72.5كفر رمادة ع مقليوباحمد دمحم احمد عبدالغنن33769

33كفر رمادة ع مقليوباحمد دمحم جالل دمحم33770

ن عبدالقادر33771 114.5كفر رمادة ع مقليوباحمد دمحم حسي 

91.5كفر رمادة ع مقليوباحمد دمحم سيد عامر33772

67.5كفر رمادة ع مقليوباحمد دمحم عاشور عبدالونيس حسن33773

81كفر رمادة ع مقليوباحمد ممدوح جمعه دمحم33774

59كفر رمادة ع مقليوباحمد ممدوح حسن دمحم33775

61.5كفر رمادة ع مقليوباحمد ممدوح شعبان شحات33776

 دمحم سعدون33777
ن
85.5كفر رمادة ع مقليوباحمد هان

130.5كفر رمادة ع مقليوباحمد وائل سعيد يونس33778

113كفر رمادة ع مقليوباحمد وائل دمحم عبدالعظيم33779

96كفر رمادة ع مقليوباسالم ابراهيم سعد دمحم33780

101.5كفر رمادة ع مقليوباسالم احمد منصور حسن33781

85كفر رمادة ع مقليوباسالم اكراىم دمحم عبدالواحد33782

58كفر رمادة ع مقليوباسالم بيوىم رجب دمحم33783

43كفر رمادة ع مقليوباسالم رمضان عبدالننى مجاهد33784

ى عبده شحات مرس33785 21كفر رمادة ع مقليوباسالم صيى

47كفر رمادة ع مقليوباسالم عاطف عبدالجواد متوىل33786

49.5كفر رمادة ع مقليوباسالم دمحم سيد منصور متوىل33787

33788
ن
114كفر رمادة ع مقليوباسالم دمحم متوىل عبدالشاق

97كفر رمادة ع مقليوباسالم مختار سيد بدر33789

ن دمحم حسن33790 59.5كفر رمادة ع مقليوباسماعيل حسن حسي 

45.5كفر رمادة ع مقليوبامي  دمحم عبدالعزيز دمحم33791

91.5كفر رمادة ع مقليوبانس احمد دمحم احمد هاشم33792

66.5كفر رمادة ع مقليوبانس عاطف متوىل عبدالمومن33793

38كفر رمادة ع مقليوبانس عبدهللا بيوىم مصطفن33794

ن عبدالغنن33795 ى حسي  43.5كفر رمادة ع مقليوبايمن صيى

59.5كفر رمادة ع مقليوببدر جمال دمحم رجب33796

ي ابراهيم جمعة33797
 
61كفر رمادة ع مقليوبجاش محمود دسوق

64.5كفر رمادة ع مقليوبجالل دمحم محمود دمحم ريان33798

88.5كفر رمادة ع مقليوبحسام رجب عبدالىح عبدالغنن العسال33799

33800
 
76كفر رمادة ع مقليوبحسن ابوشيع حسن دسوق

107.5كفر رمادة ع مقليوبحسن سيد حسن سيد33801

63.5كفر رمادة ع مقليوبحسن عبدالننى حسن عبدالننى33802

ن رضا عبدالحليم خليفه33803 51.5كفر رمادة ع مقليوبحسي 



ن دمحم33804 ن عمر حسي  58.5كفر رمادة ع مقليوبحسي 

ن دمحم احمد سالم الغزوىل33805 59كفر رمادة ع مقليوبحسي 

34.5كفر رمادة ع مقليوبخالد ساىم دمحم حسن33806

31كفر رمادة ع مقليوبخالد غريب صابر عمران33807

ي رمضان عبدالفتاح دمحم33808
81كفر رمادة ع مقليوبخالد مصطفن

91.5كفر رمادة ع مقليوبرجب تامر رجب عل33809

ن رمضان عبدالجواد33810 87كفر رمادة ع مقليوبرمضان حسي 

121.5كفر رمادة ع مقليوبزياد احمد جمعة فرج جمعة33811

121كفر رمادة ع مقليوبزياد عاطف بنهاوى حامد33812

116كفر رمادة ع مقليوبزياد عمرو رضا محمود33813

108كفر رمادة ع مقليوببسيطه- زياد دمحم حسنن سيد 33814

ى رمضان33815 42.5كفر رمادة ع مقليوبزياد وائل عشر

36كفر رمادة ع مقليوبزياد ياش عواد عبدالحميد ابو سالم33816

32كفر رمادة ع مقليوبسالم خالد سالم عواد33817

ن عبداللطيف33818 31كفر رمادة ع مقليوبسعد محمود سعد حساني 

47كفر رمادة ع مقليوبسعيد مهنن دمحم عبدالعزيز33819

47.5كفر رمادة ع مقليوبسالمه جمال سالمه عبدالحميد33820

45.5كفر رمادة ع مقليوبسالمه عبدالننى سالمه اسماعيل33821

61كفر رمادة ع مقليوبسليمان دمحم سليمان رفيع33822

71كفر رمادة ع مقليوبسمي  خالد عبدالصمد عبدالغنن33823

48.5كفر رمادة ع مقليوبسيد حمدى سيد عبدالقادر33824

81كفر رمادة ع مقليوبسيد خالد عبدالصمد عبدالغنن33825

112.5كفر رمادة ع مقليوبسيد وليد سيد عبدالغفار33826

86.5كفر رمادة ع مقليوبشادى دمحم توفيق دمحم33827

ن دمحم دمحم33828 يف حسي  67.5كفر رمادة ع مقليوبشر

69.5كفر رمادة ع مقليوبصابر شعبان صابر عبدالمطلب33829

34كفر رمادة ع مقليوبصالح دمحم عواد دمحم33830

39كفر رمادة ع مقليوبصالح عاطف صالح امام33831

60.5كفر رمادة ع مقليوبصالح محمود صالح توفيق33832

ن عبدالغنن توفيق33833 79.5كفر رمادة ع مقليوبطه حسي 

103كفر رمادة ع مقليوببسيطه- عابد احمد عابد دمحم 33834

4.5كفر رمادة ع مقليوبعايد عيد عايد عليان نض33835

ن33836 73.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالحليم نور عبدهللا امي 

ف بيوىم دمحمى33837 67.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن اشر

37.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن جهاد وجيه عبدالفتاح33838

25.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن33839

36.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن حسن دمحم جمعه33840

7كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن رمضان عبدالقادر دمحم33841

71.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن عبدالعزيز دمحم سالم33842

95كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن دمحم جالل دمحم33843

59كفر رمادة ع مقليوبعبدالرحمن مسعد كمال دمحم33844

76.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالعزيز اسماعيل محمود اسماعيل33845

107كفر رمادة ع مقليوبعبدالعزيز سمي  عبدالعزيز ابراهيم33846

62.5كفر رمادة ع مقليوبعبدهللا سالمه رزق سالمه33847

26كفر رمادة ع مقليوبعبدهللا محمود دمحم عواد33848

يف33849 94كفر رمادة ع مقليوبعبدهللا وجيه سيد عامر الشر

 عبدالننى33850
83.5كفر رمادة ع مقليوبعبدالننى دمحم مصطفن

61كفر رمادة ع مقليوبعبده عاطف عبده ربيع عبده33851

113.5كفر رمادة ع مقليوبعل محمود سيد عل العوام33852

111.5كفر رمادة ع مقليوبعماد سعيد كامل رجب33853



101.5كفر رمادة ع مقليوبعمار دمحم عبدالمنعم اسماعيل مصطفن33854

54كفر رمادة ع مقليوبعمار ياش اسماعيل دمحم جمعه33855

 رشاد رجب33856
ن
87.5كفر رمادة ع مقليوبعمر هان

34.5كفر رمادة ع مقليوبعني  توفيق دمحم عبدهللا33857

84.5كفر رمادة ع مقليوبفارس سليمان احمد دمحم عبدالوهاب33858

21كفر رمادة ع مقليوبفتىح عماد فتىح سعد33859

68.5كفر رمادة ع مقليوبفتىح مصطفن فتىح حسن33860

ف صالح امام33861 58.5كفر رمادة ع مقليوبفيصل اشر

92كفر رمادة ع مقليوبفيصل جميل احمد عبدالسالم33862

75كفر رمادة ع مقليوبكريم محمود حسن عبدالعزيز33863

ي متوىل33864 58.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم ابراهيم متوىل امبانى

62.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم ابوطالب امبانى ابوطالب33865

74كفر رمادة ع مقليوبدمحم احمد ابراهيم احمد خضن33866

63كفر رمادة ع مقليوبدمحم احمد احمد عبداجليل33867

65كفر رمادة ع مقليوبدمحم احمد حسن عبدالعزيز33868

127.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم احمد رجب عبدالسالم33869

ف سيد بدر33870 128كفر رمادة ع مقليوبدمحم اشر

ن33871 ف صادق عبدالغفار حسي  127كفر رمادة ع مقليوبدمحم اشر

93.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم ايهاب كمال دمحم33872

ن33873 63.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم جمال احمد حسن حسي 

63.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم جمال امام عبدالننى33874

127كفر رمادة ع مقليوبدمحم حسن سالمة امام فريج33875

44كفر رمادة ع مقليوبدمحم خالد عيد سالمه33876

131كفر رمادة ع مقليوبدمحم راىم سعد سالمه33877

90كفر رمادة ع مقليوبدمحم رضا دمحم عبدالىح33878

110كفر رمادة ع مقليوبدمحم ساىم عبدالرؤف دمحم33879

ن33880 106.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم سعيد سعد حسي 

120.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم سيد سليمان عواد33881

90كفر رمادة ع مقليوبدمحم سيد صابر امام33882

129.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم سيد عبدالقادر سيد33883

133.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم سيد دمحم عبدالجواد33884

69كفر رمادة ع مقليوبدمحم شحته سيد كامل33885

يف جمال بيوىم33886 115كفر رمادة ع مقليوبدمحم شر

39.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم صابر عبدالحميد سويلم33887

ن شديد 33888 78.5كفر رمادة ع مقليوببسيطه- دمحم عبدالعزيز حسي 

118كفر رمادة ع مقليوبدمحم عبدالننى سويلم لينى33889

96.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم عزت ابراهيم عواد33890

133.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم عمر دمحم ابراهيم33891

126كفر رمادة ع مقليوبدمحم ماهر سالم عليان نض33892

83كفر رمادة ع مقليوبدمحم مجدى مختار عبده33893

8كفر رمادة ع مقليوبدمحم محمود سعد عبدالحليم33894

67.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم محمود سيد شلجاىمي33895

25.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم محمود دمحم ابراهيم سبتان33896

123كفر رمادة ع مقليوبدمحم مصطفن ابراهيم دمحم33897

133.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم مصطفن عبدالعزيز دمحم33898

53.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم ممدوح سيد عبدالمومن33899

100كفر رمادة ع مقليوبدمحم نزيه سيد منصور33900

115كفر رمادة ع مقليوبدمحم هشام بدر بدر33901

24.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم وحيد عزوز احمد33902

114.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم وحيد دمحم عبدالعظيم33903



ن33904 80.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم ياش سعد حسي 

117كفر رمادة ع مقليوبدمحم يىحي عثمان دمحم33905

94.5كفر رمادة ع مقليوبدمحم يشى عبدالسالم سيد33906

110كفر رمادة ع مقليوبدمحم يوسف حسن يوسف33907

93.5كفر رمادة ع مقليوبمحمود ابراهيم فتىح عبدالمطلب33908

40.5كفر رمادة ع مقليوبمحمود حسن محمود عيد33909

84.5كفر رمادة ع مقليوبمحمود رضا دمحم عبدالىح33910

88.5كفر رمادة ع مقليوببسيطه- محمود شحات اسماعيل عل 33911

102كفر رمادة ع مقليوبمحمود عبدالعزيز سيد عبدالعزيز33912

82.5كفر رمادة ع مقليوبمحمود دمحم بخيت سالم33913

ن33914  رجب امي 
107كفر رمادة ع مقليوبمحمود مصطفن

76كفر رمادة ع مقليوبمحمود وجيه حلىم عبدالمقصود33915

114.5كفر رمادة ع مقليوبمحمود وليد ابراهيم بيوىم33916

106كفر رمادة ع مقليوبمروان رجب بيوىم دمحمى33917

ن دمحم33918  ابراهيم حسي 
59.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن

42.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن احمد صالح احمد رمضان33919

51.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن حسام عبده عبدالمطلب33920

ن عبدالغنن33921  رمضان حسي 
28كفر رمادة ع مقليوبمصطفن

74كفر رمادة ع مقليوبمصطفن زايد خليل توفيق33922

 عبدالننى دمحم عبدالواحد33923
81.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن

29كفر رمادة ع مقليوبمصطفن عالء عبدالعزيز دمحم33924

ن عزام ابراهيم33925 57.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن دمحم حسي 

87.5كفر رمادة ع مقليوبمصطفن وائل عاشور صالح33926

136.5كفر رمادة ع مقليوبمهاب احمد عبدالمجيد عبدالمقصود33927

66.5كفر رمادة ع مقليوبميشه صبىح دمحم زيدان33928

35.5كفر رمادة ع مقليوبنضهللا سالم دمحم عيد33929

ن رمضان سيد33930 120كفر رمادة ع مقليوبنهاد حسي 

109.5كفر رمادة ع مقليوبهادى دمحم طه عبدالمقصود33931

104كفر رمادة ع مقليوبوائل ايهاب فتىح عبدالرازق عبدالخالق33932

 عبدالننى33933
99كفر رمادة ع مقليوبوسيم محمود مصطفن

85.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف احمد سيد اسماعيل33934

92.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف خالد اسماعيل يوسف33935

107كفر رمادة ع مقليوبيوسف ساىم فايز شديد33936

32كفر رمادة ع مقليوبيوسف سعيد عبدالمطلب دمحم33937

118.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف سيد عبدالرحمن عبدالحميد33938

104كفر رمادة ع مقليوبيوسف طارق دمحم عبدالمجيد33939

52.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف طالن فرج عويد33940

ن33941 47.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف عاطف احمد حسن حسي 

131.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف عبدالمؤمن عبدالسالم عبدالمومن33942

34.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف عبدالننى عبده عبدالحليم33943

52.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف دمحم سليمان ابراهيم33944

126كفر رمادة ع مقليوبيوسف دمحم عل سيد عل33945

137.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف دمحم دمحم بدر33946

89كفر رمادة ع مقليوبيوسف محمود حسنن جمعه33947

99كفر رمادة ع مقليوبيوسف محمود خطاب نوار33948

ي ابراهيم جمعه33949
 
68.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف محمود دسوق

103كفر رمادة ع مقليوببسيطه- يوسف محمود عرفات ابراهيم عيد 33950

63كفر رمادة ع مقليوبيوسف ناجى شاكر حسن33951

59.5كفر رمادة ع مقليوبيوسف واىل دمحم دمحم عطيه ابو الهنا33952

ن عبدالعال33953 73كفر رمادة ع مقليوبيوسف وسام حسي 



49جمال حمدان ع م/دقليوبابتسام مصطفن سعيد صادق33954

ف عواض طه عواض33955 28.5جمال حمدان ع م/دقليوباشاء اشر

125جمال حمدان ع م/دقليوباشاء حسن عل حسن عل ابوظالم33956

ن33957 ن دمحم حسي  39.5جمال حمدان ع م/دقليوباشاء محمود حسي 

71جمال حمدان ع م/دقليوباسماء سالم دمحم سالم33958

71جمال حمدان ع م/دقليوباسماء سيد عل حسن شور33959

ن عواض متوىل33960 18.5جمال حمدان ع م/دقليوباسماء صبىح حسي 

قت مهدى مني  المهدى دمحم33961 112.5جمال حمدان ع م/دقليوباشر

123جمال حمدان ع م/دقليوباالء عبد الحكيم دمحم اسماعيل العزب33962

40.5جمال حمدان ع م/دقليوباالء عالء خليل عبد المنعم ابراهيم33963

61جمال حمدان ع م/دقليوباالء فتىح شفيق فتىح الدهشان33964

ن33965 ن امي  10جمال حمدان ع م/دقليوباالء دمحم حسي 

58.5جمال حمدان ع م/دقليوبالشيماء دمحم عبد الحميد دمحم33966

123.5جمال حمدان ع م/دقليوبامال سمي  سيد دمحم33967

127.5جمال حمدان ع م/دقليوبامال فتىح عبده سيد احمد33968

116.5جمال حمدان ع م/دقليوبامل ايمن دمحم محمود فايد33969

118.5جمال حمدان ع م/دقليوبامل خالد محمود دمحم محجوب33970

ن33971 58.5جمال حمدان ع م/دقليوبامل رضا فتىح ابراهيم حسني 

ه سيد ماهر محمود33972 131جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

ه طارق ابوالعال عبدالقادر33973 95.5جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

122جمال حمدان ع م/دقليوبامينه طه يىحي ابراهيم عواض33974

93جمال حمدان ع م/دقليوبامينه دمحم محمود ابراهيم سالم33975

117جمال حمدان ع م/دقليوباهله عبدالرحمن يىح سيد دمحم يىح33976

117.5جمال حمدان ع م/دقليوبايات ابراهيم محمود ابراهيم33977

130جمال حمدان ع م/دقليوبايات الحسينن ابراهيم عل33978

ن33979 89جمال حمدان ع م/دقليوبايمان خالد دمحم حسي 

ن عبد السالم33980 ن سمي  حسي  38.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه حسي 

9.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه خالد بيوىم محمود33981

55.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه درويش عبد الفتاح درويش33982

103.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه سعيد بيوىم دمحم33983

102.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه شاكر دمحم حسن عبد الرحمن33984

83جمال حمدان ع م/دقليوبايه دمحم احمد عبد الرحمن غيط33985

75.5جمال حمدان ع م/دقليوبايه مصطفن دمحم دمحم هالل33986

110جمال حمدان ع م/دقليوبايه هادى اسماعيل دمحم ابراهيم33987

74.5جمال حمدان ع م/دقليوببدور احمد صالح احمد33988

 عبدهللا عبدالننى33989
ن
40.5جمال حمدان ع م/دقليوببسمة سيد كيالن

85.5جمال حمدان ع م/دقليوببسملة ابراهيم جاد دمحم33990

ن محمود33991 114.5جمال حمدان ع م/دقليوبتف  صالح دمحم حسي 

71.5جمال حمدان ع م/دقليوبجنات محمود دمحم حسن دمحم شكر33992

86.5جمال حمدان ع م/دقليوبجنن حامد ابراهيم دمحم33993

52.5جمال حمدان ع م/دقليوبجهاد سيد صالح اسماعيل33994

113.5جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه احمد دمحم عواض عباس33995

56جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه تامر محمود حسن شعراوى33996

49جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه رضا دمحم عبدالمنعم33997

97.5جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه دمحم عبدهللا مصطفن33998

35جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه محمود صالح ابو السعود خليل33999

85.5جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه محمود علي فتىحي علي34000

 احمد دمحم حسن34001
ن
97جمال حمدان ع م/دقليوبحبيبه هان

69.5جمال حمدان ع م/دقليوبحسناء احمد صابر امام34002

42.5جمال حمدان ع م/دقليوبحليمه احمد ابراهيم محمود شحاته34003



ن34004 93.5جمال حمدان ع م/دقليوبحنان عبد هللا دمحم امي 

ن صالح الدين محمود صالح الدين محمود34005 136جمال حمدان ع م/دقليوبحني 

ن دمحم حسن عل حسن شور34006 117جمال حمدان ع م/دقليوبحني 

 دمحم احمد34007
ن
ن هان 51.5جمال حمدان ع م/دقليوبحني 

109.5جمال حمدان ع م/دقليوبدعاء جاش دمحم خضي  ابو زمال34008

101.5جمال حمدان ع م/دقليوبدنيا ابراهيم عبد الحليم احمد دمحم34009

111جمال حمدان ع م/دقليوبدنيا اكراىم دمحم عبد الغفار مصطفن شعبان34010

34011
 
77.5جمال حمدان ع م/دقليوبدنيا شعبان احمد سيد الحوارن

دع34012 129جمال حمدان ع م/دقليوبدنيا عادل سيد احمد اليى

78جمال حمدان ع م/دقليوبرانيا مصطفن سعيد صادق احمد34013

134جمال حمدان ع م/دقليوبرحاب احمد مصطفن سيد حسن34014

ن صبيح سيد شلنى34015 108.5جمال حمدان ع م/دقليوبرحمه ابراهيم حسي 

113جمال حمدان ع م/دقليوبرحمه حامد ابراهيم دمحم جمعه34016

95.5جمال حمدان ع م/دقليوبرحمه سمي  سيد دمحم34017

55.5جمال حمدان ع م/دقليوبرحمه مجدى دمحم ذكرى دمحم رضوان34018

89.5جمال حمدان ع م/دقليوبرحمه محمود زكريا محمود دمحم34019

84.5جمال حمدان ع م/دقليوبرشا عبد الننى دمحم عل34020

96.5جمال حمدان ع م/دقليوبرضوه محمود صالح اسماعيل34021

34022
 
104.5جمال حمدان ع م/دقليوبرقيه احمد طه احمد الحوارن

112جمال حمدان ع م/دقليوبرنا محمود بيوىم سيد34023

ف مصطفن عبده عبد ربه34024 67جمال حمدان ع م/دقليوبروان اشر

108جمال حمدان ع م/دقليوبروان عبد هللا دمحم دمحم محمود حشاد34025

129.5جمال حمدان ع م/دقليوبروان دمحم عني  عبدالعال34026

 جوده34027
 
121.5جمال حمدان ع م/دقليوبروضه ابراهيم سيد دسوق

109.5جمال حمدان ع م/دقليوبروضه احمد سعيد صالح مصطفن نعيم34028

82.5جمال حمدان ع م/دقليوبروضه عبد الرحمن طه عبد الرحمن حسن34029

87جمال حمدان ع م/دقليوبروضه عل اسماعيل عل34030

82جمال حمدان ع م/دقليوبريهام دمحم عبد الننى دمحم عطيه34031

ن صالح34032 92جمال حمدان ع م/دقليوبزينب صالح امي 

132جمال حمدان ع م/دقليوبساره ابراهيم محمود دمحم عل الدين34033

ى34034 116جمال حمدان ع م/دقليوبساميه دمحم محمود عبد الوهاب اليى

83.5جمال حمدان ع م/دقليوبسحاب ياش دمحم دمحم الخوىل34035

46.5جمال حمدان ع م/دقليوبسحر سيد طه السيد محمود34036

78.5جمال حمدان ع م/دقليوبسعاد احمد دمحم زكريا34037

 عادل عبد الحليم دمحم34038
ن
30جمال حمدان ع م/دقليوبسعاد هان

66.5جمال حمدان ع م/دقليوبسلىم حمدى عيد منصور34039

119جمال حمدان ع م/دقليوبسما دمحم ريحان عبدالراضن34040

87.5جمال حمدان ع م/دقليوبسماح سامح سيد ابوالسعود34041

 كامل سعيد34042
ن
43جمال حمدان ع م/دقليوبسماح هان

34جمال حمدان ع م/دقليوبسمر دمحم عبد الننى دمحم احمد34043

ه ياش صالح دمحم34044 74جمال حمدان ع م/دقليوبسمي 

88جمال حمدان ع م/دقليوبسندس احمد دمحم حلىم طنطاوى34045

20.5جمال حمدان ع م/دقليوبسهام طه دمحم احمد34046

122جمال حمدان ع م/دقليوبسهام دمحم محمود حسن جرانة34047

100.5جمال حمدان ع م/دقليوبسهيله عبد المنعم احمد عبد الرحمن خطاب34048

وق دمحم سيد عبدالرحمن دمحم34049 61جمال حمدان ع م/دقليوبشر

وق دمحم عبد المنعم دمحم شلنى34050 93.5جمال حمدان ع م/دقليوبشر

وق محمود عبد المنعم محمود جرانه34051 83جمال حمدان ع م/دقليوبشر

42جمال حمدان ع م/دقليوبشهد احمد عبدالستار دمحم34052

108جمال حمدان ع م/دقليوبشهد احمد دمحم حسن عبدالرحمن34053



89.5جمال حمدان ع م/دقليوبشهد تامر عبد الرحمن سيد34054

93.5جمال حمدان ع م/دقليوبشهد جمال فتىح يىح34055

88جمال حمدان ع م/دقليوبشهد عبدهللا سعيد محمود34056

78.5جمال حمدان ع م/دقليوبشهد عيد شلنى دمحم34057

43.5جمال حمدان ع م/دقليوبشهد دمحم سيد عليوه34058

118.5جمال حمدان ع م/دقليوبشهد وليد فكرى محروس سيد34059

ة دمحم حامد عبد الحميد34060 84جمال حمدان ع م/دقليوبشهي 

ن حسن شعبان34061 61.5جمال حمدان ع م/دقليوبشيماء خالد حسي 

75.5جمال حمدان ع م/دقليوبشيماء فرج سليم سالم34062

60.5جمال حمدان ع م/دقليوبشيماء دمحم عبد المنعم محمود ابراهيم34063

69جمال حمدان ع م/دقليوبصابرين طارق عبدهللا امام شلنى34064

85.5جمال حمدان ع م/دقليوبصابرين همام دمحم سالم دمحم34065

ف طه عبد الرحمن حسن34066 47.5جمال حمدان ع م/دقليوبصباح اشر

79جمال حمدان ع م/دقليوبصفاء رضا حسن دمحم دمحم34067

59جمال حمدان ع م/دقليوبصفيه عبدالننى سيد احمد34068

ن34069 86.5جمال حمدان ع م/دقليوبضىح عل رمضان امام حسي 

69.5جمال حمدان ع م/دقليوبعايده سيد ابو شيع عبد ربه نارص34070

75.5جمال حمدان ع م/دقليوبعطيات سيد عبد الحميد محمود جرانه34071

101جمال حمدان ع م/دقليوبعلياء سامح دمحم عز الدين34072

59.5جمال حمدان ع م/دقليوبعواطف يوسف اسماعيل عبد المنعم34073

86.5جمال حمدان ع م/دقليوبغاليه سيد عبدالعزيز سالمه34074

86جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه اسامة سيد مصطفن عبد الرحيم34075

130.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه بدر محمود دمحم شلنى34076

84.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه خالد احمد دمحم34077

90.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه رمضان حلىم عبد الهادى34078

59جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه طه حسن مصطفن درويش34079

110.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه وجدى حسن عثمان حسن عل34080

135جمال حمدان ع م/دقليوبفايزه احمد محمود دمحم ابو عرب34081

52جمال حمدان ع م/دقليوبفايزه دمحم عيد سيد34082

61جمال حمدان ع م/دقليوبكريمه محمود اسماعيل مرع34083

56.5جمال حمدان ع م/دقليوبكريمه محمود دمحم السيد34084

ى سيد دمحم ابراهيم دمحم34085 ن 110جمال حمدان ع م/دقليوبكين

89جمال حمدان ع م/دقليوبلياىل دمحم كمال دمحم34086

70.5جمال حمدان ع م/دقليوبليل حجازى سعيد حسن عل34087

ن34088 126جمال حمدان ع م/دقليوبليل دمحم فؤاد حسن حسي 

65.5جمال حمدان ع م/دقليوبمؤمنه حامد دمحم حامد34089

ن عبدالحميد34090 101جمال حمدان ع م/دقليوبماجدة خالد امي 

111جمال حمدان ع م/دقليوبمارينا عماد حنا عياد حبيب34091

103جمال حمدان ع م/دقليوبمروه دمحم صالح احمد شور34092

72.5جمال حمدان ع م/دقليوبمروه يشى عيد عبدالكريم34093

79جمال حمدان ع م/دقليوبمريم احمد عبد العزيز اسماعيل34094

34095
ن
81.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم احمد دمحم شعيب السعدن

74جمال حمدان ع م/دقليوبمريم احمد مصطفن عبد الحميد مصطفن34096

74.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم حازم عايد ابراهيم راشد34097

86جمال حمدان ع م/دقليوبمريم خالد ابراهيم عبد الرازق34098

ن دمحم34099 83جمال حمدان ع م/دقليوبمريم سعيد محمود حسي 

80.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم سيد عل سالمه عطيه34100

120جمال حمدان ع م/دقليوبمريم شكرى مختار عبد ربه عل حسن34101

63.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم عبد السيد يوسف عبد السيد عياد ايوب34102

98جمال حمدان ع م/دقليوبمريم غاىل عادىلي عطيه34103



118جمال حمدان ع م/دقليوبمريم دمحم ابراهيم خليل34104

101.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم محمود دمحم حنفن محمود شور34105

110.5جمال حمدان ع م/دقليوبمريم وليد سعيد شلنى34106

101جمال حمدان ع م/دقليوبملك رمضان عبد هللا سيد دمحم حبىسر34107

79جمال حمدان ع م/دقليوبملك شعبان موس حسن غيط34108

ن دمحم34109 126جمال حمدان ع م/دقليوبملك دمحم حسي 

74جمال حمدان ع م/دقليوبملك دمحم عل حسن شور34110

ي احمد34111 121جمال حمدان ع م/دقليوبملك دمحم فتىح يحن 

82.5جمال حمدان ع م/دقليوبملك محمود صالح عبد الرؤف دمحم34112

ن دمحم ابوعرب34113  امي 
113جمال حمدان ع م/دقليوبملك مصطفن

ن دمحم عبدالجواد34114 106جمال حمدان ع م/دقليوبمنال فكرى حسي 

123جمال حمدان ع م/دقليوبمنة هللا احمد عبدالننى دمحم الخوىل34115

127جمال حمدان ع م/دقليوبمنة هللا احمد دمحم محمود جرانه34116

ن34117 133جمال حمدان ع م/دقليوبمنة هللا بدران دمحم محمود حسي 

127جمال حمدان ع م/دقليوبمنة هللا رضا دمحم امام عبدالحميد34118

115.5جمال حمدان ع م/دقليوبمنه دمحم محمود دمحم عل الدين34119

58جمال حمدان ع م/دقليوبمنه محمود عبد العزيز صالح34120

 سعد34121
ن
113جمال حمدان ع م/دقليوبمنن احمد عبدالشاق

 رمضان محمود حسن الزعنى34122
32جمال حمدان ع م/دقليوبمنن

28جمال حمدان ع م/دقليوبمنن صالح سيد محمود34123

ن يوسف34124 30.5جمال حمدان ع م/دقليوبمنن عزت صالح حسي 

34جمال حمدان ع م/دقليوبىم ايمن عبدهللا ابراهيم دمحم34125

ن عبدالخالق عل34126 50.5جمال حمدان ع م/دقليوبىم حسي 

128.5جمال حمدان ع م/دقليوبىم دمحم بيوىم سيد34127

48.5جمال حمدان ع م/دقليوبىم دمحم سيد عبدالرحمن دمحم34128

35.5جمال حمدان ع م/دقليوبىم محمود منصور دمحم زرزور34129

54جمال حمدان ع م/دقليوبمياده رمضان حسن عل34130

 حمدى شلنى34131
ن
فت هان 52جمال حمدان ع م/دقليوبمي 

100.5جمال حمدان ع م/دقليوبناهد عاشور عبد المنعم احمد عبد الرزق34132

59جمال حمدان ع م/دقليوبناهد ميالد ابراهيم عياد حبيب34133

63.5جمال حمدان ع م/دقليوبنجوى حسن عل حسن عل34134

91جمال حمدان ع م/دقليوبندى احمد سالم سالمه عطيه34135

ن محمود ابراهيم القطاىم34136 50جمال حمدان ع م/دقليوبندى حسي 

125.5جمال حمدان ع م/دقليوبندى سعيد عبدالحميد فرج موس34137

128جمال حمدان ع م/دقليوبندى طه صالح طه بدوى34138

118.5جمال حمدان ع م/دقليوبندى دمحم عبده رمضان ابراهيم34139

ن ابراهيم سعيد يوسف34140 130.5جمال حمدان ع م/دقليوبنرمي 

62جمال حمدان ع م/دقليوبنعمة مصطفن سيد ابوالسعود34141

ن ميالد ابراهيم عياد حبيب34142 69.5جمال حمدان ع م/دقليوبنفي 

ن ابراهيم جرانه 34143 83.5جمال حمدان ع م/دقليوببسيطه- نه صالح حسي 

48جمال حمدان ع م/دقليوبنورا احمد ناجى هاشم34144

118جمال حمدان ع م/دقليوبنورا سعيد عبدالحميد فرج موس34145

101.5جمال حمدان ع م/دقليوبنورا محمود شحته محمود سعيد34146

96جمال حمدان ع م/دقليوبنورهان احمد طه دمحم النساج34147

92.5جمال حمدان ع م/دقليوبنورهان خالد مسعد عطيه ربيع34148

ى ابراهيم عبد المنعم34149 52.5جمال حمدان ع م/دقليوبنورهان صيى

127.5جمال حمدان ع م/دقليوبنورهان عبدالفتاح دمحم عبده34150

66جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر ابراهيم احمد سيد34151

91.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر احمد رسول فيطن احمد34152

111جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر خالد احمد احمد الريس34153



83.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر سيد ابراهيم دمحم عبد الخالق34154

100.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر سيد دمحم سيد شور34155

95.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر عيد دمحم عيد حميد34156

100جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر دمحم حنفن عل فرج34157

79.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر دمحم طه دمحم عبد الرحمن34158

124جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر دمحم محروس سيد34159

111.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر محمود عبدالمنعم ابراهيم34160

96جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر مدحت صالح عواد صالح34161

110.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاجر ممدوح احمد دمحم جعفر34162

92.5جمال حمدان ع م/دقليوبهبه عبدهللا عل دمحم شلنى34163

86.5جمال حمدان ع م/دقليوبهدى ابراهيم عني  ابراهيم عبدالمنعم34164

79.5جمال حمدان ع م/دقليوبهدى احمد ابراهيم حنفن جاد34165

72جمال حمدان ع م/دقليوبهدى سعد عواد مرس34166

ن عيد طه34167  امي 
81.5جمال حمدان ع م/دقليوبهدى مصطفن

117جمال حمدان ع م/دقليوبهدى مصطفن دمحم دياب فرج34168

96جمال حمدان ع م/دقليوبهناء محمود ابراهيم محمود عياد34169

105.5جمال حمدان ع م/دقليوبهند ايمن ساىم اسماعيل34170

102جمال حمدان ع م/دقليوبوسام مصطفن عبده سيد احمد النجار34171

71جمال حمدان ع م/دقليوبوفاء احمد طه سيد34172

87جمال حمدان ع م/دقليوبوفاء دمحم نارص عثمان خضن34173

وك34174 37جمال حمدان ع م/دقليوبوالء دمحم سيد عليوة ميى

92جمال حمدان ع م/دقليوبيارا نارص حسن عل عمارة34175

ن34176 ن احمد سالمه دمحم حسي  116جمال حمدان ع م/دقليوبياسمي 

ن دمحم سعيد دمحم عبد الوهاب34177 92.5جمال حمدان ع م/دقليوبياسمي 

ي اسماعيل مرعي34178
ن مصطفن 99جمال حمدان ع م/دقليوبياسمي 

ن عبد الفتاح عاشور جمعه34179 120.5جمال حمدان ع م/دقليوبيمنن امي 

ف صبىح حبيب34180 105جمال حمدان ع م/دقليوبيوستينا اشر

17جمال حمدان ع م/دقليوبابراهيم سالمة خليل ابراهيم34181

ى ابراهيم احمد عثمان34182 62جمال حمدان ع م/دقليوبابراهيم صيى

34183
 
47جمال حمدان ع م/دقليوبابراهيم عبدالرحيم ابراهيم سيد الحوارن

17جمال حمدان ع م/دقليوبابراهيم دمحم نارص ابراهيم الخوىل34184

ن34185 ن دمحم حسي  29جمال حمدان ع م/دقليوباحمد ابراهيم حسي 

ف دمحم السيد34186 11.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد اشر

119جمال حمدان ع م/دقليوباحمد ايمن حسنن عبدالمنعم34187

79.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد جمعه حسن دمحم34188

25.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد حمدى عوض عل34189

80.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد رضا سيد عبدالعزيز34190

71.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد رمضان دمحم امام عبدالحميد34191

110جمال حمدان ع م/دقليوباحمد سمي  احمد عبدالجليل منصور34192

89.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد سيد احمد سيد شلنى34193

40جمال حمدان ع م/دقليوباحمد سيد عبد الرحمن محمود حسان34194

95.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد سيد ماهر محمود34195

43.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد سيد مرزوق عيد سليمان34196

9جمال حمدان ع م/دقليوباحمد صالح بديوى حسن34197

44.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد طاهر عبدهللا عبدالحميد خضن34198

69.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد طنطاوى دمحم طنطاوى34199

69.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد طه احمد محمود عل الدين34200

94.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عاصم طه عبد الحميد شلنى34201

ن ابو العال شور34202 63جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عبدالرحمن حسي 

32.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عبدهللا عل اسماعيل حشاد34203



24جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عبدهللا عل دمحم جرانه34204

46.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عيد مرزوق عيد سليمان34205

49جمال حمدان ع م/دقليوباحمد فتىح صادق احمد شعبان34206

66.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد فتىح عبدالننى دمحم الخوىل34207

!VALUE#جمال حمدان ع م/دقليوباحمد فيصل عبدالننى بيوىم جمعة34208

39جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم احمد دمحم سيد حشاد34209

51.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم احمد دمحم سيد عبدالكريم34210

48جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم حامد دمحم ابراهيم34211

42.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم حسن دمحم شلنى34212

84.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم رضا عبد الرحمن34213

72.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم سعيد عبد الحميد فايد34214

80جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم سيد دمحم محمود34215

9.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم طه عبد الحميد دمحم34216

34.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد دمحم عبدالمقصود محمود ابوشعي 34217

17جمال حمدان ع م/دقليوباحمد محمود عل دمحم عل34218

20.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد مطرى مصطفن دمحم شحان34219

98جمال حمدان ع م/دقليوبادم دمحم سيد عواد34220

ن عل درويش34221 18.5جمال حمدان ع م/دقليوبادهم امي 

64جمال حمدان ع م/دقليوبادهم خالد ابراهيم مصطفن عاشور34222

ن احمد34223 80جمال حمدان ع م/دقليوبادهم دمحم حسي 

77.5جمال حمدان ع م/دقليوبادهم مصطفن سيد سيد مجد34224

99.5جمال حمدان ع م/دقليوباسالم مصطفن صبىح مصطفن34225

77جمال حمدان ع م/دقليوباسالم ممدوح عبدالسميع عواد احمد34226

113.5جمال حمدان ع م/دقليوباسماعيل احمد اسماعيل بيوىم34227

52.5جمال حمدان ع م/دقليوباسماعيل احمد عبد هللا ذكرى34228

11.5جمال حمدان ع م/دقليوباسماعيل دمحم عبد هللا اسماعيل34229

 اسماعيل عبد الرحمن34230
ن
62.5جمال حمدان ع م/دقليوباسماعيل هان

ف مصطفن احمد حسن34231 40جمال حمدان ع م/دقليوباشر

ن حشاد34232 ن احمد دمحم امي  56جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

ن سيد خضن سيد محمود34233 34جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

ن السيد خليل جمعه34234 ن محمود امي  32جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

ن هاشم34235 ن هاشم امي  101جمال حمدان ع م/دقليوبامي 

80.5جمال حمدان ع م/دقليوبانس محمود عبد هللا عبد المقصود34236

58.5جمال حمدان ع م/دقليوبايهاب عبد المنعم سالمه عبدالمنعم سيد محمود34237

101.5جمال حمدان ع م/دقليوبباسم عرنى اسماعيل عبد العاىط34238

112جمال حمدان ع م/دقليوبباسم دمحم مختار كامل امام34239

74جمال حمدان ع م/دقليوبتوفيق محمود توفيق مصطفن34240

64جمال حمدان ع م/دقليوبجابر دمحم جابر سيد34241

88.5جمال حمدان ع م/دقليوبجمال طه عبدالنارص سيد34242

9.5جمال حمدان ع م/دقليوبحامد كرم حامد عبد الحميد خضن34243

48.5جمال حمدان ع م/دقليوبحامد دمحم محمود احمد34244

105جمال حمدان ع م/دقليوبحسام احمد عطيه ابراهيم34245

117جمال حمدان ع م/دقليوبحسام الدين طه احمد دمحم زين34246

برى34247 77جمال حمدان ع م/دقليوبحسن سيد دمحم عبد الهادى اليى

105.5جمال حمدان ع م/دقليوبحسن دمحم حسن عيد34248

ن هندى دمحم34249 ن سعيد حسي  66جمال حمدان ع م/دقليوبحسي 

ن دمحم كمال عبد المنعم سيد34250 82.5جمال حمدان ع م/دقليوبحسي 

89جمال حمدان ع م/دقليوبحمدى اسامة صادق خليل34251

71جمال حمدان ع م/دقليوبحمزة سامح سعيد عبد السالم ابراهيم34252

ن عل حشاد34253 41جمال حمدان ع م/دقليوبخالد دمحم حسي 



40.5جمال حمدان ع م/دقليوبخالد دمحم عل حسن شعراوى34254

33جمال حمدان ع م/دقليوبخالد دمحم دمحم ذكرى دمحم رضوان34255

44جمال حمدان ع م/دقليوبخالد محمود نارص درويش شحان34256

ن34257 108.5جمال حمدان ع م/دقليوبخالد نارص ابراهيم حسي 

54.5جمال حمدان ع م/دقليوبرضا احمد طه دمحم موس34258

66جمال حمدان ع م/دقليوبرضا احمد دمحم احمد الخوىل34259

14.5جمال حمدان ع م/دقليوبرمضان بيوىم رمضان بيوىم34260

22جمال حمدان ع م/دقليوبرمضان وليد رمضان ابراهيم دمحم34261

ف ابو شيع عبد ربه34262 77جمال حمدان ع م/دقليوبزياد اشر

ف دمحم احمد34263 39.5جمال حمدان ع م/دقليوبزياد اشر

41.5جمال حمدان ع م/دقليوبزياد طارق عبدالفتاح دمحم34264

50.5جمال حمدان ع م/دقليوبزياد عمرو جمال عبد المنعم34265

 شاكر عبد الحافظ سويلم34266
ن
16.5جمال حمدان ع م/دقليوبزياد هان

29.5جمال حمدان ع م/دقليوبسالم سليمان ابراهيم سيد34267

19جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد دمحم سعيد حسب الننى ابراهيم34268

54جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد دمحم سعيد سالم ربيع34269

63.5جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد دمحم سعيد عبد الفتاح السنهوى34270

58.5جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد محمود سعيد صالح نعيم34271

56.5جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد مصطفن صالح مصطفن معمر34272

28جمال حمدان ع م/دقليوبسعيد وليد سعيد ابراهيم34273

71جمال حمدان ع م/دقليوبسمي  امي  سمي  ابراهيم رزق هللا34274

65.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيد احمد سيد احمد عل34275

27.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيد جمال سيد طه34276

27جمال حمدان ع م/دقليوبسيد طه سيد احمد حماده34277

56جمال حمدان ع م/دقليوبسيد عبدهللا سيد دمحم محمود34278

ى34279 44.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيد دمحم سيد حسن اليى

40جمال حمدان ع م/دقليوبسيد وائل سيد عبدالرحمن34280

66.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيف الدين حسن سيد الشيخ عواد34281

ن دمحم34282 54جمال حمدان ع م/دقليوبسيف الدين دمحم عل امي 

84.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيف الدين دمحم عل عبد الرحمن عل الدين34283

18.5جمال حمدان ع م/دقليوبسيف ياش صالح احمد مرس34284

ى دمحم محمود عامر34285 36.5جمال حمدان ع م/دقليوبشعبان خي 

54جمال حمدان ع م/دقليوبصالح احمد صالح محمود34286

ن طنطاوى34287 100.5جمال حمدان ع م/دقليوبصالح تامر صالح حسي 

23جمال حمدان ع م/دقليوبطارق حمدى عبد هللا امام شلنى34288

103.5جمال حمدان ع م/دقليوبطارق دمحم احمد عبد المجيد نور الظالم34289

82.5جمال حمدان ع م/دقليوبطه بكر طه دمحم عبد هللا34290

102.5جمال حمدان ع م/دقليوبطه سيد طه سيد عفيفن34291

88.5جمال حمدان ع م/دقليوبطه دمحم ابراهيم ابراهيم دمحم34292

ن معمر34293 93.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالجليل محمود عبدالجليل امي 

46.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالحميد طه عل دمحم جرانه34294

23جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن احمد ابراهيم عل اسماعيل34295

58جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن احمد عبد الرحمن محمود34296

49جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن احمد فتىح توفيق34297

70جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن اسماعيل محمود سيد اسماعيل34298

87.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن حسام لطفن عواد34299

97.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن حسن طه عبدالمنعم عبدالمجيد34300

28.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن حمدى درويش محمود34301

ن34302  بيوىم سيد حسي 
 
66جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن حوارن

ن عودة34303 106.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن رزق حسي 



58.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن سعيد عبدهللا ابراهيم34304

58جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن سيد دمحم مامون34305

50جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن عادل عبدالعليم ابراهيم34306

52.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن عزت محمود دمحم34307

46جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن عل محمود عبدالحميد34308

59.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن عمرو دمحم عبد السالم34309

69جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن دمحم سالمه دمحم34310

40.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن دمحم محمود دمحم يوسف34311

52.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن مصطفن شكر دمحم34312

55.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن نبيل دمحم سيد شلنى34313

 دمحم مصطفن34314
ن
117.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن هان

105جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا ابراهيم دمحم ابراهيم34315

35جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا اسماعيل مجدى اسماعيل34316

44جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا سعيد سيد سيد ابو دالل34317

29.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا صالح صالح مصطفن درويش34318

98جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا ماهر عبدهللا سيد34319

79.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدهللا دمحم طه نارص عبد هللا احمد عل الدين34320

91.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالمنعم احمد عبد المنعم حسن34321

63جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالمنعم سيد عبد المنعم عبد العزيز34322

67.5جمال حمدان ع م/دقليوببسيطه- عبدالمنعم عبدهللا دمحم محمود عبدهللا 34323

51.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالمنعم فتىح عبدالمنعم حسن34324

67.5جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالمنعم وليد عبد المنعم كامل دمحم34325

28جمال حمدان ع م/دقليوبعزت سيد عبد هللا سيد صالح34326

31.5جمال حمدان ع م/دقليوبعزت مصطفن دمحم عبد الحميد شوعه34327

49.5جمال حمدان ع م/دقليوبعطيه دمحم عطيه ابو العال عطيه34328

ى34329  محمود اليى
34.5جمال حمدان ع م/دقليوبعالء الدين سيد مصطفن

52.5جمال حمدان ع م/دقليوبعالء جالل سالمه عواد حسن34330

40جمال حمدان ع م/دقليوبعل حسن عل حسن ابو شعي 34331

59.5جمال حمدان ع م/دقليوبعل حسن دمحم حسن عبد الرحمن34332

91.5جمال حمدان ع م/دقليوبعل رضا ابراهيم عبد الىحي34333

49جمال حمدان ع م/دقليوبعل محمود عل عبد هللا34334

98.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمار احمد نارص عبد العال34335

90.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمار دمحم صالح عبد الرحمن بدوى34336

108.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمار ياش عبدالبديع هاشم34337

57جمال حمدان ع م/دقليوبعمر عبد هللا سيد احمد ابراهيم34338

88جمال حمدان ع م/دقليوبعمر دمحم عباس ابراهيم34339

100.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمر دمحم عبدالمنعم عبدالفتاح عل الدين34340

65.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمرو اسماعيل دمحم اسماعيل جاد الرب34341

43.5جمال حمدان ع م/دقليوبعمرو خالد احمد دمحم34342

34جمال حمدان ع م/دقليوبعمرو دمحم ابراهيم صالح34343

!VALUE#جمال حمدان ع م/دقليوبعيد سيد عيد سيد34344

25.5جمال حمدان ع م/دقليوبفارس رافت ناروز عطية وهبه34345

38جمال حمدان ع م/دقليوبفارس سيد ابراهيم دمحم شحان34346

48.5جمال حمدان ع م/دقليوبفارس دمحم يىح سيد دمحم يىح34347

61جمال حمدان ع م/دقليوبفتىح دمحم فتىح مدبوىل34348

46جمال حمدان ع م/دقليوبكريم عبد الننى دمحم رفاع احمد34349

53جمال حمدان ع م/دقليوبكريم دمحم دمحم حامد احمد34350

10.5جمال حمدان ع م/دقليوبكمال عزت كمال دمحم34351

لس جميل جرجس سيدهم34352 66جمال حمدان ع م/دقليوبكي 

35.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحروس عبد الهادى محروس عبد الهادى34353



33جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم ابراهيم بيوىم سيد بيوىم34354

39.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم ابراهيم كمال دمحم محمود34355

ن34356 51جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم حسي 

58.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد حسن بدوى34357

23.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد صالح دمحم سيد كابوه34358

ن محمود34359 35.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد صالح حسي 

43جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد عبدالخالق عبدالخالق ابراهيم جاد34360

98جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم اسماعيل العزب34361

50.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم حلىم مدبوىل34362

41.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم سيد احمد34363

79.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم سيد بيوىم ابو شعي 34364

59.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم عل بركات34365

92جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم عل محمود عل الدين34366

75.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم دمحم كابوه34367

116.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم محمود جرانه34368

132جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم احمد دمحم منصور رمضان34369

88.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم اسامه اسماعيل عبدالحميد34370

ف دمحم خليل ابو فايد34371 86.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم اشر

104جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم ايمن سعيد احمد34372

79جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم ايمن صالح حامد ابو شعي 34373

42جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم بيوىم رمضان بيوىم34374

119جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم جمال سيد السيد ابوالمجد34375

ن34376 27جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم حسن طه سيد حسي 

ن طنطاوى34377 ن دمحم حسي  75.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم حسي 

 مصطفن مرع34378
 
ى دسوق 92.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم خي 

110.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم رضا عبدالفتاح عبدالمنعم34379

65.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم رضا عل حسن شعراوى34380

17جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم رضا دمحم عل ابراهيم34381

52.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم سعيد دمحم ذكرى رضوان34382

71.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم سمي  فتىح دمحم اسماعيل34383

61.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم طه دمحم ابراهيم معمر34384

53جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالحميد حامد عبد الحميد خضن34385

97جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالحميد عبد هللا عبد المنعم34386

81.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالحميد عل دمحم شلنى34387

94جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالرازق عل احمد34388

ن34389 119جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالفتاح دمحم السيد عبد الرازق حسي 

99.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدهللا سعد حامد34390

105جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدهللا عل عبدالمنعم احمد34391

115جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدهللا دمحم سيد شور34392

93.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالمنعم كمال دمحم34393

34جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدالننى دمحم دمحم هالل34394

46جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عزت السيد بيوىم جمعه34395

34جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عزت سيد عبد الننى34396

76جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عالء الدين زيدان دمحم34397

109جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عمر دمحم احمد الخوىل34398

34399
 
94جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عمرو محمود احمد الحوارن

84.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم مجدى دمحم مهدى حسونه34400

100.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم دمحم مجدى دمحم34401

40.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم دمحم دمحم احمد ابو السعود34402

28جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم محمود احمد عبد العزيز حسن34403



ن حسن34404 35.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم محمود عبد هللا حسي 

49جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم محمود دمحم سيد ابراهيم34405

ي محمود جمعه34406 30.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم محمود يحن 

34407
ن
ن عبد الرحمن الطنان !VALUE#جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم مدبوىل حسي 

115.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم مصطفن احمد دمحم ابو زين34408

ن دمحم معمر34409  امي 
55جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم مصطفن

 عبد هللا بيوىم ابراهيم34410
ن
45جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم هان

14جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم يىح دمحم توفيق34411

49.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود ابراهيم محمود ابراهيم دمحم يوسف34412

29.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود اسماعيل دمحم اسماعيل34413

66.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود امام محمود طه34414

21جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود حامد طه حامد قاسم34415

13جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود حسن دمحم حسن جرانه34416

27جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود رضا محمود دمحم34417

84جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود رمضان رضا دمحم بركات34418

66.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود ساىم محمود دمحم يوسف34419

73.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود سعيد حسن عبدالرحمن عل الدين34420

68.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود سيد ابراهيم دمحم بيوىم34421

48جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود شحته دمحم حسن دمحم34422

40جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن محفوظ34423

ن عبد الرحمن34424 37.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود دمحم حسي 

77جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود دمحم حنفن عبد الحميد عبد الغنن34425

84.5جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود دمحم عبد الجليل وهبه34426

22جمال حمدان ع م/دقليوبمحمود ممدوح محمود دمحم محجوب34427

 حمدى عبد الننى دمحم الخوىل34428
28.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن

68.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن عدنان دمحم عبدالرحمن عبد الوهاب34429

47.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن دمحم عبدالستار عبدالقادر34430

69.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن دمحم محمود دمحم موس34431

 عبد الننى34432
21.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن دمحم مصطفن

ي دمحم34433
86.5جمال حمدان ع م/دقليوبمصطفن دمحم مصطفن

 سالمه عبد الحميد مصطفن34434
ن
ن هان 52جمال حمدان ع م/دقليوبمعي 

78جمال حمدان ع م/دقليوبمنصور سيد منصور عبد العزيز القطاىم34435

16.5جمال حمدان ع م/دقليوبمهدى تامر سعيد دمحم حسونه34436

95جمال حمدان ع م/دقليوبمينا اسحاق نسيم زىك سبيع34437

130جمال حمدان ع م/دقليوبمينا نبيل رزق عياد حبيب34438

56جمال حمدان ع م/دقليوبنادر عبدالحميد حنفن عبدالحميد34439

59جمال حمدان ع م/دقليوبنوار سعيد زكريا عبد المقصود34440

66.5جمال حمدان ع م/دقليوبنور الدين السيد احمد عطيه34441

39.5جمال حمدان ع م/دقليوبهاشم همام هاشم دمحم حسن34442

70.5جمال حمدان ع م/دقليوبياش سالم سليمان لويفن حمدان34443

ي محمود جمعه34444 82.5جمال حمدان ع م/دقليوبيىح عبد هللا يحن 

105جمال حمدان ع م/دقليوبيىح مصطفن سيد دمحم مصطفن34445

55جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف احمد رسول فيطن احمد34446

64جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف احمد دمحم ابراهيم اسماعيل34447

ى34448 62جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف احمد مصطفن دمحم اليى

95.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف جمال دمحم دمحم شهبه34449

ن34450 ن عل حسي  40.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف حسن حسي 

48.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف حسن عل يوسف عمارة34451

55.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف حسن فاروق اسماعيل34452

50.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف سالمة رمضان بيوىم جرانة34453



86جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف طه كمال دمحم حسن34454

65جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف عماد دمحم حامد جمعة34455

73جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف دمحم سيد سيد ابراهيم34456

73جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف دمحم صالح احمد سليمان34457

ن34458 80جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف دمحم طه سيد حسي 

59.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف دمحم دمحم حسن ابراهيم جرانه34459

77.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف محمود ابو شيع محمود34460

103جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف محمود عني  عبد العال خليل34461

85.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف منصور دمحم توفيق34462

117.5جمال حمدان ع م/دقليوبيوسف وليد جاب هللا رزق سبيع34463

ن/شقليوباحالم عبدالحكيم ابراهيم حامد34464 31طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباشاء احمد سعيد سيد34465 56طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباشاء احمد صبىح عواض34466 78.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباشاء بدوى عيد عثمان34467 82.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباشاء طه سليمان احمد سالم34468 104.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء رزق مرس احمد34469 16طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء سالمه مصطفن دمحم34470 19طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء سيد دمحم سيد34471 116طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء عاطف عبدالظاهر عزوز34472 85.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء عبدهللا صالح عبدالرحمن34473 19.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء عبدالننى سالم عبدالقادر34474 99طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء عزالدين شعبان سيد34475 90طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء عمرو ابوشيع سيد34476 73طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء دمحم السيد عطية34477 124.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماء دمحم سعيد ابراهيم سعيد34478 81.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي عبداللطيف خليل احمد34479
ن
ن/شقليوباسماء هان 128طارق ابوشيع كوم اشفي 

قت رشدى بيوىم سيد34480 ن/شقليوباشر 35طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباصالح مجدى نارص حمزة غباسر34481 71.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف عبدالوعاب اسماعيل34482 ن/شقليوباالء اشر 96طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباالء خالد صالح محمود صديق34483 135طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34484  رفعت حساني 
ن/شقليوباالء مصطفن 95.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسمع- امل ابراهيم دمحم جمعه 34485 85.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبامل ايمن دمحم عبدالننى34486 115طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن النواوي34487 ه رافت سالمة حسي  ن/شقليوبامي  59.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ه وليد عل عبدالراضن34488 ن/شقليوبامي  87.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانىحى اسامه سيد شعبان34489 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانىحى اسماعيل لطفن دمحم34490 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف عبدهللا سعد34491 ن/شقليوبانىحى اشر 29طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانىحى رفعت عبدالعزيز احمد34492 125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانوار احمد جمعه حسن34493 37طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايات عبدالننى احمد حفناوى34494 91.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

 سيد مصطفن34495
ن
ن/شقليوبايات هان 86.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايمان ابراهيم سالمه دمحم34496 70طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايمان تامر سالمه حسن34497 107.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايه ابراهيم بيوىم ابراهيم34498 104طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايه دمحم عبدالمقصود احمد34499 93.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايه نارص دمحم عبدالحميد34500 125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببتول سامح سليمان رسىم34501 122طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببثينه حمدى مراد عباس34502 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببسيطه- بسمله دمحم رمضان احمد 34503 81.5طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوببسنت احمد انور احمد34504 70طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببسنت وجيه عبدالننى عبدالحميد حسن34505 119طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن عمرو عبدالرحيم خليل34506 ن/شقليوبجاسمي  132.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجماالت ايمن رشاد محمود نورالدين34507 60.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجنات احمد حامد دمحم34508 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجنه عمرو سيد متوىلي عبدالعال34509 92طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجنه فرج سيد خليل34510 96طارق ابوشيع كوم اشفي 

 عبدالننى مصطفن دمحم34511
ن/شقليوبجنن 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجهاد علي مصطفن دمحم ابراهيم34512 44طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجيسكا عادل فكري ميخائيل34513 79طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف ربيع يونس النحاس34514 ن/شقليوبحبيبه اشر 77طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه ايمن سعيد فهىم34515 51.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه حسام احمد خليل34516 40.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ى السيد34517 ن/شقليوبحبيبه شعبان صيى 37طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه عبدالحميد السيد عبدالمعط34518 25طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه عبدالعاىط يوسف عبدالعاىط34519 100.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه عطا عبدالعظيم دمحم34520 36.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحبيبه نارص زكريا عبدالعال34521 8طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحسناء شعبان سيد دمحم34522 109طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34523 ن/شقليوبحليمه محمود عبده حسي  72طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن اسماعيل دمحم اسماعيل34524 ن/شقليوبحني  128طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحياه دمحم محمود حسن دمحم نوار34525 103.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن سيد احمد34526 ن/شقليوبدعاء حسي  32.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34527 ن/شقليوبدينا عاطف نارص حسي  28طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرانيا عبدالواحد عل محمود34528 60طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرحاب عرفة امام دمحم سيد34529 32طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرحمه سيد سيد دمحم البيوىمي34530 53طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن يوسف34531 ن/شقليوبرضا عز الدين نارص حسي  23طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرضوى خالد خليل دمحم شلتوت34532 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن نارص34533 ن/شقليوبرضوى راىم حسي  96طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرضوى ياش احمد عبدالعال34534 46.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبروضه فهىم ابراهيم عطيه34535 83طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34536 ن/شقليوبريتاج هشام ربيع امي  105طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبريم تامر دمحم هاشم34537 132طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف عبدالقادر عيد34538 ن/شقليوبريم شر !VALUE#طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبريم دمحم عبدالعظيم سيد34539 131طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف سيد دمحم34540 ن/شقليوبزينب اشر 10طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزينب عمر نارص عل34541 19طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن سعيد طوجن ابراهيم34542 ن/شقليوبزينب ياسي  64.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبساره بخيت دمحم عل34543 102.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبساره بربرى سالمه عويس34544 20طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبساره جمال حسن محمود الداىلي34545 135طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34546  دمحم حسي 
ن
ن/شقليوبساره هان 106.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسحر عاشور رمضان دمحم34547 47طارق ابوشيع كوم اشفي 

ى عبدالحميد34548 ن/شقليوبسعاد دمحم صيى 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسعاد معوض ابراهيم عمر34549 73.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسلىم ابراهيم دمحم سيد دمحم34550 107.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسلىم سيد عبدالخالق سيد34551 35.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسلىم دمحم رجب دياب34552 98.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسلىم دمحم رجب دمحم34553 57طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبسلىم دمحم طه سيد34554 109طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34555 ن/شقليوبسلىم دمحم عارف امي  120.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34556 ن ابراهيم حسي  ن/شقليوبسما حسي  109طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسما عادل سيد عل34557 66طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسميحه احمد دمحم فرج34558 40.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسميحه بخيت حسنن محمود34559 132طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34560 ن/شقليوبسهيله عمرو محمود ابراهيم حسي  129طارق ابوشيع كوم اشفي 

وق عبدالقادر سيد عبدالقادر34561 ن/شقليوبشر 106.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34562 ن/شقليوبشمس تامر دمحم حسي  126.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشمس رجب سيد مرس34563 92.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد احمد سيد رمضان ابو طالب34564 106طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد ايمن صادق دمحم34565 109.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد رضا سيد مصطفن عياد34566 129.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد رمضان محمود احمد34567 91.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد سالمه عبدالمنصف احمد34568 95.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد سيد زىك زىك34569 2طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد عماد سعيد نض34570 131طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد دمحم زغلول دمحم34571 101طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد دمحم عبدالمنعم سيد34572 73.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشهد دمحم محمود حسن34573 103.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ى زكريا رزق يوسف سعد34574 ن/شقليوبشي  108طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبصابرين احمد ابوشيع حافظ مرسي34575 11.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبصباح عالء عبدالننى عبدالمطلب34576 101طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن عبدالرحمن عامر34577 ن/شقليوبصباح دمحم حسي  97.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبصباح دمحم سعيد محمود34578 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبضىح احمد عبداللطيف محمود34579 68طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعزه دمحم عبدالمنعم احمد34580 5.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه الزهراء رمضان سيد رمضان34581 40طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه حامد عفيفن عبدالحميد34582 97.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه حماده دمحم صابر34583 132طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه سعد طوجن دمحم34584 77.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه سيد كمال موس34585 50.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه سيد ماهر اسماعيل34586 93.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه طاهر احمد دمحم34587 134طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه عاشور عجيل عبدالرازق34588 40.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه دمحم خليل عبدالعزيز خليل34589 108طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه وليد رفاع محسن34590 82طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه ياش مجدى شعبان34591 84.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفرح عادل دمحم عبدالعظيم34592 120طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفرحه مصطفن رمضان سالمه34593 16طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفريال ايمن دمحم مصطفن34594 130طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفريده دمحم نارص رمضان34595 55.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبقمر عل سعيد سيد34596 31طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكرستينا حنا صبىحي حنا موس34597 105.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريستينا صبىح مكرم غاىل34598 73طارق ابوشيع كوم اشفي 

 ابو علي34599
 ابراهيم علي مصطفن

ن/شقليوبلبنن 78.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبلبنن عبدهللا دمحم عل34600 76طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبليل سيد سعيد احمد عبدالرحمن34601 53.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

 سعيد محمود34602
ن
ن/شقليوبماجده هان 62طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمادونا سالمه سعد سالمه34603 95طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبمارى جرجس ابراهيم توفيق34604 110طارق ابوشيع كوم اشفي 

 مني  سالمه34605
ن
ن/شقليوبمارينا هان 107طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحروسة دمحم ربيع دمحم34606 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم احمد اسامة دمحم رجب34607 113طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم احمد عل احمد34608 56طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم تهاىم رمضان تهاىم34609 117طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم رمضان سيد توفيق34610 135طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم سيد اسماعيل احمد34611 78.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم صبىح سليمان فهيم34612 40طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم طه عطيه زكريا34613 89.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم عبدالرحمن صبىح عبدالرحمن34614 102طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم عمر احمد حفناوى34615 113طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم عمر حامد سيد34616 9.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم متوىل ابوشيع عل34617 102.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمريم دمحم ابراهيم دمحم رمضان34618 91طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي34619
 عباس طوجن

ن
ن/شقليوبمريم هان 118.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34620 ن/شقليوبملك ايمن عبدالننى حسي  128.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك حامد عفيفن عبدالحميد34621 110طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك سيد حجاج نصار34622 137.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك سيد حسن سعود34623 129طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك سيد دمحم احمد34624 65طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك طارق احمد جمعه34625 79طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك طاهر طلب سيد هارون34626 69.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك عماد سيد دمحم34627 72طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك دمحم امام دمحم34628 25طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك دمحم صبىحي حمادة عباس34629 32.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك ياش رفاع محسن34630 66طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنة هللا سيد عيد احمد34631 70طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف خليل دمحم34632 ن/شقليوبمنة هللا شر 80طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنة هللا عبدهللا صالح عبدالرحمن34633 107.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنة هللا دمحم اسماعيل علي34634 96.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنة هللا محمود ابوشيع سعد محمود34635 125طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنه دمحم محمود سيد34636 83.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34637 ن/شقليوبمنه مهدى سيد حساني  72.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنن سالم عبدالحليم احمد34638 81.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمهرائيل ابراهيم يوسف سيدهم34639 109طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبىم ضاج فوىل دمحم34640 125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمىادة حسن سيد احمد34641 72.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمىادة عبدالرحمن سعيد سيد34642 76.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34643 ن/شقليوبمىاده محمود عبده حسي  57طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف بيوىم حسن34644 ن/شقليوبناديه شر 77.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي سعد عطية سيد34645 ن/شقليوبناديه عبدالننى 47.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنجاه عبدالننى صالح مصطفن34646 28.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنجاه مسعد عبدالرازق عواد عبدالرازق34647 58.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنجالء عماد عيد احمد34648 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنجالء نارص عبداللطيف موس34649 79طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى ابراهيم دمحم عل34650 53.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى احمد دمحم احمد مرسي34651 30.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف دمحم حسن34652 ن/شقليوبندى اشر 97طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى سعد عبدالعاىط سعد34653 82طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبندى سالمه عبدالمنصف احمد34654 91طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى عمرو سيد ابراهيم34655 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى مجدى دمحم جمعه34656 67.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبندى دمحم سعيد سعودى34657 75.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن محمود شحته محمود34658 ن/شقليوبنرمي  28طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34659 ن/شقليوبنور دمحم سعد امي  125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنور دمحم سمي  زايد34660 108طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنورهان ابراهيم دمحم ابراهيم34661 60.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

 سيد دمحم34662
ن
ن/شقليوبنورهان هان 30.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنورهان هشام عيىسي دمحم عيىسي34663 53.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنيجار وليد دمحم برعي احمد34664 17.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهاجر سعيد سيد دمحم34665 37طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهاجر دمحم احمد شعبان34666 123طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34667  عجيل حساني 
ن
ن/شقليوبهاجر هان 59.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34668 ن/شقليوبهبه ممدوح ربيع سيد امي  27طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهدى احمد عبدالننى ابراهيم34669 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34670 ن/شقليوبهدى دمحم سيد حساني  38.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهدير عبدالفتاح غازى عبدالفتاح34671 62.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهنا دمحم ابوشيع طه النفاض34672 120طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهويدا دمحم احمد عل34673 62.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبوسام دمحم مصطفن جمعة34674 123.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيارا جودة سيد جودة34675 53طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن ابوشيع فتىحي حسن مسعود34676 ن/شقليوبياسمي  47.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن احمد اسماعيل احمد34677 ن/شقليوبياسمي  58طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34678 ن بركة حسي  ن حسي  ن/شقليوبياسمي  67.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن دمحم رمضان ابراهيم سيد34679 ن/شقليوبياسمي  134طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابراهيم بهاء عبدالىح عبدالعظيم34680 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابراهيم سيد دمحم سيد34681 49.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابراهيم عفيفن طه احمد34682 50طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابراهيم محروس ابراهيم احمد34683 115طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابراهيم هشام علي عبدهللا علي34684 112.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابوالعزم رمضان ابوالعزم عبدالحميد34685 46.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابوشيع تامر ابوشيع سالم34686 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابوشيع دمحم ابوشيع امام34687 69طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد ابراهيم احمد عواض34688 123.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد اسامه صالح عثمان34689 67طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد حسن عبدالىح محمود34690 35.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد خالد احمد يوسف امام34691 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد خالد سيد نارص دمحم34692 32.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد رمضان احمد سعودي34693 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد شحات سعيد عوده34694 50طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد شكرى عمار سيد34695 52.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد عاشور سيد اسماعيل34696 85طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد عبدهللا صالح رمضان دمحم34697 60طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد عرفه رمضان دمحم34698 78طارق ابوشيع كوم اشفي 

 دمحم34699
 
ن/شقليوباحمد عل عبدالباق 100طارق ابوشيع كوم اشفي 

34700
 
ن/شقليوباحمد دمحم احمد دسوق 104.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببسيطه- احمد دمحم محمود حسن 34701 55طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد محمود مصطفن احمد34702 7طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد محمود هواوى دمحم34703 34.5طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوباحمد مختار عيد مختار34704 114.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد مدحت فهىم عبالخالق34705 35طارق ابوشيع كوم اشفي 

 محمود نارص34706
ن
ن/شقليوباحمد هان 86طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي شعبان عباس مرسي34707
ن
ن/شقليوباحمد هان 124.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن نض34708 ن/شقليوباحمد هشام حسي  125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد وجيه اسماعيل عفيفن34709 118.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد وليد ابراهيم محمود عبدالحليم34710 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباحمد يشى سيد امام34711 117.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبادهم سميح عباس دمحم34712 126طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبادهم صالح ابراهيم دمحم34713 106طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبادهم عيد طوجن دمحم34714 73طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبادهم دمحم سيد دمحم34715 11.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسالم محسن صالح عطية34716 !VALUE#طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوباسماعيل سالمه اسماعيل حنفن34717 65.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانس عل سعد عبدالرحمن34718 99طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبانس عمرو ابراهيم عبدهللا34719 129طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف نارص دمحم34720 ن/شقليوباياد اشر 96طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبايمن رجب سيد خليل34721 124.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببيوىم ممدوح بيوىم حسن34722 54طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبتامر سعد عبدالفتاح دمحم بيوىمي34723 74طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف جمال سعد بيوىمي34724
ن/شقليوبجمال شر 47.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجمال عبدهللا جمال حسن امام34725 38.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبجمعه دمحم شعبان ابراهيم34726 60.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف سيد حسن34727 ن/شقليوبحسن شر 46طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحسن عواد سيد احمد34728 30.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحسن دمحم احمد عل34729 68.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبحسن مصطفن حسن دمحم34730 61.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن ابوالسعود34731 ن شحاته حسي  ن/شقليوبحسي  28.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

34732
 
ن/شقليوبحمدى خالد صالح دسوق 49طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبخالد عبدالرحمن رشوان عبدالرحمن34733 71طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي خليل دمحم34734 ن/شقليوبخليل خالد عبدالننى 60طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبذىك وليد ذىك فتىح34735 32طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرحيم ساىم سالمه اسماعيل34736 46طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرزق يوسف رزق يوسف34737 59طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبرمضان احمد رمضان سعد34738 22.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد سامح دمحم حسن34739 34طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف رجب دمحم34740 ن/شقليوبزياد شر 42.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد شعبان دمحم عبدالحميد34741 30.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد عماد خليل احمد34742 21.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد دمحم جمال الدين شحات34743 20.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد دمحم صالح طه34744 90.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبزياد دمحم فؤاد ابراهيم34745 13.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسعيد احمد سعيد ابراهيم34746 25طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسعيد دمحم سعيد فهىم34747 49.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسفيان عطية دمحم صالح خالد34748 70.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسالمه دمحم سالمه سيد34749 43.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد خالد سيد سيد احمد34750 30طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد عاطف صالح طه34751 37.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد عالء فتىحي عبدالمنعم رمضان34752 48طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد دمحم سيد نارص34753 59.5طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبسيد محمود سيد احمد هاشم34754 92.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد مصطفن ربيع هارون34755 46طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيد مصطفن دمحم محمود34756 52.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف هللا سالم عواد رمضان34757 22.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف سالمه عبدالوهاب عبدالواحد34758 59.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف عبدهللا دمحم جمعه34759 30طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف دمحم صابر محمود34760 47.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف دمحم عبدالرحمن عبدالغفار34761 54.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشادى احمد سيد ابراهيم34762 51طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف رمضان رمضان34763 يف اشر ن/شقليوبشر 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشمس الدين صالح عزت محمود حسن34764 53طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34765 ن/شقليوبصالح احمد صالح امي  117طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبصالح سعيد سيد الجلب34766 83طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبضياء احمد دمحم سيد34767 89طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبضياء الدين ابراهيم هدى ابراهيم34768 124طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبضياء سيد عبدالعزيز سيد عبدالعزيز34769 38طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبطارق احمد سعد دمحم34770 117.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالجليل خالد عبدالجليل نور الدين34771 123.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن احمد رمضان دمحم34772 22طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن احمد مصطفن حميد34773 87.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن ايمن عبدالرحمن سيد34774 125.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن حامد سعد عبدالرازق34775 73.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن سعيد عبدالحليم جمعه34776 55.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34777 ن/شقليوبعبدالرحمن سيد عبده حسي  67طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن سيد منصور دمحم34778 39.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن عرفه محمود امام34779 16.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم سيد يونس34780 37.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم صبىح احمد34781 44طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم عيد مختار34782 92.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالعال34783 44.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن دمحم هواوى دمحم34784 66.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

 عبدالننى عبدالعاىط34785
ن/شقليوبعبدالرحمن مصطفن 29طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن هارون عل هارون34786 28طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدهللا ابراهيم ابوشيع سيد34787 35.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدهللا ابراهيم فتىح سيد34788 83طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدهللا سيد عبدالننى سيد34789 61طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدهللا محمود ابوشيع خليل34790 123.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدهللا محمود سالمة احمد حمزة34791 107.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالواحد دمحم عبدالواحد ابراهيم دمحم34792 24طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبده فؤاد عبده فؤاد عبدالتواب34793 113طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعصام اسامة محمود بيوىم ابراهيم34794 17.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعفيفن رجب عفيفن عبدالحميد34795 32.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعل سيد عل طه34796 19طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف عل حنفن34797 ن/شقليوبعل شر 93.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعماد عرفه حمدى سيد34798 17.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعماد دمحم عماد دمحم34799 117.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمار مختار هدى سيد عويس34800 25طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر احمد عبدهللا سيد سليمان34801 109.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر اسعد احمد مدبوىل34802 71طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر تامر ابوشيع رمضان34803 114طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبعمر خالد سالم نض34804 27طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر سعيد عبدالحليم جمعه34805 30طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر عبدالننى عبدالفتاح احمد34806 122.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي34807
 
ن/شقليوبعمر علي دمحم عبدالحميد الدسوق 57.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر عماد سيد بيوىم34808 53.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر عيد سيد دمحم34809 54طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر عيد عبدالعزيز سيد عبدالعزيز34810 81.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر دمحم ابراهيم متوىل34811 74طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر دمحم عبدالجليل نور الدين34812 125طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر محمود عواض سند34813 37طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمر مختار هدى سيد عويس34814 39.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعمرو انور بكر سيد34815 52طارق ابوشيع كوم اشفي 

 غريب عبدالرازق34816
ن
ن/شقليوبعيد هان 75.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفادى جميل فوزى جرجس34817 111طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفارس جودة سيد جودة34818 107طارق ابوشيع كوم اشفي 

ى سيد عبدالعاىط34819 ن/شقليوبفارس صيى 34.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفارس دمحم سيد محمود34820 23طارق ابوشيع كوم اشفي 

ى سعد34821 ن/شقليوبفاروق ربيع عشر 68طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفتىح عل فتىح عل34822 38.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفرج شعبان دمحم سعد34823 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكرم احمد صابر سعد34824 7طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريم ابراهيم فهىم عبدالحليم34825 74طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34826 ن رضوان امي  ن/شقليوبكريم امي  80طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريم سالم دمحم سالم النمىكي34827 38.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريم عبدهللا صالح رمضان دمحم34828 43.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريم دمحم ابو القاسم تهاىمي عبداللطيف34829 71.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبكريم دمحم عجيل عبدالرازق34830 65.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

لس رافت نارص عوض34831 ن/شقليوبكي  59طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف منصور سيدهم34832 ن/شقليوبمايكل اشر 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم عادل عجيل34833 95طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم احمد عبدالمنعم احمد نجدي34834 108طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم احمد عبدالننى عبدالىح34835 78طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم احمد فرج احمد فرج34836 98.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف رمضان سيد34837 ن/شقليوبدمحم اشر 103طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34838 ن/شقليوبدمحم انور نارص دمحم حساني  62.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم جالل دمحم عدالعظيم34839 98.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم جمال دمحم سويلم34840 100طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم حرنى شعبان وهبه34841 64.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم حمدى جمعه دمحم34842 21.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم حمدي عيد احمد مرسي34843 68طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم خالد شعبان عبدالعاىط34844 63.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي34845
 
ن/شقليوبدمحم خالد عبدالظاهر دمحم دسوق 36.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم سعد شومان سعد34846 31.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم سعيد شعبان عباس34847 116.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم سيد دمحم رمضان34848 16طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم سيد محمود احمد مرسي34849 45طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف دمحم عبدالعزيز34850 ن/شقليوبدمحم شر 119.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

يف مصطفن موس34851 ن/شقليوبدمحم شر 20.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عبدالكريم حسن عبدالحميد علي34852 25طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عبدالمنصف دمحم احمد34853 118طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبدمحم عبدالننى سيد حموده34854 32.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عصام عمار سيد34855 50.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عطيه سيد عطيه النفاض34856 41.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عل احمد عل34857 26.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عل عبدالمنصف شعبان34858 48.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عمرو دمحم عامر34859 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم كريم عادل دمحم احمد34860 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببسيطه- دمحم محمود دمحم محسب 34861 62طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم مسعد سليمان احمد سليمان34862 19طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم مصطفن ابراهيم عواد34863 24طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم مصطفن احمد السيد حودة34864 45طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم نارص ابوسته عل34865 17.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن عجيل34866 ن/شقليوبدمحم نارص حساني  46.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم وليد رفاع محسن34867 45.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم ياش رمضان دمحم34868 44طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم ياش دمحم سيد دمحم34869 80طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم يحن  سعيد حسن34870 90طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود ابراهيم احمد عبدالوهاب34871 52.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود ابراهيم مصطفن دمحم34872 39.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف دمحم عبدلهادى34873 ن/شقليوبمحمود اشر 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي34874
ف دمحم محمود غباسر ن/شقليوبمحمود اشر 56.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود درويش سيد امام34875 93طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود سعيد دمحمى حسن34876 51.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن دمحم34877 ن/شقليوبمحمود صالح حسي  33طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود عرفه عل احمد34878 68.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود عصام سعيد فهىم34879 42طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود عل محمود ابوالسعود34880 18طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود كامل ابراهيم احمد الجوهري34881 120طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود دمحم رمضان سيد عامر34882 126.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود ممتار نارص دمحم34883 130.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمحمود وائل محمود اسماعيل34884 89.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمروان سالمة عبداللطيف محمود34885 42طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمروان محمود سيد احمد34886 61طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمروان محمود عطيه ابراهيم34887 82طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن احمد عبدالىح محمود34888 42طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن ادهم مصطفن سيد34889 88.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن اسماعيل سيد اسماعيل34890 63طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن اسماعيل مصطفن دمحم34891 43.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن جمال السيد34892  امي 
ن/شقليوبمصطفن 94طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن ايهاب مصطفن دمحم34893 44.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن حمدى عيد احمد34894 28طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن صالح رفف  دمحم34895 25.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن عالء خليل دمحم34896 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن عمرو عبده عل الهنيدي34897 36.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن مجدى صبىح حامد34898 64طارق ابوشيع كوم اشفي 

 دمحم34899
 
ن/شقليوبمصطفن دمحم عبدالباق 77طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن محمود عبدهللا عل34900 76طارق ابوشيع كوم اشفي 

 سعيد عبدالحميد34901
ن
ن/شقليوبمصطفن هان 122.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصلح سيد مصلح سيد34902 47طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمعاذ طارق عبدالوهاب اسماعيل34903 131.5طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوبمكاري رزق جاب هللا رزق سبيع34904 83طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمكرم سامح مكرم سالمه جرجس34905 93.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمهاب عصام ابراهيم عل34906 105طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمينا غاىل جرجس فضل هللا34907 106طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنارص عز الدين نارص طوجن34908 122.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنارص دمحم نارص ابراهيم34909 112.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبنض عامر مصطفن بدوي حسن34910 33طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبهشام صالح محمود جمعه34911 12طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف عبدالقادر علي عبدالرحمن34912
ن/شقليوبياش اشر 27طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف احمد سيد حسن34913 51طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34914 ن/شقليوبيوسف احمد عارف امي  61طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف احمد دمحم الطوجن34915 40.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف احمد دمحم محمود34916 75.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف احمد يوسف سليمان34917 85طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف ايهاب فتىح اسماعيل34918 17.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف بيوىمي احمد بيوىمي الهنيدي34919 72.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن34920 ن/شقليوبيوسف خالد بركة حسي  37.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف ربيع دمحم عبده34921 56.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف رضا سيد مصطفن34922 130طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف سعيد حلىم سيد34923 81طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف سيد احمد سيد محمود34924 33.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف سيد عبدالعاىطي سعد حسن34925 24طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف صبىحي محمود دمحم حسن34926 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عاطف سيد عبدالرحمن34927 17طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عبدالحليم سعيد عبدالرحمن34928 24طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عبدالننى نارص سليمان34929 11.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عرفه دمحم حسن34930 47.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف علي يوسف علي النجار34931 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عمرو عرنى خليل34932 27.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف عيد عبدالحميد دمحم34933 45طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف قاسم عبدالحميد دمحم34934 51.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف دمحم اسماعيل احمد34935 76.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف دمحم صالح طه34936 10طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف دمحم عبدالحليم راغب دمحم34937 24.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف دمحم عطية دمحم34938 54.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف دمحم هاشم عبدالوهاب34939 51طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف محمود عمارة عبدالعزيز34940 93طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف مصطفن عل دمحم34941 33طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف نارص رمضان ابراهيم34942 105.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

 عواض رمضان34943
ن
ن/شقليوبيوسف هان 6.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف وليد سليمان احمد34944 92.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف كرم صالح34945 نقليوبابراهيم اشر 107بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم سيد سعيد عبدالعظيم احمدعوض34946 7بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم شحات رمضان دمحم عبدالكريم34947 9بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم صابر عطية سيد عرام34948 11.5بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم عبدالخالق سيد عبدالخالق34949 38بلقس ع بني 

ي عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالهادي34950 نقليوبابراهيم عبدالننى 64بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم عالء ربيع سيد34951 23بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم عمر دمحم عبدالعزيز عبدالجواد34952 20.5بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم فؤاد دمحم احمد34953 5.5بلقس ع بني 



نقليوبابراهيم دمحم ابراهيم احمد شحاتة34954 27.5بلقس ع بني 

نقليوبابراهيم نارص سعيد سعد34955 33.5بلقس ع بني 

ن سيد بكرى34956 نقليوباحمد ابراهيم عل امي  30بلقس ع بني 

نقليوباحمد اسماعيل دمحم احمد اسماعيل34957 17.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد اكراىمي محمود عبدالحميد34958 74بلقس ع بني 

نقليوباحمد جمال دمحم عبدالرحمن عرام34959 38.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد حسن احمد عبدالعال34960 30.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد حسن حامد حسن34961 80.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد حسن عل دمحم34962 57.5بلقس ع بني 

ن احمد عبدالعزيز34963 نقليوباحمد حسي  5بلقس ع بني 

نقليوباحمد حمدان شحاته محمود34964 36.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد خالد سيد ابراهيم34965 50.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد خالد عيد منصور عيد34966 54بلقس ع بني 

نقليوباحمد ربيع محمود ابو السعود الشيخ34967 23بلقس ع بني 

ة34968 ن ابو طي  نقليوباحمد رضا سعيد احمد حسي  36.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد رمضان احمد عل34969 62بلقس ع بني 

نقليوباحمد سامح جمال مصطفن سليمان34970 33.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد ساىمي سعد عبدالجواد ابو السعود34971 45.5بلقس ع بني 

ن عطية جاد هللا34972 نقليوباحمد سعد عبدالكريم حسي  9بلقس ع بني 

نقليوباحمد سعيد ابراهيم عبدالعزيز34973 46.5بلقس ع بني 

ن34974 نقليوباحمد سعيد حسيب حسي  29.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سعيد سالم سيد34975 36.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سعيد فتىحي محمود علي شكر34976 93.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سليمان سعد محمود34977 17بلقس ع بني 

نقليوباحمد سيد حسن عبدالعال34978 25.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سيد حسن علي علي34979 47بلقس ع بني 

نقليوباحمد سيد خضن دمحم34980 8.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سيد عواد عبدالخالق34981 100.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد سيد دمحم صالح علي السداوي34982 49بلقس ع بني 

نقليوباحمد شعبان هاشم احمد سيد ابو غريبة34983 77بلقس ع بني 

نقليوباحمد صابر محمود بكرى34984 67بلقس ع بني 

نقليوباحمد طارق سالم سالمة حسن34985 1بلقس ع بني 

نقليوباحمد عادل حسن سيد34986 8.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد عبدالخالق عبدالننى عبدالخالق34987 55.5بلقس ع بني 

ف34988 نقليوباحمد عبدالعاىطي احمد اسماعيل احمد شر 10بلقس ع بني 

نقليوباحمد عبدالعال صبىحي رزق دمحم34989 33.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد عبداللطيف سيد عبداللطيف34990 125.5بلقس ع بني 

ي34991
نقليوباحمد عصام سيد عبدالحميد حنفن 52بلقس ع بني 

نقليوباحمد عماد احمد عبدالرحمن34992 53بلقس ع بني 

نقليوباحمد عماد عبدهللا اسماعيل34993 18.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد عيىس محمود احمد عبدالرحيم34994 11.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد فايز جابر كيشار عبدالمطلب34995 42.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد فرج شلنى سيد سيد34996 81.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد كامل دمحم عبدالخالق34997 25بلقس ع بني 

نقليوباحمد كرم محمود راشد34998 129بلقس ع بني 

نقليوباحمد ماهر دمحم رشاد34999 0بلقس ع بني 

نقليوباحمد ماهر دمحم عبدالواحد35000 0بلقس ع بني 

نقليوباحمد مجدى دمحم سالمة35001 96بلقس ع بني 

نقليوباحمد محفوظ عبدالرحمن عزوز35002 47.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم ابراهيم عبدالهادي35003 106.5بلقس ع بني 



نقليوباحمد دمحم احمد عبدالغنن35004 8بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم اسماعيل دمحم35005 81بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم دياب السيد35006 75بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم طه عبدالخالق موس35007 105.5بلقس ع بني 

ن 35008 نقليوببسيطه- احمد دمحم عبدالجواد حساني  77.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد35009 27بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم فتىح زايد35010 29بلقس ع بني 

ي35011
نقليوباحمد دمحم مرزوق عفيفن 116.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد دمحم نظىم دمحم35012 119.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد وليد يشي علي35013 78بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- احمد يىحي راشد ابراهيم 35014 68بلقس ع بني 

نقليوباحمد يوسف دمحم عل حسن35015 102بلقس ع بني 

 ابراهيم فرج ابوصالح35016
ن
نقليوبادم هان 68.5بلقس ع بني 

 حسن عبدالمقصود35017
ن
نقليوبادم هان 92بلقس ع بني 

 دمحم اسماعيل35018
ن
نقليوبادم هان 16بلقس ع بني 

نقليوبادهم خالد سعيد دمحم35019 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبادهم صبىح سيد دمحم35020 80بلقس ع بني 

نقليوبادهم عمرو عبدالننى عليوة35021 32بلقس ع بني 

نقليوبادهم محمود مصطفن كامل35022 80بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- اسامه فؤاد ابو العال فؤاد 35023 85بلقس ع بني 

نقليوباسالم تامر دمحم عثمان35024 34.5بلقس ع بني 

ن عبدالهادي35025 نقليوباسالم سيد رجب علي علي حسي  48بلقس ع بني 

نقليوباسالم شحات رمضان دمحم35026 28.5بلقس ع بني 

ي عبدالمقصود ابراهيم خضي 35027 نقليوباسالم عبدالننى 26.5بلقس ع بني 

نقليوباسالم محمود صالح عبدالفتاح جميل35028 13بلقس ع بني 

نقليوباسالم منصور رمضان سيد35029 15.5بلقس ع بني 

نقليوباسماعيل عبدالرحمن اسماعيل عبدالمجيد ابراهيم35030 40.5بلقس ع بني 

نقليوباسماعيل عبدالمقصود اسماعيل عبدالمقصود35031 24.5بلقس ع بني 

نقليوباسماعيل مامون اسماعيل مامون35032 40.5بلقس ع بني 

نقليوباسماعيل دمحم اسماعيل عبدالخالق35033 5بلقس ع بني 

نقليوبالسيد شعبان طة احمد دمحم35034 35بلقس ع بني 

نقليوبامي  محمود عبدالعال اسماعيل35035 27بلقس ع بني 

ن35036 ن سالمه امي  يف امي  ن شر نقليوبامي  128بلقس ع بني 

نقليوبايهاب توفيق عل توفيق35037 34بلقس ع بني 

نقليوبايهاب ياش صالح عبدالجواد35038 34بلقس ع بني 

نقليوبباسم دمحم زىكي دمحم طلبه35039 46.5بلقس ع بني 

 عبدالننى عبدالعزيز35040
نقليوبباسم مصطفن 55بلقس ع بني 

نقليوببدر عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف35041 89.5بلقس ع بني 

نقليوببهاء خالد جميل دمحم35042 25.5بلقس ع بني 

نقليوب تامر طلعت فتىح عبدالعزيز35043 69.5بلقس ع بني 

نقليوبجمال دمحم جمال عبدالعزيز علي35044 7.5بلقس ع بني 

نقليوبجهاد اسامة جمعة حافظ احمد35045 21.5بلقس ع بني 

ن سالمة35046 نقليوبحازم خالد حسي  14بلقس ع بني 

نقليوبحسام عبدالمنعم فرج السداوى35047 51بلقس ع بني 

ي علي عشماوي35048
نقليوبحسام دمحم لطفن 31بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- حسن سيد حسن عبدالمقصود الغنيىمي 35049 84.5بلقس ع بني 

نقليوبحسن مصطفن خالف مصطفن محمود35050 16.5بلقس ع بني 

ن سليمان35051 ن تامر حسي  نقليوبحسي  !VALUE#بلقس ع بني 

ن35052 ن خالد دمحم حسي  نقليوبحسي  20.5بلقس ع بني 

ن فتىح35053 ن رضا حسي  نقليوبحسي  8بلقس ع بني 



نقليوبحلىم احمد حلىم هاشم35054 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- حمزه محمود عبدالعاىطي عبدالعاىطي 35055 85.5بلقس ع بني 

نقليوبخالد عبدهللا سيد عبدالكريم35056 74بلقس ع بني 

نقليوبخالد لطفن زكريا عبدالوحد35057 16بلقس ع بني 

نقليوبخليل رمضان خليل دمحم35058 13.5بلقس ع بني 

ي35059 ي سالمة عبدالننى
 
ي مجدي دسوق

 
نقليوبدسوق 78بلقس ع بني 

نقليوبرجب ربيع رمضان دمحم عبدالكريم35060 6.5بلقس ع بني 

ي35061
نقليوبرجب دمحم رجب دمحم الصنافينن 12.5بلقس ع بني 

نقليوبرجب دمحم رجب هاشم35062 22.5بلقس ع بني 

نقليوبرجب منصور رجب منصور35063 24.5بلقس ع بني 

نقليوبرضا عبدالواحد عل عبدهللا درويش شهاب الدين35064 17.5بلقس ع بني 

نقليوبرفاع سيد رفاع سيد35065 39بلقس ع بني 

نقليوبرياض مجدى صالح عبدالمنعم35066 79بلقس ع بني 

نقليوبزىك احمد زىك عبدالعظيم35067 57بلقس ع بني 

ن35068 نقليوبزياد السيد عبدالرحيم حسي  48.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد ايمن دمحم عبدالعزيز35069 66بلقس ع بني 

نقليوبزياد سيد سليمان دمحم35070 40.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد سيد شعبان السيد35071 48بلقس ع بني 

نقليوبزياد عبدالخالق حسن دمحم35072 29بلقس ع بني 

نقليوبزياد عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز سيد الطباخ35073 97.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد ماهر سيد محمود35074 52بلقس ع بني 

نقليوبزياد محسن شكرى محفوظ35075 102.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد دمحم احمد فتىحي35076 82.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد دمحم سعد محمود35077 122بلقس ع بني 

نقليوبزياد دمحم عرفة احمد ضيف هللا35078 18بلقس ع بني 

نقليوبزياد دمحم نض دمحم محمود35079 46بلقس ع بني 

نقليوبزياد محمود دمحم محمود35080 39.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد نارص عكاشه دمحم بدوي35081 38.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد نبيل شعبان سالم35082 131.5بلقس ع بني 

نقليوبزياد هيثم علوان بدوى35083 113بلقس ع بني 

ى سيد35084 نقليوبزياد يشى صيى 21.5بلقس ع بني 

نقليوبسعد حسن سعد السيد35085 83بلقس ع بني 

نقليوبسعد رمضان احمد محمود35086 43.5بلقس ع بني 

نقليوبسعد نارص سعد مصطفن35087 26.5بلقس ع بني 

نقليوبسعيد احمد عطا سيد احمد35088 46.5بلقس ع بني 

نقليوبسعيد احمد دمحم حسن ابراهيم35089 23بلقس ع بني 

نقليوبسعيد خالد سيد سيد علي مىكي35090 15بلقس ع بني 

نقليوبسعيد ربيع دمحم يىحي35091 99بلقس ع بني 

نقليوبسعيد شعبان سعيد عبدالجواد35092 32.5بلقس ع بني 

نقليوبسعيد عماد سعيد عبدالمجيد35093 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبسعيد عيد سعيد سعد حسن35094 58.5بلقس ع بني 

نقليوبسالمه سعيد رزق اوالذهب35095 1.5بلقس ع بني 

نقليوبسليمان سالمة سليمان سالم صبيح35096 43.5بلقس ع بني 

نقليوبسمي  وليد سمي  عكاشة35097 108بلقس ع بني 

نقليوبسيد ايمن عيد كامل ابو غريبة35098 11بلقس ع بني 

نقليوبسيد رمضان فاروق ابراهيم35099 18.5بلقس ع بني 

نقليوبسيد عادل حافظ سعودى قرمان35100 132بلقس ع بني 

نقليوبسيد عبدالحميد امام جاد35101 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبسيد عبدالمقصود صالح حسن35102 5.5بلقس ع بني 

نقليوبسيد عبدالننى سيد عبدالعزيز35103 10.5بلقس ع بني 



نقليوبسيد دمحم سيد عبدالعزيز35104 49بلقس ع بني 

نقليوبسيد موس سالم محمود ضبش35105 80.5بلقس ع بني 

نقليوبسيد ياش سيد صالح سيد ابو الدهب35106 112.5بلقس ع بني 

نقليوبسيف ابو بكر يىحي عبدالمنعم جميل35107 84.5بلقس ع بني 

نقليوبسيف المعز احمد عثمان دمحم35108 19.5بلقس ع بني 

نقليوبسيف دمحم محمود عبدالواحد سيف35109 48.5بلقس ع بني 

نقليوبشادى مجدى احمد سيد35110 28.5بلقس ع بني 

نقليوبشديد مصطفن شديد سعد35111 37بلقس ع بني 

يف جمال عرنى رفاع عل راضن35112
نقليوبشر 72بلقس ع بني 

ن35113 ن سالمه امي  يف دمحم امي  نقليوبشر 134.5بلقس ع بني 

نقليوبشهاب محمود رزق محمود35114 127.5بلقس ع بني 

نقليوبصابر صابر حسن دمحم35115 21.5بلقس ع بني 

نقليوبصالح شعبان صالح عبدالوهاب35116 22بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- صالح صبىح طة عبدالغنن ابو الدهب 35117 78.5بلقس ع بني 

نقليوبصبىح دمحم صبىحي حسن حسن جميل35118 80بلقس ع بني 

نقليوبصبىح يشى سيد احمد سيد35119 15بلقس ع بني 

نقليوبصالح الدين احمد دمحم كورية35120 26بلقس ع بني 

ي35121
نقليوبصالح عماد صالح دمحم عبدالغنن 2بلقس ع بني 

نقليوبطه دمحم طه عبدالعزيز35122 65.5بلقس ع بني 

نقليوبعادل ايمن صبىحي رزق35123 55بلقس ع بني 

نقليوبعادل دمحم عادل دمحم35124 68.5بلقس ع بني 

نقليوبعاصم دمحم كمال الدين فهىم35125 61.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد دمحم عبدالحليم السعيد35126 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن حسن دمحم سيد احمد35127 22.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ذىكي عبدالعظيم صالح35128 40بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن ربيع حامد عبداللطيف35129 17.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن رمضان انور دمحم35130 7بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن رمضان عبدهللا ابو شيع عبدهللا35131 2.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سويلم دمحم سليمان نارص35132 50بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- عبدالرحمن سيد احمد عبدالهادى 35133 64.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن سيد عبدالخالق احمد شكر35134 62.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن طلعت زىكي عبدالحميد35135 12بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن طلعت دمحم حسن35136 30بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن علي ابو غريبة35137 48.5بلقس ع بني 

ن35138 ي حسن حسي  نقليوبعبدالرحمن عبدالننى 15بلقس ع بني 

ي35139
نقليوبعبدالرحمن عيد محمود حنفن 7بلقس ع بني 

ي احمد35140
 
نقليوبعبدالرحمن فريد شوق 76.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن كريم عبدالرحمن حسن35141 !VALUE#بلقس ع بني 

ن35142 ن دمحم حسي  نقليوبعبدالرحمن دمحم حسي  8.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم رمضان عبدالسالم علي35143 3.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم سيد رمضان35144 102.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد عبدالرحمن35145 104بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن دمحم عطيتو جالل35146 4.5بلقس ع بني 

 رفاعي سيد دمحم35147
نقليوبعبدالرحمن مصطفن 15بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن مصطفن عبدالمحسن عبدالحافظ35148 77.5بلقس ع بني 

ي35149
 مصطفن عفيفن

ن
نقليوبعبدالرحمن هان 103بلقس ع بني 

 ابوشهدة35150
ن
نقليوبعبدالرحمن ياش عبدالشاق 34.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالعزيز خالد عبدالعزيز النجدى35151 5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالعزيز رضا عبدالعزيز سيد35152 41بلقس ع بني 

نقليوبعبدالعزيز سليمان عبدالعزيز سليمان35153 66بلقس ع بني 



نقليوبعبدالعزيز عالء عبدالعزيز ابراهيم35154 16.5بلقس ع بني 

ي35155
ن
نقليوبعبدالعليم ياش عبدالعليم بهنىسي مواق 127بلقس ع بني 

 عبدالفتاح عبدالعزيز35156
ن
نقليوبعبدالفتاح هان !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا ابراهيم عبدهللا احمد الغنيىمي35157 28.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا احمد عبدالننى فرحات35158 99بلقس ع بني 

ف عبدهللا ابو شيع خطاب35159 نقليوبعبدهللا اشر 43.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا سامح علي سعيد عبدهللا حسن35160 64بلقس ع بني 

 غنيم35161
ن
نقليوبعبدهللا عرنى عبدالشاق 35.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا عماد عبدهللا اسماعيل35162 33بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا ماهر حسن حسن35163 116.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا محمود دمحم عبدالخالق35164 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبعبدهللا وليد دمحم سيد35165 104بلقس ع بني 

ن35166 نقليوبعبدالمتعال دمحم عبدالمتعال سيد حسي  52.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالمجيد عماد مجدى عبدالمجيد سيد شمس35167 25بلقس ع بني 

نقليوبعبدالمقصود رشوان عبدالمقصود دمحم جاد اللة35168 33بلقس ع بني 

نقليوبعبدالوهاب عبدالمقصود دمحم سعد35169 68بلقس ع بني 

نقليوبعبده عيد عبدالعزيز سعد35170 83بلقس ع بني 

نقليوبعدى عل مصطفن عل35171 84بلقس ع بني 

نقليوبعزت احمد عزت عبدالواحد الشيخ35172 79بلقس ع بني 

نقليوبعطا رافت عطا سالمة دمحم زيدان35173 49.5بلقس ع بني 

نقليوبعالء عماد دمحم عبدالعزيز35174 106.5بلقس ع بني 

نقليوبعل احمد عل توفيق35175 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبعل جمعه سليمان حسن35176 62بلقس ع بني 

نقليوبعل زكريا علي سيداحمد شحاتة35177 60.5بلقس ع بني 

يف سيد عبدالحليم35178 نقليوبعل شر !VALUE#بلقس ع بني 

يف فتىحي زايد سيد35179 نقليوبعل شر 123.5بلقس ع بني 

نقليوبعل عبدالواحد عل عبدهللا درويش شهاب الدين35180 12.5بلقس ع بني 

ي35181
ي حسن عبدالغنن

نقليوبعل عصام عبدالغنن 70.5بلقس ع بني 

نقليوبعل دمحم ابراهيم عبدربه35182 26بلقس ع بني 

نقليوبعل دمحم هارون نضالدين35183 57.5بلقس ع بني 

نقليوبعماد رمضان ابوشيع مرس35184 45.5بلقس ع بني 

نقليوبعمار عبدربه حسن عبدربه حسن عبدالرحمن35185 80.5بلقس ع بني 

نقليوبعمر حسن عويس جاد35186 58بلقس ع بني 

ن سيد بكري35187 نقليوبعمر حسني  105بلقس ع بني 

نقليوبعمر سعيد فتح هللا محمود35188 50.5بلقس ع بني 

نقليوبعمر طارق سليمان عواد35189 53بلقس ع بني 

نقليوبعمر عبدالنارص صابر سيد35190 32بلقس ع بني 

نقليوبعمر دمحم غازى فضل هللا عبده35191 52بلقس ع بني 

نقليوبعمر محمود مختار محمود35192 99بلقس ع بني 

نقليوبعمر ياش سعيد عبدالعزيز عبداللطيف35193 11بلقس ع بني 

نقليوبعمرو رمضان فهيم دمحم35194 1.5بلقس ع بني 

نقليوبعمرو سعيد فتح هللا محمود35195 82.5بلقس ع بني 

نقليوبعمرو عبدالحليم عمر عبدالحليم ابو الدهب35196 127بلقس ع بني 

نقليوبعمرو محمود كامل عل35197 97.5بلقس ع بني 

ن35198 نقليوبعمرو يوسف عبدالفتاح عبدالرحمن حسي  69بلقس ع بني 

نقليوبعودة دمحم عودة عبدة ابراهيم35199 59.5بلقس ع بني 

 اديب35200
ن
نقليوبفادى امي  جون 81بلقس ع بني 

نقليوبفارس عادل عبدالعزيز سليمان يونس35201 54.5بلقس ع بني 

نقليوبفايز احمد جابر كيشار35202 55بلقس ع بني 

نقليوبفتىح طلعت يوسف عبده35203 !VALUE#بلقس ع بني 



نقليوبفرج ابراهيم فرح عوده35204 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبفريد دمحم فريد ابراهيم35205 23بلقس ع بني 

نقليوبفضل دمحم فضل مدبوىل35206 17بلقس ع بني 

نقليوبفوزى عبدالفتاح فوزى عبدالفتاح عبدالواحد35207 43بلقس ع بني 

نقليوبكرم دمحم كارم بدوي النجدي35208 32.5بلقس ع بني 

نقليوبكريم احمد رفعت يوسف35209 22.5بلقس ع بني 

نقليوبكريم ايمن فتىحي بدوي35210 24بلقس ع بني 

نقليوبكريم حامد عل السعيد35211 65بلقس ع بني 

نقليوبكريم صابر يوسف سيد الدكر35212 48بلقس ع بني 

نقليوبكريم عبدالحميد عبدالرحيم حسن35213 10.5بلقس ع بني 

نقليوبكريم دمحم سعيد احمد35214 59بلقس ع بني 

نقليوبكريم دمحم سيد حسن35215 78بلقس ع بني 

نقليوبلبيب وحيد لبيب صالح35216 8.5بلقس ع بني 

نقليوبمازن ايمن عبدالسميع دمحم35217 23.5بلقس ع بني 

نقليوبمازن محمود دمحم مهدي35218 102بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- ماهر رجب ماهر سالمة 35219 57.5بلقس ع بني 

نقليوبمجدى ايهاب مجدى قرمان35220 47.5بلقس ع بني 

ن جاد هللا35221 نقليوبمحسن عبدالكريم محسن عبدالكريم حسي  70.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم ابراهيم محمود ابراهيم جاد هللا35222 100.5بلقس ع بني 

ن قرمان35223 ن احمد حسي  نقليوبدمحم احمد حسي  8.5بلقس ع بني 

ن السيد بكرى35224 نقليوبدمحم احمد خالد امي  22.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد زينهم حامد35225 68بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد صالح احمد35226 4بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد صبىحي عبدالمنعم35227 97بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد عبدالفتاح ابراهيم35228 121.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد علي علي حسن35229 66بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم رزق35230 93بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد دمحم عبدالواحد سيف35231 73بلقس ع بني 

نقليوبدمحم احمد مصطفن احمد ابو الليل35232 46بلقس ع بني 

نقليوبدمحم اسامة سعيد رزق ابو الدهب35233 122بلقس ع بني 

ى35234 نقليوبدمحم اسامة عبدالرؤف خضن 33بلقس ع بني 

نقليوبدمحم اسالم دمحم عبدالجواد الخوىل35235 127.5بلقس ع بني 

ف دمحم عبدالعليم عبدالحميد35236 نقليوبدمحم اشر 107.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم السعيد السعيد احمد35237 107.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم السيد صابر السيد عبدالفتاح35238 104بلقس ع بني 

 علي ابو صالح35239
ن نقليوبدمحم ايمن صبىحي حسي  55.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم ايهاب فرج عيد35240 39بلقس ع بني 

نقليوبدمحم بالل عبدالعزيز ابراهيم35241 108بلقس ع بني 

نقليوبدمحم تامر دمحم مصطفن35242 98بلقس ع بني 

نقليوبدمحم تامر مصطفن مصطفن35243 75.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم جالل محمود دمحم حسن35244 87بلقس ع بني 

نقليوبدمحم جمال الدين احمد حسن35245 17.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم جمال سيد عبدربه العشماوى35246 28.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم جمال عبدالمنعم سيد ابراهيم35247 37.5بلقس ع بني 

35248
 
نقليوبدمحم جمال عل دسوق 25بلقس ع بني 

نقليوبدمحم حسام احمد السيد حسن35249 81بلقس ع بني 

نقليوبدمحم حسان محمود ابراهيم مصطفن35250 65.5بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم حسن انور عبدالحفيظ 35251 75بلقس ع بني 

نقليوبدمحم حسن عبدالمتعال نوفل35252 15.5بلقس ع بني 

ي احمد عويس35253 نقليوبدمحم حسن عبدالننى 27.5بلقس ع بني 



ن35254 ن دمحم حسي  نقليوبدمحم حسي  114.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم حسينن ماهر عبدالعال يوسف35255 21بلقس ع بني 

نقليوبدمحم خاطر سعيد حسن35256 41.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم خالد سيد مصطفن احمد35257 2بلقس ع بني 

نقليوبدمحم خالد دمحم عبدالخالق دمحم الشيخ35258 86بلقس ع بني 

نقليوبدمحم خالد دمحم ماهر35259 60.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم خطاب ابراهيم عبدهللا خطاب35260 36.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم ربيع صالح احمد عوض35261 65.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم رضا دمحم علي خليفة35262 88بلقس ع بني 

نقليوبدمحم رمضان عواد عبدالخالق35263 96بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سالم كمال احمد35264 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سعيد دمحم حسن دمحم شكر35265 130.5بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم سمي  حسن عل 35266 81بلقس ع بني 

ن بكري35267 نقليوبدمحم سمي  سمي  امي  74.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سمي  عيد سيد35268 62.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سمي  دمحم عبدهللا35269 103بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سيد رشاد حافظ35270 84.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سيد سمي  دمحم رشوان35271 49بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سيد عبدالننى بدوى35272 85بلقس ع بني 

نقليوبدمحم سيد دمحم محمود35273 19بلقس ع بني 

نقليوبدمحم شحات منصور سعد35274 35.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم صابر كامل سيد35275 103بلقس ع بني 

نقليوبدمحم صالح انور صالح35276 75بلقس ع بني 

نقليوبدمحم صبىح سيد عل35277 82بلقس ع بني 

نقليوبدمحم صالح دمحم محمود احمد قرمان35278 119بلقس ع بني 

 حسن علي ابو النيل35279
ن نقليوبدمحم طارق حسي  73.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم طارق حلىمي عبدالعزيز مصطفن35280 33بلقس ع بني 

نقليوبدمحم طارق دمحم توفيق35281 21.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم طارق دمحم حسن دمحم35282 38بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم طارق منصور عل ابو النيل 35283 89بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عادل دمحم رشاد دمحم35284 28.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عاطف دمحم رشاد35285 51.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد35286 51بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عبدالعاىط احمد محمود35287 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز35288 103.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عبداللطيف دمحم امام35289 4بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عبدهللا علي عبدهللا درويش35290 49بلقس ع بني 

ي دمحم دمحم سعيد35291 نقليوبدمحم عبدالننى 67.5بلقس ع بني 

ي عادل عباس رجب35292 نقليوبدمحم عرنى 88بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عماد سيد اسماعيل عويس35293 82بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عماد عبدالوهاب عبدهللا حسن35294 52بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عمرو مجدى حسن دمحم35295 123بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عواد عودة دمحم فرحات35296 68بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عواض دمحم عواد35297 21.5بلقس ع بني 

ن35298 نقليوبدمحم فتىحي ماهر سعيد احمد حسي  58.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم فوزى صالح السيد35299 58.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم فوزي ابراهيم السعيد دمحم35300 52بلقس ع بني 

ن عبدالعزيز35301 نقليوبدمحم كمال دمحم امي  114بلقس ع بني 

ي احمد دمحم ابو فرج35302
نقليوبدمحم لطفن 112بلقس ع بني 

ف35303 نقليوبدمحم ماهر رزق محمود شر 63بلقس ع بني 



ن فرمان35304 ي رزق حسي 
 
نقليوبدمحم ماهر شوق 118بلقس ع بني 

نقليوبدمحم مجدى خضي  دمحم عوض35305 23.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم محفوظ عبدالرحمن عزوز دمحم35306 8.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم محمود عل السعيد دمحم ابو راضن35307 101.5بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم محمود مصطفن النبوى 35308 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبدمحم مصطفن دمحم مصطفن35309 72بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- دمحم ناجح سيد عبدالفتاح 35310 63بلقس ع بني 

نقليوبدمحم نارص سيد عبدالحليم35311 33.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم وائل دمحم عبدالعزيز سيد35312 57.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم وحيد دمحم محمود35313 83بلقس ع بني 

نقليوبدمحم وليد ماهر حسن35314 16بلقس ع بني 

ن زرد35315 نقليوبدمحم ياش دمحم حسن حسي  51بلقس ع بني 

نقليوبدمحم يىحي دمحم رمضان35316 2بلقس ع بني 

نقليوبمحمود ابوشيع عبدالمنعم دمحم35317 42.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود احمد محمود رمضان35318 28بلقس ع بني 

نقليوبمحمود احمد مصطفن احمد35319 39.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود اسماعيل عليوة عبدالحميد محمود فرحان35320 20بلقس ع بني 

نقليوبمحمود اسماعيل دمحم موس35321 55.5بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- محمود تامر دمحم اسماعيل 35322 76.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود جمال دمحم سليمان حسن35323 48.5بلقس ع بني 

ف35324 نقليوبمحمود رضا محمود سيد شر 69بلقس ع بني 

نقليوبمحمود سعد منصور ابراهيم جميل35325 63بلقس ع بني 

ن ابو الدهب35326 نقليوبمحمود شحات حسي  28.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود طارق اسماعيل عبدهللا35327 73بلقس ع بني 

نقليوبمحمود عبدالحميد محمود سليمان قلقيلة35328 10بلقس ع بني 

نقليوبمحمود عبداللطيف دمحم امام فرج35329 25.5بلقس ع بني 

ن منصور دمحم35330 نقليوبمحمود عبدهللا ابو شيع حسي  53.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود عالء دمحم عبدالخالق ابو صالح35331 80بلقس ع بني 

ن دمحم35332 نقليوبمحمود عمر حسي  69بلقس ع بني 

نقليوبمحمود عمرو عرنى رفاع عل راضن35333 24بلقس ع بني 

نقليوبمحمود عيد محمود عيد ابراهيم35334 31بلقس ع بني 

نقليوبمحمود ماهر ابراهيم سيد35335 16.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود مجدى شديد ابراهيم35336 43.5بلقس ع بني 

نقليوبمحمود دمحم احمد يوسف35337 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبمحمود دمحم السيد عبدالجواد35338 55بلقس ع بني 

نقليوبمحمود دمحم سيد سالم35339 70بلقس ع بني 

نقليوبمحمود مصطفن محمود عل35340 110.5بلقس ع بني 

نقليوبمدحت محمود عبدالمقصود سالم35341 79.5بلقس ع بني 

نقليوبمروان احمد سيد عبدالحميد35342 115بلقس ع بني 

نقليوبمروان عماد سعيد سيف35343 132.5بلقس ع بني 

نقليوبمروان دمحم عبدالعزيز سيد35344 27.5بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن ابراهيم مصطفن الجوهري السيد35345 56بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن احمد صالح اسماعيل35346 42بلقس ع بني 

يف35347  احمد عبدالننى شر
نقليوبمصطفن 33بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن احمد عيد دمحم اسماعيل35348 42بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن بدوى علوان بدوى35349 73بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن حسان ابراهيم عبدالعزيز35350 19بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن درويش رشاد درويش35351 60بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن سعيد رجب يوسف35352 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن شديد دمحم سالمة موس35353 20بلقس ع بني 



نقليوبمصطفن عاشور عطية محمود35354 33بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن فراج عبدالعزيز حماد35355 46بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم دمحم عواض35356 51.5بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم محمود سعيد35357 24.5بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم مصطفن عل35358 27.5بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن نادي دمحم عبدالعليم35359 60بلقس ع بني 

نقليوبمصطفن يىحي دمحم رمضان35360 3.5بلقس ع بني 

نقليوبمعاذ فرج عيد منصور عيد35361 14بلقس ع بني 

نقليوبممدوح فؤاد سمي  ابوالدهب35362 42.5بلقس ع بني 

نقليوبممدوح دمحم ممدوح فؤاد35363 25بلقس ع بني 

نقليوبمنصور احمد دمحم عبدالواحد35364 37بلقس ع بني 

ف سيد ابوالدهب35365 نقليوبمنصور اشر 11.5بلقس ع بني 

نقليوبمنصور عبدالحليم منصور الجلب35366 128بلقس ع بني 

نقليوبمنصور مجدي احمد دمحم35367 20بلقس ع بني 

نقليوبمومن اسامة سعيد بركات35368 46.5بلقس ع بني 

نقليوبمومن مسعد ابراهيم عبدالجواد35369 106.5بلقس ع بني 

نقليوبمومن نبيل دمحم شحاته عبدهللا35370 89.5بلقس ع بني 

نقليوبنادر ابراهيم احمد احمد ابراهيم35371 90بلقس ع بني 

نقليوبنادر عواد محمود عبده ابراهيم35372 28.5بلقس ع بني 

نقليوبنض عالء مدحت عبدهللا35373 53.5بلقس ع بني 

نقليوبنور الدين سيد نورالدين عل35374 64.5بلقس ع بني 

نقليوبنور الدين عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح ابراهيم35375 0.5بلقس ع بني 

نقليوبنور الدين عبدهللا سالمة ابوالسعود35376 27.5بلقس ع بني 

نقليوبنور سيد عبدالرحمن عبدالعزيز35377 4بلقس ع بني 

نقليوبنور عماد دمحم حلىم35378 !VALUE#بلقس ع بني 

ن35379  سامح فتىح امي 
ن
نقليوبهان 4بلقس ع بني 

ف صبىح ابراهيم بكرى35380 نقليوبهشام اشر !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبوليد حسان دمحم عبدالعزيز عل35381 110.5بلقس ع بني 

نقليوبوليد عطا هللا عبدالسميع عبدالسميع35382 1.5بلقس ع بني 

ي35383
نقليوبوليد فرج عبدالفتاح عبدالغنن 29.5بلقس ع بني 

ن احمد جمعة مصلىحي السيد35384 نقليوبياسي  77بلقس ع بني 

ن اليمنن منصور احمد35385 نقليوبياسي  117بلقس ع بني 

ن مجدى حسن احمد حسن35386 نقليوبياسي  !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبيامن دمحم عل دمحم35387 31.5بلقس ع بني 

نقليوبيشى عصام صالح محمود35388 20بلقس ع بني 

نقليوبيشي دمحم عطيه عبدالخالق عامر عبدالهادي35389 24بلقس ع بني 

نقليوبيوسف ابراهيم عبدهللا ابراهيم المنىسي35390 71بلقس ع بني 

نقليوبيوسف احمد حلىم شعالن35391 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبيوسف احمد عثمان دمحم35392 15بلقس ع بني 

نقليوبيوسف احمد دمحم بدر الدين35393 52.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف احمد مسعد دمحم35394 31بلقس ع بني 

ف حامد مشحوت35395 نقليوبيوسف اشر 28بلقس ع بني 

ف عباس عبدالجليل35396 نقليوبيوسف اشر 27.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف ايمن رمضان يوسف35397 36.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف تامر احمد حسن احمد قرمان35398 81.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف جالل رمضان عبدالخالق فرج بكري35399 20بلقس ع بني 

نقليوبيوسف حسن فرج سيد35400 35بلقس ع بني 

ن عبدالرازق عبدالحليم اسماعيل35401 نقليوبيوسف حسي  33بلقس ع بني 

نقليوبيوسف خالد رمضان عبدالسالم35402 52.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف خالد عبدالفضيل سيد ابو صالح35403 78بلقس ع بني 



نقليوبيوسف رافت احمد سالم35404 40.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف ربيع اسماعيل موس مشه35405 98بلقس ع بني 

نقليوبيوسف رمضان امبانى حمودة35406 16.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف سمي  سيد عواد35407 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبيوسف سيد سالم عرفة35408 20بلقس ع بني 

نقليوبيوسف سيد دمحم حسن35409 15بلقس ع بني 

نقليوبيوسف صالح هاشم دمحم عطيه عبدربه35410 93.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف طارق عيد عبدالعظيم35411 35بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عادل فكرى دمحم صادق35412 115.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عبدالحميد عل احمد فايد35413 63.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عبدالسميع فهيم مهنن35414 92بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عبدهللا سليمان دمحم35415 48.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عبدالننى بيوىم دمحم السيد35416 72.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عصام حماده عباس35417 61.5بلقس ع بني 

يف35418 نقليوبيوسف عالء دمحم دمحم الشر 49.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عل صابر عل مرس35419 24.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف عيد سعيد شعبان35420 42.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف فضل سيد دمحم عبدالصمد35421 29بلقس ع بني 

نقليوبيوسف كارم محمود خليل35422 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبيوسف كامل دمحم كامل35423 103بلقس ع بني 

نقليوببسيطه- يوسف ماهر صبىح عل 35424 87بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم رمضان عبدالواحد35425 69.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد احمد متوىلي35426 13بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد راغب احمد عبدالعال35427 122.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد عبدالخالق35428 108.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سيد عبدالغنن35429 9بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم شعبان يونس35430 63بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم عبدالرازق عبداللة عطاهلل35431 22.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف دمحم فاروق محمود35432 30بلقس ع بني 

نقليوبيوسف نارص عاشور عاشور35433 76بلقس ع بني 

 عبدالمنصف احمد35434
ن
نقليوبيوسف هان 67بلقس ع بني 

 ابو شهدة35435
ن
نقليوبيوسف وليد عبدالشاق 49.5بلقس ع بني 

ي35436
 
نقليوبيوسف وليد دمحم سيد احمد دسوق 102.5بلقس ع بني 

ي غريب درويش35437
نقليوبيوسف ياش لطفن 14بلقس ع بني 

نقليوبيوسف ياش دمحم احمد دمحم35438 10.5بلقس ع بني 

108بلقس ع بناتقليوباحالم ابراهيم صالح سيد35439

ي سعيد35440 138بلقس ع بناتقليوباروى ايمن عبدالننى

88.5بلقس ع بناتقليوباشاء جمال صالح عبدالخالق دمحم ابوصالح35441

34بلقس ع بناتقليوباشاء حمدى سعيد احمد35442

64.5بلقس ع بناتقليوباشاء رفاع عبدالعزيز حماد35443

ف35444 101.5بلقس ع بناتقليوباشاء سعيد احمد سيد شر

108.5بلقس ع بناتقليوباشاء صالح عطيه صالح دمحم35445

105بلقس ع بناتقليوباشاء عبدالننى ابوالسعود عبدالوهاب35446

ن شكر35447 43.5بلقس ع بناتقليوباشاء عبدالواحد سيد عبدالواحد حسي 

ي فايد35448
 
14.5بلقس ع بناتقليوباشاء فايد عبدالفتاح الدسوق

11.5بلقس ع بناتقليوباشاء دمحم العزب سالم35449

129.5بلقس ع بناتقليوباسماء ابراهيم جمال عبدالعزيز35450

ن عاشور عل35451 107بلقس ع بناتقليوباسماء امي 

31.5بلقس ع بناتقليوباسماء حسن عبدالننى احمد35452

ن35453 ن عبدالرحيم حسي  !VALUE#بلقس ع بناتقليوباسماء سامح حسي 



23.5بلقس ع بناتقليوباسماء سعيد اسماعيل صالح35454

115.5بلقس ع بناتقليوباسماء صالح فرج صالح35455

65بلقس ع بناتقليوباصالة ابو شيع راضن دمحم راضن35456

84بلقس ع بناتقليوباالء احمد عبدالعاىطي احمد35457

106بلقس ع بناتقليوباالء احمد دمحم احمد35458

119.5بلقس ع بناتقليوباالء اسامة مصطفن احمد35459

ن35460 ن هاشم حسي  123.5بلقس ع بناتقليوباالء حسي 

98.5بلقس ع بناتقليوباالء فيصل محمود سالم صبيح عواد35461

123بلقس ع بناتقليوباالء دمحم اسعد حسن35462

ف ابراهيم عبدالجواد35463 117.5بلقس ع بناتقليوبامنه اشر

128.5بلقس ع بناتقليوبامنيه صابر عفيفن سيد35464

95.5بلقس ع بناتقليوبامنيه صبىح عبدالخالق حسن35465

ه اكرم رضا بليغ35466 15بلقس ع بناتقليوبامي 

ه رضا دمحم حسن دمحم شكر35467 124بلقس ع بناتقليوبامي 

ه عبدالعزيز كامل سيد محمود 35468 80.5بلقس ع بناتقليوببسيطه- امي 

ه عبدالواحد سعد عبدالواحد سعد35469 18.5بلقس ع بناتقليوبامي 

ه مصطفن دمحم رزق35470 58بلقس ع بناتقليوبامي 

43.5بلقس ع بناتقليوبايمان رمضان مرس حسن35471

79.5بلقس ع بناتقليوبايمان ساىم عبدهللا رجب35472

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبايمان سعيد عيد دمحم35473

ي عبدالجواد دمحم35474 55بلقس ع بناتقليوبايمان صيى

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبايمان محمود عبدالتواب حجازى احمد35475

57.5بلقس ع بناتقليوبايمان مسلم حامد دمحم بيوىم عثمان35476

61بلقس ع بناتقليوبايه احمد سمي  حسن35477

79بلقس ع بناتقليوبايه احمد سيد عمر35478

92.5بلقس ع بناتقليوببسيطه- ايه خالد حسنن فؤاد سيد 35479

49.5بلقس ع بناتقليوببسيطه- ايه ساىمي سعيد احمد احمد 35480

111.5بلقس ع بناتقليوبايه صابر حسن حسن جميل35481

122بلقس ع بناتقليوبايه صابر عبدالعال دمحم35482

122.5بلقس ع بناتقليوبايه صابر دمحم ابراهيم جميل35483

85.5بلقس ع بناتقليوبايه عرفه شكرى عبدالقادر دمحم35484

29بلقس ع بناتقليوبايه عل ماهر عبدالرازق35485

96.5بلقس ع بناتقليوبايه مجدى عبدالجواد حسن35486

90بلقس ع بناتقليوبايه دمحم عبدالمتعال سيد35487

93بلقس ع بناتقليوببسيطه- ايه دمحم كمال فؤاد 35488

44.5بلقس ع بناتقليوبايه دمحم دمحم مروان35489

29.5بلقس ع بناتقليوببسمله حسن احمد عبدالعال35490

33.5بلقس ع بناتقليوببسمله سامح فتىح عويس جاد35491

88بلقس ع بناتقليوببسمله محمود دمحم عبدالعزيز35492

85.5بلقس ع بناتقليوببسمله هيثم دمحم عاطف35493

42بلقس ع بناتقليوببسمه سيد عبدالغفار سيد35494

64.5بلقس ع بناتقليوببسنت جمال عبدالنارص حسن ابراهيم35495

19.5بلقس ع بناتقليوببسنت ربيع عطية سيد عرام35496

133.5بلقس ع بناتقليوببسنت عل هاشم عل35497

89بلقس ع بناتقليوببسنت دمحم محمود دمحم35498

128بلقس ع بناتقليوببسنت محمود طه اسماعيل35499

16.5بلقس ع بناتقليوببشاير الشحات كمال الدين علي35500

 بدوي سالم علي مصطفن 35501
ن
62.5بلقس ع بناتقليوبسمع- تهان

103بلقس ع بناتقليوبجميله سعيد محمود مصطفن35502

106بلقس ع بناتقليوبجميله سليمان سالمة عبدالمنعم سالمة35503



131.5بلقس ع بناتقليوبجنا دمحم طه اسماعيل35504

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبجنا مصطفن عبدالفتاح دمحم امام35505

91بلقس ع بناتقليوبجنه اسامة كمال عواد35506

يف عزت عبدالواحد35507 135بلقس ع بناتقليوبجنن شر

134.5بلقس ع بناتقليوبجنن وليد طة احمد الجمال35508

100بلقس ع بناتقليوبجهاد عميد الدين رمضان عبدالوهاب35509

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبحبيبه رجب موس زيدان35510

83.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه رضا عبدهللا اسماعيل35511

 فتىح السيد35512
 
31.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه شوق

ن دمحم35513 75.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه عل حسي 

104.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه دمحم حسن عبدالعزيز35514

96.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه محمود دمحم محمود علي35515

84.5بلقس ع بناتقليوببسيطه- حبيبه مصطفن سيد دمحم 35516

132.5بلقس ع بناتقليوبحبيبه منصور صالح خليل محمود35517

89بلقس ع بناتقليوبحسناء احمد حسن سالم محمود احمد35518

88بلقس ع بناتقليوبحنان حجاج عبدالنارص زينهم دمحم35519

123بلقس ع بناتقليوبحنان ياش دمحم ابراهيم35520

ن نارص اسماعيل عبدالمجيد35521 108بلقس ع بناتقليوبحني 

92بلقس ع بناتقليوبخلود عمر دمحم دمحم جميل35522

51بلقس ع بناتقليوبخلود كامل عبدالعزيز دمحم عل35523

114.5بلقس ع بناتقليوبداليا دمحم احمد الخوىلي35524

 رضا سيد احمد35525
ن
131.5بلقس ع بناتقليوبداليا هان

34بلقس ع بناتقليوبدعاء سامح يونس عواد35526

16بلقس ع بناتقليوبدعاء عيد الصغي  حسن السيد35527

121.5بلقس ع بناتقليوبدعاء فرج عيد سالم جميل35528

16بلقس ع بناتقليوبدعاء مجدى حسن احمد35529

19.5بلقس ع بناتقليوبدعاء دمحم صبىح كامل مصطفن35530

ي دمحم سالمة فرج35531
48بلقس ع بناتقليوبدنيا حسنن

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبدنيا شاكر رضا شاكر عبدهللا35532

32بلقس ع بناتقليوبدنيا طاهر فضل عبدالعزيز35533

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبدنيا عبدالمنتض جميل سيف35534

21.5بلقس ع بناتقليوبدنيا محمود علي دمحم ابراهيم35535

20بلقس ع بناتقليوبدهب ايمن رمضان يوسف35536

53.5بلقس ع بناتقليوبراما عبدالحميد عبدالحميد دمحم شكر35537

ن امام احمد منصور35538 !VALUE#بلقس ع بناتقليوبرانا حسي 

102.5بلقس ع بناتقليوبرباب احمد عبدالجواد احمد35539

114.5بلقس ع بناتقليوبرحاب احمد عبدالجواد احمد35540

72.5بلقس ع بناتقليوبرضا سامح عيد عبدالرحيم35541

ف ابوشيع عليوه خالد35542 92.5بلقس ع بناتقليوبرضوى اشر

108بلقس ع بناتقليوبرضوى عبدالعزيز سيد عبدالعزيز35543

110بلقس ع بناتقليوبرضوى منصور حامد عبدالغنن35544

ي35545
ن عبدالحميد راضن 122بلقس ع بناتقليوبروان ابراهيم حسي 

117بلقس ع بناتقليوبروان عبدالقادر دمحم دمحم البلبيىس35546

ن35547 63بلقس ع بناتقليوبرودينا ياش احمد حسي 

113بلقس ع بناتقليوبريتاج عالء ابراهيم عبدالعزيز35548

38بلقس ع بناتقليوبريهام وحيد لبيب صالح35549

44.5بلقس ع بناتقليوبزينب احمد مصطفن عبدالعال35550

124.5بلقس ع بناتقليوبزينب كامل فرج فؤاد35551

106بلقس ع بناتقليوبزينب دمحم سعيد عبدالفتاح35552

117.5بلقس ع بناتقليوبساره احمد محمود سيد35553



109.5بلقس ع بناتقليوبساره ربيع عبدالكريم ابراهيم السيد عرام35554

103.5بلقس ع بناتقليوبساره سعيد عبدهللا احمد35555

112.5بلقس ع بناتقليوبساره عبدالكريم عطية عبدالكريم35556

90.5بلقس ع بناتقليوبساره عزالدين عبدالمنعم دمحم35557

92.5بلقس ع بناتقليوبساره دمحم فرج دمحم محمود قرمان35558

77بلقس ع بناتقليوبساره دمحم كامل دمحم35559

56.5بلقس ع بناتقليوبساميه حسن مصطفن مصطفن35560

ي حمزة جميل35561
ي سالمة حسنن

95بلقس ع بناتقليوبساميه حسنن

125.5بلقس ع بناتقليوبساميه صبىح دمحم عل جميل35562

ف سيد35563 54بلقس ع بناتقليوبسعاد سيد كمال شر

13.5بلقس ع بناتقليوبسعاد صبىحي سعيد عبدالحميد شحاته35564

114.5بلقس ع بناتقليوبسلىم سامح محمود شحات35565

80.5بلقس ع بناتقليوبسلىم سالمة دمحم سالمة35566

ي سالم عبدالعال35567 48بلقس ع بناتقليوبسلىم صيى

95.5بلقس ع بناتقليوبسلىم دمحم فوزى سيد35568

107بلقس ع بناتقليوبسلىم محمود دمحم محمود35569

 بشي 35570
119بلقس ع بناتقليوبسلىم مصطفن عوض مصطفن

ي شكري محفوظ35571
ن
127بلقس ع بناتقليوبسلىم هان

88بلقس ع بناتقليوبسلىم وليد عبدالعزيز حامد عوض35572

ن35573 99.5بلقس ع بناتقليوبسما عماد احمد امي 

93بلقس ع بناتقليوبسماح علي فرج علي35574

ي35575
80.5بلقس ع بناتقليوبسمر سالم سالم علي راضن

105بلقس ع بناتقليوبسمر سمي  ابراهيم عبدهللا35576

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبسمر عمرو رمضان عمرو35577

17.5بلقس ع بناتقليوبسمر دمحم دمحم سيد35578

48.5بلقس ع بناتقليوبسمر نارص دمحم سليمان35579

ه طارق السيد 35580 60.5بلقس ع بناتقليوبسمي 

61بلقس ع بناتقليوبسهام ايمن حلىم ابراهيم35581

73بلقس ع بناتقليوبسهام يشي السيد اسماعيل35582

31.5بلقس ع بناتقليوبسهي  عماد التهاىم السيد35583

وق احمد رشاد درويش35584 100بلقس ع بناتقليوبشر

ن عيد احمد35585 وق امي  !VALUE#بلقس ع بناتقليوبشر

ن منصور عبدالحميد35586 وق حسي  51.5بلقس ع بناتقليوبشر

وق رجب منصور ابراهيم35587 34بلقس ع بناتقليوبشر

وق شاهر عبدالحليم عبدالمنعم عبدالحليم35588 58.5بلقس ع بناتقليوبشر

وق عل حبيشه عل35589 75بلقس ع بناتقليوبشر

وق كرم فاروق دمحم35590 112.5بلقس ع بناتقليوبشر

وق دمحم كامل دمحم35591 56بلقس ع بناتقليوبشر

47.5بلقس ع بناتقليوبشهد ابراهيم محمود حنفن35592

84.5بلقس ع بناتقليوبشهد احمد جمال صالح35593

وك35594 15.5بلقس ع بناتقليوبشهد احمد رزق دمحم ميى

120بلقس ع بناتقليوبشهد احمد دمحم ابراهيم35595

7بلقس ع بناتقليوبشهد احمد دمحم عبدالخالق35596

56.5بلقس ع بناتقليوبشهد اسامة بيوىم دمحم السيد احمد35597

122.5بلقس ع بناتقليوبشهد حسن دمحم دمحم35598

ن سعيد35599 125بلقس ع بناتقليوبشهد سعيد امي 

31بلقس ع بناتقليوبشهد صالح مصطفن صالح35600

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبشهد عبدالحميد جمعة عبدالحميد35601

77.5بلقس ع بناتقليوبشهد مجدى سمي  سالمة35602

ف35603 74.5بلقس ع بناتقليوبشهد دمحم كمال شر



61.5بلقس ع بناتقليوبشيماء ابراهيم اسماعيل دمحم35604

122بلقس ع بناتقليوبشيماء جمال عبدالعزيز حسن35605

يف صبىحي عبدالحميد35606 103بلقس ع بناتقليوبشيماء شر

93بلقس ع بناتقليوبشيماء عبدالعال دمحم عبدالعال رضوان35607

35.5بلقس ع بناتقليوبشيماء عمرو رمضان عمرو35608

121.5بلقس ع بناتقليوبشيماء دمحم حامد عبدالعزيزدمحم عبدالعزيز35609

129.5بلقس ع بناتقليوبصباح احمد سيد عواد35610

92بلقس ع بناتقليوبصباح سالمة عبدالخالق ابراهيم مرس جاد اللة35611

100.5بلقس ع بناتقليوبصباح عبداللطيف صالح عبداللطيف35612

59.5بلقس ع بناتقليوبصباح دمحم صبيح مرس35613

129بلقس ع بناتقليوبصفا مصطفن سيد عثمان35614

54.5بلقس ع بناتقليوبضىح عمرو صالح دمحم35615

31بلقس ع بناتقليوبعبي  رجب عطية عبدالعزيز حسن35616

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبعبي  دمحم محمود عبدهللا35617

14.5بلقس ع بناتقليوبعزه بخيت رمضان بخيت35618

25بلقس ع بناتقليوبعزيزة دمحم سليمان مسعد35619

65.5بلقس ع بناتقليوبعزيزه محمود خميس حسن35620

ن دمحم35621 15.5بلقس ع بناتقليوبعال سيد حسي 

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبغاده رجب دمحم عبدالمنصف35622

133.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه ابراهيم اسماعيل شافعي35623

72بلقس ع بناتقليوبفاطمه ابراهيم حسان ابراهيم دمحم غراب35624

124بلقس ع بناتقليوبفاطمه ابراهيم سعيد احمد35625

80بلقس ع بناتقليوبفاطمه احمد اسماعيل عبدالرحمن ابو غريبة35626

54.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه احمد فرج دمحم35627

104.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه احمد دمحم اسماعيل35628

45بلقس ع بناتقليوبفاطمه الزهراء رضا دمحم احمد35629

122.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه ايهاب بدوي ابراهيم35630

14.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه رجب سيد دمحم35631

25.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه سيد احمد عطية دمحم35632

76بلقس ع بناتقليوبفاطمه صبىح عبدالمجيد دمحم35633

16بلقس ع بناتقليوبفاطمه عبدالحفيظ سعيد عبدالحفيظ35634

34.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه عبده عطا عبده35635

ن35636 17بلقس ع بناتقليوبفاطمه فضل دمحم حسي 

43.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه لطفن صابر زىك35637

20بلقس ع بناتقليوبفاطمه ماهر حلىم رجب35638

32.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه دمحم احمد محمود احمد ابو الدهب35639

93.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه دمحم رزق عبدالجواد35640

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبفاطمه دمحم عل عواد35641

98.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه دمحم مرزوق عفيفن35642

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبفاطمه دمحم مسلم عليان35643

29بلقس ع بناتقليوبفاطمه محمود عل محمود35644

95.5بلقس ع بناتقليوبفاطمه نارص احمد سيد35645

89بلقس ع بناتقليوبفاطمه وائل فرج عبدالحميد35646

75بلقس ع بناتقليوبفاطمه يوسف عبدالرازق يوسف35647

93بلقس ع بناتقليوبفتحيه ماهر احمد عبدالرحمن35648

ف حمدي قليد35649 49بلقس ع بناتقليوبفرح اشر

36.5بلقس ع بناتقليوبفوزيه رمضان ابوشيع سالم35650

97بلقس ع بناتقليوبكريمان سيد اسماعيل احمد35651

ف اسماعيل اسماعيل35652 !VALUE#بلقس ع بناتقليوبكوثر اشر

10.5بلقس ع بناتقليوبلبنن دمحم عبدالعزيز اسماعيل35653



41بلقس ع بناتقليوبليل مصطفن اسماعيل عبدالمجيد35654

57.5بلقس ع بناتقليوبماجده حسان عبدالمنعم ابراهيم35655

55بلقس ع بناتقليوبمادونا ماجد حلىم برسوم35656

93.5بلقس ع بناتقليوبمرفانا احمد سعد صادق احمد35657

58بلقس ع بناتقليوبمرفت رمضان فتىحي حسن35658

18.5بلقس ع بناتقليوبمروه صبىحي عبدالعزيز عبدالفتاح35659

22بلقس ع بناتقليوبمروه عادل احمد عبدالحميد35660

ف35661 109بلقس ع بناتقليوبمروه عبده علي دمحم ابراهيم شر

60بلقس ع بناتقليوبمريم ابراهيم حلىمي مصطفن35662

116.5بلقس ع بناتقليوبمريم ابراهيم صالح اسماعيل35663

97بلقس ع بناتقليوبمريم احمد شعبان سيد دمحم35664

128بلقس ع بناتقليوبمريم احمد عبدالحميد عبدالحكيم35665

112بلقس ع بناتقليوبمريم احمد عبدالواحد عبدالعزيز35666

ي35667
129.5بلقس ع بناتقليوبمريم احمد محمود قاضن

ف عبدالحميد عبدالعزيز35668 119بلقس ع بناتقليوبمريم اشر

59بلقس ع بناتقليوبمريم حسن سيد حسن35669

106.5بلقس ع بناتقليوبمريم حلىم عل احمد فايد35670

133.5بلقس ع بناتقليوبمريم حمادة دمحم دمحم االلفن35671

82.5بلقس ع بناتقليوبمريم حمدى احمد احمد35672

127بلقس ع بناتقليوبمريم رزق سالمة رزق35673

58بلقس ع بناتقليوبمريم رضا عبدالبديع اسماعيل35674

63بلقس ع بناتقليوبمريم صابر رزق عبدربه35675

126.5بلقس ع بناتقليوبمريم ضياء دمحم طلبة35676

51بلقس ع بناتقليوبمريم عاطف سعيد دمحم عبدالمجيد بكرى35677

119بلقس ع بناتقليوبمريم عاطف عبدهللا حسن35678

يف35679 123.5بلقس ع بناتقليوبمريم عبدالحميد محمود دمحم احمد شر

105.5بلقس ع بناتقليوبمريم عبدالعزيز بكر عبدالعزيز35680

127.5بلقس ع بناتقليوبمريم عبدهللا عبدالرازق دمحم35681

100بلقس ع بناتقليوبمريم كمال محمود دمحم35682

91بلقس ع بناتقليوبمريم ماهر رمضان فراج35683

120بلقس ع بناتقليوبمريم ماهر عبدالفتاح مرزوق ريان35684

!VALUE#بلقس ع بناتقليوببسيطه- مريم مجدى رجب عبدالغفار 35685

92.5بلقس ع بناتقليوبمريم دمحم حامد محمود دمحم عويس35686

116بلقس ع بناتقليوبملك احمد رمضان صالح جميل35687

91بلقس ع بناتقليوبملك احمد عبدالواحد عبدالعزيز قرمان35688

115.5بلقس ع بناتقليوبملك احمد دمحم عل حسن35689

96.5بلقس ع بناتقليوبملك سعيد سيد ابراهيم35690

يف35691 99.5بلقس ع بناتقليوبملك عادل سليمان دمحم الشر

120.5بلقس ع بناتقليوبملك عاطف عبدالجواد ابو السعود الشيخ35692

120بلقس ع بناتقليوبملك عبدهللا دمحم احمد35693

114.5بلقس ع بناتقليوبملك عرنى احمد دمحم35694

ن فرحان35695  رزق حسي 
 
93بلقس ع بناتقليوبملك عالء شوق

10.5بلقس ع بناتقليوبملك عل احمد احمد35696

60بلقس ع بناتقليوبملك علي سعيد علي35697

99.5بلقس ع بناتقليوبملك علي دمحم محمود عبدالحميد جاللة35698

20بلقس ع بناتقليوبملك عمرو علي دمحم35699

104.5بلقس ع بناتقليوبملك عمرو عيد عبدالعزيز35700

62.5بلقس ع بناتقليوبملك دمحم احمد سعد35701

86.5بلقس ع بناتقليوبملك محمود دمحم داوود35702

85بلقس ع بناتقليوبمنار ابراهيم حلىم دمحم35703



109.5بلقس ع بناتقليوبمنار احمد عيد ابراهيم شهاب الدين35704

 اسماعيل35705
 
!VALUE#بلقس ع بناتقليوبمنار اسماعيل شوق

15.5بلقس ع بناتقليوبمنار جمعة عبدالكريم ابرهيم35706

60.5بلقس ع بناتقليوبمنار رمضان ابو شيع محمود شكر35707

121بلقس ع بناتقليوبسمع- منار سيد محمود سيد جميل 35708

94بلقس ع بناتقليوبمنار مجدى صالح عبدالمنعم35709

ي سيد حسن شيىمي35710
ن
51بلقس ع بناتقليوبمنار هان

101.5بلقس ع بناتقليوبمنال تامر دمحم عبدالعزيز35711

108.5بلقس ع بناتقليوبمنة هللا احمد عيد ابراهيم شهاب الدين35712

125بلقس ع بناتقليوبمنة هللا ايمن دمحم عل35713

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبمنة هللا سيد دمحم عبدالغنن35714

44.5بلقس ع بناتقليوبمنة هللا عماد سعيد توفيق ابو سعدة35715

ف الدين35716 !VALUE#بلقس ع بناتقليوبمنة هللا عماد سيد شر

46.5بلقس ع بناتقليوبمنة هللا ماهر حماد عبدالخالق حماد35717

ف35718 24بلقس ع بناتقليوبمنة هللا مجدى احمد سيد شر

31.5بلقس ع بناتقليوبمنة هللا مجدى دمحم عبدالرحمن35719

33بلقس ع بناتقليوبمنة هللا محسن ابراهيم ابو غريبة35720

ن35721 ن صالح حسي  55.5بلقس ع بناتقليوبمنة حسي 

45.5بلقس ع بناتقليوبمنة صالح دمحم دمحم35722

49.5بلقس ع بناتقليوبمنة ياش دمحم غريب35723

28بلقس ع بناتقليوبمنه فرج عل عبدالفتاح فرج35724

يف35725 77بلقس ع بناتقليوبمنه ياش فوزى سيد شر

88.5بلقس ع بناتقليوبمنن احمد عبدالكريم شبل عمر35726

112بلقس ع بناتقليوبمنن حسن عبدالخالق سيد عل35727

52.5بلقس ع بناتقليوبمنن ربيع عاشور عبدالفتاح35728

30.5بلقس ع بناتقليوبمنن عمرو دمحم سالمة35729

101.5بلقس ع بناتقليوبمنن كرم رجب زيدان35730

19بلقس ع بناتقليوبمنن دمحم عادل دمحم35731

26بلقس ع بناتقليوبمنن وائل سالمة سليمان35732

ه دمحم كمال دمحم ابراهيم35733 107.5بلقس ع بناتقليوبمني 

ف رمضان احمد35734 118بلقس ع بناتقليوبمومنه اشر

107بلقس ع بناتقليوبىم ايمن ابوشيع احمد35735

109بلقس ع بناتقليوبىم خالد محمود راشد35736

33.5بلقس ع بناتقليوبىم سعيد منصور عبدالخالق35737

46بلقس ع بناتقليوبىم سيد دمحم احمد35738

61.5بلقس ع بناتقليوبىم صبىح عل سعودى35739

117.5بلقس ع بناتقليوبىم دمحم عبدهللا نجم متوىلي35740

ي35741
ن
ف يوسف سيد تون 15بلقس ع بناتقليوبناديه اشر

30بلقس ع بناتقليوبناديه صدام يوسف سيد35742

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبناديه كريم عبدالرحمن حسن عبدالرحمن35743

وك عفيفن سيد35744 55بلقس ع بناتقليوبناديه ميى

118.5بلقس ع بناتقليوبناديه متوىل محمود متوىل35745

123بلقس ع بناتقليوبنجالء عصام صالح عبداللطيف35746

94بلقس ع بناتقليوبندا احمد سعيد مرزوق35747

17بلقس ع بناتقليوبندا وليد دمحم عبدالخالق35748

35749
 
52.5بلقس ع بناتقليوبندى ابراهيم جالل عبدالباق

102بلقس ع بناتقليوبندى رضا دمحم ابراهيم35750

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبندى رمضان اسماعيل رمضان35751

49بلقس ع بناتقليوبندى دمحم رمضان محروس35752

100.5بلقس ع بناتقليوبندى دمحم رمضان دمحم35753



129.5بلقس ع بناتقليوبندى دمحم عيد ابراهيم35754

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبندى مرع سيد مرع35755

ن35756 ن دمحم حسي  16بلقس ع بناتقليوبنسمه سيد حسي 

26.5بلقس ع بناتقليوبنسمه عبدة محمود عبدة ابراهيم35757

64بلقس ع بناتقليوبنعمه دمحم حسن سعد احمد35758

67بلقس ع بناتقليوبنعناعة رجب سعيد مصطفن عبدالعال جميل35759

124.5بلقس ع بناتقليوبنور الهدى وليد مصلح رزق35760

12.5بلقس ع بناتقليوبنور عبدالننى حامد سليمان35761

يف عمي  حسان35762 21.5بلقس ع بناتقليوبنورا شر

ن منصور دمحم35763 89.5بلقس ع بناتقليوبنورا عبدهللا ابو شيع حسي 

54.5بلقس ع بناتقليوبنورهان حمدان دمحم دمحم35764

67بلقس ع بناتقليوبنورهان عبدالننى محمود احمد35765

118بلقس ع بناتقليوبهاجر ابراهيم سيد كامل35766

ن عبدالوهاب عبدالحليم35767 30.5بلقس ع بناتقليوبهاجر حسي 

45.5بلقس ع بناتقليوبهاجر ربيع عبدالرازق عبدالكريم35768

ي بيوىمي عماره35769
 
101بلقس ع بناتقليوبهاجر رمضان شوق

111بلقس ع بناتقليوبهاجر عادل شديد علي علي الجلب35770

20بلقس ع بناتقليوبهاجر عالء دمحم عبدالمجيد35771

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبهاجر دمحم احمد السيد35772

53.5بلقس ع بناتقليوبهاجر دمحم احمد مصطفن35773

50بلقس ع بناتقليوبهاجر دمحم عطا حسن الشيخ35774

125بلقس ع بناتقليوبهاجر محمود شلقاىم قطب35775

129بلقس ع بناتقليوبهاجر وليد عامر عبدالفتاح35776

49.5بلقس ع بناتقليوبهاله دمحم مجدى عثمان35777

19بلقس ع بناتقليوبهايدى خالد عبدالباسط ابوزيد ابو زيد35778

117بلقس ع بناتقليوبهدى احمد اسماعيل احمد35779

24بلقس ع بناتقليوبهدى عبدالعزيز مصطفن عبدالخالق35780

82.5بلقس ع بناتقليوبهدى دمحم محمود احمد35781

32.5بلقس ع بناتقليوبهدى مصطفن كامل احمد حسن35782

يف35783 80بلقس ع بناتقليوبهدير احمد ابراهيم عبداللة شر

110.5بلقس ع بناتقليوبهدير السيد صابر السيد35784

24بلقس ع بناتقليوبهنا احمد دمحم احمد35785

80.5بلقس ع بناتقليوبهنا سعد عبدالحليم السيد صالح35786

69.5بلقس ع بناتقليوبهنا طلعت ناجح عودة35787

!VALUE#بلقس ع بناتقليوبهناء السيد جمال السيد عليوة35788

41بلقس ع بناتقليوبهند سعد محروس عبدالمقصود عبدهللا35789

44بلقس ع بناتقليوبهند ناجى عبدالعزيز عواد35790

11بلقس ع بناتقليوبوفاء انور دمحم حسن35791

ي حسن35792
52.5بلقس ع بناتقليوبوفاء دمحم عبدالغنن

49.5بلقس ع بناتقليوبيارا جميل دمحم عبدالخالق35793

92بلقس ع بناتقليوبيارا عصام صالح عبداللطيف35794

 اكراىمي عبدهللا سيد35795
ن 42بلقس ع بناتقليوبياسمي 

ن السيد السيد دمحم35796 38بلقس ع بناتقليوبياسمي 

ن دمحم محمود حنفن35797 48بلقس ع بناتقليوبياسمي 

39الصحابة الخاصةقليوباحالم عوض عبدالننى سالمه35798

41الصحابة الخاصةقليوباالء سعيد عيد حسب هللا35799

 نض دمحم35800
ن
112.5الصحابة الخاصةقليوبجنن هان

105الصحابة الخاصةقليوبحبيبه ياش احمد جمعه35801

134الصحابة الخاصةقليوبخديجه دمحم عبدالرؤف عل35802

133الصحابة الخاصةقليوبخلود سيد اسماعيل سيد35803



118.5الصحابة الخاصةقليوبرؤفه رجب كمال عبدالمقصود35804

131الصحابة الخاصةقليوبريهام حسن ابراهيم دمحم35805

108.5الصحابة الخاصةقليوبشاهنده سعد محمود حسن دمحم نجيب35806

20.5الصحابة الخاصةقليوبشهد السيد ابراهيم احمد35807

103الصحابة الخاصةقليوبشهد دمحم ابراهيم سيد35808

ة سعد محمود حسن دمحم نجيب35809 64الصحابة الخاصةقليوبشهي 

91.5الصحابة الخاصةقليوبمارينا مجدي نجيب ابراهيم35810

ي عزت نارص35811
73.5الصحابة الخاصةقليوبملك مصطفن

52الصحابة الخاصةقليوبنجالء مرزوق عبدالخالق عبدالعزيز35812

45.5الصحابة الخاصةقليوببراء اسماعيل عبدالرازق اسماعيل35813

 ثروت السيد زىكي35814
ن 87.5الصحابة الخاصةقليوبحسي 

42.5الصحابة الخاصةقليوبربيع حافظ ربيع حافظ35815

7الصحابة الخاصةقليوبعبدالتواب طاهر عبدالتواب عبدالرازق35816

89.5الصحابة الخاصةقليوبدمحم احمد سيد عبدالخالق35817

91الصحابة الخاصةقليوبدمحم اسامة دمحم حافظ35818

18.5الصحابة الخاصةقليوبدمحم حسام دمحم عبدالمومن35819

35.5الصحابة الخاصةقليوبمنصور جميل سيد عبدهللا ابراهيم35820

42الصحابة الخاصةقليوبنور الدين دمحم صبىحي سالم35821

107.5الصحابة الخاصةقليوبيوسف دمحم اسماعيل احمد35822

66.5زاوية النجار ع مقليوباشاء صبىحي احمد رفاعي35823

69زاوية النجار ع مقليوباشاء عبدالننى سيد اسماعيل السداوى35824

63.5زاوية النجار ع مقليوباشاء عزت جمعه هاشم35825

18زاوية النجار ع مقليوباسماء بهاء بيوىمي عبدالحكيم35826

36زاوية النجار ع مقليوباسماء عل حسن عل احمد35827

ي دمحم35828 117زاوية النجار ع مقليوباسماء دمحم عبدالننى

123.5زاوية النجار ع مقليوباسماء مصطفن اسماعيل عل35829

 عيد سيد دمحم35830
ن
64.5زاوية النجار ع مقليوباسماء هان

116.5زاوية النجار ع مقليوبافنان حازم عبدالهادى عل دمحم35831

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبامل دمحم علي علي35832

ه عبدالرحمن مصطفن عبدالرحمن راجح35833 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبامي 

59زاوية النجار ع مقليوبايات احمد ابراهيم عل سالم35834

59زاوية النجار ع مقليوبايمان ادهم سيد غنيىم عيد35835

ف حسن عل عل35836 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبايمان اشر

25زاوية النجار ع مقليوبايمان رجب جمال دمحم خليل35837

72.5زاوية النجار ع مقليوبايمان عادل وجيه عبدالعظيم دمحم35838

ن35839 52زاوية النجار ع مقليوبايمان عل احمد عل ابواليوسفي 

65.5زاوية النجار ع مقليوبايمان عمرو عبدهللا صالح سعد35840

59زاوية النجار ع مقليوبايه علي فرج علي35841

57زاوية النجار ع مقليوبايه دمحم رمضان حلىم دمحم35842

74.5زاوية النجار ع مقليوبايه دمحم عطا اسماعيل35843

ن عبدالرحمن35844 72زاوية النجار ع مقليوبايه محمود امي 

41زاوية النجار ع مقليوبايه هاشم عيد هاشم35845

98زاوية النجار ع مقليوببسيطه- بسمله احمد عيد احمد 35846

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوببسمله باسم حماده السيد35847

64.5زاوية النجار ع مقليوببسمله سعد عبدالرحمن سعد35848

108.5زاوية النجار ع مقليوببسمله كرم فتىح مصطفن ابوزايد35849

25.5زاوية النجار ع مقليوببسمله دمحم خليل عاشور35850

37زاوية النجار ع مقليوببسمه اسعد سالمه عل35851

31.5زاوية النجار ع مقليوببسمه دمحم رجب اسماعيل35852

ن عبدالباسط35853 ف حسي  !VALUE#زاوية النجار ع مقليوببسنت اشر



79زاوية النجار ع مقليوببسنت مجدى سالم عيد35854

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبتحيه ايمن فتىح عبدالظاهر35855

79.5زاوية النجار ع مقليوبتقوى عل حسن ابوسمرة احمد35856

ن اسماعيل35857 78.5زاوية النجار ع مقليوبجنه هللا ربيع امي 

53زاوية النجار ع مقليوبجنه سيد صالح عل دمحم35858

117.5زاوية النجار ع مقليوبجنن سيد فوزى عرفه سعد35859

ن عل عواد شايه35860 44زاوية النجار ع مقليوبجهاد حسي 

61زاوية النجار ع مقليوبجيهان مصطفن سعيد احمد حسن35861

ن35862 ن ابراهيم امي  103.5زاوية النجار ع مقليوبحبيبه امي 

100.5زاوية النجار ع مقليوبحبيبه حمدى احمد سيد احمد35863

25.5زاوية النجار ع مقليوبحبيبه سعد احمد عبدااله35864

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبحبيبه طه احمد الجمال35865

66زاوية النجار ع مقليوبحبيبه عبدهللا عبدالستار عبدهللا35866

 صالح دمحم35867
ن
70.5زاوية النجار ع مقليوبحبيبه هان

78زاوية النجار ع مقليوبحال حسام الدين حنفن محمود35868

ن انور سليمان35869 59.5زاوية النجار ع مقليوبخلود خالد حسي 

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدنيا دمحم احمد عل احمد35870

47.5زاوية النجار ع مقليوبدنيا دمحم حسن سليم35871

4زاوية النجار ع مقليوبدنيا ياش يحن  سيد سيد35872

ي محمود ابراهيم35873
104.5زاوية النجار ع مقليوبدينا مصطفن

 دمحم دمحم عبدالرحمن35874
ن
93.5زاوية النجار ع مقليوبدينا هان

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدينا وليد جمال عبدالعزيز عطاهللا35875

55زاوية النجار ع مقليوبرانا احمد دمحم عبدالوهاب سيد احمد35876

57زاوية النجار ع مقليوبرانا عبدالننى عيد هاشم35877

87.5زاوية النجار ع مقليوبرحمه ابراهيم سعد خليل35878

69زاوية النجار ع مقليوبرحمه صالح محمود ابراهيم35879

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبرحمه عبدالحميد عبدهللا عبدهللا35880

35881
ن
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبرحمه عبدالننى ابراهيم عطية فرجان

108زاوية النجار ع مقليوبرحمه دمحم شعبان نارص35882

54.5زاوية النجار ع مقليوبرحمه محمود سيد دمحم35883

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبرحمه مني  عبدالفتاح عبدالفتاح خفاجى35884

32.5زاوية النجار ع مقليوبرحمه هالل علي بريك35885

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبرحمه وليد جمال عبدالعزيز35886

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبرضا سيد دمحم عل عوده35887

18.5زاوية النجار ع مقليوبرضوى دمحم احمد حسن عطيه35888

127.5زاوية النجار ع مقليوبرقيه احمد عبدالعظيم عبدالعزيز35889

81زاوية النجار ع مقليوبرقيه مصطفن سيد اسماعيل35890

118زاوية النجار ع مقليوبرواء عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن35891

60زاوية النجار ع مقليوبروان عواد عبدالقوى عواض سعد35892

52.5زاوية النجار ع مقليوبروضه سالم محمود دمحم35893

102زاوية النجار ع مقليوبروضه عبدالوهاب سيد عبدالوهاب35894

39زاوية النجار ع مقليوبروقيه بدران شحات محمود35895

107زاوية النجار ع مقليوبرويدا ماهر سيد مصطفن رفاع35896

ن سالم عويس35897 79زاوية النجار ع مقليوبريهام جميل حسي 

41زاوية النجار ع مقليوبريهام مصطفن عبدالعزيز عبدالعزيز عبداللطيف35898

89.5زاوية النجار ع مقليوبزينب ابو السعود السيد ابو السعود35899

ي احمد35900
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبزينب احمد راضن

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبزينب احمد عبدالرحمن عبدالرحمن35901

119.5زاوية النجار ع مقليوبزينب دمحم سيد رفاع35902

ي35903 95.5زاوية النجار ع مقليوبساره احمد دمحم مغرنى



ن سعيد عبدالجواد35904 101.5زاوية النجار ع مقليوبساره رضا حسي 

52زاوية النجار ع مقليوبساره سيد عل دمحم عل35905

81.5زاوية النجار ع مقليوبساره ضياء صالح مصلح اسماعيل35906

107.5زاوية النجار ع مقليوبساره كمال عبدالعظيم دمحم35907

112زاوية النجار ع مقليوبساره دمحم عل الدين سيد رفاع35908

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوببسيطه- ساره هالل عل عل 35909

86.5زاوية النجار ع مقليوبسلىم سيد دمحم احمد35910

87.5زاوية النجار ع مقليوبسلىم ماجد دمحم مصطفن35911

32زاوية النجار ع مقليوبسلىم دمحم طلعت احمد دمحم35912

128.5زاوية النجار ع مقليوبسلىم دمحم عبداللطيف امام دمحم35913

128زاوية النجار ع مقليوبسلىم ياش سعيد امام سالم35914

82.5زاوية النجار ع مقليوبسما احمد عبدالرازق بخيت35915

46.5زاوية النجار ع مقليوبسما ماهر دمحم سيد35916

ه نبيل عيد عبدالسالم ابوجنديه35917 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبسمي 

43.5زاوية النجار ع مقليوبسميه فكرى دمحم عل35918

92.5زاوية النجار ع مقليوبسناء فوزى عل امام35919

78.5زاوية النجار ع مقليوبسندس ابراهيم دمحم عل35920

31زاوية النجار ع مقليوبسندس ايمن عل احمد35921

27زاوية النجار ع مقليوبسندس تامر لطفن دمحم35922

79زاوية النجار ع مقليوبسندس وليد دمحم دمحم رشيد35923

61.5زاوية النجار ع مقليوبسهام عبدالننى هاشم بيوىم موس35924

ن35925 34.5زاوية النجار ع مقليوبسهيله طارق يحن  حسي 

103.5زاوية النجار ع مقليوبسهيله مدحت دمحم سعيد35926

92.5زاوية النجار ع مقليوبسوريا خالد بدوى دمحم سالم35927

وق طلعت سيد عبدالخالق دمحم الشيخ35928 71زاوية النجار ع مقليوبشر

وق عبدالننى عبدالرحمن عبدالرحمن راجح35929
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبشر

يهان ايمن عواض حسن عواض35930 83.5زاوية النجار ع مقليوبشر

90.5زاوية النجار ع مقليوبشمس حلىم عبدالفتاح عبدالعزيز35931

78زاوية النجار ع مقليوبشمس دمحم رجب دمحم اسماعيل35932

94.5زاوية النجار ع مقليوبشهد احمد ممدوح رفاعي35933

80زاوية النجار ع مقليوبشهد ايمن سالم دمحم عبدالعال35934

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبشهد ايمن عبدالعزيز سيد عبدالعزيز35935

49زاوية النجار ع مقليوبشهد بيوىمي ربيع سيد35936

ن عل عقل عبدالعال35937 22.5زاوية النجار ع مقليوبشهد حسي 

ي سيد35938 117زاوية النجار ع مقليوبشهد سيد عبدالننى

يف دمحم عبدالفتاح مصطفن ابوزايد35939 86.5زاوية النجار ع مقليوبشهد شر

89زاوية النجار ع مقليوبشهد عماد دمحم سيد35940

53زاوية النجار ع مقليوبشهد فؤاد دمحم بدوي35941

117زاوية النجار ع مقليوبشهد دمحم سيد اسماعيل سيد35942

107.5زاوية النجار ع مقليوبشهد دمحم عبدالكريم دمحم امام35943

68.5زاوية النجار ع مقليوبشهد دمحم لطفن دمحم دمحم35944

11زاوية النجار ع مقليوبشهد وائل صالح عفيفن فوده35945

42زاوية النجار ع مقليوبشهد وليد ممدوح عبدالعزيز عل35946

35947
 
21زاوية النجار ع مقليوبشهنده فتىح عيد عبدالمنعم عبدالباق

36.5زاوية النجار ع مقليوبشهنده محمود دمحم عبدالعزيز رمضان35948

ين دمحم بهاء الدين احمد رفاع35949 112زاوية النجار ع مقليوبشي 

53زاوية النجار ع مقليوبشيماء احمد محمود دمحم محمود35950

91.5زاوية النجار ع مقليوبشيماء طه عبدالعاىط جاد بركات35951

96.5زاوية النجار ع مقليوبشيماء دمحم انور سعيد دمحم35952

ن الجمال35953  سيد ياسي 
ن
113.5زاوية النجار ع مقليوبصفيه هان



60.5زاوية النجار ع مقليوبصفيه وهبة دمحم عبدة الوكيل35954

ف سيد دمحم ابراهيم35955 82.5زاوية النجار ع مقليوبضىح اشر

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبضىح سيد ابراهيم عبدالوهاب35956

80زاوية النجار ع مقليوبعايده علي فرج علي35957

85.5زاوية النجار ع مقليوبعبي  حسن عل عبدالمبدى35958

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبعزيزه احمد حسن اسماعيل حسن35959

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبغرام دمحم كمال دمحم35960

89.5زاوية النجار ع مقليوبفاطمه ابراهيم دمحم حسن35961

ي امام سالمة35962 80زاوية النجار ع مقليوبفاطمه الزهراء عرنى

94.5زاوية النجار ع مقليوبفاطمه رمضان عبدالمنعم عبدالرازق35963

73.5زاوية النجار ع مقليوبفاطمه رمضان محمود احمد عبدالرحمن35964

92زاوية النجار ع مقليوبفاطمه سيد احمد سيد عابدين35965

95زاوية النجار ع مقليوبفاطمه سيد عيد دمحم عيد35966

ي مصطفن خالد35967 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبفاطمه مغرنى

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبفاطمه نارص سعيد ابراهيم35968

86زاوية النجار ع مقليوبفرحه صابر اسماعيل صابر35969

57زاوية النجار ع مقليوبفرحه عبدالننى عبدرب الننى عبدالعزيز فرج35970

76.5زاوية النجار ع مقليوبفريال سعيد حامد احمد الغول35971

52زاوية النجار ع مقليوبفطيمه فراج بيوىم عل بيوىم35972

يل35973 36زاوية النجار ع مقليوبقمر عيد دمحم ابراهيم جيى

ن سيد35974 82زاوية النجار ع مقليوبكاريمان ربيع حسي 

92زاوية النجار ع مقليوبكريمه عيد اسماعيل السيد35975

82.5زاوية النجار ع مقليوبمريم احمد حلىم دمحم35976

55.5زاوية النجار ع مقليوبمريم حسن شعبان صالح35977

ي عبدالوهاب عبدالعظيم35978
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبمريم حسنن

ن احمد فرغل رفاع35979 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبمريم حسي 

128زاوية النجار ع مقليوبمريم راضن دمحم محمود35980

35981
ن
126.5زاوية النجار ع مقليوبمريم رضا عبدالحميد عبدالسميع الكسبان

127.5زاوية النجار ع مقليوبمريم سيد بدوى مهدى سالم35982

53.5زاوية النجار ع مقليوبمريم عبدالقادر سعد يوسف35983

98زاوية النجار ع مقليوبمريم دمحم محروس عليوه خليل35984

116.5زاوية النجار ع مقليوبملك احمد سيد دمحم35985

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبملك احمد كارم زىكي35986

ف شعبان عبدالوهاب35987 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبملك اشر

21.5زاوية النجار ع مقليوبملك حسام الدين حلىم حلىم35988

ن35989 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبملك رزق عبدالحميد حسي 

45زاوية النجار ع مقليوبملك صابر عبدالمقصود عبداللطيف35990

124.5زاوية النجار ع مقليوبملك صبىح دمحم سيد البيوىم35991

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبملك عبدالننى ابوشيع سعد35992

ن السداوى35993 65.5زاوية النجار ع مقليوبملك عز الدين عبدالعاىط حسي 

35994
 
97.5زاوية النجار ع مقليوبمنة هللا سامح وهبه دمحم دسوق

ي35995
90.5زاوية النجار ع مقليوبمنة هللا عمرو عبدالعزيز مصطفن

79زاوية النجار ع مقليوببسيطه- منة هللا عيد محمود عبدالعزيز احمد 35996

102زاوية النجار ع مقليوبمنة هللا محمود بدوى دمحم عاشور35997

50زاوية النجار ع مقليوبمنة دمحم عبدالرحيم سيد35998

ي35999
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبمنه سيد ابوشيع عفيفن

قاوى محمود ابوالليل36000 !VALUE#زاوية النجار ع مقليوبمنه شر

0زاوية النجار ع مقليوبمنن سيد ابراهيم عبدالوهاب36001

92زاوية النجار ع مقليوبمنن عالء عبدهللا سالم36002

115.5زاوية النجار ع مقليوبىم عادل شعبان امام سيد36003



85زاوية النجار ع مقليوبىم منصور دمحم عبدالعزيز36004

84زاوية النجار ع مقليوبنجالء وليد بدوى احمد ابراهيم36005

118زاوية النجار ع مقليوبندا سمي  محمود دمحم رفاع36006

0زاوية النجار ع مقليوبندا سيد رجب سيد عل36007

 علي36008
ن 69زاوية النجار ع مقليوبندا عاشور حسي 

83.5زاوية النجار ع مقليوبندا نض نجم مصطفن36009

128.5زاوية النجار ع مقليوبندى احمد علي الدين سيد36010

ي36011
73زاوية النجار ع مقليوبندى تامر محمود لطفن

0زاوية النجار ع مقليوبندى عبدهللا سيد امام36012

26.5زاوية النجار ع مقليوبندى فؤاد بيوىم دمحم شحاته36013

70.5زاوية النجار ع مقليوبنسمه رشاد رشدى حماد36014

0زاوية النجار ع مقليوبنعمه طلب سيد مهدى سالم36015

0زاوية النجار ع مقليوبنعمه ياش صابر عبدالعزيز عامر36016

0زاوية النجار ع مقليوبنه دمحم مصطفن حنفن36017

99.5زاوية النجار ع مقليوبنور هللا يشى سالم دمحم عبدالعال36018

0زاوية النجار ع مقليوبنورهان محمود السيد عواد ابو زيد36019

35.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر احمد دمحم اسماعيل36020

ى36021 ف سيد صالح ابومشر 46.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر اشر

123زاوية النجار ع مقليوبهاجر حسن عبدالمجيد حسن سيد36022

ن36023 ن عبدالباسط حسي  95زاوية النجار ع مقليوبهاجر سيد حسي 

ى عبدالرحيم سيد دمحم36024 0زاوية النجار ع مقليوبهاجر صيى

61.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر عبدالمنعم بدر كامل سعد36025

123زاوية النجار ع مقليوبهاجر عماد سيد عبدالوهاب36026

64.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر قدرى عل عبدهللا عل36027

100.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر دمحم ابوالليل شعبان36028

107.5زاوية النجار ع مقليوبهاجر دمحم احمد امام36029

91زاوية النجار ع مقليوبهاجر دمحم حجاج احمد الباسوس36030

64زاوية النجار ع مقليوبهاجر دمحم علي عطيه36031

70.5زاوية النجار ع مقليوبهبه احمد سعيد احمد36032

0زاوية النجار ع مقليوبهبه صبىحي جابر يوسف36033

ن عل احمد36034 111.5زاوية النجار ع مقليوبهبه عبدالفتاح حسي 

99زاوية النجار ع مقليوبهدى رافت عبداللطيف عبدالوهاب36035

31.5زاوية النجار ع مقليوبهدى محروس رسل الضوى36036

96زاوية النجار ع مقليوبهدير رمضان مجدى عيد دمحم36037

87.5زاوية النجار ع مقليوبهنا خالد سيد ابراهيم القزازى36038

108زاوية النجار ع مقليوبهنا فرج احمد دمحم فايد36039

126.5زاوية النجار ع مقليوبهنا كارم احمد مجاهد36040

ي محمود36041
126زاوية النجار ع مقليوبهنا دمحم مصطفن

99.5زاوية النجار ع مقليوبوفاء دمحم طه عبدالسميع36042

120.5زاوية النجار ع مقليوبيارا مصطفن عبدالحميد عبدالظاهر36043

ن عبدالرحمن36044 76.5زاوية النجار ع مقليوبابراهيم احمد امي 

92زاوية النجار ع مقليوبابراهيم احمد عبدالعظيم دمحم36045

109زاوية النجار ع مقليوبابراهيم سعيد هاشم عبدالرحمن36046

90زاوية النجار ع مقليوبابراهيم محمود ابراهيم محمود36047

101.5زاوية النجار ع مقليوببسيطه- احمد اسماعيل منصور زغلول 36048

61زاوية النجار ع مقليوباحمد السيد احمد السيد خضن36049

33.5زاوية النجار ع مقليوباحمد امام سيد امام امام36050

64زاوية النجار ع مقليوباحمد جابر رجب عبدهللا36051

44زاوية النجار ع مقليوباحمد حسن كرم عبدالعزيز عبدالحميد36052

70زاوية النجار ع مقليوببضى- احمد راىم منصور دمحم حسن 36053



58.5زاوية النجار ع مقليوباحمد رمضان عبدالفتاح عبده حجازى36054

63زاوية النجار ع مقليوببسيطه- احمد سعيد سيد كامل سعد 36055

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوباحمد سعيد عبدالحميد فرج36056

62.5زاوية النجار ع مقليوباحمد شحات محروس عيد36057

40.5زاوية النجار ع مقليوباحمد صابر منصور عيد ابراهيم36058

42زاوية النجار ع مقليوباحمد صبىحي احمد مجاهد36059

36060
ن
38.5زاوية النجار ع مقليوباحمد صالح احمد عبدالشاق

ن عبدالرازق سعد36061 72.5زاوية النجار ع مقليوباحمد عبدالرازق حسي 

47.5زاوية النجار ع مقليوباحمد عبدهللا دمحم زىك36062

36063
 
 احمد دسوق

 
44.5زاوية النجار ع مقليوباحمد عبدالمنعم دسوق

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوباحمد عبدالننى صبىح عبدالننى36064

34زاوية النجار ع مقليوباحمد عصام رمضان عفيفن فوده36065

28زاوية النجار ع مقليوباحمد عمرو احمد عبدالمعط36066

51.5زاوية النجار ع مقليوباحمد عيد عبدالكريم رفاع مصطفن36067

48.5زاوية النجار ع مقليوباحمد فرحات حمزة عبدالمطلب36068

48زاوية النجار ع مقليوباحمد مجدى بدوى محمود علي36069

103زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم حمدي رفاعي36070

57زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم سيد عبدالمطلب راجح36071

77زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم شديد خليل36072

ف الطوجن36073 59.5زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم شر

ي دمحم36074
 
37زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم عبدالباق

39زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم عل دمحم36075

110زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم محمود دمحم رفاع36076

57.5زاوية النجار ع مقليوباحمد دمحم مصطفن ابراهيم36077

125.5زاوية النجار ع مقليوباحمد محمود سيد ابراهيم36078

62.5زاوية النجار ع مقليوباحمد وليد ممدوح السعيد رجب36079

81زاوية النجار ع مقليوبادهم عبدالعزيز سيد سمي 36080

82زاوية النجار ع مقليوبادهم عبدالننى جمال حسن دمحم36081

57زاوية النجار ع مقليوباسالم حسن صبىح اسماعيل36082

114.5زاوية النجار ع مقليوباسالم سليمان سعيد سليمان36083

54.5زاوية النجار ع مقليوباسالم محسن دمحم كامل36084

ي يوسف36085
35.5زاوية النجار ع مقليوباسماعيل خميس يوسف حفنن

36.5زاوية النجار ع مقليوباسماعيل سيد اسماعيل عبدالحميد حسن36086

25زاوية النجار ع مقليوباسماعيل قدري اسماعيل اسماعيل36087

ف رجب سيد خليل36088 56.5زاوية النجار ع مقليوباشر

78زاوية النجار ع مقليوبالسيد احمد سيد عفيفن فوده36089

ن عبدالعزيز36090 ن ايمن امي  74.5زاوية النجار ع مقليوبامي 

58.5زاوية النجار ع مقليوببسام فارس جمال دمحم صادق36091

72.5زاوية النجار ع مقليوببالل دمحم احمد نبيل36092

78زاوية النجار ع مقليوبحازم مطراوى رافت احمد المطراوى36093

ي صالح دمحم36094 76.5زاوية النجار ع مقليوبحسن عبدالننى

ن احمد منصور احمد36095 42زاوية النجار ع مقليوبحسي 

ن سالم عويس36096 ن حماده حسي  73زاوية النجار ع مقليوبحسي 

68.5زاوية النجار ع مقليوبخالد احمد اسماعيل عطيه36097

72زاوية النجار ع مقليوبخالد حسان سليمان حسان سليمان36098

104زاوية النجار ع مقليوببسيطه- خليل رجب احمد خليل محمود 36099

53زاوية النجار ع مقليوبرحيم عالء عاشور احمد ابراهيم36100

50زاوية النجار ع مقليوبرضا بكر دمحم بكر36101

56زاوية النجار ع مقليوبزياد احمد ابوشيع عبدالمقصود دمحم36102

72.5زاوية النجار ع مقليوبزياد حماده عبدهللا سيد36103



43.5زاوية النجار ع مقليوبزياد دمحم زىك سيد36104

92.5زاوية النجار ع مقليوبزياد دمحم فتىح مصطفن ابوزايد36105

78.5زاوية النجار ع مقليوبزياد دمحم ممدوح حماده36106

19زاوية النجار ع مقليوبزياد هشام امام عبدالواحد سيد36107

76.5زاوية النجار ع مقليوبسالم دمحم سالم عزوز36108

ي دمحم سعيد36109 59زاوية النجار ع مقليوبسعد عبدالننى

38.5زاوية النجار ع مقليوبسالمه نارص سالمه دمحم36110

34.5زاوية النجار ع مقليوبسمي  احمد سمي  دمحم36111

101زاوية النجار ع مقليوببسيطه- سيد رجب سيد يونس 36112

68زاوية النجار ع مقليوببسيطه- سيد عبدالعاىط سيد عطا 36113

59.5زاوية النجار ع مقليوبسيد دمحم احمد دمحم36114

28زاوية النجار ع مقليوبسيد دمحم سيد جابر سيد36115

58زاوية النجار ع مقليوبسيد دمحم سيد عفيفن36116

41زاوية النجار ع مقليوبسيف احمد عل احمد مسلم36117

ف سيد سمي  محمود36118 129زاوية النجار ع مقليوبسيف اشر

39.5زاوية النجار ع مقليوبسيف جميل بيوىم دمحم امام36119

قاوي محمود ابوالليل36120 16.5زاوية النجار ع مقليوبسيف شر

16زاوية النجار ع مقليوبسيف شعبان رشدى عل36121

31زاوية النجار ع مقليوبشمس الدين صبىح عواد عيد ابراهيم36122

23زاوية النجار ع مقليوبصالح عواد صالح سليمان عيد36123

37.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالحميد دمحم عبدالحميد يوسف سيد36124

61.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن احمد سيد امام36125

21زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن احمد دمحم عبدالغفار النجار36126

41زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن ربيع سيد عبدالسميع يوسف36127

56زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن رجب ابوشيع عليوة36128

83زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن رجب عبدالرحمن عبدالعزيز عطاهللا36129

19.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن رضا سعد ابو قاضن36130

6.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن سالمه صالح سالمه سالم36131

34زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن سليمان سالمه سليمان36132

30زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن سيد حجاج احمد الباسوس36133

106زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن سيد متوىل عبدهللا36134

45زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن صادق محمود صادق امام36135

0زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن عرفه اسماعيل عبدالحميد36136

43.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن عل سعيد عبدالننى عبدالمعط36137

89زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن عماد عبدالرحمن دمحم36138

23.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن دمحم احمد محمود36139

98زاوية النجار ع مقليوبعبدالرحمن دمحم شديد خليل36140

ن سعد دمحم احمد36141 54.5زاوية النجار ع مقليوبعبدالعزيز حسي 

106.5زاوية النجار ع مقليوبعبدهللا احمد عبدهللا انور رفاع36142

119زاوية النجار ع مقليوبعبدهللا حسنن عبدالحليم عواض36143

15.5زاوية النجار ع مقليوبعبدهللا سمي  عبدهللا دمحم دمحم36144

وك36145 21زاوية النجار ع مقليوبعبدهللا عماد حموده عبدهللا ميى

71زاوية النجار ع مقليوبعبدهللا فرج ابوشيع عطا عطاهللا36146

15زاوية النجار ع مقليوبعصام دمحم فوزى زىك36147

15زاوية النجار ع مقليوبعطية وليد عبدالعاىط ابراهيم عاشور36148

15.5زاوية النجار ع مقليوبعل سيد علي دمحم36149

ي ابراهيم36150
0زاوية النجار ع مقليوبعل دمحم الغباسر

8زاوية النجار ع مقليوبعل محمود فؤاد احمد احمد36151

20زاوية النجار ع مقليوبعمار ياش سالم اسماعيل دمحم36152

64زاوية النجار ع مقليوبعمر ايمن امام دمحم36153



94.5زاوية النجار ع مقليوبعمر عبدالرحمن دمحم ابو شيه36154

110.5زاوية النجار ع مقليوبعمرو احمد دمحم سيد36155

59.5زاوية النجار ع مقليوبعواد رمضان كمال دمحم36156

ن دمحم فرج36157 68زاوية النجار ع مقليوبفرج حسي 

23.5زاوية النجار ع مقليوبكريم حمدى حسن دمحم36158

18زاوية النجار ع مقليوبكريم عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز36159

67.5زاوية النجار ع مقليوبكريم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم36160

77.5زاوية النجار ع مقليوبكمال رضوان العريان عل36161

ي احمد نصار36162
0زاوية النجار ع مقليوبدمحم احمد راضن

53.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم احمد رمضان زىك36163

72.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم احمد عبدالمنعم زىك36164

39.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم احمد كارم محمود36165

57.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم احمد محمود دمحم36166

ف سعد خليل36167 41زاوية النجار ع مقليوبدمحم اشر

ف قاسم جاد دمحم36168 8زاوية النجار ع مقليوبدمحم اشر

40زاوية النجار ع مقليوبدمحم حسن ابراهيم مصطفن36169

27.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم حسن سعيد عبدالعزيز دمحم36170

ن رمضان حامد36171 21زاوية النجار ع مقليوبدمحم حسي 

59.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم حماده دمحم سعيد زىك رفاع36172

65.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم حماده دمحم دمحم عاشور36173

45.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم حمدان عل سيد عل36174

31زاوية النجار ع مقليوبدمحم حمدى عبدالرازق عبداللطيف36175

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدمحم حمدي دمحم دمحم36176

41.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم خالد سعيد سليمان هنداوى36177

26زاوية النجار ع مقليوبدمحم خالد عبدالحميد عبدالسميع36178

24.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم رزق صبيح اسماعيل36179

32.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم رزق عبدالحميد رزق الشيخ36180

29زاوية النجار ع مقليوبدمحم رزق لطفن بيوىم36181

124زاوية النجار ع مقليوبدمحم رضا عبدالحميد دمحم عبدالحميد36182

57.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم رفعت عبدالحميد فرج الغليظ36183

24زاوية النجار ع مقليوبدمحم سالم سعد محمود36184

15زاوية النجار ع مقليوبدمحم سعيد شحات غريب ابراهيم36185

ن سالم36186 10.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم سيد حسي 

21زاوية النجار ع مقليوبدمحم سيد حنفن سيد36187

22.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم شحته عل دمحم نصار36188

20.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم صيام هاشم بيوىم موس36189

14زاوية النجار ع مقليوبدمحم عبدالسميع حامد عبدالسميع36190

ن36191 107زاوية النجار ع مقليوبدمحم عبدهللا سيد حسي 

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدمحم عبدالننى عل عبدالوهاب36192

21.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم عبدالننى دمحم عبدالمعط احمد36193

31زاوية النجار ع مقليوبدمحم عرنى رجب اسماعيل36194

67زاوية النجار ع مقليوبدمحم عزت سعيد دمحم دمحم36195

35.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم عطية رجب دمحم عل36196

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدمحم عالء امام سالمه عبدالننى36197

110.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم عالء خليل ابراهيم احمد36198

70زاوية النجار ع مقليوبدمحم عوده سمي  عوده سليمان36199

29.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم فتىح دمحم نصار36200

80.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم كامل عل امام36201

109.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم كرم دمحم اسعد36202

39.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم مجدى عبدالفتاح اسماعيل36203



ن عبدالحميد36204 23.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم محمود حسي 

113.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم محمود سيد سمي  محمود36205

92.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم محمود صالح سالم ابوطالب36206

 ابوشعي 36207
121زاوية النجار ع مقليوبدمحم مصطفن سيد مصطفن

ن رضوان36208 70.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم ممدوح حسي 

37.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم نصار سليمان سالم36209

 متوىل احمد36210
ن
!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبدمحم هان

91زاوية النجار ع مقليوبدمحم ياش جمال ابراهيم36211

83.5زاوية النجار ع مقليوبدمحم ياش سعد عبدالعظيم غانم36212

116زاوية النجار ع مقليوبمحمود احمد عبدالمنعم رفاع36213

24.5زاوية النجار ع مقليوبمحمود احمد كارم محمود36214

118زاوية النجار ع مقليوبمحمود احمد دمحم عبدالعزيز عبدالحليم36215

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوبمحمود ايمن علي احمد36216

45زاوية النجار ع مقليوبمحمود رمضان محمود احمد عبدالرحمن36217

127.5زاوية النجار ع مقليوبمحمود شعبان محمود سيد36218

ن منصور شوق36219 80.5زاوية النجار ع مقليوبمحمود عاطف امي 

83زاوية النجار ع مقليوبمحمود عمرو حسن ضاجي36220

28.5زاوية النجار ع مقليوبمحمود نارص محمود دمحم رشيد36221

14.5زاوية النجار ع مقليوبمحمود ياش زىك دمحم سعدون36222

ن36223 129.5زاوية النجار ع مقليوبمروان احمد عبدالسالم حساني 

70زاوية النجار ع مقليوبمروان دمحم رجب اسماعيل دمحم36224

25.5زاوية النجار ع مقليوبمروان ياش عبدالعزيز سعيد خلف هللا36225

19.5زاوية النجار ع مقليوبمروان ياش مرسي عطية36226

44.5زاوية النجار ع مقليوبمسعد عادل مسعد يوسف36227

78زاوية النجار ع مقليوبمسلم دمحم مسلم دمحم عل36228

48.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن احمد حسان عبدالوهاب عل36229

57زاوية النجار ع مقليوبمصطفن احمد حسن حسن عبدالرحمن36230

ي دمحم36231
91.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن احمد مصطفن

128زاوية النجار ع مقليوبمصطفن اسماعيل مصطفن اسماعيل36232

47.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن جمال قاسم مجاهد حسان36233

43.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن خالد حسان ابوالهدى36234

34.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن صبىحي عيد عبدالسالم36235

ي دمحم36236
 علي مصطفن

29.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن

51.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن كامل جمال كامل36237

38.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن دمحم ابوشيع مصطفن دمحم36238

75.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن دمحم محمود دمحم36239

103.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن نعيم نارص دمحم36240

95.5زاوية النجار ع مقليوبمصطفن وليد دمحم فراج36241

109زاوية النجار ع مقليوبمصطفن ياش مصطفن فرج36242

86.5زاوية النجار ع مقليوبمعاذ تامر عل سيد36243

67زاوية النجار ع مقليوبمعاذ دمحم حسن دمحم عل36244

100.5زاوية النجار ع مقليوبمعاذ دمحم مسعد يوسف منصور36245

ن سعيد حسن دمحم عل36246 73زاوية النجار ع مقليوبمعي 

7.5زاوية النجار ع مقليوبممدوح دمحم ممدوح دمحم يوسف36247

25.5زاوية النجار ع مقليوبمومن دمحم منصور عبدالعزيز36248

56زاوية النجار ع مقليوبمومن منصور عل عل36249

74زاوية النجار ع مقليوبنورالدين دمحم غريب عبدالعزيز عمر36250

ن حسن36251 0زاوية النجار ع مقليوبهشام عيد دمحم حسي 

0زاوية النجار ع مقليوبوليد طلعت دمحم سلطان36252

90.5زاوية النجار ع مقليوبوليد عرنى سيد امام الباسوس36253



99.5زاوية النجار ع مقليوبوليد مجدى سيد سيد36254

71زاوية النجار ع مقليوبيحن  رضا مصطفن عبدالفتاح النقيب36255

44.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف اسماعيل احمد مجاهد36256

52.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف حسن سعيد عبدالعزيز36257

ن دمحم عبدالعزيز36258 96زاوية النجار ع مقليوبيوسف حسي 

90زاوية النجار ع مقليوبيوسف خالد عبدالسميع ابراهيم36259

32زاوية النجار ع مقليوبيوسف ربيع فاروق زىكي دمحم36260

27زاوية النجار ع مقليوبيوسف سعداوى دمحم هاشم عل36261

30.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف سالمه عل عبدهللا الجبيل36262

31.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف سمي  احمد عبدالحميد ابوطالب36263

26زاوية النجار ع مقليوبيوسف سيد صالح سالم36264

21.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف طاهر محمود ابو المجد36265

18زاوية النجار ع مقليوبيوسف عبدهللا سيد امام36266

42.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف عزالدين حسن دمحم36267

ن36268 0زاوية النجار ع مقليوبيوسف عطاهللا عبدالحميد حسي 

ن عفيفن صيام36269  حسي 
38.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف عفيفن

33.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف عل عبداللطيف عل سيد36270

ن صالح36271 58زاوية النجار ع مقليوبيوسف عماد امي 

25زاوية النجار ع مقليوبيوسف ماهر رمضان اسماعيل صالح36272

71.5زاوية النجار ع مقليوببسيطه- يوسف مجدى عبدهللا سالم رجب 36273

107زاوية النجار ع مقليوبيوسف مجدي نبيل طه36274

35زاوية النجار ع مقليوبيوسف محسن احمد عبدالرازق حجاب36275

35.5زاوية النجار ع مقليوبيوسف وحيد اسماعيل دمحم نصار36276

ف ابراهيم سيد دمحم36277 يةابراهيم اشر نالقناطر الخي  38عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم حسن كمال معوض دمحم بيوىم36278 نالقناطر الخي  19عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم سيد رمضان دمحم محمود36279 نالقناطر الخي  12.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر دمحم36280 نالقناطر الخي  50.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم عماد دمحم اسماعيل ابو القاسم36281 نالقناطر الخي  85.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم عطاهللا36282 نالقناطر الخي  1.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم دمحم36283 نالقناطر الخي  67عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد تامر عبدهللا احمد السيد36284 نالقناطر الخي  126.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد جاد فتىح احمد36285 نالقناطر الخي  113عمر بن الخطاب ع بني 

ن36286 يةاحمد جمال سيد حسن حسني  نالقناطر الخي  102.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد حسام الدين محمود احمد36287 نالقناطر الخي  116عمر بن الخطاب ع بني 

 علي36288
يةاحمد حسن مصطفن نالقناطر الخي  82.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد حمدي احمد محمود36289 نالقناطر الخي  92.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد خالد ابراهيم دمحم احمد36290 نالقناطر الخي  87.5عمر بن الخطاب ع بني 

وك عبدالوهاب36291 يةاحمد رمضان ميى نالقناطر الخي  67.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد رمضان دمحم المنىس36292 نالقناطر الخي  78.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد رمضان مختار بيوىمي36293 نالقناطر الخي  125عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد زىك صابر زىك36294 نالقناطر الخي  97عمر بن الخطاب ع بني 

 سالمه36295
 
يةاحمد سامح شوق نالقناطر الخي  102عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد سعيد عطية رجب36296 نالقناطر الخي  111عمر بن الخطاب ع بني 

وك شعبان36297 يةاحمد سالمة ميى نالقناطر الخي  76.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد صابر مجاهد امام الصواف36298 نالقناطر الخي  105عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد صالح دمحم باشا احمد36299 نالقناطر الخي  106عمر بن الخطاب ع بني 

ن احمد36300 يةاحمد طارق حسي  نالقناطر الخي  102.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد عبدالعزيز محمود محمود36301 نالقناطر الخي  72عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد عبدالفتاح صابر زىك36302 نالقناطر الخي  61عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد عبدالمنعم احمد عل حماد36303 نالقناطر الخي  39.5عمر بن الخطاب ع بني 



 عل حسن36304
 
يةاحمد عزت شوق نالقناطر الخي  28.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد عصام عبدالمجيد ذىك36305 نالقناطر الخي  94عمر بن الخطاب ع بني 

يةبسيطه- احمد عل حسن عل فرج 36306 نالقناطر الخي  57عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد عمرو يىح عبدالواحد36307 نالقناطر الخي  6عمر بن الخطاب ع بني 

ي36308 يةاحمد عيد مندوه دمحم حسن الشلنى نالقناطر الخي  56عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد فرج صادق احمد السيد36309 نالقناطر الخي  127عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد مجدى سيد دمحم36310 نالقناطر الخي  87عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم احمد ابراهيم36311 نالقناطر الخي  0عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم احمد حسن36312 نالقناطر الخي  1.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم احمد دمحم36313 نالقناطر الخي  60عمر بن الخطاب ع بني 

ي جيى36314
ن
يةاحمد دمحم سيد بسيون نالقناطر الخي  65عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم شعبان عبدالتواب36315 نالقناطر الخي  72.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم عل ابراهيم36316 نالقناطر الخي  23.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم فوزى احمد36317 نالقناطر الخي  109.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد دمحم دمحم رسالن الفف 36318 نالقناطر الخي  77.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد محمود دمحم جالل هلول36319 نالقناطر الخي  32عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد محمود دمحم سيد36320 نالقناطر الخي  42عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد مدحت فرج ابراهيم الجندى36321 نالقناطر الخي  91.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد مصطفن ابوالحديد ابراهيم36322 نالقناطر الخي  69عمر بن الخطاب ع بني 

ي36323 يةاحمد موسي دمحم علي الشلنى نالقناطر الخي  56عمر بن الخطاب ع بني 

ن دمحم ابوشيع36324 يةاحمد نجم الدين حسي  نالقناطر الخي  77.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي ابراهيم36325
 
يةاحمد هالل دسوق نالقناطر الخي  69عمر بن الخطاب ع بني 

يةاحمد ياش سيد محمود دمحم جوده36326 نالقناطر الخي  101.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةادم دمحم سيد سيد عبدالرحمن36327 نالقناطر الخي  121.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةادم محمود صبىح دمحم السيد ابوناصف36328 نالقناطر الخي  50عمر بن الخطاب ع بني 

يةادهم رجب مصلح سيد احمد دمحم36329 نالقناطر الخي  21.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةادهم كريم رمضان عبدالحميد عبدالرحمن36330 نالقناطر الخي  74.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةادهم دمحم سيد دمحم السيد مسعود36331 نالقناطر الخي  61عمر بن الخطاب ع بني 

يةبسيطه- ادهم دمحم مهدى عدوى 36332 نالقناطر الخي  73.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاسامه رضا سعيد دمحم عل درويش36333 نالقناطر الخي  123.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةاسالم عيد راغب اسماعيل36334 نالقناطر الخي  !VALUE#عمر بن الخطاب ع بني 

ن محمود حسنن دمحم36335 يةالحسي  نالقناطر الخي  133.5عمر بن الخطاب ع بني 

يال36336  غيى
 
ف شوق يةامي  اشر نالقناطر الخي  37عمر بن الخطاب ع بني 

يةامي  سيد عل السيد36337 نالقناطر الخي  70عمر بن الخطاب ع بني 

يةامي  عاطف سعد عبداللطيف36338 نالقناطر الخي  126.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةانس احمد عبدهللا احمد السيد حميده36339 نالقناطر الخي  106.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةانس عبدالحميد حسنن عبدالحميد جوهر36340 نالقناطر الخي  120.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف صبىح دمحم36341 يةباسم اشر نالقناطر الخي  62.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةباسم سيد شعبان سيد عبدالعال36342 نالقناطر الخي  53.5عمر بن الخطاب ع بني 

يف احمد حافظ ابراهيم36343 يةباسم شر نالقناطر الخي  122عمر بن الخطاب ع بني 

يةباسم هشام عبدالفتاح دمحم36344 نالقناطر الخي  50عمر بن الخطاب ع بني 

يةبركات عاطف رزق بركات محمود36345 نالقناطر الخي  128عمر بن الخطاب ع بني 

يةبسام اسامه سعد صالح36346 نالقناطر الخي  96عمر بن الخطاب ع بني 

يف احمد حافظ ابراهيم36347 يةبسام شر نالقناطر الخي  112عمر بن الخطاب ع بني 

يف سعد السيد السيد عطا هللا36348 يةبسام شر نالقناطر الخي  111.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةبالل اسامه ماهر ابراهيم عل الغصينن36349 نالقناطر الخي  102عمر بن الخطاب ع بني 

يةبالل بيوىم صالح عبدالحميد36350 نالقناطر الخي  17عمر بن الخطاب ع بني 

يةبالل دمحم سالمه عبدالتواب ابراهيم36351 نالقناطر الخي  95.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةبيي  مجدى عزيز جيد جرجس36352 نالقناطر الخي  12عمر بن الخطاب ع بني 

يةتوماس اكراىم سمي  صادق الياس36353 نالقناطر الخي  125عمر بن الخطاب ع بني 



يةجورج كرم سمي  صادق الياس36354 نالقناطر الخي  128.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةحاتم دمحم سيد دمحمى حافظ36355 نالقناطر الخي  36عمر بن الخطاب ع بني 

يةحازم حمدى عبدالرازق عبدالرازق الخوىل36356 نالقناطر الخي  68عمر بن الخطاب ع بني 

 فهيم ابراهيم36357
 
يةحازم عمرو دسوق نالقناطر الخي  30عمر بن الخطاب ع بني 

يةحامد مختار حامد دمحم احمد36358 نالقناطر الخي  96عمر بن الخطاب ع بني 

يةحذيفه ابراهيم عبدالرازق علىابراهيم36359 نالقناطر الخي  71عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن رمضان حسن عبدالحميد36360 نالقناطر الخي  35.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن علي دمحم علي احمد36361 نالقناطر الخي  122.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن عمرو حسن مصطفن36362 نالقناطر الخي  42.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن محمود حسن دمحمى السيد سلطان36363 نالقناطر الخي  29عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن محمود حسن مغاورى دمحم36364 نالقناطر الخي  52.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةحسن يوسف ساىم دمحم عمر36365 نالقناطر الخي  19.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن فؤاد عبدالعزيز36366 ن فؤاد حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  86عمر بن الخطاب ع بني 

ن يوسف ساىم دمحم عمر36367 يةحسي  نالقناطر الخي  30عمر بن الخطاب ع بني 

يةخالد ابراهيم عبدهللا عبدالعاىط36368 نالقناطر الخي  53عمر بن الخطاب ع بني 

يةخالد عبداللطيف عبدالصمد عبداللطيف عبدهللا36369 نالقناطر الخي  29.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةخالد وليد عبدالرازق فرغل دمحم36370 نالقناطر الخي  42عمر بن الخطاب ع بني 

ي سالمه شعراوي36371
يةراىم سالمه حسنن نالقناطر الخي  64.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةرجب احمد رجب عبدالفتاح شعالن36372 نالقناطر الخي  58عمر بن الخطاب ع بني 

يةرزق الدين عاطف رزق بركات محمود36373 نالقناطر الخي  98.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي حافظ حسن36374 يةرضا محمود صيى نالقناطر الخي  64عمر بن الخطاب ع بني 

يةرياض رضا رمضان نارص36375 نالقناطر الخي  42عمر بن الخطاب ع بني 

يةزياد ابراهيم دمحم حلىم عل36376 نالقناطر الخي  72.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف حسن حلىمي36377 يةزياد اشر نالقناطر الخي  122عمر بن الخطاب ع بني 

يةزياد ايمن السيد دمحم متوىلي36378 نالقناطر الخي  114.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةزياد ساىم فايز عبداللطيف36379 نالقناطر الخي  108.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةزياد عماد غمري قاسم36380 نالقناطر الخي  105عمر بن الخطاب ع بني 

يةبسيطه- زياد دمحم حنفن دمحم السيد 36381 نالقناطر الخي  93عمر بن الخطاب ع بني 

يةزياد دمحم محمود صادق محمود36382 نالقناطر الخي  66.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةزيدان احمد زيدان السيد هالىل36383 نالقناطر الخي  104.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةسعد ابو بكر سعد عطية36384 نالقناطر الخي  96.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةسعد دمحم دمحم دمحم جودة36385 نالقناطر الخي  119عمر بن الخطاب ع بني 

يةسعودى دمحم ابو السعود زىك شحاته36386 نالقناطر الخي  105.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف عطية شحات غنيم36387 يةسعيد اشر نالقناطر الخي  101عمر بن الخطاب ع بني 

يةسيد ابراهيم سيد ابراهيم عبدالرحمن عثمان36388 نالقناطر الخي  95عمر بن الخطاب ع بني 

ي جيى36389
ن
يةسيد محسن سيد بسيون نالقناطر الخي  89عمر بن الخطاب ع بني 

يةسيد مسعود سيد احمد بيوىم36390 نالقناطر الخي  112عمر بن الخطاب ع بني 

يةسيد نارص دمحم جالل دمحم هلول36391 نالقناطر الخي  15.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةسيف الدين نارص دمحم ابراهيم عل36392 نالقناطر الخي  26.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةشاكر حامد شاكر زىكي احمد36393 نالقناطر الخي  76.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي36394 يةصابر محمود درويش حسن الشلنى نالقناطر الخي  123.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةصبىح سيد صبىح دمحم كامل36395 نالقناطر الخي  39عمر بن الخطاب ع بني 

يةصبىح نور صبح احمد سيد خليفه36396 نالقناطر الخي  47.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةصالح ابراهيم صالح سيد عبدالجيد36397 نالقناطر الخي  108عمر بن الخطاب ع بني 

يةصالح احمد صالح ابراهيم عبدالرحمن36398 نالقناطر الخي  80عمر بن الخطاب ع بني 

ي عبدالرحمن حسن36399
يةعادل دمحم حسنن نالقناطر الخي  107عمر بن الخطاب ع بني 

يةعامر احمد دمحم سيد36400 نالقناطر الخي  116.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي بدوي36401
يةعبدالتواب دمحم عبدالتواب الينى نالقناطر الخي  79.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالحميد احمد عبدالحميد سيد احمد دمحم36402 نالقناطر الخي  59عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن ابراهيم رمضان نارص صالح36403 نالقناطر الخي  69عمر بن الخطاب ع بني 



ف عبدالعال عبدالخالق36404 يةعبدالرحمن اشر نالقناطر الخي  85عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن حسام معتوق عبدالدايم دمحم36405 نالقناطر الخي  0عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن حسن عل حسن عطا36406 نالقناطر الخي  0عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن خالد رمضان خالد ابو السعود36407 نالقناطر الخي  24عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن رمضان ابراهيم مدبوىل36408 نالقناطر الخي  49.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن طارق عبدالستار اسماعيل عل36409 نالقناطر الخي  106.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةبسيطه- عبدالرحمن دمحم الرفاع عبدالواحد متوىل 36410 نالقناطر الخي  44.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن مصطفن عبده دمحم عل36411 نالقناطر الخي  121عمر بن الخطاب ع بني 

ن36412 يةعبدهللا احمد عبدهللا شاهي  نالقناطر الخي  125عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا اسامه عبدالعظيم عل اسماعيل36413 نالقناطر الخي  96عمر بن الخطاب ع بني 

ف ظريف عبدالرازق36414 يةعبدهللا اشر نالقناطر الخي  94.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف عبدالعال عبدالخالق36415 يةعبدهللا اشر نالقناطر الخي  98عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا تامر صالح احمد دمحم36416 نالقناطر الخي  89عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا حامد عبداللة عل36417 نالقناطر الخي  78.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا سعد فتىح سعد36418 نالقناطر الخي  127عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا سيد حنفن دمحم36419 نالقناطر الخي  63عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا قطب احمد قطب36420 نالقناطر الخي  105عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا دمحم عبدالحميد ابراهيم قاسم36421 نالقناطر الخي  118عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدهللا محمود عبدهللا دمحم سعفان36422 نالقناطر الخي  126عمر بن الخطاب ع بني 

 سيد محروس حسن36423
ن
يةعبدهللا هان نالقناطر الخي  95.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالمنصف ممدوح احمد عبدالسميع احمد36424 نالقناطر الخي  53عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبده نادر عبدالننى احمد دمحم36425 نالقناطر الخي  99.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعزت دمحم عزت ابراهيم عبدالننى درويش36426 نالقناطر الخي  33.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعل سعيد عل ابراهيم سالم36427 نالقناطر الخي  83.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعل عبدالرحمن عل دمحم رفاع36428 نالقناطر الخي  74عمر بن الخطاب ع بني 

يةعل دمحم دمحم محمود موس36429 نالقناطر الخي  65.5عمر بن الخطاب ع بني 

وك عل36430 يةعماد دمحم مهدى ميى نالقناطر الخي  67عمر بن الخطاب ع بني 

ن سيد احمد36431 يةعمار حسي  نالقناطر الخي  75.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمار عماد جمال دمحم عل السيد36432 نالقناطر الخي  117عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمر احمد عل عبدالرحمن عل36433 نالقناطر الخي  38.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمر حماده امام دمحم حسن المراكنى36434 نالقناطر الخي  118عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمر عباس فتىح عباس سالم36435 نالقناطر الخي  111.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمر عبدالعليم ابراهيم احمد عثمان36436 نالقناطر الخي  99.5عمر بن الخطاب ع بني 

36437
ن
يةعمر محمود دمحم السيد فرج السعدن نالقناطر الخي  103عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمرو دمحم رزق طه رزق36438 نالقناطر الخي  68عمر بن الخطاب ع بني 

يةفهد احمد سعيد احمد علي رمضان36439 نالقناطر الخي  53.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةكريم احمد فتىح عبدالونيس36440 نالقناطر الخي  96.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةكريم بيوىم فرج ابوشيع فرج36441 نالقناطر الخي  2عمر بن الخطاب ع بني 

يةكريم عمرو دمحم سيد36442 نالقناطر الخي  41.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةكمال تامر كمال السيد عل الشحات36443 نالقناطر الخي  123عمر بن الخطاب ع بني 

يةكمال عيىس كمال دمحم عيىس36444 نالقناطر الخي  45.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف دمحم طنطاوى شعراوى36445 يةمجدى اشر نالقناطر الخي  69.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن ابراهيم دمحم36446 يةدمحم ابراهيم حسي  نالقناطر الخي  66عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم ابراهيم عيد ابراهيم36447 نالقناطر الخي  68.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم رواش36448 نالقناطر الخي  76.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم حلىم عل36449 نالقناطر الخي  95عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم احمد ابراهيم احمد احمد36450 نالقناطر الخي  107عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم احمد ابراهيم عبدالعزيز36451 نالقناطر الخي  61.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم احمد دمحم مصطفن سليمان36452 نالقناطر الخي  40.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف بيوىم احمد خليل عمر36453 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  124.5عمر بن الخطاب ع بني 



ف رجب ابراهيم دمحم الخوىل36454 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  84عمر بن الخطاب ع بني 

ي دمحم عبدالحميد عبدهللا36455
يةدمحم المصطفن نالقناطر الخي  77.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم ايمن موس عبدالوهاب موس36456 نالقناطر الخي  90عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم جمال سيد توفيق دمحم36457 نالقناطر الخي  122عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم جمال عبدالفتاح ابراهيم خليل36458 نالقناطر الخي  34عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم حسام الدين مصطفن احمد محمود36459 نالقناطر الخي  64عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم حمدى محمود سيد احمد جوهر36460 نالقناطر الخي  70.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم رجب ابوشيع دمحم ابراهيم36461 نالقناطر الخي  19.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم زايد دمحم حلىم عل36462 نالقناطر الخي  94عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم سعد عقيل سعدعل36463 نالقناطر الخي  133عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم سعد دمحم سيد عل36464 نالقناطر الخي  128عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم سعيد فرج هلول36465 نالقناطر الخي  !VALUE#عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم سعيد دمحم علي اماره36466 نالقناطر الخي  126.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم سالمه شعبان دمحم جمعه36467 نالقناطر الخي  62.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم صابر عبدالحليم عبدالمقصود36468 نالقناطر الخي  125عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عادل دمحم عبدالعظيم36469 نالقناطر الخي  70.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز مصلىح36470 نالقناطر الخي  47.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عبدالواحد سيد عبدالواحد عجالن36471 نالقناطر الخي  80.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عبده عيد عبدالخالق جاد36472 نالقناطر الخي  49عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عالء بدر دمحم دمحم سعد36473 نالقناطر الخي  116عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عماد حمدى محمود الفيشاوى36474 نالقناطر الخي  118.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم عني  دمحم عبدالوهاب دمحم36475 نالقناطر الخي  63عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم فتىح امام عبدالوهاب موس36476 نالقناطر الخي  46عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم فوزى عثمان الشحات36477 نالقناطر الخي  117عمر بن الخطاب ع بني 

ن كامل السيد36478 يةدمحم كامل حسي  نالقناطر الخي  124عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم كمال دمحم احمد السيد36479 نالقناطر الخي  121.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم دمحم عبدالفتاح احمد مسعود36480 نالقناطر الخي  77.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم محمود كمال محمود منصور36481 نالقناطر الخي  126.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم مدحت فتىح دمحم36482 نالقناطر الخي  83عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم مرع السيد احمدمرع36483 نالقناطر الخي  85عمر بن الخطاب ع بني 

ى معوض عطيه36484 يةدمحم معوض صيى نالقناطر الخي  75عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم ممدوح عبدالجواد قطب سعد36485 نالقناطر الخي  84عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم نبيه نبيه مختار يعقوب36486 نالقناطر الخي  89عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم نور صبح احمد سيد خليفه36487 نالقناطر الخي  76.5عمر بن الخطاب ع بني 

 انور حسن رواش36488
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  43عمر بن الخطاب ع بني 

 حسنن دمحم محمود36489
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  128.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم وحيد دمحم عبدالرحمن اسماعيل36490 نالقناطر الخي  57عمر بن الخطاب ع بني 

يةدمحم وليد ربيع سيد36491 نالقناطر الخي  120.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود احمد ابراهيم دمحم دمحم عماره36492 نالقناطر الخي  130عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود احمد دمحم علي دمحم36493 نالقناطر الخي  60.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود احمد محمود غريب عل36494 نالقناطر الخي  124عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود اسامه سيد معاىط سيد شافع36495 نالقناطر الخي  42.5عمر بن الخطاب ع بني 

ف محمود دمحم36496 يةمحمود اشر نالقناطر الخي  35.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود انور لطفن ابراهيم36497 نالقناطر الخي  97.5عمر بن الخطاب ع بني 

36498
ن
يةمحمود بيوىم عبدالعليم بيوىم الفخران نالقناطر الخي  64عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود حمدى عاشور سعيد السيد36499 نالقناطر الخي  95.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود رمضان عبدالهادي عوض منصور36500 نالقناطر الخي  104عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود سمي  فاروق فرحات عل36501 نالقناطر الخي  100عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود سيد حنفن محمود ابراهيم36502 نالقناطر الخي  119عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود سيد دمحم عبدالعظيم ابوطالب36503 نالقناطر الخي  30.5عمر بن الخطاب ع بني 



ى36504 يةمحمود عمر حسن محمود عمر الزهي  نالقناطر الخي  62عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود فتىح رمضان عبدالهادى احمد36505 نالقناطر الخي  65عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود مجدي صالح سيد عبدالجيد36506 نالقناطر الخي  99عمر بن الخطاب ع بني 

ي36507 يةمحمود دمحم سيد عبدالواحد الشلنى نالقناطر الخي  105.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود دمحم عل قطب36508 نالقناطر الخي  111عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود دمحم محمود حامد36509 نالقناطر الخي  80.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمحمود دمحم مظهر عبدالونيس36510 نالقناطر الخي  90.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن36511 يةمحمود هشام حسن حسي  نالقناطر الخي  34عمر بن الخطاب ع بني 

يةمراد سعيد صالح الدين مراد عبدالقادر36512 نالقناطر الخي  91عمر بن الخطاب ع بني 

وك36513 يةمروان مجاهد مهدى ميى نالقناطر الخي  48.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمروان دمحم احمد احمد36514 نالقناطر الخي  123.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمروان دمحم اسماعيل عواد متوىل36515 نالقناطر الخي  16.5عمر بن الخطاب ع بني 

 مىح الدين احمد ابراهيم36516
ن
يةمروان هان نالقناطر الخي  !VALUE#عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن احمد عل عفيفن فوده36517 نالقناطر الخي  94عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن عالء دمحم السيد ابراهيم36518 نالقناطر الخي  92عمر بن الخطاب ع بني 

ن عيد عثمان36519 يةمصطفن دمحم امي  نالقناطر الخي  96عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن دمحم عبدالجواد احمد36520 نالقناطر الخي  123.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن محمود ابراهيم غمرى دمحم36521 نالقناطر الخي  13.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن محمود حجاج محمود البالضي36522 نالقناطر الخي  104عمر بن الخطاب ع بني 

يةمصطفن محمود دمحم حسن36523 نالقناطر الخي  70.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن شعبان36524 يةمنصور حسن عل امي  نالقناطر الخي  97.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةمنصور مسعد سالم سالم سليم36525 نالقناطر الخي  15.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةنادر السيد دمحم محمود36526 نالقناطر الخي  97.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةنارص ابراهيم عبدالنارص ابراهيم شحات36527 نالقناطر الخي  69عمر بن الخطاب ع بني 

ن36528 يةنبوى فهد نبوى نعيم حسي  نالقناطر الخي  72.5عمر بن الخطاب ع بني 

 سيد خليل ابراهيم ابوناف36529
ن
يةهان نالقناطر الخي  30.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف ابراهيم دمحم عثمان دمحم36530 نالقناطر الخي  21عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف احمد عبدالحميد شحان عبدالحميد36531 نالقناطر الخي  34عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف احمد عبدالمنعم احمد سالمه36532 نالقناطر الخي  35.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف اسامه عبدالرحيم عبدالحفيظ دمحم36533 نالقناطر الخي  49عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف حسن دمحم عفيفن اسماعيل36534 نالقناطر الخي  42.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف حمدى احمد درويش متوىل36535 نالقناطر الخي  100.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن موس احمد36536 يةيوسف خالد حسي  نالقناطر الخي  106عمر بن الخطاب ع بني 

ن36537 ن سيد امي  يةيوسف رجب امي  نالقناطر الخي  90عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف رزق اسماعيل سليم36538 نالقناطر الخي  64.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف رزق بيوىم احمد خليل36539 نالقناطر الخي  109.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف سالمه غمرى قاسم خليل36540 نالقناطر الخي  125.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف سيد دمحم السيد عل36541 نالقناطر الخي  !VALUE#عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف سيد مرزوق شحاته شحاته36542 نالقناطر الخي  70عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف سيد يوسف عفيفن36543 نالقناطر الخي  43عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف شعبان مصطفن رمضان36544 نالقناطر الخي  43عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف طارق بشاى امبانى36545 نالقناطر الخي  92.5عمر بن الخطاب ع بني 

ن احمد36546 يةيوسف عاطف رمضان حسني  نالقناطر الخي  51عمر بن الخطاب ع بني 

ن عبدالمنعم36547 يةيوسف عبدالمنعم حسني  نالقناطر الخي  88.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف عالء السيد دمحم متوىل شبانه36548 نالقناطر الخي  129.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف عمر ابراهيم احمد36549 نالقناطر الخي  94.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف عمرو احمد دمحم المهدي36550 نالقناطر الخي  92.5عمر بن الخطاب ع بني 

ي طه36551
ن
يةيوسف دمحم احمد عبدالشاق نالقناطر الخي  84عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم اسماعيل عبدالعال السيد36552 نالقناطر الخي  104عمر بن الخطاب ع بني 

ن36553 يةيوسف دمحم حسن احمد حسي  نالقناطر الخي  117عمر بن الخطاب ع بني 



يةيوسف دمحم طايل دمحم36554 نالقناطر الخي  90.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالرحمن احمد رجب36555 نالقناطر الخي  131.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالمنعم عبدالعظيم36556 نالقناطر الخي  48.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالمنعم دمحم محمود36557 نالقناطر الخي  94.5عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم عل حسن عطا جوده36558 نالقناطر الخي  !VALUE#عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف دمحم فتىح ابراهيم36559 نالقناطر الخي  88عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف محمود رمضان السيد قاسم36560 نالقناطر الخي  114عمر بن الخطاب ع بني 

يةيوسف مكرم معوض برسوم رزق36561 نالقناطر الخي  123.5عمر بن الخطاب ع بني 

36562
 
يةيوسف نبيل دمحم دمحم محمود شوق نالقناطر الخي  57عمر بن الخطاب ع بني 

 السيد احمد سليمان36563
ن
يةيوسف هان نالقناطر الخي  97.5عمر بن الخطاب ع بني 

 عبدالمنعم ابراهيم عابدين36564
ن
يةابراهيم هان نالقناطر الخي  133خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدالغنن بيوىم عل36565 يةاحمد اشر نالقناطر الخي  120.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد ايمن سمي  عبدربه دمحم36566 نالقناطر الخي  99.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد ايمن عبدالفتاح دمحم عبداللطيف36567 نالقناطر الخي  98.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد حازم فاروق سليمان مصطفن36568 نالقناطر الخي  36خالد بن الوليد ع بني 

ن36569 يةاحمد خالد ابراهيم احمد شاهي  نالقناطر الخي  106خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد رفعت عبدالننى ابراهيم36570 نالقناطر الخي  80خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد رمضان خلف دمحم سليمان36571 نالقناطر الخي  23خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد سعد محمود سعد36572 نالقناطر الخي  33.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد سمي  عبدالواحد عبدالحميد غازي36573 نالقناطر الخي  58خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد سيد احمد حامد حسن36574 نالقناطر الخي  120.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد صالح دمحم عبدالعزيز عاشور36575 نالقناطر الخي  36.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد عبدهللا سيد حسن دمحم36576 نالقناطر الخي  110.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد عل عل وهبة36577 نالقناطر الخي  126.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد عمر محمود دمحم36578 نالقناطر الخي  91خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم احمد دمحم السيد عل36579 نالقناطر الخي  121خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم حسينن مصطفن دمحم36580 نالقناطر الخي  110.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم شحان دمحم عبدالرحمن36581 نالقناطر الخي  109.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم طلعت السيد محمود36582 نالقناطر الخي  106خالد بن الوليد ع بني 

ي عبدالرحمن36583
يةاحمد دمحم طوجن نالقناطر الخي  120خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم عل محمود مرس36584 نالقناطر الخي  107.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد دمحم محمود دمحم عبدهللا36585 نالقناطر الخي  107.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36586 يةاحمد مدحت عبدالفتاح محمود حسي  نالقناطر الخي  111خالد بن الوليد ع بني 

ى عبدالجليل عبدالواحد36587  احمد صيى
يةاحمد مصطفن نالقناطر الخي  61.5خالد بن الوليد ع بني 

ي علي عبدهللا مرعي36588
يةاحمد مصطفن نالقناطر الخي  91.5خالد بن الوليد ع بني 

 احمد قطب حميدة36589
ن
يةاحمد هان نالقناطر الخي  27خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالمنعم ابراهيم عابدين36590
ن
يةاحمد هان نالقناطر الخي  130.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد همام دمحم دمحم همام36591 نالقناطر الخي  62.5خالد بن الوليد ع بني 

ن ابو العال36592 ي امي 
 
يةاحمد وائل ابراهيم الدسوق نالقناطر الخي  71.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاحمد وائل فرج دمحم36593 نالقناطر الخي  77خالد بن الوليد ع بني 

يةادهم خالد يحن  دياب دمحم الجباىل36594 نالقناطر الخي  83خالد بن الوليد ع بني 

يةادهم عزت فتىح دمحم36595 نالقناطر الخي  77خالد بن الوليد ع بني 

يةادهم دمحم عبدالحليم ابراهيم36596 نالقناطر الخي  105.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36597 يةادهم دمحم عبدالىح العزب حساني  نالقناطر الخي  12.5خالد بن الوليد ع بني 

يةادهم دمحم عبدالمنعم دمحم36598 نالقناطر الخي  13خالد بن الوليد ع بني 

يةاسالم دمحم احمد عبدالوهاب36599 نالقناطر الخي  39.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاسالم مصطفن عبدالعزيز عزب شاج36600 نالقناطر الخي  30.5خالد بن الوليد ع بني 

يةالسعيد دمحم السعيد عبدالمجيد عل36601 نالقناطر الخي  51خالد بن الوليد ع بني 

يةامي  زاهر السيد حنفن ابراهيم36602 نالقناطر الخي  68.5خالد بن الوليد ع بني 

ن ابو العال36603 ي امي 
 
ن وائل ابراهيم الدسوق يةامي  نالقناطر الخي  55خالد بن الوليد ع بني 



يةاياد عصام الدين عل دمحم عل36604 نالقناطر الخي  104.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاياد عيد جميل عبداللطيف36605 نالقناطر الخي  105.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاياد دمحم حمدى دمحم توفيق36606 نالقناطر الخي  84.5خالد بن الوليد ع بني 

يةاياد وليد صالح عبدالكريم عثمان36607 نالقناطر الخي  123خالد بن الوليد ع بني 

يةايمن دمحم سعد جاد36608 نالقناطر الخي  65.5خالد بن الوليد ع بني 

يةايمن نارص عواد بيوىم36609 نالقناطر الخي  65خالد بن الوليد ع بني 

يةبدر سعيد عبدالمنعم عبدالفتاح عبده36610 نالقناطر الخي  20.5خالد بن الوليد ع بني 

يةبدر عماد بدر محمود دمحم بهلول36611 نالقناطر الخي  75.5خالد بن الوليد ع بني 

يةبالل دمحم عبدالجواد كامل36612 نالقناطر الخي  86خالد بن الوليد ع بني 

يةجمال وائل حسن حسن دمحم ابوزيد36613 نالقناطر الخي  40خالد بن الوليد ع بني 

يةحاتم هيثم سالم بشندى36614 نالقناطر الخي  89.5خالد بن الوليد ع بني 

يةحازم احمد سعيد مصطفن عبدالهادى36615 نالقناطر الخي  102خالد بن الوليد ع بني 

ف دمحم عبدالننى36616 يةحسام اشر نالقناطر الخي  13.5خالد بن الوليد ع بني 

ن رمضان مصطفن36617 يةحسام رافت حسي  نالقناطر الخي  87.5خالد بن الوليد ع بني 

36618
ن
يةحسام وليد السيد حسن السعدن نالقناطر الخي  107خالد بن الوليد ع بني 

ن عبدالحميد سيد36619 ن عماد حساني  يةحساني  نالقناطر الخي  69.5خالد بن الوليد ع بني 

يةحسن السيد نجم عبدالعال نجم36620 نالقناطر الخي  62خالد بن الوليد ع بني 

يةحسن عماد حسن ابراهيم دمحم36621 نالقناطر الخي  70.5خالد بن الوليد ع بني 

ن السيد نجم عبدالعال نجم36622 يةحسي  نالقناطر الخي  46.5خالد بن الوليد ع بني 

ن سعيد فتىح عبدالهادى36623 يةحسي  نالقناطر الخي  69.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36624 ف محمود عل السيد ابو العني  يةحمزه اشر نالقناطر الخي  103.5خالد بن الوليد ع بني 

يةحمزه دمحم احمد احمد عبدهللا36625 نالقناطر الخي  118خالد بن الوليد ع بني 

يةحمزه مسعد عباس احمد السيىسي36626 نالقناطر الخي  113.5خالد بن الوليد ع بني 

ن الباسوس36627 يةخالد زكريا طه حساني  نالقناطر الخي  64.5خالد بن الوليد ع بني 

يةخالد وليد عبداللطيف عمران راضن36628 نالقناطر الخي  82خالد بن الوليد ع بني 

يةرجب سيد رجب سيد عزب36629 نالقناطر الخي  33خالد بن الوليد ع بني 

كس36630 يةزياد احمد سليمان احمد شر نالقناطر الخي  112.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد اسامه جاد عل36631 نالقناطر الخي  122خالد بن الوليد ع بني 

ف كمال عوض عبدربه36632 يةزياد اشر نالقناطر الخي  62خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد حسن دمحم سيدبيوىمي36633 نالقناطر الخي  80.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد حمدى سعيد عبدالعزيز دمحم عل36634 نالقناطر الخي  66خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد خالد شعراوي احمد دمحم بركات36635 نالقناطر الخي  94.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد صالح الدين السيد ابراهيم مرجان36636 نالقناطر الخي  9خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد ظريف السيد نجم زيدان36637 نالقناطر الخي  71.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد عبدالنارص عبدالمنصف سيد36638 نالقناطر الخي  105خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم36639
يةزياد دمحم عفيفن نالقناطر الخي  77.5خالد بن الوليد ع بني 

 احمد السيد الفيوىم36640
ن
يةزياد هان نالقناطر الخي  117.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزياد يىح محمود هاشم36641 نالقناطر الخي  38.5خالد بن الوليد ع بني 

يف سعيد محمود اسماعيل36642 يةسعيد شر نالقناطر الخي  116خالد بن الوليد ع بني 

يةسعيد عبدالحكيم عبدالفتاح دمحم36643 نالقناطر الخي  56خالد بن الوليد ع بني 

ي سعيد شعبان36644 يةسعيد عرنى نالقناطر الخي  84خالد بن الوليد ع بني 

يةسالمه دمحم سالمه سيد36645 نالقناطر الخي  89خالد بن الوليد ع بني 

يةسيد فهىم سيد فهىمي بيوىمي36646 نالقناطر الخي  86خالد بن الوليد ع بني 

يةسيد كمال احمد السيد احمد عفيفن36647 نالقناطر الخي  !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

يةسيد دمحم السيد مصطفن36648 نالقناطر الخي  109خالد بن الوليد ع بني 

يةسيد دمحم سيد حامد رواش36649 نالقناطر الخي  32.5خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف الدين احمد ابراهيم دمحم شحاته36650 نالقناطر الخي  118خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف الدين دمحم جمال عمر عثمان عطا هللا36651 نالقناطر الخي  101.5خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف الدين ياش دمحم عبدالفتاح دمحم رضوان36652 نالقناطر الخي  113.5خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف سيد احمد دمحم فرج36653 نالقناطر الخي  77.5خالد بن الوليد ع بني 



يةسيف سيد صالح دياب دمحم دياب36654 نالقناطر الخي  82خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف دمحم حلىمي فرج36655 نالقناطر الخي  93.5خالد بن الوليد ع بني 

يةسيف هيثم فكرى دمحم36656 نالقناطر الخي  92خالد بن الوليد ع بني 

يف سيد دمحم عبدهللا دمحم36657 يةشر نالقناطر الخي  113.5خالد بن الوليد ع بني 

 شعبان مهلهل عل36658
 
 حماده شوق

 
يةشوق نالقناطر الخي  33خالد بن الوليد ع بني 

ن36659 ن امي  يةصالح احمد دمحم حسي  نالقناطر الخي  11.5خالد بن الوليد ع بني 

يةصالح وائل احمد عباس ابوالخي 36660 نالقناطر الخي  40.5خالد بن الوليد ع بني 

يةطارق سيد عل عل36661 نالقناطر الخي  108خالد بن الوليد ع بني 

ن36662 ن عواد حسي  يةطارق صابر حسي  نالقناطر الخي  96خالد بن الوليد ع بني 

يةطلحه دمحم ندا ابراهيم دمحم36663 نالقناطر الخي  81.5خالد بن الوليد ع بني 

يةطه عمرو صالح الدين عبدالرحمن احمد مرس36664 نالقناطر الخي  102.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعادل عطية موس عطية موس36665 نالقناطر الخي  111.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعادل فرج يواقيم حنا36666 نالقناطر الخي  32.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعاطف هيثم عاطف عبدالغفور طعيمة36667 نالقناطر الخي  124.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36668 يةعبدالحكيم رجب عبدالحكيم دمحم حساني  نالقناطر الخي  18.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36669 ن امي  يةعبدالرحمن احمد دمحم حسي  نالقناطر الخي  16خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن اللينى رمضان عبدالفتاح36670 نالقناطر الخي  94.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن جمال شكري عبده36671 نالقناطر الخي  129خالد بن الوليد ع بني 

ن سالم دمحم ابراهيم نوح36672 يةعبدالرحمن حسي  نالقناطر الخي  52.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن سامح فراج عبدالغنن طه منصور36673 نالقناطر الخي  73خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن طارق دمحم راتب36674 نالقناطر الخي  100.5خالد بن الوليد ع بني 

ن عبدهللا36675 يةعبدالرحمن عبدهللا حسي  نالقناطر الخي  120خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن كريم محمود غريب عل36676 نالقناطر الخي  29.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم امام عويس سيد36677 نالقناطر الخي  119خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرشيد دمحم عبدالفتاح36678 نالقناطر الخي  115خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم متوىلي دمحم36679 نالقناطر الخي  52.5خالد بن الوليد ع بني 

 كمال36680
ن
يةعبدالرحمن مصطفن عبدالشاق نالقناطر الخي  103خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدالرحمن مصطفن كامل طرمان36681 نالقناطر الخي  73خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدهللا عبداخالق دمحم36682 يةعبدهللا اشر نالقناطر الخي  37خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا الشيىمي محمود دمحم فهىم ذهب36683 نالقناطر الخي  117.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا ربيع ربيع مسعود36684 نالقناطر الخي  108خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا شعبان عبدهللا احمد حميد36685 نالقناطر الخي  104.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا دمحم عبدالوهاب دمحم عطيه36686 نالقناطر الخي  137خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا دمحم عزام عبدهللا36687 نالقناطر الخي  101.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا دمحم نبيل احمد الدبرىك36688 نالقناطر الخي  102خالد بن الوليد ع بني 

يةعبدهللا محمود دمحم سعيد36689 نالقناطر الخي  97.5خالد بن الوليد ع بني 

 عبدهللا فهيم36690
ن
يةعبدهللا هان نالقناطر الخي  85خالد بن الوليد ع بني 

يف عزت بيوىم السيد عل36691 يةعزت شر نالقناطر الخي  32خالد بن الوليد ع بني 

ي36692
يةعالء ابراهيم دمحم عل حنفن نالقناطر الخي  4.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعل ابوبكر عل السيد عل36693 نالقناطر الخي  94خالد بن الوليد ع بني 

يةعل احمد سيد ابراهيم36694 نالقناطر الخي  104.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعل احمد محمود السيد36695 نالقناطر الخي  101.5خالد بن الوليد ع بني 

ف عل كامل سليمان36696 يةعل اشر نالقناطر الخي  31.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعل سيد سيد دمحم عل فرغل36697 نالقناطر الخي  90خالد بن الوليد ع بني 

يةعل عبدهللا كمال عوض عبدربه36698 نالقناطر الخي  127.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعل دمحم احمد عاشور دمحم36699 نالقناطر الخي  17.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعل دمحم عل احمد العيسوي36700 نالقناطر الخي  109خالد بن الوليد ع بني 

يةعمار مجدى عل بيوىم ابو شعلة36701 نالقناطر الخي  126.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر احمد ماهر عبدالمنصف دمحم36702 نالقناطر الخي  115.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر احمد دمحم عادل دمحم ظاظا36703 نالقناطر الخي  115.5خالد بن الوليد ع بني 



يةعمر حاتم دمحم حسنن عبدالفتاح36704 نالقناطر الخي  98.5خالد بن الوليد ع بني 

ن نوفل36705 ن محمود حساني  يةعمر حساني  نالقناطر الخي  134خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم36706 ن صابر حسي  يةعمر حسي  نالقناطر الخي  127خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر زكريا عبدالحكم دمحم36707 نالقناطر الخي  132خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدالعزيز عبدالحميد عبدربه36708 يةعمر شر نالقناطر الخي  110.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر عبدهللا دمحم دمحم شعراوى36709 نالقناطر الخي  95خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالننى دمحم36710
يةعمر عبده مصطفن نالقناطر الخي  32خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر عدوى احمد دمحم36711 نالقناطر الخي  81خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر عزت دمحم سيد نور الدين36712 نالقناطر الخي  72خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر ماهر دمحم مرس السيد ناجى36713 نالقناطر الخي  88خالد بن الوليد ع بني 

ن منصور36714 يةعمر دمحم حسي  نالقناطر الخي  135خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر دمحم سعيد جاد ابراهيم36715 نالقناطر الخي  132خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر دمحم فؤاد عويس عبدالرازق36716 نالقناطر الخي  53.5خالد بن الوليد ع بني 

يةعمر دمحم ناجى دمحم دمحم ناجى36717 نالقناطر الخي  81خالد بن الوليد ع بني 

 كامل مرس36718
 
يةعمر مصطفن شوق نالقناطر الخي  82خالد بن الوليد ع بني 

يةعمرو احمد دمحم سعيد امام موس36719 نالقناطر الخي  85خالد بن الوليد ع بني 

يةعمرو خالد سيد دمحم سيد يعقوب36720 نالقناطر الخي  63خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم36721 يةعمرو خالد مصلح امي  نالقناطر الخي  83.5خالد بن الوليد ع بني 

ي عبدالقادر36722
يةعمرو محمود مصطفن نالقناطر الخي  113.5خالد بن الوليد ع بني 

ن محمود36723 ف موس امي  يةفارس اشر نالقناطر الخي  112خالد بن الوليد ع بني 

يةفرج حسام فرج عبدهللا رياض36724 نالقناطر الخي  76خالد بن الوليد ع بني 

ن فرج ابو شيع فرج36725 يةفرج حسي  نالقناطر الخي  61.5خالد بن الوليد ع بني 

يةفليمون لبيب فرج جرجس36726 نالقناطر الخي  97خالد بن الوليد ع بني 

يةفهد عصمت ابراهيم سعد الجزار36727 نالقناطر الخي  103خالد بن الوليد ع بني 

يةبسيطه- قىص وسيم هايل حالوه 36728 نالقناطر الخي  81.5خالد بن الوليد ع بني 

يةكريم حسن سيد حسن مرس36729 نالقناطر الخي  80.5خالد بن الوليد ع بني 

يةكريم دمحم حجاج عبدالهادى36730 نالقناطر الخي  111خالد بن الوليد ع بني 

يةكريم دمحم عبدالعزيز متوىل سليم36731 نالقناطر الخي  89خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالمنعم ابراهيم عابدين36732
ن
يةكريم هان نالقناطر الخي  133خالد بن الوليد ع بني 

ن36733 يةكريم وائل عل جويده السيد ابو العني  نالقناطر الخي  54خالد بن الوليد ع بني 

لس كرم حلىم ناشد36734 يةكي  نالقناطر الخي  90خالد بن الوليد ع بني 

ن36735  امي 
 
يةماجد فضل شوق نالقناطر الخي  98خالد بن الوليد ع بني 

يةمارسيلينو مايكل جمال نجيب36736 نالقناطر الخي  97خالد بن الوليد ع بني 

يةمجدى عادل دمحم عبدالفتاح دمحم36737 نالقناطر الخي  67خالد بن الوليد ع بني 

36738
ن
يةمحسن عمرو محسن انور كيالن نالقناطر الخي  30.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم ابراهيم السيد عل الشحات36739 نالقناطر الخي  29.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم ابراهيم جميل عبداللطيف36740 نالقناطر الخي  121.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم الجباىل36741 نالقناطر الخي  10.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم احمد ابوزيد عبدالصمد السيد36742 نالقناطر الخي  115.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم احمد سعيد شعبان36743 نالقناطر الخي  73خالد بن الوليد ع بني 

ف الدين محفوظ عمارة36744 يةدمحم احمد شر نالقناطر الخي  86خالد بن الوليد ع بني 

36745
ن
يةدمحم احمد دمحم ابراهيم قرن نالقناطر الخي  81خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم احمد دمحم السيد سعد36746 نالقناطر الخي  61خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم احمد دمحم نجيب حنفن محمود36747 نالقناطر الخي  54خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم احمد محمود سعد دمحم سالم36748 نالقناطر الخي  98خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم اسماعيل دمحم ابراهيم طعيمة36749 نالقناطر الخي  101.5خالد بن الوليد ع بني 

ف ابراهيم السيد غباسر36750 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  76.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم امجد احمد عبدالحميد36751 نالقناطر الخي  100.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم جالل فاروق يوسف دمحم العريف36752 نالقناطر الخي  117.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم حسام فرج عبدهللا رياض36753 نالقناطر الخي  82خالد بن الوليد ع بني 



ن سعيد36754 يةدمحم حسن امام حسي  نالقناطر الخي  59.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم حمدى دمحم شندى36755 نالقناطر الخي  87.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم خالد دمحم عبدالشكور عبدالباسط36756 نالقناطر الخي  81.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم رجب حامد عبدالهادي36757 نالقناطر الخي  25خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سعيد صابر عبدالمجيد موس36758 نالقناطر الخي  78.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سعيد فرحات جنيدى36759 نالقناطر الخي  25خالد بن الوليد ع بني 

ن36760 يةدمحم سعيد دمحم سيد حسي  نالقناطر الخي  83.5خالد بن الوليد ع بني 

ي36761
يةدمحم سعيد دمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  60خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد احمد فؤاد حسن36762 نالقناطر الخي  79خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد زكريا طه عبدهللا36763 نالقناطر الخي  106خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد سعيد دمحم خي  هللا36764 نالقناطر الخي  19.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد شلنى كاسب نوفل36765 نالقناطر الخي  21خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد دمحم السيد ابراهيم36766 نالقناطر الخي  85خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد دمحم السيد دمحم عل36767 نالقناطر الخي  79خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم سيد دمحم الصاوى السيىس36768 نالقناطر الخي  16خالد بن الوليد ع بني 

36769
ن
يةدمحم سيد دمحم دمحم ابراهيم الوردان نالقناطر الخي  131.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم صقر36770 يف حسني  يةدمحم شر نالقناطر الخي  64.5خالد بن الوليد ع بني 

ى فتىح احمد36771 يةدمحم صيى نالقناطر الخي  79خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم عاطف عاشور عبدالعزيز36772 نالقناطر الخي  85خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم عبدالحميد صبىح الطوجن ابراهيم36773 نالقناطر الخي  53.5خالد بن الوليد ع بني 

36774
ن
يةدمحم عبدالسميع السيد مرس واق نالقناطر الخي  60.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم عبدهللا سالم دمحم غريب36775 نالقناطر الخي  76خالد بن الوليد ع بني 

ن36776 يةدمحم عرفات فؤاد عبدالصمد امي  نالقناطر الخي  50خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم عمرو دمحم حافظ دمحمعمر36777 نالقناطر الخي  57.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم عمرو دمحم حسن هاشم36778 نالقناطر الخي  60.5خالد بن الوليد ع بني 

ن النمر36779 يةدمحم فؤاد حلىم امي  نالقناطر الخي  115خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم فكرى عبدالمومن احمد عبدالمومن36780 نالقناطر الخي  124خالد بن الوليد ع بني 

36781
ن
يةدمحم مجدى احمد سيد السعدن نالقناطر الخي  17.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم دمحم عبدالمحسن منصور36782 نالقناطر الخي  92.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم محمود امام عبدالحميد رفاع36783 نالقناطر الخي  103.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم مرس عبدالسميع عل رمضان36784 نالقناطر الخي  28.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم نبيل احمد عبدالخالق عبدالعزيز36785 نالقناطر الخي  110.5خالد بن الوليد ع بني 

ن36786 يةدمحم نبيل عبدالمنعم عبدالسالم حسي  نالقناطر الخي  81.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم نور دمحم مختار36787 نالقناطر الخي  124.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم هشام مختار عوض هللا دمحم يوسف36788 نالقناطر الخي  122.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم وائل دمحم عثمان احمد ابراهيم36789 نالقناطر الخي  120خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم وليد ابو بكر عبدالهادى دمحم فرج36790 نالقناطر الخي  56.5خالد بن الوليد ع بني 

36791
ن
يةدمحم ياش دمحم فرج عبدالعزيز السعدن نالقناطر الخي  131.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود احمد محمود اسماعيل الطيب36792 نالقناطر الخي  132.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود السيد فؤاد دمحم مدين36793 نالقناطر الخي  26خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود امام محمود امام اسماعيل36794 نالقناطر الخي  85.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود حسن صابر حسن السيد36795 نالقناطر الخي  33.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود حسن دمحم سيد دمحم عل36796 نالقناطر الخي  106خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود عبدالرحمن فوزي عبدالرحمن جاد36797 نالقناطر الخي  48خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود عل محمود احمد محمود36798 نالقناطر الخي  110.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود فتىح محمود فتىح36799 نالقناطر الخي  75خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود فيصل معتوق عبدالدايم دمحم36800 نالقناطر الخي  69خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود مصطفن محمود جالل دمحم هلول36801 نالقناطر الخي  24.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمحمود هشام عبدالننى امام خليل36802 نالقناطر الخي  74.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمروان تامر ابراهيم امام الحسينن36803 نالقناطر الخي  38.5خالد بن الوليد ع بني 



يةمروان دمحم عبدالحميد سعد ابوزيد36804 نالقناطر الخي  136خالد بن الوليد ع بني 

يةمروان محمود صبىح عطية قطب36805 نالقناطر الخي  87خالد بن الوليد ع بني 

يةمروان مدحت حامد عبدالمجيد36806 نالقناطر الخي  128خالد بن الوليد ع بني 

ي عبداللطيف احمد معتوق36807 يةمسلم يحن  نالقناطر الخي  115.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن ابراهيم جميل عبداللطيف36808 نالقناطر الخي  118.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن اسماعيل احمد فؤاد حسن36809 نالقناطر الخي  73خالد بن الوليد ع بني 

ن36810  ايمن احمد كامل احمد حسني 
يةمصطفن نالقناطر الخي  106.5خالد بن الوليد ع بني 

ن محمود ابراهيم الجنيدى36811  حسي 
يةمصطفن نالقناطر الخي  96خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن صالح مصطفن بدوى دمحم خفاجى36812 نالقناطر الخي  125.5خالد بن الوليد ع بني 

ي سعد احمد عطا36813
يةمصطفن ماجد مصطفن نالقناطر الخي  114خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن مجدى حرفوش عل دمحم حسن36814 نالقناطر الخي  115.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن دمحم زكريا عبدالغنن عل36815 نالقناطر الخي  79خالد بن الوليد ع بني 

ن36816 يةمصطفن دمحم سيد حسي  نالقناطر الخي  71.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمصطفن محمود مرس سيد عتمان36817 نالقناطر الخي  97.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمعاذ احمد جابر عبدالمقصود36818 نالقناطر الخي  126.5خالد بن الوليد ع بني 

ف صالح عبدالفتاح36819 يةمعاذ اشر نالقناطر الخي  67خالد بن الوليد ع بني 

يةمهاب خالد محمود دمحم عل الجمل36820 نالقناطر الخي  46.5خالد بن الوليد ع بني 

يةمهند دمحم السيد دمحم36821 نالقناطر الخي  114.5خالد بن الوليد ع بني 

يةنور الدين جمال عبدالمنعم السيد شافعي36822 نالقناطر الخي  109خالد بن الوليد ع بني 

ي محمود دمحم ابو زيد36823
يةيوسف احمد حنفن نالقناطر الخي  114خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف احمد عبدالعظيم عبدالحميد دمحم36824 نالقناطر الخي  103خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف احمد عبدهللا عبدالجواد سليمان36825 نالقناطر الخي  95خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف احمد دمحم احمد36826 نالقناطر الخي  106خالد بن الوليد ع بني 

ن حسن مرزوق36827 يةيوسف اسامه حسي  نالقناطر الخي  14.5خالد بن الوليد ع بني 

ن ابراهيم دمحم36828 يةيوسف اسماعيل حسي  نالقناطر الخي  114خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف انور محمود انور محمود36829 نالقناطر الخي  111.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف جالل عبدالكريم عواد غنيم عل36830 نالقناطر الخي  82.5خالد بن الوليد ع بني 

ن محمود36831 يةيوسف جمال سيد امي  نالقناطر الخي  51.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف حسن حلىم عالم36832 نالقناطر الخي  49.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف خالد فاروق عبدالرازق ابراهيم36833 نالقناطر الخي  20خالد بن الوليد ع بني 

ي36834
يةيوسف ساىم عبدالمنعم دمحم عفيفن نالقناطر الخي  45.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف سالمه يوسف دمحم رمضان36835 نالقناطر الخي  8خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف سيد عبدالفتاح عبده ابراهيم36836 نالقناطر الخي  48خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف عبدالغفار سالم عبدالرحمن بدوى36837 نالقناطر الخي  124.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف مجدى سليم نور الدين سليم36838 نالقناطر الخي  93خالد بن الوليد ع بني 

ن عل منصور 36839 يةبسيطه- يوسف دمحم حسي  نالقناطر الخي  93خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف دمحم شحات عزب36840 نالقناطر الخي  79.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف دمحم عزىم دمحم احمد يونس36841 نالقناطر الخي  97.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف دمحم فوزي عبدالفتاح36842 نالقناطر الخي  77خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالمقصود عبدهللا36843
ن
يةيوسف دمحم قرن نالقناطر الخي  116.5خالد بن الوليد ع بني 

يةيوسف وائل عبدالحميد محمود36844 نالقناطر الخي  134خالد بن الوليد ع بني 

يةاشاء احمد شعبان عبدالعزيز36845 114.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاالء ايهاب شعبان كامل36846 131عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةالشيماء دمحم هالىل عيد36847 133.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةامل رمضان ابو بكر حموده36848 110عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةامل طارق عبدالوهاب عل عل36849 69عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةامنيه نزيه صالح ابو العال ابراهيم36850 69.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن احمد36851 يةايمان محمود عبدالمعبود ابو العني  121عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةايمان نارص دمحم محفوظ36852 62عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن36853 يةايه ابراهيم عبدالجيد حساني  109عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 



ف عبدالعزيز دمحم جاد36854 يةايه اشر 66.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةايه ايمن السيد عطيه36855 52عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةايه عبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح عبدالجليل36856 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةايه دمحم خالد دمحم يحن 36857 125.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبدور دمحم السيد عل36858 115.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- بسمله جالل ابوالعز سند حسن 36859 77.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 سليمان36860
 
يةبسمله سليمان شوق 87.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم نجاح عل صالح36861 27.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

36862
 
يةبسمه امجد ابراهيم الدسوق 92.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةجنا ابراهيم عل عبدالمجيد36863 80.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةجنه دمحم عيد بيوىم36864 60عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةجومانا ياش دمحم مغاورى36865 69.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عصام السيد عل36866 40عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عيد جمال دمحم ابراهيم36867 52عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن دمحم مرس36868 يةحبيبه معي  121.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه وليد جمال احمد36869 65عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةخلود عبدالونيس حسنن عبدالونيس عبدالجواد36870 76.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدنيا سيد عبدالرحمن مختار36871 44عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدينا شعبان عبدالكريم سعد36872 112.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةرضوى احمد سعيد محمود36873 74عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ى عل احمد36874 يةرضوى ياش عشر 119عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةرقيه دمحم عل دمحم36875 110عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةروان احمد سعد احمد دمحم نافع36876 114.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةروان محمود عبدالرؤف دمحم36877 106.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةروى طارق سعيد مرس36878 130.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

نس بدوى الكوىم36879 ن اليى يةزينب دمحم حسي  76.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسلىم فوزى عبدالسميع عبدالحميد اسماعيل36880 92.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم السيد عبدالحسيب36881 96عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسما احمد عبدالوهاب عل عل36882 70.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسما شعبان عل دمحم36883 115.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسما دمحم محمود احمد36884 80عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن36885 ه محمود عبدالحميد امي  يةسمي  76.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

36886
ن
ن بسيون يةسميه مجدى دمحم حسي  44عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 تاج الدين محمود36887
ن
يةسميه هان 72عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 عبدالننى عمارة عل36888
يةسندس مصطفن 51عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي تهاىمي36889 يةسهيله دمحم عبدالننى 132.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

وق محمود ابوالفضل عل36890 يةشر 85.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

وق واىل عطية واىل عل36891 يةشر 130عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ف سعيد عبدالفتاح36892 يةشهد اشر 111.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشهد حامد دمحم عبدالعزيز الديب36893 68.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف عبدالعال دمحم خضن36894 يةشهد شر 52.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشهد عاطف دمحم ابراهيم دمحم36895 40.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشهد عبدالفتاح السيد عل ابراهيم36896 121.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشهد مجدى محمود سليمان36897 75عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشهد وحيد فتىح احمد36898 58عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشوق هالل عبدالفتاح مرس36899 98عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشيماء رمضان غانم عبدالباسط دمحم36900 36عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشيماء سعد عبدهللا اسماعيل36901 86.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشيماء عبدهللا رمضان ابراهيم36902 121عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشيماء فيصل دمحم عيد صالح36903 86.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 



يةشيماء هاشم يىح عبداللطيف السيد36904 115.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي36905
ن
ن بسيون يةعائشه مجدي دمحم حسي  59.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ف صالح دمحم36906 يةعايده اشر 59عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعزيزه عماد رمضان محمود36907 67عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف احمد دمحم36908 يةعفاف شر 65.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد حسن صديق دمحم36909 63عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء بدران عبدالمنعم حامد عوده36910 51.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه سعيد كفراوى مختار36911 121عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف محمود محمود36912 يةفاطمه شر 109.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه فوزى عبدالعزيز ابراهيم الجانى36913 49.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عل دمحم36914 !VALUE#عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود السيد محمود راشد36915 111.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفرح دمحم عبدالموجود عبدالرازق36916 134.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةفوزيه محمود خليل عبدالكريم حسن36917 81عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةلياىل احمد محمود عبده36918 54.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةماجده ذىك دمحم فتح الباب36919 91عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمديحة مىحي فتىحي مىحي الدين36920 8.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 عبدالمطلب36921
 
 عبدالننى دسوق

ن
يةمروه هان 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمريم ابو بكر جمال احمد عبدربه36922 86.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمريم زيدان عبدالمنعم بيوىم عل36923 90عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمريم فارس ابراهيم تهاىمي36924 118.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمريم دمحم مهدى نور الدين عثمان36925 95عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمريم محمود دمحم سعيد36926 97.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 حسن عل دمحم36927
ن
يةمريم هان 96عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي عل عل36928
ن
يةمريم هان 125عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةملك عباس عل عباس36929 75.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةملك عل محمود عل36930 107.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةملك دمحم فرج عبدالننى36931 118عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةملك دمحم كمال عبدالمطلب36932 99.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةملك دمحم دمحم سالم36933 !VALUE#عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةميار عمر سعيد عيد حسن36934 117.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنار دمحم عبدالرؤف دمحم36935 117عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنار هشام سيد دمحم36936 63.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا عصام سالم صالح عيد دويك36937 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا عطيه السيد عطيه36938 86عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا عل عبدالعزيز محمود36939 94.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 عبدالفتاح بكي 36940
يةمنة جمال عفيفن 77.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف احمد دمحم36941 يةمنه شر 64عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمنه عبدالمحسن عبدالننى قطب سالمه36942 118.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 عبدالمحسن عل قويدر36943
ن
يةمنن هان 109.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

36944
ن
يةىم مجدى عبدالسميع شحات عاى بسيون 98عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن صالح36945 يةنبيله احمد صالح حسي  118عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةندى ايمن احمد عل دمحم نصار36946 20عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةندى جمال عبدالونيس ابراهيم36947 9عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن السيد عبدالحميد 36948 يةبسيطه- ندى حسي  69عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةندى دمحم ابراهيم سالم دويك36949 73عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالجليل منشاوى36950 86.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةنورهان احمد عبدالحميد احمد عبدالحميد36951 133عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن36952 ن عبدالننى حسي  يةنورهان حسي  126.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم كامل حسن دمحم36953 129عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 



يةهاجر شحات حسن احمد عبدالجواد36954 121.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم بدر دمحم36955 127.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهبه دمحم عبدالمقصود رمضان رحيم36956 97.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهبه محمود السيد محمود قابيل36957 92عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهدى دمحم عبدهللا مصطفن السيد36958 119.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهدير خالد جمعه عبدالحافظ عيىس36959 83.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهدير سالمه فؤاد سعد36960 129.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهنا دمحم خضن فرج36961 133عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهند تامر فاروق عبدالعال36962 93.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهند محمود صبىح زين الهلباوى36963 98.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن حسن درويش عل36964 يةياسمي  45.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ى36965 ن عارف عبدالحفيظ الماظ اليى يةياسمي  90.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ى36966 ن دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم بحي  يةياسمي  100.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم عبدالجواد قمر36967 33.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم السيد ابراهيم الرونى36968 104عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم مصطفن عبدالعزيز36969 30عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةابراهيم محمود ابراهيم السيد حماد36970 16عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد اسامه كمال محمود مصطفن36971 14عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد جعفر فتىح جعفر بيوىم36972 80.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد جمال دمحم عبدالعزيز36973 26عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد ربيع عبدالكريم السيد رزق36974 15.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد سالم عبدالرحمن دمحم36975 113.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد سمي  مندى مجاهد36976 51عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد سيد احمد عبدالرازق عبدالرسول36977 108عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد شحات حسن احمد عبدالجواد36978 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالفتاح عبدالننى دمحم عبدهللا36979 112.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد عبدهللا ابراهيم مجاهد36980 108.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد عصام عبدالعظيم امام36981 112.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالغنن خليفه36982 30.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالفتاح دمحم36983 72عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي محمود36984
يةاحمد محمود عبدالغنن 43.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد محمود دمحم سليم36985 48عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- احمد نارص سيد محمود دمحم 36986 89.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد هاشم مبارك عيد36987 124عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةادم رضا عفيفن عبدالونيس36988 71عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةادهم عصام نعيم عبدالسالم عبدالعال36989 79عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 غريب36990
ن
 دمحم مواق

ن
يةادهم مواق 95عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاسالم رضا سيد يوسف36991 33عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم احمد حامد36992 109.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاسالم محمود السيد ابراهيم36993 79.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاسماعيل عصام اسماعيل عل36994 24.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةانس جاش عبدالرازق عبدالرازق36995 106.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبدر عمرو السيد بدر عل36996 84عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ى36997 يةجاش بدران نصار صيى 38عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةجمال احمد جالل دمحم منصور36998 78.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحسن طه مصطفن عبدالعزيز36999 12عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن ايهاب صبىح عبدالحميد بيوىم 37000 يةبسيطه- حسي  90عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحلىم ريان حلىم عبدالعزيز37001 64.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحمزه جمال عبدالمحسن دمحم منصور37002 61عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةحمزه هشام احمد عل37003 110.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 



يةخالد شعبان ربيع شعبان عطيه37004 75عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن37005 ف سعد امي  يةزياد اشر 20.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةزياد انور السيد محمود قابيل37006 54عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةزياد رجب سيد احمد عوده37007 118.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةزياد رضا مغاورى احمد37008 100عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةزياد عصام فاروق السيد37009 123عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةزياد فوزى احمد زىك37010 67عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن السيد37011 يةزياد دمحم حسي  34.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسامح احمد دمحم ابراهيم37012 26عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسعد ابراهيم سعد عبدالونيس37013 !VALUE#عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- سعد عل سعد ابراهيم 37014 69.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسفيان ايهاب ابوشيع ابراهيم37015 13.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسيد تهاىم سيد تهاىم37016 14.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسيد سمي  مندى مجاهد37017 58.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن37018 يةضياء سيد شعبان امي  38عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن 37019 يةبسيطه- عبدالرؤف نارص عبدالرؤف وهبه حسي  44.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد دمحم رزق37020 15.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن جمال دمحم عمر الجانى37021 63.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن حسام حامد شحات عل37022 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رضا محمود دمحم37023 41عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رمضان سيد احمد37024 43.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ساىم احمد عل الصيفن37025 111عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سعيد سالم صالح37026 71.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عظيم مصطفن احمد ابراهيم37027 86عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عيد سليمان ابراهيم37028 79عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم فوزى عبدالظاهر37029 28.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن معروف عبدالسميع حسن محروس37030 46عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن37031  جاد الكريم حساني 
ن
يةعبدالرحمن هان 29.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ف عبدالعزيز ابراهيم الجانى37032
يةعبدالعزيز اشر 50.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالعظيم اسالم عبدالكريم عبدالرحمن عبدهللا37033 78.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبداللطيف جمال عبداللطيف علي37034 120عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا عبدالحسيب سعد عبدالحسيب37035 111.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا عماد دمحم حسن37036 54.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم مصطفن عبدالفتاح37037 87.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا منصور سعيد منصور غانم37038 39.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا ياش مصطفن عبدالعزيز37039 18عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب خالد عل37040 13.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

وك دمحم37041 ن حمدى ميى يةعل امي  32.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعل كمال دمحم عل37042 9.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعل دمحم عل دمحم عل37043 25.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف حنفن عبدالخالق37044 يةعمر شر 69عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعمرو محمود احمد عبدالخالق37045 118.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 فتىح عيد فرج37046
ن
يةفتىح هان 102عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يف رجب موس37047 يةكريم شر 61.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةكريم دمحم عبدالرحمن محمود37048 81.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةكريم دمحم عبدالكريم سعد الورش37049 112عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمجدى سامح عفيفن السيد37050 60.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم دمحم عبدالمجيد37051 51عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

37052
ن
يةدمحم احمد ابراهيم شحات عل بسيون 116عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم احمد عبدالننى احمد37053 86عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 



ف عبدالرؤف شعبان37054 يةدمحم اشر 83عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ف دمحم عبدالرحمن عبدالحليم37055 يةدمحم اشر 36.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن37056 يةدمحم ايمن امام حساني  62.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم بدر سيد دمحم سعد37057 57.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم حسام تاج الدين محمود37058 100.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن حامد عودة37059 يةدمحم رجب امي  11.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم رمضان عبدالمنعم عل حمد37060 34عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم سالم شعبان دمحم37061 55عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم سيد رشدى ابراهيم37062 53عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم ضياء الدين فتىح دمحم دمحم37063 78عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن37064 يةدمحم عاصم عبدالحليم ابراهيم حسي  47.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالحكيم دمحم عمر37065 21عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالحميد احمد رمضان37066 98عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

37067
 
يةدمحم عبدالمنصف عبدالعليم دسوق 110عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم عماد عبدالفتاح دمحم شعبان37068 88عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم ماهر دمحم رضوان عل37069 15عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم مجدى جالل عبدالرازق37070 35.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن عبدالرؤف37071 يةدمحم نزيه حسي  35.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم ياش محمود فوزى37072 56عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- محمود ابو الفضل عبدالونيس صويلح 37073 84عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود الشملول السيد السيد37074 68.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود حسان محمود حسان دمحم37075 101عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود سمي  عيىس عل الدين37076 111.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود عبدالكريم عبدالتنى عبدالغنن سلوت37077 16عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود عيد دمحم عيد صالح37078 23عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمحمود وائل عبدالمنصف سالم37079 20.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمروان احمد ابراهيم محفوظ37080 105عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمروان عماد حمدي عزوز37081 38.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمصطفن رمضان عبدالفتاح عبدالرحمن37082 46.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 عرنى عبدلمقصود حسن خليل37083
يةمصطفن 37.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي37084 يةمصطفن دمحم فرج عبدالننى 111.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةمصلح نزيه مصلح عل37085 90عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ن عماد حمدي عزوز37086 يةمعي  84.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةهادى تامر عل عيد37087 115.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيىح محمود يحن  سالم37088 103عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف اسامة توما عوض هللا يوسف37089 106.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف سعيد صابر اسماعيل37090 102.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

37091
 
يةيوسف سمي  مصطفن شوق 103.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف سيد بيوىم ابراهيم عبدالعال37092 130عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف صابر نصار صابر نصار37093 127عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالننى دمحم عل دمحم37094 125.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف عصام مصطفن عبدالفتاح37095 136عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف عمر عبدالسالم دمحم خضن37096 130.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم جمعه عبدالحافظ عيىس37097 88.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

ي37098
يةاروه سيد عيد السيد عفيفن 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاروى سيد عبدالمنعم درويش دمحم سعد37099 92اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاروى عاطف رجب سيد صالح37100 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاروى عل كمال عل احمد37101 80اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء رمضان عبدالمنعم درويش دمحم37102 121اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء سيد ابراهيم صابر احمد شعبان37103 39اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةاشاء دمحم ابوالمعاىط سالم نوح37104 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 ابراهيم رجب محروس37105
ن
يةاشاء هان 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

قاوى37106 يةاسماء احمد عل دمحم الشر 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عبداللطيف37107 ن جالل حساني  يةاسماء حساني  89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم عبدالفتاح انور رجب37108 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء محمود خليل سالم خليل37109 113اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء محمود محمود عبدهللا فخرى37110 105اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاسيا ابراهيم مصطفن عل37111 56اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

قت حسن احمد احمد ابو هرجه37112 يةاشر 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

قت دمحم احمد ابراهيم عبدالعال37113 يةاشر 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء احمد سالمه احمد دمحم شحاته37114 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء سعد عبدالحفيظ دمحم يوسف37115 118اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء سعد عيد رزق بندق37116 126اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامل البدرى عبدهللا عبدالعال دمحم37117 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن شحاته عبدالحليم يوسف37118 يةامل امي  67.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامل رفاعه دمحم عبداللطيف العارف37119 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامل سيد سيد حافظ دمحم37120 121اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامل سيد عل عبدالحميد عل فرج37121 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامنيه دمحم عبدالجواد احمد السيد37122 59.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ه خالد محمود دمحم عل رمضان37123 يةامي  131.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37124 ه سيد شحات عل حسي  يةامي  130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37125
ن
ه محمود دمحم السيد فرج السعدن يةامي  107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةامينه محمود عبدالمنعم محمود37126 60اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ار37127 ن يةانصاف سيد قطب عبدالتواب مي  43اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةانوار حسام دمحم عبدالحميد عبدهللا37128 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يف37129 يةايات دمحم احمد دمحم شر 72اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان ايهاب السيد عبدالرحمن عطا37130 114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان صالح ابوشيع دمحم ابراهيم37131 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم جودة فرج دمحم37132 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم ريان حسن يوسف37133 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايىم ايمن فتىح فايز مرجان37134 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه احمد عبدالمنعم درويش دمحم سعد37135 103.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه احمد عل اسماعيل عل37136 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى عل احمد 37137 ف عشر يةبسيطه- ايه اشر 63اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يس سليمان37138 يةايه سيد شحات عي  82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه سيد محروس عبدالتواب دمحم37139 42.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه عبدالمنعم ابراهيم عبدالمعط37140 100اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم عزت عل السيد حمد37141 100.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم فهىم السيد مرس37142 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةايه مصطفن رمضان دمحم37143 128اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم محمود حسن37144 يةبسمله اشر 51اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد سيد عبدالهادى37145 يةبسمله حسي  135اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله محسن عبدالكريم عواد غنيم37146 106اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم دمحم مشحوت عبدالهادى37147 114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم دمحم يوسف دمحم37148 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم مصطفن ابراهيم عل37149 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37150 يةبسمله محمود عبدالبديع امي  90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله مرزوق عيد دمحمى37151 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم37152 يةبسمه صيى 11اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت احمد سعيد السيد عبدالعزيز37153 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةبسنت ايمن دمحم دمحم عبدالرحمن37154 108اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت بدر السيد عبدالرحمن دمحم عل سعد37155 69اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت عالء عبدالعزيز نصار دمحم غنيم37156 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبوس عبدالرؤوف دمحم عبدالرؤوف منصور37157 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتسابيح دمحم ابراهيم مرس ابراهيم37158 93اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتسنيم احمد عبدالرحمن احمد عل37159 115اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتسنيم الحسينن دمحم سعيد جوده عمر37160 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتسنيم دمحم احمد دمحم37161 125اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتف  احمد دمحم احمد موس برجيس37162 129اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يف احمد ماهر جمعه37163 يةتف  شر 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتف  عالء دمحم احمد شندى37164 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عمرو سيد دمحم ابراهيم سليمان37165 يةجاسمي  114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنا مجدى دمحم طنطاوى شعرواى37166 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنات احمد لطفن دمحم دمحم37167 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنات ممدوح دمحم فوزى سالمه37168 114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنه سيد مصطفن جاد عل جاد37169 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنه هشام سعد عل دمحم سعد37170 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن شاكر حسن احمد محروس37171 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى كمال عبدالسالم الشهانى37172 يةجنن صيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن عبدالعليم فتىح عبدالعليم ابراهيم37173 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن عيد عطيه عبدالقوى عبدالهادي37174 135اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن ماجد جمال الدين محمود العنتيبل37175 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن ممدوح كمال عبدالقادر عز الدين37176 98اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدهللا37177 يةجومانا خالد ابراهيم ابو العني  105اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجومانا دمحم عبدهللا احمد سيد احمد37178 91اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجومانه ايمن عادل رمضان السيد37179 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةجومانه سيد سالم سالم فرج37180 95اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد عقده37181 يةجومانه دمحم دمحم حسي  120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

بينن37182 ن الشر يةحبيبه احمد سالم احمد حسي  79اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد ضاج احمد ابوزيد37183 28.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد عثمان السيد دمحم37184 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد دمحم خورشيد عبدالعال37185 96اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد دمحم دمحم مراد37186 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد نبيل احمد الدبرىك37187 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ايهاب طلعت جوهرى دمحم عل37188 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه جميل موس عبدالوهاب موس37189 132.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه خالد زىك دمحم عامر37190 134.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه زيزو دمحم بديع دمحم37191 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه شعبان عبدالننى دمحم عل37192 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عصام الدين محمود سيد احمد محمود37193 108اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ماهر شعبان صالح عبداللطيف37194 116اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف37195 يةحبيبه دمحم يحن  دمحم احمد مشر 132.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه مىح احمد عباس احمد37196 66.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن الشافع37197 يةحبيبه ممدوح ابراهيم حسي  99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ممدوح محمود دمحم سالم37198 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه وائل عواد دمحم فرج37199 68اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةحنان محمود فوزى سيد دمحم37200 101اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد حامد دمحم احمد دراز37201 يةحني  79اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن اسامه ابراهيم محمود دمحم37202 يةحني  94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن حمدى فتىح احمد مصطفن37203 يةحني  74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



ن رمضان ابراهيم ابراهيم سليمان37204 يةحني  39اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد دمحم ضاج احمد37205 يةحني  73اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن محب عبدالخالق دمحم حنفن37206 يةحني  52اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم عني  زهران عل عبدالرحمن37207 يةحني  58.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن محمود صادق احمد السيد ابو عيده37208 يةحني  108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةخديجه دمحم نبيه احمد عبدالهادى37209 111اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد احمد37210 يةخديجه محمود صبىح حساني  74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةخلود علي سباق ابو العطا العشماوى37211 34اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدارين دمحم عبدالعزيز شكرى تاج الدين37212 126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء دمحم مكرم يونس دمحم37213 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا ابراهيم دمحم ابراهيم37214 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم السيد خليل37215 يةدنيا خي  90اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا مصطفن سعد ابراهيم دمحم يوسف37216 68اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- دينا سيد محمود السيد 37217 104اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا محمود كمال عبدالغنن محمود ابراهيم37218 40.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا مصطفن سعد ابراهيم دمحم يوسف37219 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرانيا حسام نعيم دمحم37220 106اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرباب عبدالسميع عيد احمد عل37221 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرباب نور عبدالفتاح دمحم عل منصور37222 89اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف عمر ابراهيم عمر37223 يةرحاب اشر 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37224
ن
يةرحاب ماهر عطا هللا عبدالعزيز مواق 48اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه احمد دمحم المهدى37225 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه جمال دمحم منىس احمد راشد37226 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن غريب حسن سليمان37227 يةرحمه حسي  89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه رشاد ابو المعاىط السيد عوض هللا37228 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه طارق احمد محمود عيد الرحيم37229 111اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37230 يةرحمه عبدالبارى دمحم عزت دمحم عبدالمعي  76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عبدهللا منصور عبدالفتاح حسن37231 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم حسن عل حسن37232 80.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم رشاد دمحم حامد37233 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم سيد دمحم متوىل37234 78اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم فرحات عرفه عبدالرازق37235 116اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه محمود دمحم عواد ابراهيم37236 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 ابراهيم ابوشتيه37237
 
يةرحمه مصطفن دمحم دسوق 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه وائل عل احمد دمحم البسطويىس37238 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37239 يةرضوه عبدالواحد عبدالمبدى عل حسي  46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يف دمحم يوسف عل سليمان37240 يةرضوى شر 117اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى عبدالغنن فهىم عبدالغنن رواش37241 66.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37242
ن
يةرضوى دمحم السيد ابراهيم الفخران 73.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى دمحم ممدوح دمحم يوسف37243 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرقيه سعيد قنديل عبدالفتاح غنيم37244 128اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي37245
يةرقيه وائل سعيد سيد مصطفن 128اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرنا عصام دمحم صالح دمحم37246 129اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرنا مجدى عبدالحميد محمود دمحم37247 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرنا دمحم رزق عبدالرسول طعيمه37248 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم سليمان37249 يةروان ابراهيم حسي  125اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروان احمد سيد عبدالرحمن عل حسن37250 111اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروان سيد عثمان سيد دمحم37251 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروان دمحم احمد دمحم عواد37252 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروبا دمحم محمود مدبوىل حسن37253 108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةروتاج مدحت طلعت دمحم منصور سنجر37254 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرودينا عالء شحاته عبدالرحيم37255 133اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه ايهاب رضوان عثمان احمد37256 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه طارق سيد ذىك مدبوىل عطاهللا37257 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالحميد اسماعيل37258 يةروضه عبدالحميد امي  125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه ياش السيد السيد مرس37259 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- روميساء محمود دمحم محمود دمحم 37260 91اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةروى فارس السيد حسن فرج عل37261 96اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرويده ياش دمحم سليمان دمحم37262 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةريتاج احمد حلىم احمد حافظ37263 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37264 يةريم ابراهيم فتىحي ابراهيم حساني  73.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةريم بدر صالح دمحم بيوىم غادور37265 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةريم دمحم عبدالمنعم رمضان سعودى37266 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةرينال احمد رافت الحسينن حسن37267 90اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37268 يةريهام ابراهيم فتىح ابراهيم حساني  89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةريهام عماد احمد عبدالىح دمحم37269 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب الشاذىل دمحم دمحم يوسف منىس37270 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم37271 ن ابراهيم امي  يةزينب امي  !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب مصطفن دمحم ابراهيم مرجان37272 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره ابراهيم عبدالحميد محمود37273 110اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف ربيع حسن مرس37274 يةساره اشر 106اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره حمدى دمحم محمود ابراهيم37275 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره رجب احمد دمحم فرج37276 85اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره صبىح فتىح عواد غنيم37277 !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره عالم عبده سعد ابراهيم37278 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره كمال رمضان عبدالعظيم عل دمحم37279 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةساره مجدى عبدالفتاح دمحم37280 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37281 ن محمود حساني  يةساندى سيد حساني  27اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عل37282  حسي 
يةسجده احمد مصطفن 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسجود محسن يوسف عبدالعزيز احمد37283 103.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسعاد محمود دمحم احمد جاد الرب37284 121اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلسبيل سعيد زهران عل زهران37285 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم احمد السيد عبدالرسول فضل37286 68اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن رجب37287 يةسلىم اسامه سيد امي  114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم ايهاب سيد عبدالسالم احمد37288 126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم بدران عل جمال الدين عل37289 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عباس ابراهيم37290 يةسلىم جمال حسي  30.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم سيد شعبان رفاع ابو العال37291 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم طارق عل احمد دمحم37292 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم عاشور حنفن سيد شعراوى37293 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم عوض مصطفن عوض37294 98اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم دمحم صبىح ابراهيم السيد37295 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- سلىم مدحت دمحم عل حسن عمار 37296 78.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم ممدوح صالح عل ابراهيم37297 126اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسما ساىم سعيد عبدالجليل قطب37298 132اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسما عادل صالح عل ابراهيم37299 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسماح عل دمحم عبدالجواد عل37300 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسمر حامد عبدهللا عل دمحم37301 83اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ه ساىم حسن دمحمعبدالعال 37302 يةسمع- سمي  88اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسناء محمود عبدالقادر دمحم عبدهللا37303 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةسندس ابراهيم عطية عبدالعزيز سليمان37304 103.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يف عل37305 يةسندس احمد عل شر 118اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس رفيق رائد عبدالمنعم حافظ37306 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس سيد سعد دمحم منصور37307 115اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف هاشم37308 يةسندس عامر نصيف شر 78اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالعال37309
ن
يةسندس عبدالعال عبدالننى وردان 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس عالء الدين طه عل37310 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس فوزى جمال فوزى عبدالحميد37311 80اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم ابراهيم دمحم السيد شعالن37312 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس وليد رمضان دمحم شعبان37313 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسهر فرغل دمحم السيد دمحم37314 !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف سيد سيد احمد37315 يةسهيله اشر 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسهيله حسن فرج حسن عبده37316 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشاهنده ايهاب رشاد دمحم محمود37317 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف ربيع سيد شحات37318 يةشاهيناز اشر 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

بات خالد عبدالحميد اسماعيل السيد37319 يةشر 102اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 عل37320
ن
وق ابراهيم احمد قرن يةشر 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق رمضان مصطفن احمد ابراهيم37321 يةشر 111اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق عمرو زكريا متوىل حسن عبده37322 يةشر 79اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق دمحم عبدالسالم دمحم حسن القلعاوى37323 يةشر 127اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق محمود بكرى دمحم محمود37324 يةشر 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق مسعد سعيد مسعد السيد عل37325 يةشر 108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

وق وليد سيد محمود السيد عاشور37326 يةشر 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشمس دمحم دمحم محمود منصور37327 133.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد احمد فتح هللا عبدالبارى فتح هللا37328 114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد37329 ن احمد امي  يةشهد ايهاب امي  109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ايهاب سعيد عبدالمجيد37330 23اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ايهاب عبدالمنصف حسن السيد37331 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد حازم حسن سيد احمد37332 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد حمدى عبدالعزيز عبدالمقصود بركات37333 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد رفعت ابراهيم حسن سليمان37334 57.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد رمضان محمود فهىم طه37335 100.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سمي  عبدالخالق السيد37336 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عبدهللا احمد عبدهللا قطب37337 136.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عكاشه دمحم دمحم رفاع37338 103.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عل حمد دمحم منصور دمحم37339 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم احمد فؤاد عل سليمان37340 131اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم السعيد عبدالمجيد عل37341 52اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم شعبان شعبان دمحم الطوجن37342 80.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم شعراوى حافظ السيد37343 122اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 ربيع فرج عبداللطيف37344
ن
يةشهد هان 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد وليد عبدالرحمن دمحم هيكل37345 113اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء رجب احمد عل بخيت37346 123اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء رمضان عبدالعزيز دمحم37347 43اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عبدالننى انور حسن رواش37348 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عيد دمحم حلىم عل37349 89اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم سالمه السيد ابو عرب37350 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةضىح احمد دمحم طه حجازى37351 121اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةضىح عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح مرس37352 33اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ع37353 يةعبي  محمود يونس فارس يونس اليى 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



 شلنى نوفل37354
ف جمعه مصطفن يةعزه اشر 32اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةعزه عالءالدين دمحم عمر صالح37355 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن الحفناوى37356 يةعنان هالىل عبدالننى حسي  96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةغفران زىك احمد زىك مرس37357 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء احمد شعبان احمد حسن37358 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء مصطفن احمد عفيفن احمد37359 81اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حلىم سيد حلىم مرس37360 71اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه رمضان دمحم المنىس احمد راشد37361 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عادل عبدالمنعم محمود اسماعيل37362 132.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه غريب عل غريب دمحم النجار37363 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم زكريا شعبان بيوىم37364 77اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم سيد حسن دمحم يوسف37365 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم فؤاد امام عثمان37366 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم مكرم دمحم ابراهيم37367 87اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه مختار محمود دمحم ابراهيم37368 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 سليمان عمر37369
ن
يةفاطمه هان 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى خليل37370 يةفرح احمد حسن محمود بحي  108اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح احمد دمحم عطيه رشيد37371 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح دمحم عبدالننى دمحم37372 78.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح دمحم مكرم دمحم ابراهيم37373 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 دمحم مصطفن37374
 
يةفرح مصطفن دسوق 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح نارص فارس ابراهيم دمحم37375 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه جمال دمحم دمحم اسماعيل37376 23اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه جيوسر عل محمود مرس37377 39.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه عبدالتواب نض عبدالتواب حسن37378 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه محمود كمال عبدالغنن محمود ابراهيم37379 43اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37380 يةفرحه مرسي دمحم حساني  75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 ابراهيم سعيد ابراهيم37381
ن
يةفرحه هان 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفريده عماد حمدى شحات احمد فرج37382 60اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةفكريه دمحم دمحم عبدالحافظ37383 45اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةقمر عماد سليمان فتح هللا ابو سالم37384 64اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37385 ن عل شاهي  يةكريمه دمحم مسعد امي  8.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي دمحم نجيب صالح حسوبه37386
ن
ى هان ن يةكين 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةلوجى تامر حنفن مندور37387 91.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم عبدالعاىط دمحم37388 يةلوجي  114اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمديحه دمحم سعيد دمحم السيد عل37389 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمروه عدىل عبدالحميد عبدالرحيم37390 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمروه عالء الدين حامد طه عوده37391 119اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمروه محمود دمحم رجب عبيد37392 95اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم رمضان منصور عبيد37393 1.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم سيد حلىمي مرسي37394 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد سيد طه حجاج37395 128اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد عبدالحميد دمحم عبدالرؤوف37396 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم حسن رجب37397 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد مصطفن احمد مصطفن الجد37398 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم علوان37399 يةمريم اسامه مصلح امي  126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم امام محمود امام اسماعيل37400 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم حسام الدين مصطفن السيد دمحم ابو النيل37401 88اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي37402
ن
يةمريم حسن احمد عبدالشاق 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- مريم حسن صالح محمود 37403 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةمريم رمضان سعيد ابراهيم طلب بطور37404 44اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم سعيد فرج عيد دمحم37405 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم سيد حسن احمد محروس37406 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم سيد صالح دمحم عامر37407 41اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم صابر عبدالغنن دمحم37408 126اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم صبىح رشاد رمضان عل37409 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم طه عبدالعليم طه واىل37410 127اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عاطف عبدالعزيز محمود دمحمى37411 107اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عبدالعزيز ابو جمعه دمحم جمعه رواش37412 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عصام عل حسن عل37413 133اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عالم عبده سعد ابراهيم37414 60اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى37415 يةمريم عماد دمحم البحي  129اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عني  عثمان امام عثمان37416 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم محسن جمال الدين محمود37417 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم انور عبدالىح37418 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن عفيفن فرج37419 يةمريم دمحم حسي  98اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم رمضان دمحم حسن37420 97اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عل دمحم عبدالرحمن37421 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مختار دمحم جمعه دمحم نصار37422 91.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن رياض ابوشيع فرج37423 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي رمضان مصطفن37424
يةمريم مصطفن 53اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد دمحم دمحم شلنى37425 84اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ياش حنفن محمود السيد37426 78اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك ابراهيم سعيد ابراهيم محمود37427 26اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك ايمن سمي  دمحم شعبان37428 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حسام الدين سالم محمود سالم حامد37429 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سامح شبل مصطفن السيد حامد37430 97اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سيد محمود عبده دمحم ابراهيم37431 38اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عاطف الشحات عبدالسميع بدوى37432 130اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37433
ن
 علوان

ن
يةملك عبدالباسط عبدالرازق علوان 134اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عمرو اسماعيل يوسف احمد37434 61اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم اسماعيل عواد متوىل37435 19اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم شعبان دمحم قنديل37436 90اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم المليىحى37437 يةملك محمود امي  109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك محمود دمحم رشاد كامل37438 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك محمود دمحم مرس السيد37439 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 محمود حافظ خميس37440
ن
يةملك هان 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك وائل صالح عيد احمد37441 35اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك وليد حمد سالمة غانم37442 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةملك ياش عادل حلىم37443 43.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنار احمد شعبان عبدالعظيم ابو طالب37444 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم احمد مصطفن37445 يةميار اشر 123اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي احمد37446
ن
يةمنار حسن احمد عبدالشاق 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 متوىلي37447
ن يةمنار دمحم سعيد حسي  130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ي37448
 
يةمنة هللا اسماعيل وجيه اسماعيل المرزوق 127اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا ايمن بدر محمود دمحم37449 96اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن بيوىم37450 يةمنة هللا بيوىم عبدالكريم حسني  110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37451 يةمنة هللا حسن محمود عل السيد ابوالعني  87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا خالد عبدالغفار حسن دمحم عماره37452 138.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا سيد اسماعيل عبدالحميد دمحم37453 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةمنة هللا فكرى عبدالمؤمن احمد عبدالمؤمن37454 134.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم احمد احمد ابراهيم37455 36.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم عبدالصادق عبدالغنن عبدالوهاب37456 108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 شعيب37457
ن
يةمنة هللا دمحم عبدالفتاح عبدالشاق 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم عبدالنور حسن ريان37458 41اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 محمود احمد37459
 
يةمنة هللا محمود الدسوق 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه ابراهيم عبدالننى دمحم ابراهيم عفله37460 92اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه رمضان احمد سالم سالمان37461 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن محمود سيد احمد37462 يةمنه سيد حسي  106اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه طلعت عبدالغنن السيد فاضل37463 88اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه فتىح سيد شحات احمد فرج37464 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه محمود عاصم عل37465 32اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

هللا دمحم37466 ف دمحم خي  يةمنن اشر 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنن ايمن ابراهيم عبدالمعط عبدالصمد37467 135اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنن رضا هاشم احمد متوىل37468 133اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37469 ن ابراهيم حسي  يةمنن سيد حسي  123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمنن نزيه دمحم مهدى خفاجى37470 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم عبدالحميد عبدربه37471 يةمها صيى 51اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمها ياش دمحم مرس مرس37472 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37473 ن شعبان حسي  يةىم حسي  103اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةىم عل دمحم عبدالرحمن احمد37474 12.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةىم عماد مصطفن دمحم عل37475 111اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةىم ماجد مرس حامد مرس37476 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةىم مصطفن عبدالفتاح دمحم رضوان37477 98اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 سعيد عبدالفتاح دمحم37478
ن
يةىم هان 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةىم وليد دمحم توفيق عبدالمنعم37479 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمىادة نجم عبدالشكور نجم زيدان37480 126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمىاده كامل ابراهيم كامل سيد اسماعيل37481 74اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37482 يةناديه السيد فاروق السيد ابو العني  20اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه خالد احمد عل دمحم سليمان37483 84اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه عل محمود سيد عوض37484 86اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه محمود محمود ابراهيم عبدالمجيد37485 77اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةناريمان مجدى توفيق عبدالقادر النجار37486 81اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةناهد دمحم عبدالعزيز جمعه رواش37487 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 احمد عل37488
ن
يةنبيله سيد عبدالشاق 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنجاه عل قاسم عل فخرى37489 103اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنجالء ابوبكر احمد زعفان زعفان37490 76اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنجوى ابراهيم احمد طه مبارك37491 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنجوى احمد ابراهيم عبدالمعط عبدالصمد37492 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنجوى خالد دمحم عطاهللا عمر37493 45اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندا عادل صبىحي عاشور37494 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندا مدحت احمد عل احمد37495 80.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ايمن دمحم دمحم افندى الجوهرى37496 129اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى سعيد شعبان عبدالغنن عل37497 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالعزيز سالمه37498 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37499 يةندى دمحم مصطفن دمحم حسي  122.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37500
ن
يةندى محمود سيد عل ابراهيم السمادون 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى محمود دمحم سالم دمحم37501 99اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى مدحت مصطفن كامل السيد ابوزيد37502 117اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةندى مرس دمحم مرس مرس37503 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةندى نبيل احمد عبدالخالق عبدالعزيز37504 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 سيد امبانى دمحم السيد37505
ن
يةندى هان 123اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن تامر دمحم اسامة زكريا37506 يةنرمي  71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن محمود زىك دمحم عبدهللا37507 يةنرمي  92اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنهال دمحم رفاع عبدالحميد رفاع37508 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنهله سالمه سالم دمحم رفاعي37509 !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنه دمحم عبدالمجيد عل مصطفن37510 118اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يس الطباخ37511 يس طوجن عي  يةنوال عي  35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنور الهدى حمدان صابر دمحم دمحم درويش37512 54اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنور مصطفن عبدالمنعم حسن عبدالنعيم37513 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنور مصطفن عل عبدهللا مرعي37514 133.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

نس بدوى الكوىم37515 ن اليى يةنورا الكوىم حسي  !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا قاسم جندى حافظ دمحمين37516 110اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنوران حلىم دمحم محمود احمد37517 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان طارق عاشور دمحم يوسف ابراهيم37518 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان عبدهللا عبده السيد خالف37519 96اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان مجدى توفيق عبدالقادر النجار37520 49اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنيجار احمد صبىح عبدالونيس عطا37521 136اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ه وائل محمود دمحم امام بدر37522 يةني  68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر اسامه عمران كمال عبدالحافظ37523 138اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ف عبدالمنعم احمد دمحم احمد37524 يةهاجر اشر 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر طارق حسن سليمان موس37525 106اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهانم طارق محمود سعد عبدالحميد37526 67اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهبه دمحم ابراهيم عل ذىك37527 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهدى خالد محمود عبدالخالق شافع37528 62اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهدى خليل عاشور دمحم عل حسن37529 58اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا ابراهيم سيد ابراهيم الجندى37530 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا اسامه دمحم عبدالرحيم37531 60اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا عبدالخالق كمال محمود سالمه37532 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- هيالنه جميل عزت الشحات سليمان 37533 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةورده سيد محمود عبدالهادى37534 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةوفاء دمحم عبدالمنعم عبدالحميد سيد احمد37535 124اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةوالء الشحات السيد عل الشحات37536 105اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن37537 ن سيد حسي  يةوالء حسي  70اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةوالء عماد حمدى عثمان مصطفن37538 59اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةيارا احمد دمحم عبدربه37539 104اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

37540
ن
يةيارا حسن دمحم مواق 66اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةيارا رياض فؤاد محمود ابراهيم37541 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةيارا سالمه محمود سالمه بركاوى37542 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةيارا دمحم عبدالموجود يوسف دمحم37543 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

 سعيد عبدالعزيزدمحم عل37544
ن
يةيارا هان 109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد عاشور محمود رواش37545 يةياسمي  !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن ايمن سعيد معوض عبدالحميد عثمان37546 يةياسمي  114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن حمدى دمحم عبدهللا37547 يةياسمي  63اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن حنفن عبدالرحمن عبدالرحمن ابو عوف37548 يةياسمي  114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن رافت دمحم عبدالرؤف ابراهيم37549 يةياسمي  114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن رمضان عبدالمؤمن سالم نوفل37550 يةياسمي  111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم جعفر عل جعفر37551 يةياسمي  109اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن محمود حنفن محمود احمد37552 يةياسمي  112اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ن نض عبدالخالق نصار خالد37553 يةياسمي  119اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 



يةيوستينا عماد فوزى ذىك غاىل37554 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم عبدهللا37555 يةاحالم خي  129.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاروى دمحم عل رونى37556 138.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 السيد دمحم عبدالمجيد37557
ن
يةاروى هان 123حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاشاء عصام رمضان خليل37558 112.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاالء راضن عبدالفتاح دمحم عطاهللا37559 137حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاالء عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن37560 121حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةالشيماء دمحم ابراهيم محمود عبدالفتاح37561 124.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ه اسامه عبدالمنعم دمحم37562 يةامي  41.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ه عادل صابر عبدالواحد37563 يةامي  137.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايمان سيد احمد دمحم احمد الشابورى37564 136.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايه هللا دمحم خليفة دمحم37565 134حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايه سيد احمد دمحم احمد الشابورى37566 133حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايه طارق سليمان بيوىم37567 112حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايه محمود بكر سيد37568 76حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله خالد عبدالعزيز محمود37569 115.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله سيد منصور سيد37570 131حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله عبدالرحمن صبىح سليمان جعفر37571 129.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله مجدى عيد موس37572 135.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسنت ايهاب دمحم ابراهيم عبدالننى37573 80.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجانا تامر مصطفن السيد37574 132حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجانا عمرو عبدالعزيز عبدالغفار37575 130.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنا سيد ابو السعود عل37576 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنتان دمحم عبدالمنعم عبدالخالق37577 122حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنه احمد دمحم سيد37578 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن اسامه طه سبع37579 77.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عبدالحميد متوىل37580 يةجنن امي  138.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن شعبان حجازي دمحم37581 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن عصمت صالح عبدالعال37582 135.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن دمحم محمود الجوهرى37583 91.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجومانه احمد سيد دمحم37584 95.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجويس يوسف ونيس يوسف37585 137.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه راىم قطب متوىل37586 134حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه رماح رجب دمحم37587 122حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم فوزى سيد مصطفن37588 138حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 السيد شندى37589
ن
يةحبيبه هان 103حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه وائل دمحم عبدالنور37590 124حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرحمه سيد دمحم عبدالمجيد37591 126.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم سمي  عبدالمنعم37592 130.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرضوى سعيد عبدالواحد احمد37593 125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرنا رافت عليىم امام37594 126حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرنا زينهم صالح عل37595 134حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرنوة خالد صالح عبدالحميد37596 127حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرنيم ياش حافظ عمر عبيد37597 130.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرهف دمحم احمد اسماعيل37598 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37599 يةروان سليمان دمحم حسي  137.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان كمال عبدالرحمن سالمة37600 136.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان مجدى دمحم دمحم عبده37601 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان دمحم ابراهيم دمحم37602 110حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان وليد لطفن احمد37603 97.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةروبا مصطفن شحاته دمحم37604 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37605
 
يةروميساء ايهاب بيوىم عل دسوق 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروميساء مصطفن حنفن محمود37606 121حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروها توفيق موس توفيق احمد العسال37607 105.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروى دمحم عبدالخالق دمحم37608 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةساره احمد صالح الدين اسماعيل عطيه37609 105.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةساره رافت نعيم عبدالغفار37610 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةساره عاطف عبده احمد37611 133حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسعاد سالمه دمحم سالمه37612 128حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف ابراهيم ابو الحسن37613 يةسلىم اشر 121.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم جالل احمد عبدالحميد37614 !VALUE#حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم سالم احمد اسماعيل37615 127حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم مدحت فتوح عبدالفتاح37616 71.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم هشام سيد دمحم احمد37617 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسما حمودة عبدالمنصف حمودة37618 129.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسما عصام عبده احمد37619 124حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسما دمحم اسماعيل دمحم37620 117.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن ياقوت37621 يةسما دمحم حسي  105حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

وق احمد رفاع دمحم37622 يةشر 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف رمضان سالمة37623 يةشهد اشر 118.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن سالم هندى37624 يةشهد خالد حسي  100حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ي سعيد عبدالعظيم37625
ن
يةشيماء هان 132.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعائشه دمحم محمود السيد37626 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء احمد سويلم سالم37627 123.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفاطمه حسام الدين عبدالظاهر ابراهيم37628 132حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفرح خالد سيد رفاع37629 121.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 ابراهيم طعيمة37630
 
يةفرح محمود دسوق 126حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفريده اسامة ذىك حليم37631 126.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفريده دمحم فوزي فؤاد دمحم سالمة37632 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفريده وليد محمود عبداللطيف37633 100حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ى دمحم ابراهيم محمود37634 ن يةكين 125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ى مدحت منصور دمحم37635 ن يةكين 114.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن احمد فتىح احمد عل37636 يةلوجي  86حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن دمحم شحته عبدالعال37637 يةلوجي  125حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةليل عالء محمود دمحم37638 136.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمايا امجد دمحم العريان37639 122.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمرام طاهر عبدالرحمن عبدالتواب37640 135.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم احمد سيد دمحم رنان37641 75حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم اسامة دمحم دمحم الدمك37642 110حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم اسامه دمحم عبدالغنن37643 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم ايمن حامد عبدالرحمن37644 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم سيد سعد زغنى37645 131حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم عماد عاشور طوجن37646 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم المختار سعد37647 129حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم محمود مسعد عبدالقادر دمحم حمودة37648 110حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم نارص عطا هللا دمحم عبدالعال37649 98.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك جمال محمود ابراهيم37650 122حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك سيد دمحم عبدالفتاح37651 127حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك دمحم السباع السيد37652 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك دمحم عبدالمنصف سليمان37653 137حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةملك مصطفن محمود اسماعيل37654 114حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك وائل رشاد سليمان37655 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك يشى احمد رمضان37656 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا اسامة دمحم عبداللطيف السيد37657 128.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عبدالحميد عبدالغفار دمحم37658 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنه وليد دمحم عبدالعزيز37659 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةناريمان محمود صالح فرج السنهورى37660 96حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةندى احمد فهىم حسن37661 117حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةندى سامر صالح عبدالعزيز37662 115.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالعزيز عبدالحليم37663 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ي ابراهيم37664 ي سعيد عبدالننى
ن
يةندى هان 137حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنغم فريد فوزى حافظ37665 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنور سيد عبدالفتاح كامل ابراهيم37666 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنوران هيثم صالح الدين سيف37667 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنورهان احمد محمود احمد37668 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنيجار محمود خالد محمود37669 130حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهدير ياش رمضان دمحم37670 119.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهنا احمد عبدهللا دمحم37671 111.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهنا طاهر عبدالمنعم عل37672 117حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيارا دمحم غريب سيد37673 113حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن اسماعيل سيد اسماعيل37674 يةياسمي  128.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف عل عبدالغنن37675 ن اشر يةياسمي  129حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن دمحم37676 يةيمنن ناجى حسي  119.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد حسام امام يوسف37677 96حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37678
 
يةاحمد رضا سيد عبدالباق 121حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم عبدالننى دمحم37679 124حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد سعد محروس عبدالهادى37680 116.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد مجدى اسماعيل اسماعيل37681 75.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عبدهللا37682 يةاحمد مجدى حسي  103حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37683 يةاحمد دمحم رضا حسي  125حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالمنعم محمود37684 94.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37685
 
يةاحمد دمحم دمحم شوق 115حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37686
 
يةاحمد محمود احمد الدسوق 130.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد محمود عل محمود37687 100.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد مصطفن احمد عباس37688 126حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد مصطفن عاطف محمود37689 122.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 راغب عبداليى37690
ن
يةاحمد هان 128.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةادم دمحم جودة دمحم37691 133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عبدالمنعم دمحم37692 يةادهم حسي  120حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةادهم نبيل احمد عبدالرحمن37693 132.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاسامه محمود سعد احمد37694 129حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاسالم عصام عبدالبارى عبدالرازق سليمان37695 110.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

اء احمد عبدالعزيز عبدالمقصود37696 يةاليى 90حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةامي  وليد عرفه دمحم37697 82حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةانس احمد محمود احمد37698 114.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37699 يةانيس كريم دمحم دمحم احمد ابوحسي  137حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجاش احمد يوسف نور37700 79.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجالل الدين دمحم حسن علي37701 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحسام الدين دمحم فايز صادق37702 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف37703 يةحمدى ابراهيم حمدى شر 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةزياد احمد سيد كامل37704 128حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد احمد مصطفن حنفن عل37705 109.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف رجب دمحمى37706 يةزياد اشر 77حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسعد الدين جميل سعد الدين عويس37707 108.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسيف الدين حسن دمحم احمد37708 105حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ى صابر طه طه37709 يةصيى 118.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةصالح عادل عبدالقادر صالح37710 78حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةطارق سامح مصطفن مدبوىل37711 134حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةطاهر دمحم احمد دمحم الدمك37712 125حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن امام عبدالننى امام37713 125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37714 ن دمحم امي  يةعبدالرحمن امي  131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن جمال دمحم عبده37715 116.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن حسام نادر دمحم37716 112.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن طارق احمد عبدالحميد37717 132.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم حسنن عبدالحميد37718 107حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن منتض عبدالعزيز دمحم ابو العمايم37719 105حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم37720 يةعبدهللا اشر !VALUE#حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسيطه- عبدالوهاب عل محمود عبدالوهاب 37721 102حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37722 يةعكاشة ابو الفضل عكاشة حسي  62.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37723
 
يةعل احمد ابراهيم الدسوق 135.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

37724
 
يةعل سيد عل ايان 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر انور دمحم احمد مهدى37725 128حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر سمي  عبدالحميد دمحم37726 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر طارق كمال الدين عبدالحميد37727 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر مصطفن رزق مصطفن37728 126حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر وائل عبدالسالم درويش37729 133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمرو ارادى سعيد بريك37730 133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمرو دمحم عبدالمنعم احمد37731 129.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفؤاد دمحم فؤاد عبدالمطلب37732 122.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفايز دمحم فايز صادق37733 133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةكريم ايمن صبىح يحن  فاضل37734 133حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37735 يةكريم حسن عزت حسي  70.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن محمود دمحم السيد37736 يةكريم حسي  125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةكمال عاطف كمال عبدالرحمن37737 112.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمازن احمد سيد دمحم المرابع37738 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمازن عصام عبدالكبي  احمد37739 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمازن عمرو دمحم بهاء الدين37740 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمالك محمود سعد عبدالونيس37741 129حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم السيد عل37742 87.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد سالم دمحم37743 107حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد عبدالرازق بيوىم دمحم عمران37744 124حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم احمد37745 103.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف دمحم عبدالفتاح ابراهيم عمار37746 يةدمحم اشر 113حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم بدر عثمان احمد37747 121.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم تامر دمحم ابراهيم37748 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم جمال السيد احمد دمحم37749 86.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم حسام الدين حسنن عرفه سيد احمد37750 109حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم حسن دمحمفتىح حسن37751 128حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم حمدى احمد ابراهيم37752 78حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37753 يةدمحم خالد ربيع حسي  95.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةدمحم سيد ابراهيم توفيق37754 117.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم سيد احمد عبدالحميد37755 121.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم سيد رجب عل37756 130.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم بيوىم دمحم متوىل37757 111.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يف عبدالفتاح عبدالعليم عامر37758 يةدمحم شر 114.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم صابر عبدالعظيم فرحات37759 83.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالحكيم دمحم عبدالحكيم37760 110.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالكريم السيد دمحم37761 114حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالنارص عبدالخالق حسن37762 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عبده سيد عبده37763 125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 عبدالهادى37764
 
يةدمحم فريد شوق 100.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم كمال حنفن مدبوىل37765 115.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم محمود دمحم عبدالغنن37766 116.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم مصطفن احمد عباس37767 116.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم نارص دمحم عبدالحميد37768 91.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم وائل صابر احمد37769 127.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود ابراهيم محمود ابوزيد37770 108حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود احمد دمحم عبدالمعط37771 101.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود اسامه سعيد عبدالعزيز37772 121.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف دمحم عبدالفتاح ابراهيم عمار37773 يةمحمود اشر 81حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود شعبان حسن عبدالحكم37774 91حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمروان عمرو مصطفن عبدالعال37775 99.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمروان ياش سمي  ابراهيم37776 102.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد عبدالرازق بيوىم37777 121حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد محمود حجاب37778 108.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف عفيفن احمد عفيفن37779 يةمصطفن اشر 137حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 عالء عبدالرازق شلنى37780
يةمصطفن 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم ابراهيم رواش37781 135حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمعاذ مصطفن درويش مصطفن37782 126.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمهاب عصام عبدالكبي  احمد37783 131حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمهند دمحم نبيل دمحم لبيب37784 89حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37785 يةمهند وسام دمحم االمي  138حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنور عماد عبدالحليم يوسف37786 134.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن احمد دمحم عل37787 يةياسي  136.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن اسامة جالل احمد محد37788 يةياسي  133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن وليد دمحم دمحم37789 يةياسي  133.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عل37790 ن يحن  حسي  يةيحن  حسي  127حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم عبدالسميع عبدربه37791 132.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف عبدالعال احمد37792 يةيوسف اشر 103.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف دمحم حافظ37793 يةيوسف اشر 73.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف السيد ابراهيم السيد37794 125.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف ايهاب دمحم عبدالعليم37795 110.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف سيد السيد عل محجوب37796 129حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف طارق دمحم سليمان37797 136حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عامر ابو شيع عبدالغنن37798 85.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عماد الدين حمدى ابراهيم37799 117.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف فخرى عبدالعزيز رمضان37800 109.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف فوزى عبدالحليم هاشم37801 66حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم حسنن دمحم37802 103حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم رزق احمد37803 126.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةيوسف مدحت دمحم يوسف37804 131.5حسن ابوبكر الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاروى احمد عبدالحميد دمحم37805 123.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاروى عصام عبدالمنعم السيد37806 113.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاالء دمحم زكريا عبدالعال37807 129.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاالء دمحم عبدالىح عبدالىح37808 88السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةامال احمد ابو النض حسن37809 131.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةامال وليد عثمان عبدالكريم37810 97.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 سيد عبدالرحمن37811
ن
 هان

ن
يةامان 77.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله ايهاب حجاج دمحم37812 91.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبسمله عالء الدين محمود سيد37813 91.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 دمحم احمد عل النجار37814
ن
يةبسمله هان 101.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عادل دمحم يوسف37815 يةجاسمي  115.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنه ابراهيم احمد محمود37816 105.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنه تامر دمحم عبدالحميد37817 100السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنه دمحم عبدالرحيم تمر37818 98السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن ابراهيم كمال ابراهيم37819 125.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن مجدي دمحم حسن37820 يةجنن الحسي  123السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن سيد دمحم احمد37821 104السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةجنن طارق دمحم شحنه37822 101.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يف دمحم يوسف37823 يةجودى شر 100السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه جمال حامد عبدالرحمن37824 117السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه سعودي دمحم محمود37825 102السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه عمرو فؤاد دمحم37826 104.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن دمحم37827 يةخلود خالد حسي  133السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدينا احمد دمحم السيد37828 101السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرانا مهدى سيد مهدى37829 117السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرانيا فريد سيد حسن37830 98.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرقيه محمود سيد دمحم37831 38.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان ابراهيم دمحم عبدالحميد37832 77.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروان دمحم ابراهيم محمود دمحم37833 126.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةروى هشام سيد حسن37834 69السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةريم دمحم سالمه ابراهيم37835 97.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةرينادا عبدالفتاح سيد دمحم37836 96.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزينب نارص دمحم ابراهيم37837 94السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم ساىم ابراهيم عبدربه37838 129السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسما احمد عبدالسالم حافظ37839 114.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ى السيد37840 يةسما سمي  صيى 60.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسما دمحم مصطفن عبدالحميد37841 99.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم دمحم عبده37842 116.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةشذا احمد فرج احمد37843 96السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

وق مجدى احمد محفوظ37844 يةشر 70السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

وق وليد احمد شحاته37845 يةشر 81السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن دمحم37846 يةشهد دمحم حسي  125.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعليا دمحم نور الدين سالم37847 100.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد دمحم سليمان37848 94السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةكريمان صالح حسنن حسن37849 106السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةكوثر دمحم هشام دمحم37850 49السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةليل دمحم سعد الدين عويس37851 110السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 عطيه37852
 
يةمارينا عماد شوق 113السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم حمدى دمحم السيد37853 83السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 



ن محمود37854 يةمريم ساىمي امي  65.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم النادى فرج37855 121.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم سيد عل رمضان37856 45السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عبدالمنعم دمحم37857 115السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن عبدهللا عبدالجواد37858 135.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك احمد عبدالرحمن احمد37859 123السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك جمال همام عطيه37860 52.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك سيد احمد حسن37861 127السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةملك كريم احمد ابراهيم37862 98.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا حمدى دمحم السيد37863 117.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا سيد ابراهيم عل37864 110.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا طيب دمحم دمحم37865 133السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عز الدين عبدالغنن دمحم37866 70.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمنة هللا هشام احمد سيد37867 121.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةىم احمد عبده عبدالعزيز37868 93السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةىم مجدى احمد عبدالحليم37869 64السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةندى احمد يىح احمد37870 67.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف ربيع حامد37871 يةندى اشر 119السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنغم احمد عبدالفتاح السيد37872 135.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف جالل عبدالرحمن37873 يةنغم اشر 116السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنغم عمرو جاد دمحم37874 118.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنغم عمرو دمحم دمحم37875 124السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنوران عيد رجب عبدالفتاح ابو عز37876 115.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنورهان احمد السيد عبدالمحسن37877 133.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةنورهان شكرى دمحم مني  محمود37878 90السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهاجر عصام معوض عبدالغنن37879 90السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهنا احمد دمحم احمد37880 107السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةياسمينا خالد عبدالهادى عبدالنور37881 101السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم بيوىم سالم37882 59.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد حمدى صابر حمدى37883 97.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد ربيع خليدى محمود37884 91.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان عل السيد37885 84.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالنعيم احمد عبدالسالم37886 50.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد نبيل عفيفن عبدالونيس37887 105.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةاسالم انور كمال عبدالىح37888 79.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةالحسن احمد سيد محمود37889 92السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبدر عبدالننى صالح عبدالحميد عبدربه37890 100.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةبالل دمحم يوسف مصطفن37891 120.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ي37892
يةحسن دمحم حسن عبدالغنن 112.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةخالد سيد عبدالحميد السيد37893 103السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةخالد وليد دياب دمحم37894 95.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد ابو شيع محمود ابراهيم37895 107.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد احمد فتىح احمد37896 109.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37897 يةزياد حماده سلطان امي  73السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد خالد عبدهللا دمحم37898 96.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد فارس دمحم احمد عقل37899 108.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد دمحم سيد دمحم37900 78السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد دمحم صبىح دمحم37901 114.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةزياد دمحم عطيه ابراهيم37902 136السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسمي  محمود عل دمحم جيى37903 83السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةسيد مصطفن سيد عبدالرحمن37904 87.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةسيد ممدوح سيد عبدالمقصود37905 92.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 عبدهللا عبدالعاىط37906
ن
يةسيف الدين هان 71.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةصالح احمد صالح الدين دمحم37907 68السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سيد رمضان دمحم37908 113.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن عبدالجواد37909 يةعبدالرحمن طارق ياسي  111السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن محرم عبدالنعيم عبدالسالم37910 124السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم رزق دمحم37911 85.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن وليد دمحمى رمضان عفيفن37912 128السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدهللا احمد لطفن صابر احمد37913 69السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدهللا اسعد عبدهللا دمحم اسماعيل37914 84.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعبدهللا ياش دمحم عبدالحافظ ابراهيم37915 71السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعالء عبدالفتاح سيد احمد37916 53.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعل دمحم عل دمحم عل37917 86السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعل محمود عل محمود جيى37918 95السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ى عل37919 يةعمر عادل خي  117السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر عادل عبدالرازق دمحم دمحم37920 121السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر محمود دمحم عبدالجواد37921 134السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةعمر نارص مصطفن احمد37922 128السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

 ساىم احمد37923
ن
يةعمر هان 128.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةكمال اسعد كمال اسعد37924 109السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم سيد ابراهيم37925 110السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد رفعت عبدالمقصود بركات37926 76السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37927 يةدمحم احمد عبدالجيد حساني  124السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم احمد37928 119.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم عبدالقادر37929 107.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ف دمحم راهب37930 يةدمحم اشر 49.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ايهاب حنفن حنفن37931 67.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم بدوى مصطفن بدوى37932 102السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم خالد احمد عل عبدالمقصود37933 82السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37934 يةدمحم رفعت سعيد امي  117السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم رمضان رشاد رمضان37935 129.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37936 يةدمحم سامح عبدالمنعم حسي  132.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم احمد37937 112السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم دمحم37938 81السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم طارق صبىح احمد37939 104السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالمحسن دمحم رافت عبدالمحسن37940 33.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عل سعيد زينهم37941 40السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عمرو حلىم غريب37942 88السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم محمود نصار دمحم37943 40.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم وليد ابراهيم عل احمد37944 111.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم وليد فتىح عل رمضان37945 85.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم وليد دمحم امام37946 97.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةدمحمى ايهاب دمحمى السيد37947 117.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن محمود عواد عل37948 يةمحمود حسي  64السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود سامح دمحم احمد37949 124.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود نض ابو النجا عبدالحميد37950 109السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن حمادة بيوىم احمد37951 81.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن سامح دمحم احمد37952 113السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن طارق فاروق مرس37953 119.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 



يةمهاب وائل مصطفن احمد37954 98السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمهند عمرو احمد دمحم37955 72السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةمومن دمحم عادل امام37956 123السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

ن37957 يةنور الدين محمود دمحم حسي  117السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةهشام احمد فاروق احمد37958 118.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف اسالم دمحم علي37959 133السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف حجاج زىك رجب ابراهيم37960 63السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف سمي  دمحم عل هيكل37961 84السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عاطف جالل السطوج37962 118.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عزت دمحم عيسوى بر37963 121السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عل عبدالعزيز عبدالغنن37964 128.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف عمرو صديق صادق37965 115السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف هالل دمحم شافع37966 110.5السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف وليد عطية عل37967 130السيدة خديجة الرسمية لغاتالقناطر الخي 

يةايسل فؤاد ناجى دمحم دمحم37968 101نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةبسمله محمود دمحم مصطفن اسماعيل37969 129.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يف دمحم عبدالرحمن37970 يةجهاد شر 131نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ف صابر عل37971 يةجومانا اشر 133نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةجومانا عاطف رفعت شكرى37972 131.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ي عبدالسالم37973
بينن يةسلىم وليد الشر 111نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةسما احمد شحاته اسماعيل جمعه37974 101نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ة طارق جالل دمحمى37975 يةشهي  136نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يف عاطف لبيب37976 ين شر يةشي  124.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةمارى فوزى جاب هللا ابراهيم37977 123.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةمايا دمحم حسن رجب37978 106.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةملك نبيل بكر عبداللطيف الغول37979 126نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةملك وائل مصطفن ابوالعال37980 103نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ن جاد عيىس37981 يةمهرائيل سمي  امي  133.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ف محرم دمحم37982 يةهنا اشر 130.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةيارا سيد بكرى دمحم محمود37983 57.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةابراهيم عبدالباسط عبدالصمد ابوالفضل37984 117نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد حسام مصطفن ابوالعال السيد37985 107.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةاسالم نبيل سمي  عبدة اسماعيل37986 119.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ن سمي  حسن عبدربه مرس37987 يةالحسي  47نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

ف مندى بحر اقالديوس37988 يةبيشوى اشر 112نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

 زىك مني  زىك37989
ن
يةجوفان 130نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةزياد ايهاب خالد دمحم37990 128.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةشنوده ساىم بطرس نقوال ميخائيل37991 123نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدهللا مصطفن سعيد مصطفن37992 112نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةعمر منصور عبدالهادى عبدالهادى37993 112.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةفادى نادر نبيل يوسف37994 82نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

لس اميل فايز عبدالشهيد37995 يةكي  85نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

لس عادل حنا سالمه37996 يةكي  41نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم احمد احمد محمود عبدالرازق37997 124نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم امام زىك37998 122.5نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف وحيد دمحم احمد37999 77نور السالم الخاصة عرنىالقناطر الخي 

 عل38000
 
يةانىحى هشام ابراهيم الدسوق 136.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةايرينن جورج مجدى اسكندر عبدالسيد38001 136نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةبسنت دمحم دمحم ابراهيم عبدة38002 126.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةبالجيا ايمن ميالد انور عطا هللا38003 137نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 



يةتمارصن ايهاب مصطفن السيد38004 130نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةجنتان احمد يوسف البالس محمود38005 119.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةجينفر جوزيف اسكندر مريد حنا38006 118نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةروان هشام حلىم توفيق38007 127.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةساره عبدالحكيم االمي  دمحمعبدالحكيم38008 76.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةساره دمحم سعيد فرج عل38009 131نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةسعاد رمضان حبيش جالل دمحم38010 103نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن عبداللطيف38011 يةعلياء سيد حسي  136نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء دمحم عبدهللا الهاشىم38012 136.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةفاطمه عامر محمود دمحم دمحم38013 136.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةكارين طارق عبدالعاىط حلىم جيد38014 129نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يال ميخائيل38015 ن مرقص فاروق غيى يةكرستي  135نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

مينا سامح نعيم شهدى شهيد38016 يةكي  130.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةلبنن اسامه عبدهللا ابراهيم38017 118.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةلميس دمحم سعيد ابراهيم دمحم38018 130.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةلولوه عثمان دمحم عثمان38019 108نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ف يوسف عبدالمسيح وهبه38020 يةمارفل اشر 61.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمارفن سعد يوسف نسيم بدوى38021 116.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ف بدير نجيب عبدالمالك38022 يةمارىز اشر 131نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةماريا ايليا شحاته ميخائيل حبىسر38023 131نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن38024 يةمريم ابراهيم سيد حسي  111.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن احمد38025 يةملك دمحم امي  131نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يام جورج مجدى اسكندر عبدالسيد38026 يةمي  133نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةهنا دمحم سامح سعد38027 122نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

 ابراهيم امام38028
ن
يةهنا هان 133نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةيارا بيوىم عل دمحم38029 130.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ف احمد دمحم38030 ن اشر يةياسمي  128نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةياسمينا حازم احمد التهاىم38031 136.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد سعيد محمود السيد38032 122نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم حميدو دمحم38033 125.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن عبدالكريم عطيه38034 يةادم الحسي  125نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةادهم وليد موسي دمحم38035 130نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ي وليد يونان نسيم38036
ن
يةارسان 130.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاسالم خالد مختار محفوظ38037 128نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةانس اسالم دمحم مصلح38038 136نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ي سعد38039
يةانطون ايمن حبىسر 132.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاياد دمحم سيد انور38040 134.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاياد دمحم فريد عبدالحميد38041 135نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن38042 يةبيشوى ماهر سليمان امي  135نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةرامز حاتم دمحم خطاب38043 135نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةروبن وليد شفيق فهيم عوض هللا38044 108.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةرودلف ايمن وحيد عدىلي38045 127.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةزياد ايمن دمحم مسعود حسن38046 127نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةسيف الدين محمود شفيع دمحم38047 133نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةشهي  باسم رزق خليل38048 135نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةطه دمحم سعيد عثمان38049 137.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

وك38050 يةعبدالرحمن ابراهيم احمد ميى 100نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ي38051
يةعل احمد علي مصطفن 125.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ي38052 يةعل شعبان دمحم البحي  116.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعل يوسف علي يوسف38053 103.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 



يةعمر ايمن بدر عبدالفتاح38054 137نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعمر عصام دمحم حسن فاضل38055 137.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

38056
ن
يةكريم دمحم معوض ابراهيم الحلوان 118.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

لس عماد رفعت عطيه38057 يةكي  122.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمارتن ناصف ساىمي عبدالنور38058 126نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمارك عاطف وديع موسي38059 89.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمالك احمد حسن السيد38060 !VALUE#نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ي فتىحي عبدالحفيظ38061
يةمالك مصطفن 118.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمايكل بيي  نبيل حبيب38062 133نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم حسن رجب حسن عبدالسالم38063 105.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم خالد دمحم عبدالفهيم38064 112.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم عمرو دمحم دمحم38065 112نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمروان مجدي اسماعيل عبدالمومن38066 118نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمهند دمحم نبيل دمحم كامل38067 130نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن احمد دمحم عبدالرحمن38068 يةياسي  111.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةيوحنا باسم وجدي حبيب38069 122.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف احمد سيد احمد38070 115.5نور السالم الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةايه دمحم احمد بندارى38071 137.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةجنن رضا دمحم امام38072 128.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةرحمه عادل مرس عبدالجواد38073 128منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةروان دمحم فتىح عبدالحميد38074 138منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةسلىم محمود كمال عبدالعزيز38075 135.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن38076 يةضىح عصام فتىح حسي  132منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

وك38077 يةغصون دمحم فتىح ميى 115منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد عيد اسماعيل عل38078 133منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد هشام سعيد بريك38079 135.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةانس وليد كمال ابراهيم38080 129.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةحسن وائل حسن رمضان38081 126.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةطارق اسامه دمحم محمود38082 121.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم سالمه صالح38083 133منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعل دمحم غريب دمحم38084 132.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يف احمد كامل38085 يةعمار شر 130منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةفارس وليد فارس عبدالفتاح38086 117.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةكريم وائل ابراهيم احمد38087 125.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةلؤى وليد عبدالسالم نض38088 125منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم جمال عبدالعظيم مصطفن38089 129.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم حمدى عليىم امام38090 136.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ربيع كمال علي38091 125.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم وائل دمحم فضل38092 135.5منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود ايهاب احمد درويش38093 129منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود سيد شحاته سيد هيكل38094 133منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود وليد جمعه محمود38095 136منارات الفكر الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يل38096 ي جيى
يةاالء نشات صادق راضن 57عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةايمان ايهاب نورالدين عبدهللا عبدالرازق38097 !VALUE#عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةجنه محسن دمحم عبدالفتاح دغيدي38098 !VALUE#عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ن حمدى عبدالغنن احمد38099 يةحني  !VALUE#عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ن دمحم مرس احمد شافع38100 يةحني  !VALUE#عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةحور محمود عبدالعزيز سليمان38101 77عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةخديجه مصطفن عبدالعظيم مرس ابو العزم38102 51عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةرحمه عل دمحم عل38103 47عامر األمريكيةالقناطر الخي 



يةروان دمحم شناوي دمحم شناوي معن38104 53عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةرويدا عالء الدين ابراهيم خليل علي الدين38105 56.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ى فادى جمال نجيب سوس38106 يةشي  54عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعزيزه بيوىم السيد عبدالمنىحى38107 43عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ي سالمه38108 يةمايا تامر دمحم عبدالننى 49.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمريم خالد محفوظ عبدالرازق علي38109 47.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمريم عزت سالمه حسن38110 53.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمريم عماد دمحم عبدهللا38111 56.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمريم عمرو دمحم بشي  عبداللطيف38112 58.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةملك دمحم عيد دمحم احمد38113 56عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ي دمحم38114
يةملك ياش دمحم عفيفن 58.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةنجالء عبدالمنعم عبداللطيف معن38115 58.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ن احمد فوزي عبدالعزيز ضوة38116 يةياسمي  55عامر األمريكيةالقناطر الخي 

 محمود علي محمود اسماعيل حسن38117
ن يةياسمي  58.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ن38118 يةابراهيم نارص ابراهيم احمد امي  54.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةاحمد ايمن عبدالعظيم عبدالعظيم مرسي38119 53.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةاحمد صالح علي يوسف خالف38120 51عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةاحمد علي دمحم السيد بخيت38121 58عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةاحمد فيصل عفيفن السيد38122 53عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةاحمد هشام كمال دمحم عبدالعال38123 52.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةادم احمد جابر دمحم عبدالرحمن38124 55عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةادهم عادل عبدالواحد حجازي عبدالواحد38125 51.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةحسنن ثروت حسنن عبدالعزيز38126 43عامر األمريكيةالقناطر الخي 

 ذىكي حسن38127
ن ي حسي 

ن مصطفن يةحسي  57.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةخالد وليد دمحم ابراهيم دغيدي38128 53.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

 عطيه متوىل38129
ن
يةزياد دمحم عبدالشاق 56عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ي عبدالعزيز ابراهيم ابو السعود38130
ن
يةعبدالرحمن هان 57.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن هشام صالح احمد سالم38131 55عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعبدهللا عبدالحكيم دمحم ابراهيم الرونى38132 44عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم احمد صفوت دمحم38133 55.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعل احمد علي عيد عياد38134 54.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعمر عثمان علي دمحم علي ابو زيد38135 47عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعمر دمحم علي منصور عامر38136 49عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةعمر دمحم عمر حمزة38137 42عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ي38138 يةماهر خالد عطيه العقنى 42عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ي عطية38139
يةدمحم اسعد ابراهيم عفيفن 42عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةدمحم جمعه عبدالوهاب احمد احمد سليم38140 51.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةدمحم سعيد حامد احمد بركات38141 44.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمحمود احمد عبدالحميد عبدالوهاب38142 57عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمروان عمرو دمحماحمد يوسف38143 45عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد فاطر دمحم مسلم38144 51عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةمنصور مسعد منصور دمحم عامر38145 41عامر األمريكيةالقناطر الخي 

ن احمد عبدالعزيز عبدالمقصود عبدالعزيز38146 يةياسي  47.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةيوسف محمود توفيق عبدالقادر38147 54.5عامر األمريكيةالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم عبدالغنن معوض38207 نالقناطر الخي  33.5باسوس ع بني 

يةابراهيم احمد ابراهيم دمحم احمد38208 نالقناطر الخي  121.5باسوس ع بني 

يةابراهيم حسن حسنن حسن38209 نالقناطر الخي  40باسوس ع بني 

يةابراهيم رمضان ابراهيم حسن38210 نالقناطر الخي  83.5باسوس ع بني 

يةابراهيم سعيد ابراهيم خالد38211 نالقناطر الخي  58باسوس ع بني 

يةابراهيم صالح الدين انيس عبداللطيف38212 نالقناطر الخي  60باسوس ع بني 



يةابرهيم ابراهيم زكريا دمحم شديد38213 نالقناطر الخي  65.5باسوس ع بني 

يةابوشيع عبدالحميد ابوشيع عبدالحميد38214 نالقناطر الخي  57.5باسوس ع بني 

يةاحمد ايمن دمحم فهىم38215 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةاحمد جمال توفيق دمحم دمحم38216 نالقناطر الخي  104باسوس ع بني 

ن عمر سيد38217 يةاحمد حسي  نالقناطر الخي  75.5باسوس ع بني 

يةاحمد حمدى عبدالعزيز سليمان38218 نالقناطر الخي  67باسوس ع بني 

يةاحمد خالد احمد علي الصباغ38219 نالقناطر الخي  48.5باسوس ع بني 

يةاحمد خالد دمحم حسن38220 نالقناطر الخي  20باسوس ع بني 

يةاحمد خالد محمود دمحم38221 نالقناطر الخي  51.5باسوس ع بني 

ى صالح احمد38222 يةاحمد خي  نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةاحمد ربيع حسن شحاته38223 نالقناطر الخي  12باسوس ع بني 

يةاحمد رمضان احمد سالم38224 نالقناطر الخي  44.5باسوس ع بني 

يةاحمد رمضان شحات عبدالخالق دمحم38225 نالقناطر الخي  23.5باسوس ع بني 

يةاحمد سامح دمحم مني 38226 نالقناطر الخي  43.5باسوس ع بني 

يةاحمد سعد خليل دمحم صالح38227 نالقناطر الخي  112.5باسوس ع بني 

يةاحمد سمي  عثمان دمحم38228 نالقناطر الخي  101.5باسوس ع بني 

يةاحمد سمي  دمحم احمد38229 نالقناطر الخي  70.5باسوس ع بني 

يةاحمد سيد رجب عواد رحيم38230 نالقناطر الخي  63.5باسوس ع بني 

يةاحمد سيد عبدالفتاح حافظ عليوه38231 نالقناطر الخي  124باسوس ع بني 

يةاحمد سيد دمحم عبدالرسول حميدة38232 نالقناطر الخي  49باسوس ع بني 

يةاحمد صابر فهىمي موس االقرع38233 نالقناطر الخي  55باسوس ع بني 

يةاحمد صابر دمحم امام38234 نالقناطر الخي  135.5باسوس ع بني 

يةاحمد عادل عبدالسالم كامل38235 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةاحمد عادل عبدالعزيز محمود38236 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

يةاحمد عامر احمد عبدالمنعم ابراهيم38237 نالقناطر الخي  46.5باسوس ع بني 

 مصطفن احمد38238
 
يةاحمد عبدالباق نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةاحمد عبدالرازق صابر عبدالرازق38239 نالقناطر الخي  67.5باسوس ع بني 

يةاحمد عبدالرحيم جاد مىح الدين38240 نالقناطر الخي  75باسوس ع بني 

يةاحمد عرفات احمد خليل38241 نالقناطر الخي  83.5باسوس ع بني 

يةاحمد عزت رمضان انس38242 نالقناطر الخي  134باسوس ع بني 

يةاحمد عالء دمحم احمد38243 نالقناطر الخي  97باسوس ع بني 

يةاحمد عالء مصلح ابراهيم38244 نالقناطر الخي  88باسوس ع بني 

يةاحمد عل عبدهللا عبدالراضن38245 نالقناطر الخي  74.5باسوس ع بني 

يةاحمد عل فراج عل38246 نالقناطر الخي  26.5باسوس ع بني 

يةاحمد عمر عل احمد38247 نالقناطر الخي  51.5باسوس ع بني 

يةاحمد عمرو السيد عطية38248 نالقناطر الخي  77باسوس ع بني 

يةاحمد عيد احمد دمحم38249 نالقناطر الخي  86.5باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم احمد سيد38250 نالقناطر الخي  31باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم احمد صالح38251 نالقناطر الخي  5باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم السيد احمد38252 نالقناطر الخي  115.5باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم جمال عبدالباري38253 نالقناطر الخي  40باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم حسن مصطفن حماد38254 نالقناطر الخي  92.5باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم ربيع عبدالقوي38255 نالقناطر الخي  55باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم فاروق دمحم38256 نالقناطر الخي  106باسوس ع بني 

ن38257 يةاحمد دمحم فوزى دمحم حسي  نالقناطر الخي  47.5باسوس ع بني 

يةاحمد دمحم مصطفن دمحم38258 نالقناطر الخي  82.5باسوس ع بني 

يةاحمد محمود شافع شافع38259 نالقناطر الخي  41.5باسوس ع بني 

يةاحمد محمود صالح عبدالباسط38260 نالقناطر الخي  35.5باسوس ع بني 

يةاحمد محمود صالح عبدالوهاب38261 نالقناطر الخي  27.5باسوس ع بني 

يةاحمد محمود دمحم محمود38262 نالقناطر الخي  37باسوس ع بني 



يةاحمد نارص عبدالحليم احمد دمحم38263 نالقناطر الخي  65.5باسوس ع بني 

يةاحمد نارص فرحات دمحم38264 نالقناطر الخي  86باسوس ع بني 

يةاحمد نارص دمحم عبدالحفيظ عطيه38265 نالقناطر الخي  130.5باسوس ع بني 

يةاحمد نارص دمحمى شحات38266 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

ن38267  ياسي 
يةاحمد نارص مصطفن نالقناطر الخي  111باسوس ع بني 

يةاحمد هارون احمد هارون38268 نالقناطر الخي  29.5باسوس ع بني 

يةاحمد هشام دمحم احمد عبدالهادى38269 نالقناطر الخي  88باسوس ع بني 

يةاحمد وجيه عبدالقادر خليل عبدالهادي38270 نالقناطر الخي  64.5باسوس ع بني 

يةاحمد وليد عبدالحميد عبدالعاىط38271 نالقناطر الخي  33.5باسوس ع بني 

يةادم احمد ابراهيم انور حسن38272 نالقناطر الخي  105باسوس ع بني 

يةادم دمحم عل ابراهيم38273 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةادهم انور صالح بيوىمي دمحم38274 نالقناطر الخي  16.5باسوس ع بني 

يةادهم حسام الدين احمد سيد احمد38275 نالقناطر الخي  44.5باسوس ع بني 

ن38276 يةادهم سيد مكاوى حساني  نالقناطر الخي  19.5باسوس ع بني 

يةادهم عثمان احمد عبدالسالم38277 نالقناطر الخي  26باسوس ع بني 

يةادهم عصام عبدالحميد عبدالوهاب38278 نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةادهم عالءالدين دمحم دمحممرسي38279 نالقناطر الخي  70باسوس ع بني 

يةادهم علي عيسوي علي عيسوي38280 نالقناطر الخي  18.5باسوس ع بني 

يةادهم دمحم سمي  دمحم اسماعيل38281 نالقناطر الخي  64باسوس ع بني 

يةادهم مدحت حافظ حسن38282 نالقناطر الخي  114.5باسوس ع بني 

ف اساعيل خليل38283 يةاسالم اشر نالقناطر الخي  32.5باسوس ع بني 

يةاسالم سيد عبدالكريم فرج38284 نالقناطر الخي  20باسوس ع بني 

يةاسالم صياح لطفن ابراهيم38285 نالقناطر الخي  11باسوس ع بني 

يةاسالم عادل فتىح عبدالصمد38286 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةاسالم عصام صالح عبدالفتاح حسن38287 نالقناطر الخي  29باسوس ع بني 

وك38288 يةاسالم عالء حسن عطيه ميى نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةاسالم محمود حامد عواد38289 نالقناطر الخي  98.5باسوس ع بني 

يةاسالم وليد دمحم عواد دمحم38290 نالقناطر الخي  23باسوس ع بني 

ي38291
ن
ي اسماعيل عبدالشاق

ن
يةاسماعيل عبدالشاق نالقناطر الخي  120.5باسوس ع بني 

ف محفوظ دمحم محمود38292 يةاشر نالقناطر الخي  58.5باسوس ع بني 

يةالمعتصم باهلل دمحم السيد دمحم شهاب38293 نالقناطر الخي  26باسوس ع بني 

ن شعبان38294 يةامام احمد دمحم حسي  نالقناطر الخي  10باسوس ع بني 

يةامي  عرنى عبدالمعط عبدالدايم38295 نالقناطر الخي  35باسوس ع بني 

يةانس جميل احمد دمحم38296 نالقناطر الخي  29باسوس ع بني 

يةايهاب البي  صليب شفيق38297 نالقناطر الخي  12باسوس ع بني 

يةباسم ايمن محمود حسن38298 نالقناطر الخي  14باسوس ع بني 

 عبدالعزيز عبدالغنن38299
ن
يةباسم هان نالقناطر الخي  19.5باسوس ع بني 

يةبدر دمحم جميل عبدالستار38300 نالقناطر الخي  28باسوس ع بني 

يةبراء دمحم عل عل حسن38301 نالقناطر الخي  73.5باسوس ع بني 

يةبسيطه- بسام انور دمحم احمد السيد 38302 نالقناطر الخي  78باسوس ع بني 

يةبسيطه- بكر دمحم دمحم دمحم 38303 نالقناطر الخي  82.5باسوس ع بني 

يةبالل دمحم شعبان دمحم38304 نالقناطر الخي  45باسوس ع بني 

يةجاش ساىمي دمحم اسماعيل38305 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

 سعد جرجس38306
ن
يةجرجس رومان نالقناطر الخي  80.5باسوس ع بني 

ف دمحم احمد38307 يةجمال اشر نالقناطر الخي  68باسوس ع بني 

يةحازم محمود فرحات احمد38308 نالقناطر الخي  99باسوس ع بني 

يةحافظ عبود حافظ عيىس38309 نالقناطر الخي  87.5باسوس ع بني 

يةحسام الدين محمود عبدالعزيز رفاع38310 نالقناطر الخي  18باسوس ع بني 

يةحسام حسن عبدالعاىط حامد38311 نالقناطر الخي  74.5باسوس ع بني 

يةحسام عبدالرازق حافظ عبدالرازق38312 نالقناطر الخي  90باسوس ع بني 



يةحسام دمحم صبىح مصطفن38313 نالقناطر الخي  103باسوس ع بني 

ن38314 يةحسن ابراهيم حسن عبدالواحد شاهي  نالقناطر الخي  32.5باسوس ع بني 

يةحسن السيد حسن السيد عل38315 نالقناطر الخي  45.5باسوس ع بني 

يةحسن شحاته دمحم موس38316 نالقناطر الخي  96باسوس ع بني 

يةحسن عبدهللا رشاد مطاوع ابراهيم38317 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

ن38318 يةحسن فرج حسن امي  نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةحسن دمحم احمد حسن38319 نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

ن عامر صابر عامر38320 يةحسي  نالقناطر الخي  104باسوس ع بني 

يةحمدى احمد عباس سليمان38321 نالقناطر الخي  109.5باسوس ع بني 

يةحمدى عطية سيد عبدالوهاب38322 نالقناطر الخي  75باسوس ع بني 

يةحمدى عماد حمدى مصطفن38323 نالقناطر الخي  99.5باسوس ع بني 

يةحمدى عني  حمدى دياب رزق38324 نالقناطر الخي  44.5باسوس ع بني 

يةحمزه محمود محروس عبداللطيف38325 نالقناطر الخي  64.5باسوس ع بني 

ف دمحم امام38326 يةخالد اشر نالقناطر الخي  40باسوس ع بني 

يةخالد جمال دمحم دمحم دمحم ابوطالب38327 نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

ي ابراهيم حسن احمد ابوعدس38328
يةخالد حنفن نالقناطر الخي  102.5باسوس ع بني 

يةخالد سيد فاروق دمحم38329 نالقناطر الخي  110.5باسوس ع بني 

يةخالد مختار فكرى عباس38330 نالقناطر الخي  39.5باسوس ع بني 

ى عبدالننى عزوز عبداليى38331 يةخي  نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

 عادل مالك جرجس38332
ن
يةرومان نالقناطر الخي  78.5باسوس ع بني 

يةبسيطه- زياد احمد سالمه احمد 38333 نالقناطر الخي  79.5باسوس ع بني 

يةزياد احمد عبدالنعيم محمود38334 نالقناطر الخي  74باسوس ع بني 

يةزياد احمد فضلي احمد موس38335 نالقناطر الخي  108.5باسوس ع بني 

ف عبدالفتاح حسن38336 يةزياد اشر نالقناطر الخي  36.5باسوس ع بني 

ف دمحم صالح الدين38337 يةزياد اشر نالقناطر الخي  43باسوس ع بني 

يةزياد حسن عبدالرحيم دمحم احمد38338 نالقناطر الخي  54.5باسوس ع بني 

 الحنفن38339
 
يةزياد خالد احمد شوق نالقناطر الخي  18باسوس ع بني 

يةزياد رجب عبدالعال عبدالغنن38340 نالقناطر الخي  66.5باسوس ع بني 

يةزياد رضا دمحم سيف38341 نالقناطر الخي  77.5باسوس ع بني 

يةزياد سميح سعد حسن38342 نالقناطر الخي  35باسوس ع بني 

يةزياد سيد منصور صبىح38343 نالقناطر الخي  74.5باسوس ع بني 

ن38344 يةزياد عبدالقوى دمحم حساني  نالقناطر الخي  38.5باسوس ع بني 

يةزياد عصام عبدالحميد عبدالوهاب38345 نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةزياد عطيه حامد عطيه عبدالعزيز38346 نالقناطر الخي  79.5باسوس ع بني 

يةزياد مجدى رمضان عبدالقادر38347 نالقناطر الخي  90باسوس ع بني 

يةزياد دمحم ابراهيم عبدالمجيد بيوىم38348 نالقناطر الخي  70باسوس ع بني 

يةزياد دمحم حنفن احمد38349 نالقناطر الخي  35باسوس ع بني 

يةزياد دمحم رجب ابراهيم38350 نالقناطر الخي  64باسوس ع بني 

يةزياد دمحم سعد فتح هللا دمحم38351 نالقناطر الخي  62باسوس ع بني 

يةزياد دمحم عبدالرازق رجب38352 نالقناطر الخي  36باسوس ع بني 

يةزياد دمحم عبدالعزيز دمحم38353 نالقناطر الخي  104.5باسوس ع بني 

يةزياد دمحم عل عل حسن38354 نالقناطر الخي  75.5باسوس ع بني 

يةزياد دمحم فوزى دمحم38355 نالقناطر الخي  84.5باسوس ع بني 

يةزياد نارص احمد دمحم38356 نالقناطر الخي  95.5باسوس ع بني 

يةزياد ياش نور جعفربخيت38357 نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

يةسامح رمضان دمحم رمضان38358 نالقناطر الخي  31.5باسوس ع بني 

يةساىم دمحم ساىمي دمحم38359 نالقناطر الخي  46باسوس ع بني 

يةسعيد دمحم سعيد احمد سيد38360 نالقناطر الخي  111.5باسوس ع بني 

يةسعيد دمحم سعيد عل شبانه38361 نالقناطر الخي  133باسوس ع بني 

 سعيد ابراهيم38362
ن
يةسعيد هان نالقناطر الخي  106باسوس ع بني 



يةسالمه عادل عبدالسالم كامل38363 نالقناطر الخي  66باسوس ع بني 

ن فرج38364 يةسمي  فرج حسي  نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةسمي  وليد عبدالنافع محمود عبدالعال38365 نالقناطر الخي  2.5باسوس ع بني 

يةسهيل دمحم شمردن دمحم رزق38366 نالقناطر الخي  24باسوس ع بني 

يةسيد ايمن سيد شعبان احمد38367 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

 دمحم ابراهيم38368
ن
يةسيد عبدالشاق نالقناطر الخي  17.5باسوس ع بني 

يةسيف ابوالعال هاشم عبدالوهاب38369 نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

ف عيد عبدالجواد عبدالىحي38370 يةسيف اشر نالقناطر الخي  92باسوس ع بني 

يةسيف محمود جابر الديب38371 نالقناطر الخي  21.5باسوس ع بني 

ن مصطفن38372 يةشادى دمحم حسي  نالقناطر الخي  32باسوس ع بني 

يةصابر ابوشيع نض سيد سليمان38373 نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

يةصابر عاشور حنفن محمود38374 نالقناطر الخي  33.5باسوس ع بني 

يةصابر دمحم صالح عل38375 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةصالح احمد سعد الدين حسن38376 نالقناطر الخي  61.5باسوس ع بني 

يةصالح سلطان صالح حسن38377 نالقناطر الخي  18.5باسوس ع بني 

يةصالح احمد سليمان سالم38378 نالقناطر الخي  64.5باسوس ع بني 

يةصالح احمد صالح راشد38379 نالقناطر الخي  74.5باسوس ع بني 

ن38380 ن صالح حساني  يةصالح حساني  نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

 علي38381
يةصالح طاهر حسنن عبدالغنن نالقناطر الخي  132.5باسوس ع بني 

يةصالح عل السيد شحاته رفاعي38382 نالقناطر الخي  31.5باسوس ع بني 

يةطارق رمضان عبدالحميد هاشم38383 نالقناطر الخي  15.5باسوس ع بني 

يةطه دمحم طه عبداللطيف عباس38384 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةطه هشام طه ثابت38385 نالقناطر الخي  21باسوس ع بني 

يةعادل احمد عبدهللا عبدالمومن38386 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةعادل هشام عاطف عبداللطيف38387 نالقناطر الخي  53.5باسوس ع بني 

يةعاصم طارق السيد دمحم38388 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةعاطف عبداللطيف احمد عبداللطيف38389 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةعامر دمحم عبدالسميع ابراهيم38390 نالقناطر الخي  26.5باسوس ع بني 

ة38391 يةعبدالحليم حافظ شحات حافظ جي  نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن ابراهيم عبدالفتاح حسن ابراهيم38392 نالقناطر الخي  108.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن احمد اسماعيل محمود اسماعيل38393 نالقناطر الخي  31باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن احمد جالل علي38394 نالقناطر الخي  72باسوس ع بني 

 عبدالعزيز38395
 
يةعبدالرحمن احمد شوق نالقناطر الخي  51باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن احمد عل احمد38396 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن احمد هالل عبدالعزيز38397 نالقناطر الخي  47.5باسوس ع بني 

ن38398 ف جابر امي  يةعبدالرحمن اشر نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن جمال حماد عل38399 نالقناطر الخي  43.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن حافظ مسعد سيد38400 نالقناطر الخي  86باسوس ع بني 

ن38401 ن دمحم حساني  يةعبدالرحمن حساني  نالقناطر الخي  89باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن رمضان حسنن عبدالرحمن38402 نالقناطر الخي  70.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن سعيد سيد ابراهيم38403 نالقناطر الخي  81.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن سمي  رشاد محمود زعيمه38404 نالقناطر الخي  91.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن سمي  عبدالوارث عل38405 نالقناطر الخي  77.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن شعبان علي جوده عثمان38406 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن صالح سعد عبدالواحد38407 نالقناطر الخي  32باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن عادل دمحم عبدالرحمن ابراهيم38408 نالقناطر الخي  6باسوس ع بني 

ى خليل38409 يةعبدالرحمن عزىم صيى نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن عماد عبدالرحمن شحات38410 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن عمرو عبدالفتاح دمحم38411 نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن فايز دمحم دمحمحسن38412 نالقناطر الخي  70باسوس ع بني 



وك دمحمى سيد38413 يةعبدالرحمن ميى نالقناطر الخي  82باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم جمال شحات38414 نالقناطر الخي  48.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم رجب سالمه مصطفن38415 نالقناطر الخي  26.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالىح السيد عل38416 نالقناطر الخي  35.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم محمود دمحم38417 نالقناطر الخي  63باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم مسعد عبدالمنعم38418 نالقناطر الخي  39.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن محمود دمحم جود38419 نالقناطر الخي  94.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن مدحت كامل سيد38420 نالقناطر الخي  67.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن معوض معوض معوض ابراهيم38421 نالقناطر الخي  59باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن نارص عبده عبدالغنن38422 نالقناطر الخي  54.5باسوس ع بني 

يةعبدالرحمن يشى عبدالعزيز موس38423 نالقناطر الخي  67.5باسوس ع بني 

 عبدالسالم عبدالمنعم38424
ن
يةعبدالسالم هان نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

 دمحم38425
ن
 خالد عبدالشاق

ن
يةعبدالشاق نالقناطر الخي  71.5باسوس ع بني 

يةعبدالفتاح بهاء عبدالفتاح عبدالموجود38426 نالقناطر الخي  95باسوس ع بني 

يةعبدالفتاح نض عبدالفتاح امبانى38427 نالقناطر الخي  61.5باسوس ع بني 

يةعبدالكريم بركات عبدالكريم دمحم38428 نالقناطر الخي  79.5باسوس ع بني 

يةعبدالكريم عصام عبدالكريم دمحم38429 نالقناطر الخي  57.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا احمد عبدالننى دمحم38430 نالقناطر الخي  110باسوس ع بني 

يةعبدهللا احمد عواض عبدالسالم38431 نالقناطر الخي  118باسوس ع بني 

يةعبدهللا احمد دمحم ابراهيم38432 نالقناطر الخي  64.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا حازم دمحم ابراهيم38433 نالقناطر الخي  69.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا حسن ابراهيم حسن38434 نالقناطر الخي  44.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا دمحم السيد عبدالعزيز38435 نالقناطر الخي  70.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا دمحم عني  دمحم38436 نالقناطر الخي  109.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا دمحم محمود احمد القصاص38437 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةعبدهللا مصطفن رجب مصطفن38438 نالقناطر الخي  51.5باسوس ع بني 

يةعبدهللا نارص سيد ابوالمجد38439 نالقناطر الخي  41.5باسوس ع بني 

 دمحم عبدالرازق38440
ن
يةعبدهللا هان نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

يةعبدهللا وليد عبدالرحمن عبدالعزيز دمحم38441 نالقناطر الخي  55باسوس ع بني 

يةعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم38442 نالقناطر الخي  93باسوس ع بني 

يةعبده فيصل عبداللطيف عبداللطيف38443 نالقناطر الخي  26.5باسوس ع بني 

يةعبده محروس عبدالننى عبدالسالم38444 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةعبده دمحم برنس سيد قاسم38445 نالقناطر الخي  73باسوس ع بني 

يةعرفات ايمن عزالعرب احمد دمحم38446 نالقناطر الخي  86باسوس ع بني 

يةعزالدين دمحم عبدالحافظ عبدالرحيم38447 نالقناطر الخي  125باسوس ع بني 

ن38448 ن عزوز حسي  يةعزوز حسي  نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةعالء حسام عبدالعزيز عبدالرازق38449 نالقناطر الخي  55.5باسوس ع بني 

يةعالء سيد عبدالقادر عبدالحميد احمد38450 نالقناطر الخي  117.5باسوس ع بني 

ن عجىم38451 يةعل سيد علي حسي  نالقناطر الخي  60.5باسوس ع بني 

يةعل عبدالصبور علي عبدالمقصود الباه38452 نالقناطر الخي  71.5باسوس ع بني 

يةعل محمود زىكي دمحم38453 نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةعل نارص حسنن عبدالمنعم38454 نالقناطر الخي  82باسوس ع بني 

يةعل وليد علي دمحم حسن38455 نالقناطر الخي  54باسوس ع بني 

ي محجوب38456
ن
يةعمار ياش علوان نالقناطر الخي  23.5باسوس ع بني 

يةعمر احمد دمحم منصور38457 نالقناطر الخي  59.5باسوس ع بني 

ف دمحم محمود38458 يةعمر اشر نالقناطر الخي  75باسوس ع بني 

يةعمر تيسي  محروس عبدالمحسن38459 نالقناطر الخي  93.5باسوس ع بني 

ن نصيف عل شند38460 يةعمر حسي  نالقناطر الخي  114باسوس ع بني 

يةعمر سالمة حنفن محمود38461 نالقناطر الخي  36باسوس ع بني 

يةعمر سيد ابراهيم موس جباىل38462 نالقناطر الخي  103.5باسوس ع بني 



يف ابوشيع حافظ38463 يةعمر شر نالقناطر الخي  103.5باسوس ع بني 

يةعمر شعبان حافظ احمد38464 نالقناطر الخي  53باسوس ع بني 

يةعمر عاطف السيد دمحم38465 نالقناطر الخي  92.5باسوس ع بني 

يةعمر عماد فتىحي عبدالعاىط علي38466 نالقناطر الخي  73باسوس ع بني 

يةعمر فوزي عبدالجليل عبدالمنعم الحيىسي38467 نالقناطر الخي  49باسوس ع بني 

يةعمر مجدى احمد سيد38468 نالقناطر الخي  119باسوس ع بني 

يةعمر مجدى عفت عبدالمنعم38469 نالقناطر الخي  117.5باسوس ع بني 

يةعمر دمحم السيد عل السيد38470 نالقناطر الخي  84باسوس ع بني 

يةعمر دمحم عبدالمقصود زيدان38471 نالقناطر الخي  31.5باسوس ع بني 

يةعمر دمحم عبدالمنعم رفاعي38472 نالقناطر الخي  39باسوس ع بني 

يةعمر مصطفن شكرى دمحم38473 نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

يةعمر ناجح محروس سعيد38474 نالقناطر الخي  27.5باسوس ع بني 

يةعمر وائل دمحم سليم38475 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةعمرو احمد جمال عبدالقادر دمحم حموده38476 نالقناطر الخي  88.5باسوس ع بني 

ن عطوه38477 يةعمرو السيد حسي  نالقناطر الخي  39.5باسوس ع بني 

يةعمرو تامر ابراهيم سيد38478 نالقناطر الخي  17.5باسوس ع بني 

يةعمرو خالد شاكر احمد38479 نالقناطر الخي  48باسوس ع بني 

يةعمرو خالد دمحم درويش فرحات38480 نالقناطر الخي  67باسوس ع بني 

يةعمرو خالد مني  علي يوسف38481 نالقناطر الخي  75.5باسوس ع بني 

يةعمرو عالء انور محمود38482 نالقناطر الخي  59باسوس ع بني 

يةعمرو دمحم علم الدين ابراهيم38483 نالقناطر الخي  23باسوس ع بني 

ن ابراهيم عبدالواحد38484  حسي 
ن
يةعمرو هان نالقناطر الخي  88.5باسوس ع بني 

يةعيىس امجد عيىس ابو الهدى38485 نالقناطر الخي  73باسوس ع بني 

يةفؤاد دمحم فؤاد عل38486 نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةفاروق سامح فاروق عبدالرحمن38487 نالقناطر الخي  17باسوس ع بني 

يةفاروق عماد فاروق دمحم شلنى38488 نالقناطر الخي  108.5باسوس ع بني 

يةفاضل احمد عبدالفضيل احمد38489 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةفرج احمد عبدالمنعم دمحم38490 نالقناطر الخي  62.5باسوس ع بني 

يةفرحات عصام فرحات دمحم38491 نالقناطر الخي  61.5باسوس ع بني 

يةفرحات ياش فرحات دمحم38492 نالقناطر الخي  69باسوس ع بني 

يةفكرى حماده دمحم فوزى38493 نالقناطر الخي  52باسوس ع بني 

يةفوزى ايمن فوزى جاب هللا38494 نالقناطر الخي  41.5باسوس ع بني 

يةفوزى دمحم فوزى خليل38495 نالقناطر الخي  38.5باسوس ع بني 

ن38496 يةقاسم دمحم عبدالعظيم حساني  نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةكامل مصطفن كامل حامد38497 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

ن38498 ن فرج حسي  يةكرم حسي  نالقناطر الخي  110باسوس ع بني 

يةكريم اسالم تهاىم دمحم38499 نالقناطر الخي  68.5باسوس ع بني 

يةكريم رمضان كمال عرفات38500 نالقناطر الخي  55باسوس ع بني 

ي عبدالمحسن درويش38501
 
يةكريم عبدالمحسن عبدالباق نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةبسيطه- كريم عل سيد عل 38502 نالقناطر الخي  49.5باسوس ع بني 

يةكريم دمحم عبدالمنعم عثمان38503 نالقناطر الخي  45باسوس ع بني 

يةكريم مسعد يوسف احمد38504 نالقناطر الخي  34باسوس ع بني 

يةمازن احمد عبدالمنعم حامد محمود38505 نالقناطر الخي  72باسوس ع بني 

يةمازن احمد نض عبدالعزيز38506 نالقناطر الخي  41باسوس ع بني 

يةمازن عواض عبدالنضي  عيد38507 نالقناطر الخي  71باسوس ع بني 

يةمازن وائل فاروق دمحم ابراهيم38508 نالقناطر الخي  51.5باسوس ع بني 

يةمحسن سيد ابو الحسن الصاوى ابو القاسم38509 نالقناطر الخي  36باسوس ع بني 

يةمحفوظ ماجد محفوظ دمحم38510 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

يةدمحم ابراهيم فهىم ابراهيم عبدهللا38511 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم حافظ38512 نالقناطر الخي  25.5باسوس ع بني 



يةدمحم ابمن ابراهيم دمحم احمد38513 نالقناطر الخي  53.5باسوس ع بني 

 ابوزيد38514
 
يةدمحم ابوزيد عبدالباق نالقناطر الخي  45باسوس ع بني 

يةدمحم ابوشيع عبدالرازق امام38515 نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

ن38516 ي عواد ابوالعني 
يةدمحم احمد بديع عبدالغنن نالقناطر الخي  58.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد حمدى رزق38517 نالقناطر الخي  44.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد سعد عويس احمد38518 نالقناطر الخي  54باسوس ع بني 

يةدمحم احمد سيد احمد38519 نالقناطر الخي  36.5باسوس ع بني 

 دمحم38520
 
يةدمحم احمد شوق نالقناطر الخي  46باسوس ع بني 

يةدمحم احمد طلعت دمحم ابراهيم38521 نالقناطر الخي  66.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد عبدالفضيل احمد38522 نالقناطر الخي  21باسوس ع بني 

يةدمحم احمد عبدالمنعم احمد38523 نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد فرج دمحم38524 نالقناطر الخي  27.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد فرغل محمود38525 نالقناطر الخي  22.5باسوس ع بني 

يةبسيطه- دمحم احمد دمحم احمد سالم 38526 نالقناطر الخي  80.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد دمحم امام38527 نالقناطر الخي  132.5باسوس ع بني 

يةدمحم احمد دمحم عل عماره38528 نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

يةدمحم احمد دمحم فكرى38529 نالقناطر الخي  65باسوس ع بني 

يةدمحم احمد دمحم محمود38530 نالقناطر الخي  71باسوس ع بني 

يةدمحم اسامة دمحم سيد38531 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

يةدمحم اسامة دمحم محمود38532 نالقناطر الخي  71باسوس ع بني 

ف ابو المجد ابراهيم38533 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

ف احمد احمد38534 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  96باسوس ع بني 

ف عبدالرازق عبدالفتاح38535 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  100.5باسوس ع بني 

ف موس عمر38536 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  29باسوس ع بني 

يةدمحم السيد حسن دمحم38537 نالقناطر الخي  45باسوس ع بني 

يةدمحم السيد عل مصطفن38538 نالقناطر الخي  58باسوس ع بني 

يةدمحم امي  دمحم كامل38539 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

ن همام دمحم38540 يةدمحم انور حسي  نالقناطر الخي  58.5باسوس ع بني 

يةدمحم ايمن عفيفن عل38541 نالقناطر الخي  93.5باسوس ع بني 

يةدمحم ايمن دمحم اسماعيل38542 نالقناطر الخي  96.5باسوس ع بني 

يةدمحم تامر عفيفن حسن38543 نالقناطر الخي  103.5باسوس ع بني 

يةدمحم تامر محسن مصطفن38544 نالقناطر الخي  66.5باسوس ع بني 

يةدمحم ثروت عبدالرازق سيد عبدالهادي38545 نالقناطر الخي  103.5باسوس ع بني 

يةدمحم جمال احمد عبدالفتاح ابوالخي 38546 نالقناطر الخي  75.5باسوس ع بني 

يةدمحم جمال سليمان سليمان38547 نالقناطر الخي  77باسوس ع بني 

يةدمحم حامد مني  موس دمحم38548 نالقناطر الخي  94.5باسوس ع بني 

ن دمحم عبدالننى حسن38549 يةدمحم حساني  نالقناطر الخي  68.5باسوس ع بني 

يةدمحم حسن جمعه حسن فرج38550 نالقناطر الخي  70.5باسوس ع بني 

يةدمحم حسن دمحم عبدالننى عبدالاله38551 نالقناطر الخي  122باسوس ع بني 

يةدمحم حسن مسعد حسن38552 نالقناطر الخي  12.5باسوس ع بني 

يةدمحم حمدي دمحم عبدالرازق عبدالقادر38553 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةدمحم خالد احمد حافظ غلوش38554 نالقناطر الخي  109.5باسوس ع بني 

يةدمحم خالد عبدالناجح عبدالمنعم38555 نالقناطر الخي  51.5باسوس ع بني 

ىك38556 يةدمحم خليل دمحم ابراهيم الي  نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

 دمحم عل اسماعيل38557
 
يةدمحم دسوق نالقناطر الخي  52باسوس ع بني 

يةدمحم رضا عفت عبدالمنعم اسماعيل38558 نالقناطر الخي  112باسوس ع بني 

يةدمحم رضا دمحم رفعت38559 نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

يةدمحم رضا دمحم صالح مصيلىحي38560 نالقناطر الخي  114.5باسوس ع بني 

يةدمحم رمضان شحات عبدالخالق دمحم38561 نالقناطر الخي  21.5باسوس ع بني 

يةدمحم رمضان عبدالعظيم ابو العال38562 نالقناطر الخي  19.5باسوس ع بني 



يةدمحم رمضان عرفة دمحم38563 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةدمحم رمضان دمحم دمحم38564 نالقناطر الخي  55.5باسوس ع بني 

يةدمحم سامح دمحم عبدالرازق38565 نالقناطر الخي  42باسوس ع بني 

يةدمحم سامح دمحم مني 38566 نالقناطر الخي  42باسوس ع بني 

ى دمحم ابراهيم38567 يةدمحم ساىم صيى نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةدمحم ساىم عبدهللا عبدالغنن38568 نالقناطر الخي  115.5باسوس ع بني 

يةدمحم ساىم عز العرب عل38569 نالقناطر الخي  96.5باسوس ع بني 

ن عبدالحميد38570 يةدمحم سعيد امي  نالقناطر الخي  100باسوس ع بني 

يةدمحم سعيد سيد يوسف خفاجى38571 نالقناطر الخي  102باسوس ع بني 

يةدمحم سعيد يوسف سيد38572 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةدمحم سيد احمد شلقاىم38573 نالقناطر الخي  19.5باسوس ع بني 

يةدمحم سيد فرج اسماعيل38574 نالقناطر الخي  46.5باسوس ع بني 

يةدمحم سيد مجدى شافع38575 نالقناطر الخي  107.5باسوس ع بني 

يةدمحم سيد دمحم حسن38576 نالقناطر الخي  86باسوس ع بني 

يةدمحم سيد محمود ابراهيم عبدالرحمن38577 نالقناطر الخي  107.5باسوس ع بني 

يف رشاد السيد دمحم38578 يةدمحم شر نالقناطر الخي  24باسوس ع بني 

يف دمحم سيد دمحم38579 يةدمحم شر نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةدمحم شعبان سعيد حامد جاد38580 نالقناطر الخي  44باسوس ع بني 

يةدمحم شكرى عبدالمحسن حسن38581 نالقناطر الخي  86باسوس ع بني 

يةدمحم صابر طلعت دمحم38582 نالقناطر الخي  99باسوس ع بني 

ى حنفن محمود خفاجى38583 يةدمحم صيى نالقناطر الخي  119باسوس ع بني 

يةدمحم صالح فايز حميده38584 نالقناطر الخي  98باسوس ع بني 

يةدمحم ضياءالدين تهاىم تهاىم38585 نالقناطر الخي  119باسوس ع بني 

يةدمحم عادل عبدالتواب احمد38586 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةدمحم عادل عبدالرحيم سعد38587 نالقناطر الخي  46.5باسوس ع بني 

يةدمحم عادل دمحم عبدالرحمن38588 نالقناطر الخي  13.5باسوس ع بني 

يةدمحم عادل مسعد عفيفن38589 نالقناطر الخي  68باسوس ع بني 

يةدمحم عادل مصلىح عل احمد38590 نالقناطر الخي  113.5باسوس ع بني 

يةدمحم عاشور اسماعيل عبدالفتاح سيد38591 نالقناطر الخي  56.5باسوس ع بني 

يةدمحم عاشور عبدالستار عبدالمنعم38592 نالقناطر الخي  32باسوس ع بني 

يةدمحم عاشور مصطفن سليمان38593 نالقناطر الخي  34باسوس ع بني 

يةدمحم عبداالمجيد معوض عبدالحميد38594 نالقناطر الخي  68.5باسوس ع بني 

يةدمحم عبدالنارص توفيق صديق احمد38595 نالقناطر الخي  67.5باسوس ع بني 

يةدمحم عثمان دمحم عبدالمنعم38596 نالقناطر الخي  105باسوس ع بني 

يةدمحم عرفات محمود رفاع دمحم38597 نالقناطر الخي  82باسوس ع بني 

ن عامر38598 يةدمحم عصام دمحم حسي  نالقناطر الخي  69باسوس ع بني 

يةدمحم عل عبدالرحمن عل38599 نالقناطر الخي  60باسوس ع بني 

يةدمحم عل يشى عل38600 نالقناطر الخي  90.5باسوس ع بني 

يةدمحم علي احمد مرجان38601 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

ي احمد38602 يةدمحم عماد عبدالننى نالقناطر الخي  36باسوس ع بني 

ن38603 يةدمحم عماد دمحم صالخ شاهي  نالقناطر الخي  47.5باسوس ع بني 

يةدمحم عماد دمحم محمود38604 نالقناطر الخي  51باسوس ع بني 

يةدمحم عمرو دمحم سليمان38605 نالقناطر الخي  45باسوس ع بني 

يةدمحم فتىحي ابراهيم خالد ابراهيم ابوالسعد38606 نالقناطر الخي  91باسوس ع بني 

يةدمحم لطفن دمحم عل38607 نالقناطر الخي  113.5باسوس ع بني 

يةدمحم مجدي عبداللطيف عبده38608 نالقناطر الخي  40باسوس ع بني 

يةدمحم محسن ابراهيم بيوىم غاىل38609 نالقناطر الخي  26باسوس ع بني 

يةدمحم محمود الخطيب شحات عبدالسميع38610 نالقناطر الخي  110باسوس ع بني 

يةدمحم محمود السيد لبيب38611 نالقناطر الخي  98.5باسوس ع بني 

يةدمحم محمود دمحم نجيب38612 نالقناطر الخي  69باسوس ع بني 



يةدمحم مخلوف كامل عل38613 نالقناطر الخي  34باسوس ع بني 

يةدمحم مصطفن عيد محمود38614 نالقناطر الخي  17باسوس ع بني 

ي فرج محمود38615
يةدمحم مصطفن نالقناطر الخي  10باسوس ع بني 

يةدمحم ناجح دمحم شحاته دمحم38616 نالقناطر الخي  12.5باسوس ع بني 

يةدمحم نارص صالح حسن38617 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

 دمحم عبدالرازق38618
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  15باسوس ع بني 

 دمحم عواد38619
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  19باسوس ع بني 

يةدمحم هشام عل عبدالحميد عل38620 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةدمحم وائل حسن عل حسن الطويل38621 نالقناطر الخي  21.5باسوس ع بني 

يةدمحم وائل صالح الدين دمحم سعيد38622 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةدمحم وحيد دمحم عبدالعزيز38623 نالقناطر الخي  8.5باسوس ع بني 

يةدمحم وليد دمحم مرزوق38624 نالقناطر الخي  24باسوس ع بني 

يةدمحم ياش بيوىم احمد38625 نالقناطر الخي  84باسوس ع بني 

يةدمحم ياش عبدالعليم عل عمار38626 نالقناطر الخي  79.5باسوس ع بني 

يةدمحم ياش عيىس عبدالحميد38627 نالقناطر الخي  46.5باسوس ع بني 

يةدمحم ياش دمحم حمودة38628 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةمحمود ابراهيم دمحم محمود38629 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةمحمود ابو شيع محمود ابراهيم38630 نالقناطر الخي  76باسوس ع بني 

يةمحمود اسامه عبدهللا عل38631 نالقناطر الخي  61.5باسوس ع بني 

ن محمود38632 يةمحمود اكراىمي محمود حسي  نالقناطر الخي  58.5باسوس ع بني 

ن فتح هللا بر38633 يةمحمود اكرم فتح هللا حسي  نالقناطر الخي  53.5باسوس ع بني 

يةمحمود ايمن دمحم عبدالمنعم38634 نالقناطر الخي  90.5باسوس ع بني 

يةمحمود بهاء عبدالفتاح عبدالموجود38635 نالقناطر الخي  93.5باسوس ع بني 

يةمحمود حازم كمال عبدالوهاب دمحم38636 نالقناطر الخي  40باسوس ع بني 

يةمحمود حسن عزت حسن38637 نالقناطر الخي  2.5باسوس ع بني 

يةمحمود رضا فرج دمحم اسماعيل38638 نالقناطر الخي  24باسوس ع بني 

يةمحمود عماد دمحم كامل38639 نالقناطر الخي  28.5باسوس ع بني 

يةمحمود دمحم رمضان عطاهللا38640 نالقناطر الخي  37.5باسوس ع بني 

يةمحمود دمحم سعد عبدالرازق سعد38641 نالقناطر الخي  93باسوس ع بني 

يةمحمود دمحم سيد راشد38642 نالقناطر الخي  41باسوس ع بني 

ف دمحم38643 يةمحمود دمحم شر نالقناطر الخي  29باسوس ع بني 

يةمحمود دمحم شعبان دمحم فرج38644 نالقناطر الخي  22باسوس ع بني 

ن38645 يةمحمود دمحم عبدالفتاح امي  نالقناطر الخي  22.5باسوس ع بني 

يةمحمود مصطفن مسعود قطب موس38646 نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

يةمحمود وليد سيد عبدربه عبدالهادى38647 نالقناطر الخي  41باسوس ع بني 

يةمحمود وليد محمود احمد38648 نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

ن طلعت يسن38649 يةمحمود ياسي  نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةمحمود يشى عمر عبدالرشيد عمر38650 نالقناطر الخي  21.5باسوس ع بني 

يةمىح الدين حماده حميده شعبان دمحم38651 نالقناطر الخي  58.5باسوس ع بني 

يةمختار تامر مختار فهىمي38652 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

يةمروان احمد جاب هللا دمحم38653 نالقناطر الخي  89.5باسوس ع بني 

يةمروان ادهم دمحم فكرى38654 نالقناطر الخي  57.5باسوس ع بني 

يةمروان السيد مسعود قطب38655 نالقناطر الخي  79.5باسوس ع بني 

38656
ن
يةمروان عماد عامر كيالن نالقناطر الخي  76.5باسوس ع بني 

يةمصطفن ابراهيم امام مصطفن38657 نالقناطر الخي  4باسوس ع بني 

ي38658
ن
ي عبدالشاق

يةمصطفن ابراهيم مصطفن نالقناطر الخي  23.5باسوس ع بني 

يةمصطفن احمد ابراهيم سيد38659 نالقناطر الخي  75باسوس ع بني 

يةمصطفن احمد حسن عامر38660 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةمصطفن احمد صبىح عبدالعزيز جوده38661 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

يةمصطفن احمد طنطاوى عل صالح38662 نالقناطر الخي  32باسوس ع بني 



 احمد فوزي علي احمد38663
يةمصطفن نالقناطر الخي  46.5باسوس ع بني 

ن عبدالعزيز38664  حسي 
ن مصطفن  حسي 

يةمصطفن نالقناطر الخي  52باسوس ع بني 

ن عل38665  حمدى حساني 
يةمصطفن نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

ن38666  ساهر سعد عبدالفتاح حسي 
يةمصطفن نالقناطر الخي  61.5باسوس ع بني 

يةمصطفن سيد احمد دمحم38667 نالقناطر الخي  120باسوس ع بني 

38668
ن
ى فتىح عبدالشاق  صيى

يةمصطفن نالقناطر الخي  50.5باسوس ع بني 

يةمصطفن صالح الدين انيس عبداللطيف عبدالسالم38669 نالقناطر الخي  21.5باسوس ع بني 

يةمصطفن عبدهللا فرج محمود38670 نالقناطر الخي  54.5باسوس ع بني 

 علي حسن عبدالمقصود38671
يةمصطفن نالقناطر الخي  31.5باسوس ع بني 

 ابراهيم38672
 
يةمصطفن عمرو صفوت الدسوق نالقناطر الخي  57باسوس ع بني 

يةمصطفن كامل صديق دمحم38673 نالقناطر الخي  14.5باسوس ع بني 

يةمصطفن كمال دمحم ابوشيع زقزوق38674 نالقناطر الخي  93باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم احمد موس عل سقيط38675 نالقناطر الخي  36باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم انور محمود38676 نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم ثابت عل38677 نالقناطر الخي  132باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم صالح الدين عبود38678 نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم عواد عبدالمنعم عليوه38679 نالقناطر الخي  21باسوس ع بني 

وك عبدالفضيل عبدالمقصود38680 يةمصطفن دمحم ميى نالقناطر الخي  34.5باسوس ع بني 

يةمصطفن محمود يىحي ابراهيم دمحمابوجبل38681 نالقناطر الخي  109باسوس ع بني 

ى محمود38682 يةمعاذ ابراهيم خي  نالقناطر الخي  126.5باسوس ع بني 

ن38683 يةمعاذ انور جابر امي  نالقناطر الخي  81.5باسوس ع بني 

ن احمد38684 يةمعاذ ايمن عبدالمنعم حسي  نالقناطر الخي  30.5باسوس ع بني 

يةمعاذ خالد خليل عل38685 نالقناطر الخي  29.5باسوس ع بني 

ن ياش زين العابدين عل مرجان38686 يةمعي  نالقناطر الخي  23باسوس ع بني 

يةمهاب عادل سيد احمد38687 نالقناطر الخي  17.5باسوس ع بني 

يةمهند حماده دمحم عبدالعزيز38688 نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

يةمهند عبدالعزيز دمحم عبدالحميد38689 نالقناطر الخي  121.5باسوس ع بني 

يةمهند دمحم حسن دمحم حسن38690 نالقناطر الخي  72باسوس ع بني 

ي فضيل عبدالمومن عبدالعزيز38691 يةمهيمن صيى نالقناطر الخي  96.5باسوس ع بني 

يةموس عيىس موس خضن38692 نالقناطر الخي  117باسوس ع بني 

يةميخائيل يوسف لبيب يوسف38693 نالقناطر الخي  115.5باسوس ع بني 

يةناجح انور ناجح انور38694 نالقناطر الخي  116باسوس ع بني 

يةنادر عصام شحاته منصور38695 نالقناطر الخي  12باسوس ع بني 

 السيد38696
ن
يةنارص دمحم عبدالشاق نالقناطر الخي  96باسوس ع بني 

يةنجاح ايمن نجاح دمحم38697 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةنض سيد ابوشيع نض38698 نالقناطر الخي  114باسوس ع بني 

يةنور الدين اكمل عبدالحميد حسان38699 نالقناطر الخي  71باسوس ع بني 

يةنور دمحم احمد سيد38700 نالقناطر الخي  33.5باسوس ع بني 

 سيد محفوظ حافظ38701
ن
يةهان نالقناطر الخي  65.5باسوس ع بني 

يةهشام دمحم احمد ثابت38702 نالقناطر الخي  19.5باسوس ع بني 

يةهمام وائل دمحم همام38703 نالقناطر الخي  54.5باسوس ع بني 

يةوحيد دمحم دمحم سعيد38704 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةياش دمحم عبدالرازق اسماعيل38705 نالقناطر الخي  69باسوس ع بني 

ن سند يس دمحم38706 يةياسي  نالقناطر الخي  118باسوس ع بني 

يةيىح عرفات يىح رفاع38707 نالقناطر الخي  106باسوس ع بني 

يةيحن  ابراهيم عبدالرازق عبدالعنن38708 نالقناطر الخي  34باسوس ع بني 

يةيوسف ابراهيم رشاد عبدالسالم دمحم38709 نالقناطر الخي  35باسوس ع بني 

يةيوسف ابراهيم عبدالرازق عبدالغنن38710 نالقناطر الخي  27باسوس ع بني 

يةيوسف ابوبكر الصديق قضل38711 نالقناطر الخي  71.5باسوس ع بني 

يةيوسف احمد ابراهيم امام38712 نالقناطر الخي  21باسوس ع بني 



يةيوسف احمد اسماعيل دمحم38713 نالقناطر الخي  0.5باسوس ع بني 

ن38714 يةيوسف احمد جابر امي  نالقناطر الخي  25.5باسوس ع بني 

يةيوسف احمد حكيم احمد الجناينن38715 نالقناطر الخي  18باسوس ع بني 

يةيوسف احمد سيدعبدربه احمد38716 نالقناطر الخي  13.5باسوس ع بني 

يةيوسف احمد دمحم عبدالرازق38717 نالقناطر الخي  12.5باسوس ع بني 

يةيوسف اسامة مسعد عبدالمنعم38718 نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

يةيوسف اسامه فهىم خليل38719 نالقناطر الخي  99.5باسوس ع بني 

ف دمحم عبدالسالم عبدالعال38720 يةيوسف اشر نالقناطر الخي  35.5باسوس ع بني 

يةيوسف السيد احمد عبدالعزيز38721 نالقناطر الخي  44باسوس ع بني 

يةيوسف ايمن سيد مدبوىلي حبيب38722 نالقناطر الخي  55باسوس ع بني 

يةيوسف ايمن دمحم دمحم38723 نالقناطر الخي  83.5باسوس ع بني 

يةيوسف تامر محمود يوسف القيىس38724 نالقناطر الخي  37باسوس ع بني 

يةيوسف جالل كمال عبدالصمد خليل38725 نالقناطر الخي  24.5باسوس ع بني 

يةيوسف جمال حماد عل38726 نالقناطر الخي  50باسوس ع بني 

يةيوسف جمعه محمود رفاع دمحم38727 نالقناطر الخي  44باسوس ع بني 

يةيوسف حجاج يوسف لينى38728 نالقناطر الخي  49.5باسوس ع بني 

يةيوسف حمدي دمحم عبدالرازق عبدالقادر38729 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 

ن38730 يةيوسف خالد صبىحي دمحمحسي  نالقناطر الخي  97.5باسوس ع بني 

يةيوسف خالد كمال عبدالاله38731 نالقناطر الخي  102.5باسوس ع بني 

يةيوسف سعيد بدوى فهىم38732 نالقناطر الخي  67باسوس ع بني 

يةيوسف سميح عبدالمقصود عل شهاب38733 نالقناطر الخي  82.5باسوس ع بني 

يةيوسف سند يس دمحم38734 نالقناطر الخي  120.5باسوس ع بني 

يةيوسف سيد جمال سليمان38735 نالقناطر الخي  80باسوس ع بني 

يةيوسف سيد عل معداوى38736 نالقناطر الخي  97.5باسوس ع بني 

يةيوسف سيد محمود دمحم38737 نالقناطر الخي  47باسوس ع بني 

يةيوسف شحات عبدالمنعم سليمان38738 نالقناطر الخي  81.5باسوس ع بني 

يةيوسف شعبان احمد وهبة38739 نالقناطر الخي  9باسوس ع بني 

يةيوسف صالح صالح الدين حسن38740 نالقناطر الخي  2باسوس ع بني 

يةيوسف طارق محروس احمد بالل38741 نالقناطر الخي  38باسوس ع بني 

يةيوسف عادل عبدالمجيد دمحم سعيد38742 نالقناطر الخي  23باسوس ع بني 

يةيوسف عاطف دمحم سيد38743 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةيوسف عبدالننى صابر احمد38744 نالقناطر الخي  64باسوس ع بني 

ي38745 يةيوسف عماد سيد يوسف خفاجى نالقناطر الخي  117باسوس ع بني 

يةيوسف عماد فتىحي عبدالظاهر علي38746 نالقناطر الخي  134باسوس ع بني 

يةيوسف عماد محفوظ موس38747 نالقناطر الخي  21باسوس ع بني 

يةيوسف عيد عبدهللا محمود38748 نالقناطر الخي  25باسوس ع بني 

يةيوسف كارم عل ابراهيم38749 نالقناطر الخي  73.5باسوس ع بني 

يةيوسف ماجد سيد عبدالخالق38750 نالقناطر الخي  17.5باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم ابوالحسن راضن38751 نالقناطر الخي  18باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم احمد سليمان اسماعيل38752 نالقناطر الخي  94باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم سيد لينى دمحم زغنى38753 نالقناطر الخي  42باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم طاهر السيد38754 نالقناطر الخي  66باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالفتاح دمحم38755 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرحمن38756 نالقناطر الخي  92باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم فرج شحات امام38757 نالقناطر الخي  107.5باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم فهيم مهنن38758 نالقناطر الخي  33باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم محروس سليمان محروس38759 نالقناطر الخي  42باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم دمحم دمحم االقرع38760 نالقناطر الخي  25.5باسوس ع بني 

يةيوسف دمحم محمود السيد عبدالفتاح38761 نالقناطر الخي  52.5باسوس ع بني 

يةيوسف محمود رجب محمود38762 نالقناطر الخي  20.5باسوس ع بني 



يةيوسف محمود مصطفن ابراهيم38763 نالقناطر الخي  49باسوس ع بني 

يةيوسف مصطفن عبداللطيف مصطفن38764 نالقناطر الخي  108.5باسوس ع بني 

يةابتسام يىح علي حسن موس38765 116.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةابرار اسامة السيد دمحم رزق38766 120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء احمد عل حسان38767 96.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وك عبدالعزيز38768 يةاشاء السيد ميى 104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء عصام احمد محمود العيسوى38769 125.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم قهىم دمحم38770 123.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء مىح غزاىل سيد38771 81.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء مصلح انور عبدالمؤمن38772 94باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء معوض دمحم سيد38773 107باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن38774  دمحم السيد حسن ابوجابي 
ن
يةاشاء هان 117باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء هشام حمادة عبدالعزيز38775 101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء ياش محمود عل38776 103.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء شهاب الدين حسن احمد الجيار38777 92.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء عبدالمنعم عبدالجليل عبدالمنعم38778 104باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم احمد احمد38779 91باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم حسن عبدالحميد حويدق38780 69.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم ربيع مرزوق38781 99باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء محمود ابراهيم احمد العرنى38782 97باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء محمود مجدى عبدالمنعم38783 120باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- اسماء ياش اسماعيل احمد 38784 102باسوس ع بناتالقناطر الخي 

قت رمضان فريد عبدالواحد38785 يةاشر 98.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 دمحم38786
ن
يةاعتماد عبدالعزيز عبدالشاق 105.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء احمد جمال دمحم38787 105باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء احمد عل مصطفن38788 86باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء ثروت دمحم ابراهيم38789 110باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء عمرو عمر دمحم دمحم38790 114.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

38791
 
يةاالء دمحم ابراهيم الدسوق 130.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي38792 ي خفاجى
ي عادل محمود مصطفن

 
يةامان 60باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةامال عبدالحليم دمحم عبدالحليم38793 71.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةامنيه عفيفن دمحم احمد عفيفن38794 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه انور فرحات عبدالواحد38795 يةامي  123باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه حسن احمد ابوالمعاىط38796 يةامي  71باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه خليل حسن شحاته38797 يةامي  63باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي38798
ه عادل محمود مصطفن يةامي  55باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه عبدالغنن محمود عبدالغنن38799 يةامي  99.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى ابراهيم38800 ه دمحم خي  يةامي  101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايات صالح احمد عل38801 89.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان اسماعيل محمود اسماعيل38802 123باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف سيد دمحم38803 يةايمان اشر 111باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان خالد توفيق صديق احمد38804 72باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان سمي  عبدالعزيز سليمان38805 131باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان سيف الدين محمود خليل38806 117.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان فريد توفيق يوسف38807 82.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 احمد38808
 
يةايه ابراهيم الدسوق 112باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايه ايمن عبدة سالم علي38809 81.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايه جمال عل عل38810 74باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايه سعيد سيد عبدالحليم38811 44.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةايه عبدالغفار احمد عبدالغفار38812 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةايه دمحم ابوشيع نض38813 95.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبثينه ياشحسن دمحم سعد38814 55.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم اابوالعزم38815 يةبسمله اشر !VALUE#باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله انور دمحم انور38816 103.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله حازم دمحم ابراهيم38817 82باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله ربيع دمحم مصطفن38818 127.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله سامح عبدالصبور دمحم38819 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله سيد سعيد سيد الحينى38820 104باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى بدر عثمان38821 يةبسمله صيى 113باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى38822 ى زكريا صيى يةبسمله صيى 95باسوس ع بناتالقناطر الخي 

38823
ن
 دمحمى عبدالشاق

ن
يةبسمله عبدالشاق 51.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله ماهر صالح سيد38824 108باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم صالح بيوىمي38825 104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم عيد جمدان جمعه38826 77.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم محمود عل هندى38827 64باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي طلعت توفيق سعيد حماد38828
يةبسمله مصطفن 64باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 احمد رمضان38829
ن
يةبسمله هان 98باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن38830 ي حسي 
 
يةبسنت فوزى شوق 93.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت دمحم عيدالغنن دمحم38831 29.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 دمحم38832
 
يةبسنت وائل شوق 33.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةثريا سيد مصطفن ابو شيع38833 48.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجانا سمي  عبدالمعز حافظ38834 113باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجنا احمد دمحم عبدالمنعم38835 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجنا عامر عزوز مجاهد38836 119.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجنات وليد رمضان همام38837 126.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن دمحم محمود عبدالجواد دمحم الخوىل38838 122باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجومانا احمد ابراهيم دمحم38839 51.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةجومانا امي  دمحم كامل38840 75باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد ابو الهدى عبدالرازق38841 110.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه اسامة دمحم سيد38842 81.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه اسامه عبدالحميد عبدالهادى38843 71باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه تامر احمد دمحم38844 130.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه حماده حسن شحات38845 113باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه رضا عطية الشناوى دمحم38846 76.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يف مدحت السيد38847 يةحبيبه شر 112باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالرحمن38848 يةحبيبه عمرو حسني  131باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه فتىح دمحم عبدالعظيم البوه38849 87.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه فتوح ناجح فتوح عبدالقادر38850 87باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه فيصل حمدى عبدالرازق38851 62باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه محرم احمد عبدااله38852 122باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم عبدالوهاب دمحم حجازى38853 89.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم فتىح ابراهيم عوض هللا38854 49باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه محمود احمد دمحم عشان38855 69باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يف حافظ سعد38856 يةحبيبه محمود شر 100باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه38857 يةحبيبه مدحت جمال عبدالوهاب احمد جي  127.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه مصطفن احمد حسن38858 122باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه مصطفن عبدالمنعم مصطفن اسماعيل38859 118باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ممدوح دمحم رشدى38860 91باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه نارص منصور بركات38861 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه نور فكرى عباس حميده38862 131باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةحسناء عبدالننى حسن عبدالسالم38863 109.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحفصه دمحم مصطفن ابراهيم خطاب38864 116باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحكمت عل انور عل خالد38865 112.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحنان اسماعيل سيد دمحم احمد38866 105.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن حازم دمحم ابو ضيف38867 يةحني  87.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن سعيد فتىح عبدالغنن38868 يةحني  99باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةحياه احمد دمحم مهران سيد38869 79.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةخديجه عمر عبدالواحد دمحم عطية38870 136باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي حويدق38871 يةخلود حماده دمحم صوانى 46.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 دمحم سالم38872
 
يةخلود محمود الدسوق 95.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن38873 يةدانا دمحم دمحم محمود حساني  133باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء بدر فرغلي فهىمي فرعلي38874 94باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء دمحم دياب دمحم38875 76باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى سالمه محمود38876 يةدنيا خي  102باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا عيد السيد ابراهيم38877 90.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 رجب السيد خليفه38878
ن
يةدنيا هان 94.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا وائل حسن السيد حسن38879 111باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن38880 يةدنيا ياش جمال شحات ابوحسي  88باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا وليد دمحم العوضن38881 107.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرانا ياش احمد احمد38882 120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرانيا دمحم دمحم عبدالفتاح38883 85باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرجاء خالد رمضان عبدالمنعم38884 81باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحاب مجاهد دمحم مجاهد38885 115.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحاب معوض سيد ابراهيم38886 58.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه ابوشيع عبدالعال عبدالمنعم سيد محسن38887 59.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف انور محمود38888 يةرحمه اشر 96.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه بديع رمضان حامد38889 49باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه خالد قطب ابراهيم38890 51.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه سيد عبدالىح السيد عل البدوى38891 67باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه طارق فهىم سيد38892 57باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عماد صالح خليل38893 33.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عمار ساىم عمار38894 62.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه فتىح دمحم ابراهيم38895 115باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم سعيد احمد38896 114.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم دمحم سليمان38897 126.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم محمود رفاع38898 128.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه وحيد رافت حامد38899 91.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوه مهران عبدهللا شافع38900 101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى ايهاب منىس دمحم38901 101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى رافت حسن السيد38902 33باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- رضوى دمحم سيد عبدالجواد 38903 77.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى مصطفن راغب صالح خليل38904 131.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف احمد عبدالهادى38905 يةرغد اشر 55باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرنا عمرو سيد عبدالقادر38906 122.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةرنا دمحم سليمان عل عل38907 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةروان حامد محمود حامد38908 122.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةروان حمدى يحن  رفاع عبدالعزيز38909 92باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى عبدالستار سيد38910 يةروان خي  137باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةروان عصام همام سيد قناوى38911 92.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةروان مجدى زين العابدين سالم38912 121باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةروان مسعد عبدالرحمن عبدالغفار38913 129.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةروى عاطف دمحم عل عل38914 128باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةريم شعبان كمال عبدالصمد38915 63.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

38916
ن
يةريهام حمادة صالح عبدالشاق 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةريهام دمحم عبدالسميع مصطفن38917 75باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى معوض موس38918 يةزينب خي  79باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 سمي  حسن38919
يةزينب مصطفن 63.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره اسامة السيد سليم38920 96.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره سيد سعيد سيد38921 129.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره فريد عبدالعليم فريد العرب38922 105.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره فكرى دمحم فكرى38923 93.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره دمحم عبدالفتاح دمحم38924 108باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره دمحم عبدالموىل دمحم38925 48باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساره نورالدين سعيد ابراهيم38926 117باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن38927  راشد امي 
ن
يةساره هان 112باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةساميه حاتم لطفن عوض عل38928 84باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالمجيد38929
ن
يةسحر عبدهللا عبدالمجيد المنوق 85باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسعاد تامر عبدالناجح عبدالمنعم38930 113.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسعاد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز38931 131باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسعاد هشام سليمان السيد38932 130باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلسبيل سعد دمحم دمحم ابراهيم38933 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم اسامة سلطان عبدالفتاح38934 115باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم رضا شحته دمحم38935 115باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم صالح مسعد عبدالمنعم38936 99.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم عاشور سيد عبده الغوىط38937 106باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 مسعد عبدالمنعم38938
ن
يةسلىم عون 90.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

38939
 
يةسلىم دمحم ابراهيم الدسوق 102.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم حامد عل بالل38940 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم محمود عبدالجابر دمحم38941 97باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم وائل محمود فرحات38942 117.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم38943 يةسلوى وليد امي  83باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسما ايمن محمود عبدالسالم38944 126باسوس ع بناتالقناطر الخي 

38945
 
 فريد شوق

 
يةسما شوق 132.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسما محمود هالل عبدالعزيز38946 89.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسما ياش رفعت فرحات38947 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسماء عبدالحكيم دمحم عبدربه هلهل38948 125.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن محمود38949 يةسماح سالمة امي  128.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسمر عبدالرازق احمد ابراهيم38950 72باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسمر دمحم يحن  دمحم عواد38951 69باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه مصطفن عبدالقوى عبدالعزيز بر38952 يةسمي  69باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه ياش شعبان احمد38953 يةسمي  57.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسميه محسن فرج عبدالمقصود38954 130باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسناء عل عامر عل38955 128.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- سناء عماد صبىح مسلم 38956 74باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس عزت دمحم محمود38957 61باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي38958
 
يةسندس ياش يوسف راوي دسوق 130.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسهيله سيد مهنن فهيم38959 130باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسهيله دمحم عبدالمنعم مصطفن38960 42.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةسيمون خليل وليم خليل38961 57باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشدا دمحم كمال دمحم عبدالمجيد38962 124باسوس ع بناتالقناطر الخي 



ق دمحم حامد دمحم38963 يةشر 90.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 دمحم سيد قناوى38964
 
وق ابراهيم شوق يةشر 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 امبانى38965
وق احمد عني  يةشر 95.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف محروس سيد38966 وق اشر يةشر 124باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وق تامر سيد بيوىم حسن عبدالرحمن38967 يةشر 100باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم احمد38968 وق حسن حسي  يةشر 109باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وق حمدي سليمان علي شوشه38969
يةشر 114.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي38970 وق سيد دمحم علي بحي  يةشر 83باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وق طارق السيد دمحم38971 يةشر 31باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وق دمحم اسماعيل دمحم محسن38972 يةشر 34.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

وق ياش احمد صادق العزب38973 يةشر 38.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ين مختار نحمده كامل38974 يةشر 55.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يهان نض دمحم نض38975 يةشر 65باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشمس احمد دمحم شحات38976 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد احمد دمحم احمد38977 74باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف عبدهللا السيد38978 يةشهد اشر 133.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد الرفاع السيد فهيم مرس38979 106باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد امي  حسن دمحم38980 53باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ايهاب حموده فرغل38981 52.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد راىم مجدى ابراهيم38982 29.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سليمان مصطفن سليمان38983 50باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد شكرى محمود محمود38984 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد صالح دمحم صالح38985 80.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد صالح حامد مرس38986 84.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد طارق جالل احمد سالم38987 77.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر38988 122.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عماد سعيد السيد38989 99.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد مجدى لبيب رمضان38990 114باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد محمود زىك عمران خفاجى38991 69.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد محمود ماهر عل الخوىل38992 107باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد وليد ابوشيع فرماوي38993 37.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد وليد نبوى عبداللطيف38994 76.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء احمد عبدالحليم دمحم دمحم38995 98باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء السيد عبدالعزيز دمحم38996 110.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عبدالبارى عل عبدالبارى38997 86باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء وليد سارى حامد38998 112.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةصباح عصام سليم نظي 38999 99باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن39000 يةضىح وائل كامل صالح حساني  108باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةعائشه عصام دمحم عبدالعزيز39001 112.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةعايده عبدالمنعم عارف عبدالمنعم39002 107.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةعلياء خالد ابراهيم سيد39003 129.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةعلياء نارص داود عبدالصمد39004 127باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةغاده عبدالحليم حافظ عبدالرازق39005 61.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد عبدالعزيز ابراهيم محمود39006 72باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه بشر عبدالغفار سيد اسماعيل39007 122باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه39008 يةفاطمه جمال رزق دمحمى صيى 77باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حافظ ممدوح كامل39009 113.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه خالد عبدالعظيم فهىم39010 76.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه سعيد عيد دمحم39011 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد عل سيد دمحم السيد39012 63باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةفاطمه عل رمضان موس39013 26باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عماد عبدالفتاح حسن ابراهيم39014 24.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم سيد احمد مسعود39015 75باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عيد دمحم عيد موسي39016 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم دمحم رمضان البكليش39017 42باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم محمود عطية39018 114.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود دمحم السيد دمحم39019 31.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه مدحت احمد حافظ39020 20.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفايزه دمحم شعبان دمحم39021 21باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح دمحم عبدهللا عبدالمؤمن39022 130.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه سعيد سعدالدين اسماعيل39023 31باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه ناجح حسن محمود39024 44.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 مسعد عبدالقادر39025
ن
يةفرحه هان 60.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- فوزيه يىح عبدالوهاب دمحم 39026 73باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةكاترين ايمن حبيب يوسف بانوب39027 116باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةكريمه سيد دمحم عل39028 102.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةكريمه عبدهللا عبدالخالق عبدالرحمن39029 85.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةكريمه مدحت دمحم دمحم39030 52.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى عمرو مصطفن فؤاد39031 ن يةكين 74باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةكوثر اسماعيل عبدالكريم عل39032 127باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةليل رضا فرحات جالل39033 72.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةماجده اسماعيل دمحمى بيوىم39034 24باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف محسن عل عبدالعاىط39035 يةماجده اشر 117.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي39036
يةمادونا نسيم عبدهللا نسيم حبىسر 55باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى محفوظ39037 يةمارى ميشيل صيى 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمحاسن ايمن ناجح دمحم39038 49باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمديحة عماد عبدهللا عبدالموجود39039 107باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمرفت وائل محروس مصطفن39040 134.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 جاب هللا39041
 
يةمروه ابراهيم السوق 47باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمروه متوىل توفيق متوىل جمعه39042 61.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم دمحم احمد39043 79.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد ثابت عل39044 109.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد حسن زىك عبدالغنن39045 94باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم احمد39046 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف كمال دمحم39047 يةمريم اشر 70باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم انس رمضان انس39048 136باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ايمن علي عبدالرحمن39049 120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي سيد خليل39050
يةمريم باسم حسنن 128.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم بالل دمحم محمود39051 130.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم تامر حسن عبدالغنن39052 80.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عاشور حافظ عبدالرازق39053 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عبدهللا احمد سيد39054 80.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالمجيد39055 يةمريم عبدالمجيد حسي  125.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عز حسن علي39056 108.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عمرو دمحم عل39057 118باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مجدى صالح سيد39058 66باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم احمد حسن39059 50باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم حامد دمحم احمد خفاجى39060 112.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم رافع ابراهيم39061 114باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم يوسف محمود39062 67باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةمريم محمود ياقوت عبدالقوى39063 98باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مسعد احمد قبارى39064 96.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن دمحم مصطفن39065 129.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم منصور دمحم محمود39066 93.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد عبدالمنعم عبدالقادر39067 87.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك احمد ابراهيم عبدالفضيل39068 77باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك احمد عبدالمنعم سيد39069 33باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك احمد دمحم حسن39070 35.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك اسامه دمحم عبدالعزيز قطب39071 120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك اسالم فتىح عبدالمجيد39072 120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف ابراهيم احمد سليمان39073 يةملك اشر 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف صالح عل39074 يةملك اشر 114باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك تامر مسعد فرج39075 20.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حامد عبدالعليم الشحات39076 104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حسن ابراهيم حسن دمحم39077 55باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حسن فرحات عبدالسالم39078 99باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حسن دمحم دمحم39079 23.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم احمد اسماعيل39080 يةملك حسي  95باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك حنفن عيد عبدالمقصود خليل39081 95.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك رضا عبدالحكيم جاد39082 51.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك رمضان شحات عبدالخالق دمحم39083 24باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سعيد حسن عالم39084 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سعيد ربيع حنفن دمحم39085 62باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سعيد صادق سيد درويش39086 34.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يف حسن حامد39087 يةملك شر 48باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم دمحم39088 يةملك صيى 117.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك ضياء الدين عرفة سليمان39089 78باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك طارق دمحم عبدالجابر39090 123باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عادل شعبان عبدالخالق عبدالحميد39091 101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عاشور حافظ عبدالرازق39092 85.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عامر سالمة عني 39093 42باسوس ع بناتالقناطر الخي 

39094
ن
يةملك عبدالرحيم دمحم عبدالعزيز الدقون 71.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عبده محمود عبده عبدهللا39095 33.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم39096 يةملك عصام حسي  60باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عماد دمحم محمود39097 !VALUE#باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم39098 يةملك عمرو عبدالعظيم شر 64باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك محبوب السعيد السيد39099 67.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم السيد عبدالواحد39100 94باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم سعيد دمحم39101 121باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم دمحم عبدالغنن محرم39102 127باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي39103
ي اللين 

ي احمد مصطفن
يةملك مصطفن 110.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةملك موس حافظ عيىس موس عليوه39104 67باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن39105 ي عامر حسي 
ن
يةملك هان 93باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد احمد39106 يةملك وليد عاشور حسي  116.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنال دمحم رشدى سيد يوسف39107 111.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا احمد عمر عبدالحليم39108 77.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا طارق دمحم عبدالسالم39109 48باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عبدهللا فوزى عبدهللا39110 49.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عرف عبدالرازق سيد39111 85باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عالء مجاهد فرج39112 116باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةمنة سيد عبدالمنعم موس39113 56باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة وائل سعد صدفة39114 125.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه بيوىمي صالح عثمان حامد39115 30.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه سيد شحات عل شحات39116 35.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يف ابراهيم عبدالرحمن39117 يةمنه شر 27.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه دمحم ساىم عبدالتواب39118 73.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- منن سيد جاش سيد 39119 !VALUE#باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- منن دمحم نبوى عبداللطيف عبدالخالق 39120 66.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 اسماعيل احمد39121
ن
يةمنن هان 37باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةىم رمضان ابوشيع عبدالمنعم39122 95.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةىم شعبان فوزى عل39123 44باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةىم عبدالغنن دمحم عبدالغنن محرم39124 74باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةىم عالء ابراهيم ابراهيم39125 66.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

39126
ن
ن الحاق يةىم مجدى فاروق امي  94.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةىم دمحم حسن ابوزيد39127 106باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةميادة وليد سعيد درويش39128 96.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالمقصود ابوالعال39129
 
يةمياده عادل شوق 114.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ا عبدالفتاح صابر عبدالفتاح39130 يةمي  60.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

نا دمحم جاب هللا دمحم39131 يةمي  106.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةناهد جمال مىح الدين ابراهيم39132 51.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنجالء مجدى حامد سالم39133 101باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ابراهيم عبدهللا امام39134 123.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ابوشيع شحاتة اسماعيل39135 43.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى السيد احمد السيد39136 70.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى السيد عل عبدالرحمن39137 88.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى حازم شعبان عبدالمحسن39138 63باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى خليل بحبح عبدالمقصود39139 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى سيد ابراهيم عبدالواحد عل39140 110.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عاشور احمد عبدالفتاح39141 78باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عبدالعزيز محمود احمد39142 64باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عل دمحم زكريا39143 98باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالحميد مرس39144 90.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 ابوالسعود همام دمحم39145
ن
يةندى هان 90.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةندى وائل عبدالرازق عبدالعظيم39146 105.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف مالك جرجس39147 يةنرفانا اشر 94باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم محمود عيسوى39148 يةنرمي  71.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد دمحم اسماعيل مرزوق39149 يةنرمي  39.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالحميد39150 يةنعمه حجاج حسي  27باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنعمه عل شكرهللا عل39151 118باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنعمه عل عبدالرحيم عل39152 86.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 نض حسن39153
ن
يةنعمه هان 111باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن39154 يةنغم احمد سعيد دمحم حسني  108.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنغم دمحم فوزى دمحم39155 97.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنور الهدى دمحم صالح ابو الفتح39156 121باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنور علي عبدالمقصود عبدالفضيل39157 92.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن تهاىم دمحم39158 يةنور دمحم حسي  131.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن39159 يةنور دمحم عاشور حسي  132باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 محفوظ حافظ اسماعيل39160
ن
يةنور هان 108باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا سمي  محمود دمحم يوسف39161 108.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا سيد فرحات عبدالغنن39162 93.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 



وك عبدالعزيز عني 39163 يةنورا عبدالعزيز ميى 74.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالقادر39164 يةنورالهدى محمود حسي  39.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان خالد سيد عني 39165 91.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 فرحات عبدالواحد39166
 
يةنورهان شوق 100باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى رضا صابر39167 يةنورهان صيى 73.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم عبدالعاىط39168 يةنورهان صيى 65.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان مجدي ابراهيم علي الجمال39169 43.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان دمحم دمحم عبدالفتاح39170 108.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان وليد دمحم عل39171 87باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ه عبدالكريم عبدالعزيز احمد39172 يةني  83باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر احمد محمود احمد39173 58باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف سعيد دمحم39174 يةهاجر اشر 77.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر حماده عبدالفتاح سيد39175 64باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر ربيع سليمان دمحم39176 87باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر سالمة حسن دمحم39177 59.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر سيد احمد سيد39178 33باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم39179  الشي 
 
يةهاجر شوق 129باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر طارق صالح احمد حسن39180 56باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عفيفن مسعد عفيفن39181 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عمده سيد كامل سيد محسن39182 68باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عمرو عطية محمود39183 74.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر مامون سمي  مامون39184 39باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 فايد39185
 
ن دسوق يةهاجر ماهر حسي  119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر مراد عبدهللا عبدالمنعم39186 97باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر وائل مصطفن عبدالحليم39187 87.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهاله هشام زكريا حسن39188 71.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهانم عبدالمحسن نض سيد39189 124.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهايدى عادل ابوزيد دمحم فرج39190 47باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهايدى هشام متوىلي عبدربة39191 36باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهبه ربيع عزت ابراهيم39192 98.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهبه يىح فتىح عبدالحافظ غنيم39193 97.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهدى اسامة عدىل عبدالنعيم39194 119باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهدى عبدالرحمن دمحم عبدالدايم39195 94.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهدير عبدالاله حمدى عبدالمنعم39196 58.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

 ممدوح حسن39197
ن
يةهدير هان 105.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهمسه ثروت عبدالرازق سليمان39198 104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا جمال دمحم ابراهيم39199 117.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا شعبان شفيق امام عبدالواحد39200 107.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن39201 يةهنا طارق كرم حسي  87.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا عاشور احمد عبدالفتاح احمد39202 40باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا مختار محمود طه39203 46.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةوفاء احمد جمال عبدالقادر حمودة39204 104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ف ممدوح احمد39205 يةوالء اشر 61.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةيارا فرج عبدالسميع احمد بدر39206 48باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عل39207 ن حسني  ن ياسي  ن حسني  يةياسمي  118باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ي حامد حسن39208 ن خي  يةياسمي  104.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالمنعم عبدالستار عبدالمنعم39209 يةياسمي  45باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم عرفة عل39210 يةياسمي  126.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

ن نارص سليمان مرس39211 يةياسمي  120.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةابتسام اسماعيل فكرى علي جمعه39212 65.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 



يةاروى عاطف احمد دمحم محمود39213 87.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاشاء اسماعيل سيد اسماعيل السيد39214 103.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاشاء عبدالحميد مصطفن عبدالحميد39215 112.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاشاء عالء عبدالمنعم احمد39216 20.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم عبدالرحمن39217 112السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن 39218 يةاشاء محمود حساني  107السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاسماء جمال احمد سيد عبده39219 75.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاسماء حرنى محمود عبدالهادى39220 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاسماء خليل سيد خليل39221 129.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

قت سعيد عبدالفتاح دمحم39222 يةاشر 108السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاالء عادل عبدالسميع محمود حسن39223 82.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ه توبه مصطفن دمحم قطب39224 يةامي  69السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي محفوظ احمد محفوظ39225 ه شلنى يةامي  54.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةانىحى احمد دمحم سيد مناع39226 62السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةايمان اسالم طه دمحم دمحم العبادي39227 91السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ف عطوان دمحم علي شطا39228 يةايمان اشر 55.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةايمان عصام الدين محروس عبده39229 92السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةايمان محمود احمد محمود39230 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةايه ابراهيم سيد دمحم معبد39231 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي ابوالعال عبداللطيف39232
يةايه عبدالنارص لطفن 96.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةايه عماد حمدي احمد جوده39233 116السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله احمد السيد دمحم39234 132السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله احمد دمحم شحاته39235 85السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله اكراىم فتىح موس39236 122.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يف حسن سيد مفتاح39237 يةبسمله شر 104.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

وك39238 يةبسمله دمحم ابراهيم ميى 49.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله محمود حنفن محمود39239 23.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله محمود دمحم محمود39240 127.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمله مصطفن جمال مصطفن الغندور39241 112.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسمه نارص دمحم عبدالعزيز39242 82.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةبسنت احمد فرج احمد سالم39243 124.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي ابوراميه39244
يةجهاد عيد عبدالفتاح عبدالغنن 119.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةجومانا عبدالرحمن فتح هللا39245 52السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي البنا39246
يةحبيبه ابراهيم سعيد الحسينن 63.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد عبدالغنن39247 50السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه السيد مىح رمضان39248 61السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه حاتم محمود سيد عبدالرحيم39249 69.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه حسن رجب محمود حسن39250 135السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سليمان احمد حسنن39251 16السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

 جنيدى39252
ن
يةحبيبه سيد قرن 126السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه شحته محد احمد39253 65.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عصام رشاد عرفة39254 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39255 يةحبيبه دمحم السيد عثمان حسي  11السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه مصطفن دمحم ابراهيم عبدالرحمن39256 129السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي لطفن دمحم سليمان39257
يةحبيبه مصطفن 75.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه معوض جابر خضن39258 120السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

 سيد شحات دمحم39259
ن
يةحبيبه هان 134السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه هالل مصطفن عبدالعال39260 72.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ياش زىك احمد دمحم39261 103السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ياش دمحم دمحمى عبدالحليم39262 107السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 



يةحنان عبدالننى حسن مصطفن حسن39263 87.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن دمحم احمد دمحم دمحم زغلول39264 يةحني  130السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةدعاء اسالم دمحم احمد39265 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةدعاء مدبوىلي دمحم مدبوىلي دمحم39266 84.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةدينا احمد سالمه سيد دمحم39267 59.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرحاب سعيد ابراهيم عبدالخالق39268 107السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرحمه اسامة سعيد حسن39269 101.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرحمه صبىح سيد مصطفن39270 75السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم39271 131السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي عبدالمقصود النفراوي39272
ن
يةرحمه عبدالعزيز عبدالشاق 92.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي ابوراميه39273
يةرحمه محروس دمحم عبدالغنن 65السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39274 يةرحمه موس دمحم حساني  22.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرحمه يحن  ابو المعاىط صقر39275 89.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةرنا يسن عبدالمحسن يسن علي39276 80.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39277 يةروان ايمن حامد حسي  110السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةروان دمحم عبدالمنعم اسماعيل39278 135.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ف سيد الطنطاوي39279 يةساره اشر 120السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

39280
ن
يةساره دمحم عبدالتواب عبدالشاق 126السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسالمه عبدالنارص احمد عبدالنارص39281 98السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةساميه تامر دمحم ابراهيم39282 115.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسجده احمد دمحم سعيد39283 130السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسلىم اسامة دمحم عبدالتواب39284 86السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسلىم رياض ابراهيم رياض39285 107السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسلىم سالم محمود احمد جيى39286 93السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم عبدالرازق عبدالرازق39287 139.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسلىم محمود عبدالمنعم قناوي علي39288 22السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسما ايمن عل دمحم39289 97.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسما طارق صالح دمحم39290 132.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسماح عل دمحم عل39291 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسميه دمحم دمحم هاشم39292 54السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسنابل سالم راشد موسي دمحم39293 45.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسندس عبدالرحيم دمحم عبدالحافظ حسن39294 74السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةسهيله شحات احمد شحاته ابوراميه39295 34السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39296
وق ابراهيم فهىمي ابراهيم فهىمي االلفن يةشر !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

وق جمعه رمضان السيد مرسي39297 يةشر 69السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي عبدالعزيز احمد39298
 
وق دمحم شوق يةشر 54السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ين دمحم عطيه سالم دياب39299 يةشر 90السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد ايمن عل دمحم39300 85السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد ساىمي دمحم فوزي عبدالكريم دمحم39301 77.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد عبدهللا مصطفن عل39302 9.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد عل عبدالعزيز عل منصور39303 42.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39304
يةشهد دمحم احمد درويش مصطفن 25.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم احمد عبدالغنن39305 72.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشهد همام عبدالمنعم39306 47السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم عطية دمحم39307 81السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم محمود دمحم دمحم39308 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةصباح ياش مجدى عبدالستار39309 65.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةعائشه صبىح عبدالتواب39310 66.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةغاده دمحم محمود عبدالمنعم علي حسن39311 86.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39312 ي عبدالحميد دمحم عشر
يةفاتن دمحم عبدالغنن 37.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 



يةفاطمه ابراهيم محمود دمحم39313 35.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء عبدالاله عبدالمنعم حسن علي39314 44السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن احمد حسن شلنى39315 61السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن ممدوح حسن ابوراميه39316 90.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39317 ن سيد عواد حسي  يةفاطمه حسي  107.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه شعبان دمحم39318 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي سيد حسن39319 يةفاطمه صيى 106السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عبدالهلدى39320 110السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود نعمة هللا39321 44السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفايزه مصطفن دمحم مصطفن39322 105السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39323 يةقمر ابراهيم دمحم سيد حسي  74.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمروه ماجد صالح ابراهيم دغيدي39324 130.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد سعيد علي منصور ندا39325 84.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم ايمن احمد كامل عبداالمام39326 78.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم حسن خضن حسن ابوراميه39327 88السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم39328 يةمريم حسن عبداللطيف حسي  82السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي مسعود البوه39329
يةمريم حسنن 134.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن عطاهللا منصور دمحم39330 يةمريم حسي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم رجب دمحم زىكي ابراهيم39331 119.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم رمضان دمحم ابراهيم39332 82.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39333 يةمريم سيد دمحم حسي  112السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم عبدالحميد احمد عبدالحميد39334 51.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم عبدالرحمن رمضان احمد39335 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم عماد صالح عل39336 110.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم عوض بيوىم دمحم39337 103.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عبدالعزيز يحن 39338 72.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي حسن ابراهيم سيد احمد الضوي39339
ن
يةمريم هان 85.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد عبدالسالم نسيم39340 40.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمريم ياش احمد صالح39341 73.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي دمحم عبدالحميد عوض39342 يةمريم يحن  117.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ع فهىم عل39343 يةمغفره عبدالمنعم اليى 122.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك ابراهيم دمحم دمحمي عبدالحليم39344 114.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي السيد دمحم39345
ف عبدالمرضن يةملك اشر 22السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك حماده دمحم طه39346 110.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي احمد39347
يةملك صابر مصطفن 109.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي السيد ابراهيم يونس39348 يةملك صيى 94.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك عبدهللا حسن عل39349 80السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39350
يةملك علي مهدي عبدالغنن 118السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك عماد سيد عطا هللا39351 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك عمرو ابوشيع سالم ابراهيم39352 120السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك عوض بيوىم دمحم39353 123السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم عبدالستار احمد سليمان39354 107.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك نبيل عبدالعليم مصطفن39355 133.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك وائل عبدالعزيز ذىكي عبدالعزيز39356 76السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةملك وائل عطاهللا السيد خليفه39357 135السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي هاشم حميد39358
يةمنار ياش لطفن 103السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا خالد فاروق شحاته39359 65.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا وليد عبدالعاىط دمحم عيىسي39360 80السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمنه صابر سليمان عبدالرحمن دمحم39361 72.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةمنه وحيد دمحم احمد39362 119.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 



ي السيد دمحم39363
ف عبدالمرضن يةىم اشر 60.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةىم محمود حنفن محمود محمود39364 74.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةناديه ايهاب دمحم ابوالفتوح حسن39365 42السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةناديه دمحم عبدالقادر حلىم39366 51السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةناديه مرزوق عطا جيد39367 59.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ف ابراهيم دمحم رمضان39368 يةندى اشر 93السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةندى حسن حسن عبدالحكيم احمد ابو بكر39369 126السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39370
يةندى حسن سالمه حسن علي التلين  76السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن39371 ن محمود حسي  يةندى حسي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن عبدالفتاح39372 يةندى شعبان كامل حساني  109السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

 ابراهيم عبدالمنعم39373
ن
يةندى صاق 93السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةندى عامر رشاد39374 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةندى عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز ابراهيم ابوقوطه39375 85.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم سيد عواد39376 98.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالعزيز عرفه39377 67السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن محمود هارون محمود39378 يةنرمي  84السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةنور جمعه سعد حسن39379 123السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةنورهان ايمن جالل39380 130.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةنيجار رفاع عل معتوق39381 65.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ف عبدالمنعم عباس39382 يةهاجر اشر 102.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ف علي احمد سالم39383
يةهاجر اشر 95.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي39384
يةهاجر سيد حلىمي سيد خليل االلفن 108.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عادل عل فهىم39385 38السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم محروس39386 124السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهاجر منصور محروس39387 100.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهايدى حلىمي ابراهيم ابوالوفا ابراهيم39388 76السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهدى احمد عبدالنعيم احمد39389 47السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهدى مصطفن خليل عبدالغنن39390 95السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهدير دمحم طه عبدالحليم عبدالعال39391 104السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهنا اسماعيل سيد اسماعيل39392 120.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهنا سامح دمحم احمد39393 51.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهنا دمحم احمد دمحم دمحم زغلول39394 134السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةهناء دمحم حسن ابراهيم39395 91السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةوعد ايمن عبدالننى محروس39396 103.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةوفاء جمال صالح عبداللطيف39397 91.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةوفاء حبيب سعد حبيب39398 97السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةوفاء دمحم عبدالوهاب حسن دراز39399 32.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةيارا عبدالمنعم دمحم دمحم نجم سيد احمد39400 !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن حسن محمود حسن عل محمود39401 يةياسمي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن خلف خميس شعبان39402 يةياسمي  90.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

 ساىمي علي صادق عبدهللا39403
ن يةياسمي  121السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن عبدالعزيز سيد دمحم39404 يةياسمي  106السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ي شور39405
ن عبدالفتاح محمود عبدالغنن يةياسمي  135.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن عمرو خليل محمود خليل39406 يةياسمي  124.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

بري39407 ن دمحم علي صالح اليى يةياسمي  41.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ن محمود احمد عبداليى دمحم39408 يةياسمي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةابراهيم طه سيد صبىح39409 نالقناطر الخي  119.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةابراهيم عماد ابراهيم عبدالمنعم39410 نالقناطر الخي  18.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةابراهيم دمحم دياب سويلم سالم حماد39411 نالقناطر الخي  16.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةابراهيم محمود ابراهيم محمود عباس39412 نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 



يةابراهيم وائل ابراهيم دمحم39413 نالقناطر الخي  60السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالرحمن39414 يةاحمد ابراهيم صابر صوانى نالقناطر الخي  9السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد ابوالمجد محمود احمد باطه39415 نالقناطر الخي  128.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد اسامة عبدالرازق عفيفن39416 نالقناطر الخي  94.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد اسامه احمد ابراهيم احمد39417 نالقناطر الخي  4.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد ايمن دمحم عبدربه39418 نالقناطر الخي  134السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد ايهاب عبدالوهاب عبدالفتاح39419 نالقناطر الخي  127.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد جمال امام احمد عفيفن39420 نالقناطر الخي  33.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد جمال دمحم احمد39421 نالقناطر الخي  58السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد رشدى عل احمد39422 نالقناطر الخي  22السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد ساىم مختار حامد دمحم39423 نالقناطر الخي  105السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد سعيد احمد محمود39424 نالقناطر الخي  92السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد سيد دمحم سيد39425 نالقناطر الخي  94السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد عادل دمحم علي شعبان39426 نالقناطر الخي  19.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد عبدالعال ابراهيم سيد39427 نالقناطر الخي  81السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد عبدهللا خميس عبدالحميد39428 نالقناطر الخي  63.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد عبدالمنعم عبدهللا دمحم سليمان39429 نالقناطر الخي  108.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد عالء عبدالحميد دمحم صالح39430 نالقناطر الخي  21.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم احمد مجاهد دمحم موسي39431 نالقناطر الخي  16.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم احمد مصطعن عيىس39432 نالقناطر الخي  20السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم سيد دمحم ابوعيشة39433 نالقناطر الخي  39السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم عبدالمنعم عيسوى39434 نالقناطر الخي  5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم عل عزب39435 نالقناطر الخي  25السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم علي ابراهيم علي39436 نالقناطر الخي  43السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد نارص عبدالمنعم عبدالفتاح39437 نالقناطر الخي  15السالم ت أ بابوالغيط بني 

 علي جابر39438
ن يةاحمد نبيل حسن حسي  نالقناطر الخي  135السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد نيازي دمحمي احمد رفاعي39439 نالقناطر الخي  57.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدهللا فرغلي39440
يةادهم ابراهيم مصطفن نالقناطر الخي  105السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةادهم وليد رمضان دمحم مهران39441 نالقناطر الخي  16.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاسامه احمد ابراهيم عل39442 نالقناطر الخي  75.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاسامه حسنن دمحم محمود39443 نالقناطر الخي  83السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاسالم فارس فتىحي دمحم التهاىمي39444 نالقناطر الخي  42السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالحميد39445
 
ي دسوق

يةاسالم دمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  124.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاسالم دمحم عبدالفتاح مجاهد دمحم39446 نالقناطر الخي  98السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاسالم وليد صالح السيد حسن39447 نالقناطر الخي  17السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن عمر39448 ن اسماعيل امي  يةاسماعيل امي  نالقناطر الخي  8السالم ت أ بابوالغيط بني 

ف نارص السيد احمد حسن39449 يةاشر نالقناطر الخي  21السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةانس اسامه احمد ابراهيم احمد39450 نالقناطر الخي  30السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةبدرالدين اسامه سيد احمد فوده39451 نالقناطر الخي  15.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةبالل خالد حسن مرس39452 نالقناطر الخي  115السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةحسن دمحم احمد عل طه الحداد39453 نالقناطر الخي  52السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةحماده حمدي حامد سالم ابراهيم39454 نالقناطر الخي  34السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةحمزه عمرو مىح الدين احمد39455 نالقناطر الخي  88السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةخالد دمحم عل دمحم سيد39456 نالقناطر الخي  38.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةرمضان نبيل دمحم سليمان39457 نالقناطر الخي  10.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةزياد طارق صالح دمحم39458 نالقناطر الخي  114السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالغفار دمحم حسن39459 يةزياد عشر نالقناطر الخي  23السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةزياد دمحم بدر عبدالسالم39460 نالقناطر الخي  110السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39461
يةزياد دمحم سيد دمحم علي التلين  نالقناطر الخي  16السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةزياد محمود رمضان دمحم محمود39462 نالقناطر الخي  118.5السالم ت أ بابوالغيط بني 



يةزياد مدحت رمضان ابو طالب39463 نالقناطر الخي  134.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسالم امام سالم عبدالفتاح39464 نالقناطر الخي  98.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسامح دمحم امام دمحم عبدالصمد39465 نالقناطر الخي  35السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسالمه اسماعيل سالمه اسماعيل39466 نالقناطر الخي  75.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسيد انور سيد دمحم سالم39467 نالقناطر الخي  48.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسيد سعيد دمحم رياض39468 نالقناطر الخي  5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسيد سمي  السيد حسن هنطش39469 نالقناطر الخي  45السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي دمحم حسن دمحم ابوالعطا39470
يةسيد عبدالغنن نالقناطر الخي  50السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسيد دمحم عبدالعال خليل عبدالعال39471 نالقناطر الخي  34.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

وك39472 ف سعد ميى يةسيف اشر نالقناطر الخي  123السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةسيف عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح39473 نالقناطر الخي  53.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يف مجدى عبدالرحيم عبدالحميد حسن39474 يةشر نالقناطر الخي  18.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةطارق عادل هالل دمحم39475 نالقناطر الخي  121السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةطارق وليد عيد احمد دمحم39476 نالقناطر الخي  3السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن عيد سالمه39477 يةطه احمد حسي  نالقناطر الخي  60السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعادل ابراهيم ابوشيع اسماعيل دمحم النفراوي39478 نالقناطر الخي  11السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعادل احمد عادل دمحم محمود39479 نالقناطر الخي  30السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعادل مصطفن عبدالرازق سليمان حميده39480 نالقناطر الخي  19السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن احمد عبدهللا احمد39481 نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن احمد عبدالننى39482 نالقناطر الخي  73السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن شحات39483 ن حسي  يةعبدالرحمن امي  نالقناطر الخي  42السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن39484 ن حسي  يةعبدالرحمن حسن حساني  نالقناطر الخي  68السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن حماده دمحم عبدالفتاح دمحم دياب39485 نالقناطر الخي  22السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن رمضان هارون موس39486 نالقناطر الخي  46.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن39487 يةعبدالرحمن سيد فوزى حسي  نالقناطر الخي  53.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي بكر دمحم علي عبدهللا39488
يةعبدالرحمن عادل حسنن نالقناطر الخي  12.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن عاطف دمحم دمحم اسماعيل39489 نالقناطر الخي  80السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالمقصود النفراوي39490
ن
يةعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالشاق نالقناطر الخي  50السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن عل نياظ عبدالبديع39491 نالقناطر الخي  124.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن محسن دمحم علي دمحم ربيع39492 نالقناطر الخي  31السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن دمحم ابراهيم مصطفن39493 نالقناطر الخي  65السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالرحمن دمحم السيد ابراهيم39494 نالقناطر الخي  110السالم ت أ بابوالغيط بني 

 عبدالمجيد39495
 
يةعبدالرحمن دمحم دسوق نالقناطر الخي  14السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39496 يةعبدالرحمن دمحم محمود دمحم رزق الرونى نالقناطر الخي  49السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدهللا احمد عبدالمنعم39497 نالقناطر الخي  20السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدهللا السعيد عبدالفتاح الشناوى39498 نالقناطر الخي  128السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدهللا دمحم احمد شحاته ابوراميه39499 نالقناطر الخي  5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدهللا وليد عبدالحفيظ عثمان39500 نالقناطر الخي  100.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالمنعم سيد ابراهيم39501 نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعبدالمؤمن امام رشاد اسماعيل39502 نالقناطر الخي  117.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي طه عبدالكريم فراج39503
يةعالء مصطفن نالقناطر الخي  102السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعالء ياش عبدالرازق39504 نالقناطر الخي  75.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالرحمن39505 يةعل سيد صابر صوانى نالقناطر الخي  15السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعماد محمود عماد عل39506 نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعمار جالل السيد عبدالحميد جادوا39507 نالقناطر الخي  90.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39508
يةعمر احمد خليل سيد خليل االلفن نالقناطر الخي  28.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعمر سعيد دمحم ابراهيم يوسف جابر39509 نالقناطر الخي  88.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعمر عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم39510 نالقناطر الخي  85.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعمر دمحم موسي فرج موسي39511 نالقناطر الخي  112.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةعمرو محمود حنفن محمود39512 نالقناطر الخي  78السالم ت أ بابوالغيط بني 



يةعيىس مسعود توفيق دمحم عيىسي39513 نالقناطر الخي  47.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةفارس دمحم مصطفن دمحم ابوالعزايم39514 نالقناطر الخي  38.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةفتوح عبدالعزيز ابو الفتوح39515 نالقناطر الخي  22السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةفهد ساىم طه عبدالفتاح39516 نالقناطر الخي  25.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن39517 ن ابراهيم حسي  يةكريم احمد حسني  نالقناطر الخي  14السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي دمحم39518
يةكريم عاطف دمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  8السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةكريم عبدهللا دمحم دمحم عبدهللا بالل39519 نالقناطر الخي  25السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي بكر دمحم علي39520
يةكريم عماد حسنن نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم ابراهيم عبدالغنن عبدالهادى39521 نالقناطر الخي  17السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم عل39522 نالقناطر الخي  74.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم احمد البدوي صابر دمحم صابر39523 نالقناطر الخي  15السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم احمد محروس احمد39524 نالقناطر الخي  109السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم احمد دمحم عطاهللا محمود خطاب39525 نالقناطر الخي  96السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم احمد دمحم محمود دمحم39526 نالقناطر الخي  66.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم اسماعيل دمحم اسماعيل39527 نالقناطر الخي  87.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ف خليل عيىس39528 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  102.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ف عبدربه محمود39529 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  97.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم حرب عطاهلل عبدالعال39530 نالقناطر الخي  18السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم حسن علي عبدالتواب احمد39531 نالقناطر الخي  83السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي دمحم39532
ن دمحم عبدالغنن يةدمحم حسي  نالقناطر الخي  24السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم حماده صابر عبدالغنن39533 نالقناطر الخي  35السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39534 ي شلنى
يةدمحم حمدي عبدهللا حسن مصطفن نالقناطر الخي  39السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم دكروري يونس عبدالعال39535 نالقناطر الخي  27.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن عيد سالمه39536 يةدمحم ربيع رجب حسي  نالقناطر الخي  33السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم رضا احمد علي احمد بواب39537 نالقناطر الخي  33السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن39538 يةدمحم سامح دمحم امام امي  نالقناطر الخي  124السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم سيد عبدهللا دمحم السيد39539 نالقناطر الخي  49.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم سيد فكري عبدهللا39540 نالقناطر الخي  93.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم طاهر فرحات دمحم39541 نالقناطر الخي  114.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن ابراهيم39542 يةدمحم عادل شمس الدين حسي  نالقناطر الخي  131السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن ابوراميه39543 ن حسن حسي  يةدمحم عاطف حساني  نالقناطر الخي  59.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عاطف عبدالتواب39544 نالقناطر الخي  100.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عبدالعال ابراهيم سيد39545 نالقناطر الخي  100السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الضوي39546 نالقناطر الخي  24السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عبدالفتاح سالم39547 نالقناطر الخي  60.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

39548
 
يةدمحم عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر دسوق نالقناطر الخي  32.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عصام سالمة سيد39549 نالقناطر الخي  71السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عصام سيد خليل عيىس39550 نالقناطر الخي  129السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم عطاهللا دمحم39551 نالقناطر الخي  43السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم فارس خليل عيىس39552 نالقناطر الخي  97.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم فارس ر مضان39553 نالقناطر الخي  61.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم فتىح السيد دمحم39554 نالقناطر الخي  16.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم مؤمن دمحم عل39555 نالقناطر الخي  36السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم مجدى عدىل عل39556 نالقناطر الخي  86.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم دمحم مهدى سيد حمزه39557 نالقناطر الخي  131السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم محمود عبدالحميد سيد39558 نالقناطر الخي  20السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم محمود دمحم حافظ عبدالحليم39559 نالقناطر الخي  21السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم منصور سيد منصور سيد دمحم حامد39560 نالقناطر الخي  80السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم نارص عبدالفتاح سيد ابراهيم39561 نالقناطر الخي  23السالم ت أ بابوالغيط بني 

 عبدالفتاح39562
ن
 عون

ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  56.5السالم ت أ بابوالغيط بني 



ي رجب دمحم بدوي39563
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  58.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةدمحم ياش علي صادق39564 نالقناطر الخي  104السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود ايمن يونس عبدالحميد39565 نالقناطر الخي  18السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود شعبان عني  دمحم ابراهيم39566 نالقناطر الخي  73السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود عبدالرازق محمود39567 نالقناطر الخي  3.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود عبدالننى محروس الصاوى39568 نالقناطر الخي  8السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود عماد دمحم محمود39569 نالقناطر الخي  105.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود عمر عبدالفتاح عبدالمجيد دمحم39570 نالقناطر الخي  104.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمحمود دمحم حسيب حفناوي دمحم سالمه39571 نالقناطر الخي  66.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ية.محمود دمحم محمود 39572 نالقناطر الخي  9.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمروان ايمن دمحم عجىم دمحم نايل39573 نالقناطر الخي  35السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمروان دمحم عزت دمحم فراج39574 نالقناطر الخي  14.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن جمال حسن احمد39575 نالقناطر الخي  15.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن سيد دمحم عبدالواحد39576 نالقناطر الخي  !VALUE#السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن عامر سيد دمحم39577 نالقناطر الخي  111.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن عامر دمحم مسعود دمحم39578 نالقناطر الخي  117.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن دمحم احمد عبداليى39579 نالقناطر الخي  67السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن دمحم احمد عبداللطيف الضوي39580 نالقناطر الخي  91السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن دمحم عبدالحميد دمحم الصاوي39581 نالقناطر الخي  126.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن دمحم فوزى عبدالواحد39582 نالقناطر الخي  79السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمصطفن وائل عادل دمحم دمحم39583 نالقناطر الخي  47السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمعاذ احمد السيد احمد عبدالال39584 نالقناطر الخي  29السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمالك ميخائيل ساىم سليمان39585 نالقناطر الخي  120السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةمؤمن دمحم غزاىل دمحم39586 نالقناطر الخي  130.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي دمحم محمود39587 يف ناجى ي شر يةناجى نالقناطر الخي  88.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةنارص بيوىم محمود عبدهللا39588 نالقناطر الخي  13.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39589
يةنبهان دمحم نبهان حامد مصطفن نالقناطر الخي  92.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالفتاح39590
ئ
ي دمحم وفان

ئ
يةوفان نالقناطر الخي  21السالم ت أ بابوالغيط بني 

ن ابراهيم حسن39591 يةياسي  نالقناطر الخي  52السالم ت أ بابوالغيط بني 

ف دمحم انور39592 يةيشى اشر نالقناطر الخي  33السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف احمد عبدالستار احمد39593 نالقناطر الخي  117.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف احمد محمود سالم غنيم39594 نالقناطر الخي  34السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39595 ي عبدالحميد دمحم عشر
يةيوسف اسالم عبدالغنن نالقناطر الخي  89.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف اسماعيل علي اسماعيل علي39596 نالقناطر الخي  22.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف السيد يوسف راضن39597 نالقناطر الخي  97.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف حاتم شحاته معوض عبدالقادر39598 نالقناطر الخي  19السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف حسام الدين حسن سيد احمد عطيه39599 نالقناطر الخي  89السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف حسن عطا هللا عبدالهادي مرسال39600 نالقناطر الخي  37السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف حمدي احمد عل39601 نالقناطر الخي  9.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي عبدالمقصود39602
ن
يةيوسف ساىمي عبدالشاق نالقناطر الخي  127.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف سعيد دمحم عل عبدالجواد39603 نالقناطر الخي  15.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

39604
ن
يةيوسف سمي  عبدالمنصف سالم مواق نالقناطر الخي  14.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف شحاته عبدالمنعم39605 نالقناطر الخي  69.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يف سعد39606 يةيوسف شر نالقناطر الخي  16السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف صابر احمد متوىل39607 نالقناطر الخي  6السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف عمرو عفيفن عبدالرحمن39608 نالقناطر الخي  28.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف عمرو ممدوح دمحم دمحم39609 نالقناطر الخي  11.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف لقمان احمد سليمان فرج39610 نالقناطر الخي  98السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39611
ن
يةيوسف مجدي دمحم بدوي الفخران نالقناطر الخي  94.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف دمحم ابوالفتوح عبدالحميد39612 نالقناطر الخي  129السالم ت أ بابوالغيط بني 



يةيوسف دمحم فتىحي سيد39613 نالقناطر الخي  63السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي حامد عمر الصعيدي39614
يةيوسف مصطفن نالقناطر الخي  63.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي دمحم عطيه39615
يةيوسف مصطفن نالقناطر الخي  125السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي39616 ي محمود سيد دمحم شلنى
يةيوسف مصطفن نالقناطر الخي  97السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف نبيل فرج سهل فرج39617 نالقناطر الخي  36.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

ي سيد39618
ن
ي سيد كيالن

ن
يةيوسف هان نالقناطر الخي  59.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف هشام دمحم محمود الشافعي39619 نالقناطر الخي  116السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةيوسف وجيه دمحم دمحم39620 نالقناطر الخي  12السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةابراهيم احمد ابراهيم علي ابوزيد39621 نالقناطر الخي  32ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم احمد عبده حامد ابراهيم39622 نالقناطر الخي  29ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم احمد ماهر ابراهيم39623 نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

يةبسيطه- ابراهيم احمد دمحم عبدالغنن ابراهيم 39624 نالقناطر الخي  77ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم حسن سيد حسن39625 نالقناطر الخي  75ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم حمودة سيد حمودة عمر39626 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم سيد ابراهيم صبيح39627 نالقناطر الخي  48.5ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم سيد احمد رمضان39628 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم ضياء الدين ابراهيم دمحم سيد39629 نالقناطر الخي  132.5ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم عبدالنارص دمحم ابراهيم ابو السول39630 نالقناطر الخي  95.5ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم عل عبدالفتاح عبدالغنن39631 نالقناطر الخي  13ابوالغيط ع م بني 

ن39632 يةابراهيم عيد ابراهيم امي  نالقناطر الخي  115.5ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم حسن حسن39633 نالقناطر الخي  59ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم حسن عبداللطيف39634 نالقناطر الخي  57.5ابوالغيط ع م بني 

39635
 
يةابراهيم دمحم ابراهيم عبدالمجيد دسوق نالقناطر الخي  81.5ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم دمحم فوزى عطا هللا ابراهيم39636 نالقناطر الخي  38.5ابوالغيط ع م بني 

ي ابراهيم سيد39637
يةابراهيم مصطفن نالقناطر الخي  92ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد ابراهيم ابوالحسن دمحم39638 نالقناطر الخي  24.5ابوالغيط ع م بني 

ن ابراهيم سليمان39639 يةاحمد ابراهيم حسي  نالقناطر الخي  15ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد ابراهيم رزق دمحم عبدالسالم39640 نالقناطر الخي  34.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد ابراهيم عبدالمنعم احمد عمرو39641 نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

يةبسيطه- احمد ابراهيم دمحم اسماعيل 39642 نالقناطر الخي  82ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد اسماعيل احمد اسماعيل خليل حجاب39643 نالقناطر الخي  98ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد اسماعيل دمحم اسماعيل39644 نالقناطر الخي  102ابوالغيط ع م بني 

ف اسماعيل محمود39645 يةاحمد اشر نالقناطر الخي  74.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد الحسينن دمحم دمحم39646 نالقناطر الخي  56ابوالغيط ع م بني 

 حسن39647
ن
يةاحمد امام يمان نالقناطر الخي  81.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد ايمن سيد احمد عل39648 نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد بدوى عبدالقادر رفاع39649 نالقناطر الخي  7ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد جمال سيد سيد39650 نالقناطر الخي  129.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد حسن مصطفن عبدالبارى39651 نالقناطر الخي  106ابوالغيط ع م بني 

ن39652 ن عبدالعاىط حسي  يةاحمد حسي  نالقناطر الخي  87.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد حمدى سيد دمحم الشيىم39653 نالقناطر الخي  43.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد حمدى دمحم ابراهيم39654 نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد حمدي عبدالمعطي سيد فرج39655 نالقناطر الخي  87.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد خليل احمد سيد احمد39656 نالقناطر الخي  99.5ابوالغيط ع م بني 

ي39657
ن عبدالغنن يةاحمد سعد سيد حسي  نالقناطر الخي  55ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد سعيد احمد عل منصور39658 نالقناطر الخي  79.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد سمي  عبدهللا ابراهيم39659 نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

ن39660 يةاحمد سيد ابراهيم حساني  نالقناطر الخي  91ابوالغيط ع م بني 

ف39661 يةاحمد سيد ابراهيم مشر نالقناطر الخي  117.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد سيد احمد عل دمحم39662 نالقناطر الخي  16ابوالغيط ع م بني 



ي39663 يةاحمد سيد نور الهادي دمحم عبدالننى نالقناطر الخي  63ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد صديق ابو شيع صديق39664 نالقناطر الخي  97.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عادل محروس احمد خضي 39665 نالقناطر الخي  47.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عبدالفتاح دمحم صبىح عبدالفتاح39666 نالقناطر الخي  58.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف39667 نالقناطر الخي  61.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عبدالهادى سيد عبدالهادى موس39668 نالقناطر الخي  120.5ابوالغيط ع م بني 

 عمر منصور39669
 
يةاحمد عمر شوق نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عيىس عل احمد39670 نالقناطر الخي  79.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد فؤاد صالح فؤاد مجاور39671 نالقناطر الخي  68.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد فؤاد دمحم احمد فؤاد39672 نالقناطر الخي  50.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد فرج سيد دمحم سيد فرج39673 نالقناطر الخي  130ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد فرحات ابو شيع عبدالعال عبدالحميد39674 نالقناطر الخي  88ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد مجدى اسماعيل دمحمعبدالعال39675 نالقناطر الخي  73.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم ابراهيم احمد39676 نالقناطر الخي  51.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم احمد اسماعيل39677 نالقناطر الخي  108ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم احمد نض اسماعيل39678 نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم سيد عبدالسميع39679 نالقناطر الخي  94.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عباس فرج الرونى39680 نالقناطر الخي  59ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عبدالعزيز غنيم ابراهيم39681 نالقناطر الخي  48ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عبدالفتاح عبدالعال39682 نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عبدالمنعم سليمان39683 نالقناطر الخي  96ابوالغيط ع م بني 

ي39684 يةاحمد دمحم عبدالمنعم دمحم خليل شلنى نالقناطر الخي  116.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عل حسن39685 نالقناطر الخي  94ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم فوزي عبدالفتاح دمحم الشيىمي39686 نالقناطر الخي  100.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم دمحم دمحم عبداللطيف39687 نالقناطر الخي  122.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد مدحت مدبوىل ابراهيم39688 نالقناطر الخي  28.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد نارص سيد دمحمى حسن39689 نالقناطر الخي  31ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد همام مصطفن احمد فرج39690 نالقناطر الخي  19.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد وائل عبدالفتاح عبدالعزيز39691 نالقناطر الخي  66.5ابوالغيط ع م بني 

يةبسيطه- احمد وليد عطاهللا مصطفن 39692 نالقناطر الخي  75.5ابوالغيط ع م بني 

 مصطفن عل39693
 
يةادهم زنان نالقناطر الخي  69ابوالغيط ع م بني 

يةادهم دمحم سيد عبدالغنن39694 نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

يةادهم ياش عبدالمقصود عبدالرحمن39695 نالقناطر الخي  79ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم اسامة دمحم احمد سالم39696 نالقناطر الخي  29.5ابوالغيط ع م بني 

ف فتىح عبدالعزيز39697 يةاسالم اشر نالقناطر الخي  71.5ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم سعد عبدالفتاح سيد39698 نالقناطر الخي  74.5ابوالغيط ع م بني 

ن39699 يةاسالم عبدالمنصف دمحم حساني  نالقناطر الخي  49ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم دمحم اسماعيل عزب سليمان39700 نالقناطر الخي  67.5ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم دمحم خليل دمحم عبدالسالم39701 نالقناطر الخي  11.5ابوالغيط ع م بني 

ي دمحم39702
يةاسالم دمحم كمال عبدالغنن نالقناطر الخي  37.5ابوالغيط ع م بني 

يةاسماعيل ايوب اسماعيل صالح39703 نالقناطر الخي  100ابوالغيط ع م بني 

يةاسماعيل رسىمي توفيق حسن باطة39704 نالقناطر الخي  45ابوالغيط ع م بني 

يةاسماعيل عبدالرازق ابراهيم اسماعيل احمدخضن39705 نالقناطر الخي  19.5ابوالغيط ع م بني 

ف ايمن عبدالغنن عبدالفضيل عبادة39706 يةاشر نالقناطر الخي  114.5ابوالغيط ع م بني 

يةاكرم احمد ابراهيم احمد عل39707 نالقناطر الخي  49ابوالغيط ع م بني 

يةانور دمحم انور احمد عبدالجواد39708 نالقناطر الخي  62ابوالغيط ع م بني 

ف ابو الفتوح فرج39709 يةباسم اشر نالقناطر الخي  54.5ابوالغيط ع م بني 

يةبشار دمحم سيد ابراهيم جابر39710 نالقناطر الخي  103ابوالغيط ع م بني 

يةجالل هشام دمحم سليمان39711 نالقناطر الخي  33ابوالغيط ع م بني 

يةجمال ايهاب صبىح عبدالعال39712 نالقناطر الخي  40.5ابوالغيط ع م بني 



يةجمال عبدالغنن رمضان عبدالغنن39713 نالقناطر الخي  71.5ابوالغيط ع م بني 

يةجمال عبدالمقصود علي نجم39714 نالقناطر الخي  50.5ابوالغيط ع م بني 

يةجمال وائل اسماعيل عبد الفتاح39715 نالقناطر الخي  111.5ابوالغيط ع م بني 

يةحازم صالح سيد محفوظ39716 نالقناطر الخي  102ابوالغيط ع م بني 

يةحازم دمحم محمود عبدالمقصود39717 نالقناطر الخي  47ابوالغيط ع م بني 

يةحسام مجدى ابراهيم وهنى39718 نالقناطر الخي  45ابوالغيط ع م بني 

يةحسن ابراهيم حسن ابراهيم حسن39719 نالقناطر الخي  81.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن ابراهيم حسن دمحم دمحم ضيف39720 نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن احمد انور حسن اسماعيل39721 نالقناطر الخي  71.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن احمد حسن سيد39722 نالقناطر الخي  86ابوالغيط ع م بني 

يةحسن احمد مهدى دمحمحموده39723 نالقناطر الخي  57.5ابوالغيط ع م بني 

ف حسن عبدالجواد الشتلة39724 يةحسن اشر نالقناطر الخي  35ابوالغيط ع م بني 

ف سيد دمحم39725 يةحسن اشر نالقناطر الخي  11ابوالغيط ع م بني 

ي39726 يةحسن حمدي حسن حسن علي عبدالننى نالقناطر الخي  19.5ابوالغيط ع م بني 

ي39727
يةحسن صبىحي دمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  21.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن دمحم حسن عاشور39728 نالقناطر الخي  42.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن دمحم سالمة بدوى39729 نالقناطر الخي  34.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن دمحم دمحم ابراهيم عالم39730 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةحسنن مصطفن سيد مصطفن صابر39731 نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

ن بسطويىس39732 ن احمد حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  62ابوالغيط ع م بني 

ن صابر دمحم39733 ن احمد حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  57ابوالغيط ع م بني 

يةحلىم جمال ابراهيم ابو الوفا39734 نالقناطر الخي  58.5ابوالغيط ع م بني 

ن39735 يةحمدى احمد عبدالعزيز حساني  نالقناطر الخي  45.5ابوالغيط ع م بني 

ف لطفن عبده دمحم39736 يةحمدى اشر نالقناطر الخي  83ابوالغيط ع م بني 

يةحمدى جمال دمحم سيد39737 نالقناطر الخي  66.5ابوالغيط ع م بني 

يةحموده عبدالدايم نحمده يوسف39738 نالقناطر الخي  86ابوالغيط ع م بني 

39739
 
يةخالد جمعة احمد خلف دسوق نالقناطر الخي  32.5ابوالغيط ع م بني 

يةخالد صبىحي ابراهيم دمحم ابراهيم39740 نالقناطر الخي  46.5ابوالغيط ع م بني 

يةخالد عبدالغنن سيد عبدالغنن دمحم39741 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةرجب دمحم رجب دمحم39742 نالقناطر الخي  107ابوالغيط ع م بني 

يةرسىم شافع رسىم شافع احمد39743 نالقناطر الخي  65ابوالغيط ع م بني 

ي منصورخضن39744
يةرشاد محمود رشاد مصطفن نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

ف رضا جالل عل39745 يةرضا اشر نالقناطر الخي  94.5ابوالغيط ع م بني 

يةرياض احمد عبدالمقصود عل حمودة39746 نالقناطر الخي  78.5ابوالغيط ع م بني 

ن سيد39747 يةرياض دمحم عبدالفتاح حسي  نالقناطر الخي  132ابوالغيط ع م بني 

يةزياد اسالم دمحم احمد39748 نالقناطر الخي  75ابوالغيط ع م بني 

ف سالمه فهىم39749 يةزياد اشر نالقناطر الخي  85ابوالغيط ع م بني 

يةزياد عبدالكريم حامد عبدالجليل الرونى39750 نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

يةزياد دمحم ابراهيم عطا هللا39751 نالقناطر الخي  97ابوالغيط ع م بني 

يةزياد دمحم حافظ حسن خليل39752 نالقناطر الخي  64ابوالغيط ع م بني 

يةزياد دمحم ضيف هللا عبدالعظيم39753 نالقناطر الخي  116.5ابوالغيط ع م بني 

يةزياد دمحم كمال دمحم39754 نالقناطر الخي  68.5ابوالغيط ع م بني 

يةزياد محمود منصور سيد عمر39755 نالقناطر الخي  76.5ابوالغيط ع م بني 

يةسالم سيد سالم سيد حامد39756 نالقناطر الخي  67ابوالغيط ع م بني 

يةسامح احمد محمود احمد39757 نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

يةسامح عل دمحم عل موسي39758 نالقناطر الخي  76ابوالغيط ع م بني 

يةساىم ضياء ساىمي سيد دمحم سويلم39759 نالقناطر الخي  100.5ابوالغيط ع م بني 

يةسعد حموده دمحم عبداللطيف39760 نالقناطر الخي  92ابوالغيط ع م بني 

يةسعيد احمد مصطفن عطا هللا39761 نالقناطر الخي  64.5ابوالغيط ع م بني 

يةسعيد ريان سعيد عبدالتواب احمد39762 نالقناطر الخي  28ابوالغيط ع م بني 



يةسعيد عطا هللا مصطفن عطا هللا39763 نالقناطر الخي  47ابوالغيط ع م بني 

يةسالمه غنيم سالمة سيد دمحم39764 نالقناطر الخي  80ابوالغيط ع م بني 

يةسالمه محمود سالمه ابوالخي 39765 نالقناطر الخي  6ابوالغيط ع م بني 

يةسالمه يشى سالمة عمر بيوىمي39766 نالقناطر الخي  54ابوالغيط ع م بني 

يةسليمان طه عبدالمنعم دمحمسليمان39767 نالقناطر الخي  36.5ابوالغيط ع م بني 

 سليمان دمحم39768
ن
يةسليمان هان نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

يةسيد احمد صابر عمران عبدهللا39769 نالقناطر الخي  94.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيد حسن سيد علي سيد39770 نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيد صابر سيد عبدالحميد39771 نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيد عبداللطيف سيد عبداللطيف حجاب39772 نالقناطر الخي  108ابوالغيط ع م بني 

يةسيد عل عبدالننى احمد عل حجازى39773 نالقناطر الخي  37ابوالغيط ع م بني 

يةسيد عيىس طه دمحم عيىس39774 نالقناطر الخي  88ابوالغيط ع م بني 

يةسيد فرج سعد دمحم سيد احمد39775 نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

يةسيد دمحم سيد حسن ابو الوفا39776 نالقناطر الخي  54.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيد دمحم سيد فهىمي سيد مدكور39777 نالقناطر الخي  47.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيد دمحم شافع شافع39778 نالقناطر الخي  38.5ابوالغيط ع م بني 

يةسيف دمحم ابو الفضل حافظ محمود39779 نالقناطر الخي  45.5ابوالغيط ع م بني 

ي احمد دمحم39780
 
يةسيف نبيل عبدالباق نالقناطر الخي  23ابوالغيط ع م بني 

يةشافع ياش رسىم شافع احمد39781 نالقناطر الخي  9ابوالغيط ع م بني 

يف دمحم خليل عبدالحميددمحم39782 يةشر نالقناطر الخي  20ابوالغيط ع م بني 

يةشهاب وليد عبدهللا عبدالوهاب39783 نالقناطر الخي  67ابوالغيط ع م بني 

يةصابر دمحم صابر دمحم39784 نالقناطر الخي  74.5ابوالغيط ع م بني 

يةصدام سعيد دمحم فاروق دمحم39785 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةصالح دمحم صالح عبدالفتاح39786 نالقناطر الخي  19ابوالغيط ع م بني 

يةطارق موس ابراهيم موس عبدالعال39787 نالقناطر الخي  9.5ابوالغيط ع م بني 

يف سيد دمحم ابراهيم39788 يةطه شر نالقناطر الخي  79.5ابوالغيط ع م بني 

يةعادل ابوشيع رشاد عبدالغفار39789 نالقناطر الخي  28.5ابوالغيط ع م بني 

يةعادل سيد دمحم عطا هللا مصطفن39790 نالقناطر الخي  64ابوالغيط ع م بني 

يةعاطف دمحم عبدالحكم عبدالحميد سليمان39791 نالقناطر الخي  68.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبد الحميد محمود عبد الحميد محمود حجاب39792 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

ف عبدالحميد دمحم39793 يةعبدالحميد اشر نالقناطر الخي  25.5ابوالغيط ع م بني 

بينن39794 يةعبدالرازق دمحم احمد دمحم شر نالقناطر الخي  97ابوالغيط ع م بني 

ي39795 يةعبدالرحمن احمد عبدالرازق احمد الرونى نالقناطر الخي  62.5ابوالغيط ع م بني 

ف فضل هللا سعيد النجار39796 يةعبدالرحمن اشر نالقناطر الخي  48ابوالغيط ع م بني 

ف لطفن شعبان39797 يةعبدالرحمن اشر نالقناطر الخي  32ابوالغيط ع م بني 

قاوى39798 يةعبدالرحمن ايمن محمود احمد الشر نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن حافظ حلىم حافظ رزق39799 نالقناطر الخي  77ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن حسن عبدالمجيد حسن عبدالمجيد39800 نالقناطر الخي  35ابوالغيط ع م بني 

ن دمحم39801 يةعبدالرحمن خالد حسي  نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن سيد مصطفن اسماعيل39802 نالقناطر الخي  53.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن صبىح حسن عل ابوزيد39803 نالقناطر الخي  48ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن عادل دمحم حسن مصطفن39804 نالقناطر الخي  18.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن عبدالفتاح دمحم عبدالعال العزري39805 نالقناطر الخي  8ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن عبدالوهاب فتىح عبدالحميد39806 نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم عل39807 نالقناطر الخي  15ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم ابراهيم مصطفن39808 نالقناطر الخي  82ابوالغيط ع م بني 

ن39809 يةعبدالرحمن دمحم ابو طالب ابو العيني  نالقناطر الخي  13.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم حسن موسي39810 نالقناطر الخي  79.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالوهاب عبدالرحمن39811 نالقناطر الخي  26.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم علي فرج علي39812 نالقناطر الخي  7ابوالغيط ع م بني 



يةعبدالرحمن دمحم دمحم عبداللطيف39813 نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم محمود عبدالغنن39814 نالقناطر الخي  53.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن محمود دمحم عبدالمعبودعبدالخالق39815 نالقناطر الخي  84ابوالغيط ع م بني 

ن39816  حسي 
يةعبدالرحمن مصطفن اسماعيل مصطفن نالقناطر الخي  83.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن ناجح كليب السيد39817 نالقناطر الخي  29.5ابوالغيط ع م بني 

ي رمضان دمحم39818
ن
يةعبدالرحمن هان نالقناطر الخي  12.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن ياش دمحم السيد شحاته39819 نالقناطر الخي  14.5ابوالغيط ع م بني 

ي حمدي تمام عبدالواحد39820
ن
يةعبدالشاق نالقناطر الخي  128ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالعزيز شعبان عبدالعزيز احمد39821 نالقناطر الخي  24ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالعظيم سعيد عبدالعظيم ابراهيم دمحم39822 نالقناطر الخي  124.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالغنن سيد ابراهيم دمحم39823 نالقناطر الخي  65ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالغنن عماد عبدالغنن دمحم منصور39824 نالقناطر الخي  28ابوالغيط ع م بني 

ي دمحمي حسن نوفل39825
ي حسن غبدالغنن

يةعبدالغنن نالقناطر الخي  78.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالفتاح حمدى عبدالفتاح احمد حسن39826 نالقناطر الخي  17.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالفتاح عصام عبدالفتاح دمحم39827 نالقناطر الخي  19.5ابوالغيط ع م بني 

ي عبدالفتاح دمحم حسن39828
يةعبدالفتاح مصطفن نالقناطر الخي  17.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالفتاح منصور عبدالفتاح ابراهيم منصورحجاب39829 نالقناطر الخي  12ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالكريم دمحم عبدالكريم ابو السعود دمحم39830 نالقناطر الخي  6.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا احمد عبدهللا فرج39831 نالقناطر الخي  6.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا احمد كمال حامد39832 نالقناطر الخي  57.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا اسماعيل احمد عل39833 نالقناطر الخي  71ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا امي  عالم عبدالعزيز دمحم39834 نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا حسان عبدهللا عل39835 نالقناطر الخي  32ابوالغيط ع م بني 

ن39836 يةعبدهللا حسن عبدهللا حسن حساني  نالقناطر الخي  26ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا رمضان مختار دمحم سليمان39837 نالقناطر الخي  15.5ابوالغيط ع م بني 

ن39838 يةعبدهللا شعبان مسعد سيد حساني  نالقناطر الخي  33.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا عماد الدين عبدهللا ابراهيم سيد39839 نالقناطر الخي  9ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا فتىحي عبدهللا ابراهيم سيد39840 نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا دمحم عز العرب قطب39841 نالقناطر الخي  75.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالمنعم احمد عبدالمنعم دمحم فرج سيد احمد39842 نالقناطر الخي  4ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالمنعم صبىحي عبدالمنعم عبداللطيف39843 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم اسماعيل ضيف39844 نالقناطر الخي  72ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالوهاب سيد احمد عل دمحم39845 نالقناطر الخي  9ابوالغيط ع م بني 

يةعز الدين محمود دمحم سالم غنيم39846 نالقناطر الخي  95.5ابوالغيط ع م بني 

يةعزىم شافع رسىم شافع احمد39847 نالقناطر الخي  37.5ابوالغيط ع م بني 

يةعطية ابراهيم اسماعيل ابراهيم39848 نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

يةعل انور حامد دمحم حسن39849 نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةعل حمدى عل دمحم دمحمى39850 نالقناطر الخي  42ابوالغيط ع م بني 

يةعل سيد احمد عل دمحم مشكور39851 نالقناطر الخي  5.5ابوالغيط ع م بني 

يةعل دمحم علي حسن39852 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةعل دمحم محمود دمحم فرج39853 نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةعماد احمد صالح عبدالحميد39854 نالقناطر الخي  72.5ابوالغيط ع م بني 

يةعمر اسالم عبدالعال عبدالعال39855 نالقناطر الخي  82.5ابوالغيط ع م بني 

ن39856 ى امي  يةعمر سعيد خي  نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يف عبدالمعطي دمحم39857 يةعمر شر نالقناطر الخي  90ابوالغيط ع م بني 

يةعمر دمحم رضا دمحم دمحم39858 نالقناطر الخي  65.5ابوالغيط ع م بني 

يةعمر دمحم مصطفن ابوالرجال39859 نالقناطر الخي  51ابوالغيط ع م بني 

يةعمر محمود ابو الفتوح عبداللطيف احمد39860 نالقناطر الخي  102.5ابوالغيط ع م بني 

يةعمرو حسن عزت مامون39861 نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يةفتىح كارم محمود مصطفن دمحم39862 نالقناطر الخي  95.5ابوالغيط ع م بني 



ي دمحم منصور39863
يةفرج ابراهيم دمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةكريم عبدالننى محمود عبدالغنن39864 نالقناطر الخي  33.5ابوالغيط ع م بني 

يةكريم دمحم ابراهيم ابراهيم39865 نالقناطر الخي  102ابوالغيط ع م بني 

يةكريم دمحم بيوىم ابراهيم39866 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةكريم دمحم عاطف عبدالحميد39867 نالقناطر الخي  98.5ابوالغيط ع م بني 

يةمازن دمحم عباس حافظ ابو النجا39868 نالقناطر الخي  128.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحجوب دمحم دمحم عبدالجليل39869 نالقناطر الخي  77.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحروس عبدالحميد سيد عبدالحميد39870 نالقناطر الخي  80ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابراهيم عبدالغنن عبداللطيف39871 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

ي39872 يةدمحم ابراهيم عبدالمنعم دمحم خليل شلنى نالقناطر الخي  38.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابراهيم غمرى حسن39873 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابراهيم فؤاد ابراهيم39874 نالقناطر الخي  47.5ابوالغيط ع م بني 

ي39875 يةدمحم ابراهيم دمحم عبدالحميد شلنى نالقناطر الخي  32.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم عبدالرحمن عبدالمقصود39876 نالقناطر الخي  18.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابو شيع خليل دمحم خليل39877 نالقناطر الخي  16.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد ابراهيم ابراهيم يوسف39878 نالقناطر الخي  25.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد ابراهيم احمد سيد39879 نالقناطر الخي  29.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد ابوزيد احمد دمحم39880 نالقناطر الخي  13.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد دمحم عبدالسالم عبدالغنن39881 نالقناطر الخي  86.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم اسامة دمحم ابراهيم دمحم39882 نالقناطر الخي  90ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم اسامه دمحم سيد يوسف عل الدين39883 نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

ف امام قطب اسماعيل39884 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  33ابوالغيط ع م بني 

ف عبدالغنن احمد سيد39885 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  46ابوالغيط ع م بني 

ف فكرى محمود دمحم39886 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  96ابوالغيط ع م بني 

ن عبدربة39887 ن رجب امي  يةدمحم امي  نالقناطر الخي  49.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ايمن نادى شاكر39888 نالقناطر الخي  57.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم جمال عبدالفتاح دمحم ابو النيل39889 نالقناطر الخي  100.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم جمال دمحم دمحم عل39890 نالقناطر الخي  67.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حافظ عطية محمود ابو المجد39891 نالقناطر الخي  92.5ابوالغيط ع م بني 

ن السيد39892 يةدمحم حسام دمحم حسي  نالقناطر الخي  64ابوالغيط ع م بني 

ن39893 يةدمحم حسن سليمان حسن حساني  نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حسن طالل عل الدين39894 نالقناطر الخي  115.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حسن عبدالرازق اسماعيل دمحم39895 نالقناطر الخي  124ابوالغيط ع م بني 

ن دمحم39896 ن محمود حسي  يةدمحم حسي  نالقناطر الخي  81.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حمدى دمحم ابراهيم سالمه39897 نالقناطر الخي  91.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حمدي علي شحاتة39898 نالقناطر الخي  46.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم خالد سيد دمحم39899 نالقناطر الخي  65ابوالغيط ع م بني 

ف39900 ف دمحم مشر يةدمحم رجب مشر نالقناطر الخي  26.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم رشدى نادر دمحم رمضان39901 نالقناطر الخي  15ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم رمضان دمحم صالح عبدالرحمن39902 نالقناطر الخي  59.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سامح محمود دمحم39903 نالقناطر الخي  59.5ابوالغيط ع م بني 

وك39904 يةدمحم سعيد سيد ميى نالقناطر الخي  117.5ابوالغيط ع م بني 

39905
 
يةدمحم سعيد دمحم ابراهيم الدسوق نالقناطر الخي  86ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سليمان دمحم سعد39906 نالقناطر الخي  132ابوالغيط ع م بني 

ن سيددمحم39907 يةدمحم سيد حسي  نالقناطر الخي  46.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد سويلم عبداللطيف39908 نالقناطر الخي  78ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد عبدالفتاح مصطفن39909 نالقناطر الخي  124ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد عبدالمعبود عبداللطيف دمحم39910 نالقناطر الخي  80ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد عبدالمنعم ندا سالم39911 نالقناطر الخي  44.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد فوزى عبداللطيف احمد39912 نالقناطر الخي  28.5ابوالغيط ع م بني 



يةدمحم سيد كمال سيد ابراهيم39913 نالقناطر الخي  89ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم السعيد39914 نالقناطر الخي  61ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم دمحم الفف 39915 نالقناطر الخي  43.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم دمحم نض39916 نالقناطر الخي  71ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم مصطفن عل39917 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم ندا سالم دمحم39918 نالقناطر الخي  79ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحمى سيد39919 نالقناطر الخي  81.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم شحتة عبدالفتاح عبدالغنن احمد39920 نالقناطر الخي  64ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم صابر عطا هللا عواد39921 نالقناطر الخي  45ابوالغيط ع م بني 

ن دمحم39922 يةدمحم صبىح حسي  نالقناطر الخي  48.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم صبىحي احمد منصور علي39923 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم طلعت دمحم خلف39924 نالقناطر الخي  24ابوالغيط ع م بني 

ي39925
ي عبدالغنن

ئ
يةدمحم عادل وفان نالقناطر الخي  68.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عاطف عبدهللا امام39926 نالقناطر الخي  22.5ابوالغيط ع م بني 

ن حامد39927 يةدمحم عبدالحكيم حافظ حسي  نالقناطر الخي  26ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبدالدايم ابراهيم اسماعيل دمحم39928 نالقناطر الخي  43ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح ضيف39929 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

ي عبداللطيف39930
يةدمحم عبداللطيف عبدالغنن نالقناطر الخي  64.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبدهللا حسن دمحم مؤنس39931 نالقناطر الخي  38.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبدالمحسن احمد عبدالمحسن39932 نالقناطر الخي  48.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبدالوهاب دمحم دمحم العبادي39933 نالقناطر الخي  73ابوالغيط ع م بني 

يف39934 يةدمحم عبده رداد عيده شر نالقناطر الخي  56ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عبده دمحم عبدالصمد عل الدين39935 نالقناطر الخي  34ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عثمان منصور عثمان39936 نالقناطر الخي  67.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم علي عبدالفتاح دمحم علي39937 نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عماد ابو مندور عبدالحميد ابو مندور39938 نالقناطر الخي  21.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عماد حامد عبدالجليل الرونى39939 نالقناطر الخي  98.5ابوالغيط ع م بني 

 دمحم39940
ن
يةدمحم عماد رمضان عبدالشاق نالقناطر الخي  120.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عمرو عزوز بيوىمي السيد39941 نالقناطر الخي  94ابوالغيط ع م بني 

ي دمحمي39942
يةدمحم عني  عبدالغنن نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

وك مصطفن دمحم سيد39943 يةدمحم ميى نالقناطر الخي  31.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم مجدى صالح ابراهيم39944 نالقناطر الخي  114ابوالغيط ع م بني 

ن حجاب39945 يةدمحم دمحم اسماعيل دمحم احمد حسي  نالقناطر الخي  93.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم دمحم رشدى عبدالمقصود دمحم39946 نالقناطر الخي  86ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم دمحم فهىم عل ابوزيد39947 نالقناطر الخي  76.5ابوالغيط ع م بني 

ي39948
ن
يةدمحم دمحم نبيل عبدالفتاح احمد واق نالقناطر الخي  98.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم محمود اسماعيل عل39949 نالقناطر الخي  67.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم محمود طه محمود39950 نالقناطر الخي  75ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم مصطفن دمحم فهىم39951 نالقناطر الخي  55.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم نارص احمد دمحم عبدالعال39952 نالقناطر الخي  40ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم نحمدو دمحم السيد احمد39953 نالقناطر الخي  17ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم نض عبدالوهاب ذىك نض39954 نالقناطر الخي  21ابوالغيط ع م بني 

 خضن عبداللطيف39955
ن
 غيطان

ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  51ابوالغيط ع م بني 

ن عمر39956  دمحم رزق امي 
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  26.5ابوالغيط ع م بني 

ي ابراهيم حسن دمحم شحان39957
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  50.5ابوالغيط ع م بني 

ي محمود عبدهللا39958
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  130.5ابوالغيط ع م بني 

 دمحم39959
ئ
يةدمحم وائل وفان نالقناطر الخي  14.5ابوالغيط ع م بني 

ي نبيل عبدالفتاح39960
ن
يةدمحم واق نالقناطر الخي  102.5ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم وليد محفوظ محمود اسماعيل39961 نالقناطر الخي  57ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم يوسف رجب مصطفن39962 نالقناطر الخي  62.5ابوالغيط ع م بني 



يةدمحم يوسف ناصف يوسف عبدالجواد39963 نالقناطر الخي  71ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود ابراهيم محمود عبدالفتاح مصطفن خليل39964 نالقناطر الخي  45ابوالغيط ع م بني 

ي ابو كباش39965
يةمحمود احمد صابر عطا هللا مصطفن نالقناطر الخي  44ابوالغيط ع م بني 

ن39966 ف ابراهيم حساني  يةمحمود اشر نالقناطر الخي  41.5ابوالغيط ع م بني 

ف موسي داود سليمان39967 يةمحمود اشر نالقناطر الخي  47ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود جمال دمحم محمود39968 نالقناطر الخي  72.5ابوالغيط ع م بني 

ن فرج39969 ن فرج حسي  يةمحمود حسي  نالقناطر الخي  52.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود خالد فرغلي علي عمر39970 نالقناطر الخي  60.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود سامح عبدهللا دمحم رزق39971 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود سعيد عبدالرازق اسماعيل دمحم39972 نالقناطر الخي  31ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود سيد محمود عبدلحميد39973 نالقناطر الخي  63.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود صبىح محمود حسن دمحم39974 نالقناطر الخي  27.5ابوالغيط ع م بني 

ي شديد39975
 
ي محمود عراق يةمحمود صيى نالقناطر الخي  25.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود عبدالرحمن عطاهللا عبدالعال39976 نالقناطر الخي  54ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود محروس شمس الدين عبدالشكور علي39977 نالقناطر الخي  35.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود دمحم جوده دمحم39978 نالقناطر الخي  50ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود دمحم حسن سيدالحاج حجاب39979 نالقناطر الخي  42ابوالغيط ع م بني 

ي مرسي39980
يةمحمود دمحم محمود عبدالغنن نالقناطر الخي  35.5ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود ياش عبدالكريم محمود39981 نالقناطر الخي  66ابوالغيط ع م بني 

يةمروان ابراهيم احمد دمحم بدر39982 نالقناطر الخي  58.5ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن ابراهيم مصطفن دمحم مصطفن39983 نالقناطر الخي  61.5ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن احمد ابراهيم احمد39984 نالقناطر الخي  105ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن احمد سيد عيد ابراهيم39985 نالقناطر الخي  15ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن اسماعيل صالح ابراهيم دمحم39986 نالقناطر الخي  48ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن اسماعيل عبدالفتاح دمحم39987 نالقناطر الخي  60.5ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن سيد فرج عل دمحم39988 نالقناطر الخي  84.5ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن صابر ابو الفضل مصطفن39989 نالقناطر الخي  66.5ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن صابر شمس الدين عبدالشكور39990 نالقناطر الخي  52ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن عبدالرازق ابراهيم اسماعيل39991 نالقناطر الخي  33.5ابوالغيط ع م بني 

 علي دياب موسي39992
يةمصطفن نالقناطر الخي  103ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن دمحم مصطفن دمحم سالم الحاج عمر39993 نالقناطر الخي  60ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن محمود عبدالمنعم قناوي39994 نالقناطر الخي  78.5ابوالغيط ع م بني 

39995
ن
يةمصطفن مرس عبدالمنعم مرس واق نالقناطر الخي  107.5ابوالغيط ع م بني 

يةمعاذ احمد عبدالفتاح سيد دمحم39996 نالقناطر الخي  80ابوالغيط ع م بني 

يةمعاذ حمدى ابراهيم مصطفن39997 نالقناطر الخي  102ابوالغيط ع م بني 

يةممدوح دمحم جمعه دمحم عل39998 نالقناطر الخي  73ابوالغيط ع م بني 

يةمنصور ياش اسماعيل دمحم39999 نالقناطر الخي  45.5ابوالغيط ع م بني 

يةمهاب مسعد دمحم احمد الكاشف40000 نالقناطر الخي  70.5ابوالغيط ع م بني 

يةمهند عبدالغنن حسن عبدالغنن عل40001 نالقناطر الخي  49.5ابوالغيط ع م بني 

يةمومن احمد دمحم محمود خليل40002 نالقناطر الخي  68.5ابوالغيط ع م بني 

يةمومن حسنن مصطفن اسماعيل40003 نالقناطر الخي  19ابوالغيط ع م بني 

يةنبيل دمحم زىك حسن منصور40004 نالقناطر الخي  32ابوالغيط ع م بني 

 دمحم40005
ن
يةنور حسن عبدالشاق نالقناطر الخي  63.5ابوالغيط ع م بني 

يةهشام دمحم عبدالرؤف احمد40006 نالقناطر الخي  13ابوالغيط ع م بني 

يةوليد خالد حجاج دمحم40007 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةياش حسن حافظ حسن40008 نالقناطر الخي  18.5ابوالغيط ع م بني 

يةيشى دمحم نض دمحم دمحم40009 نالقناطر الخي  31ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف ابراهيم صبىح عبدالسميع مناصي 40010 نالقناطر الخي  12ابوالغيط ع م بني 

ي اسماعيل40011
يةيوسف ابراهيم عبدالغنن نالقناطر الخي  26ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف احمد دمحم دمحم علي40012 نالقناطر الخي  24.5ابوالغيط ع م بني 



يةيوسف اسالم عبدالقادر سيد40013 نالقناطر الخي  43.5ابوالغيط ع م بني 

يف40014 يةيوسف بدوى عبداللطيف عبداللطيف الشر نالقناطر الخي  34.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف جمال حسن دمحمى حسن40015 نالقناطر الخي  28ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف حامد دمحم عل40016 نالقناطر الخي  62ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف خالد دمحم احمد فرج40017 نالقناطر الخي  79ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف رشوان عل عبدالمنعم40018 نالقناطر الخي  26.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف سعد سيد عل جوده40019 نالقناطر الخي  36ابوالغيط ع م بني 

ي عبدالفتاح محمود40020
يةيوسف سعيد حسنن نالقناطر الخي  22.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف سيد عبدالسالم احمد شلنى40021 نالقناطر الخي  57.5ابوالغيط ع م بني 

ي احمد سيد40022
يةيوسف سيد عبدالغنن نالقناطر الخي  59.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف سيد مهدى فرج40023 نالقناطر الخي  20ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف شعبان سليمان فهيم40024 نالقناطر الخي  50.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف صبىح عبده رزق بسطويىس40025 نالقناطر الخي  56.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عبدالحميد صالح دمحم40026 نالقناطر الخي  64ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عبدالحميد دمحم عبداللطيف عل الدين40027 نالقناطر الخي  44.5ابوالغيط ع م بني 

ي غانم40028
ن
ي صابر عبدالشاق

ن
يةيوسف عبدالشاق نالقناطر الخي  23ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عبدالفتاح عبدالعال حسن علي40029 نالقناطر الخي  22ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عبدالمومن عبدالمنعم منصور40030 نالقناطر الخي  44.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عبدربه ابو شيع عبدربه40031 نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف عرفات ساىم رضوان40032 نالقناطر الخي  43.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف علي عبدالستار علي40033 نالقناطر الخي  113ابوالغيط ع م بني 

وك شعبان دمحم حسن40034 يةيوسف ميى نالقناطر الخي  98.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف محسن قناوى عل40035 نالقناطر الخي  62ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم ابراهيم ذىكي دمحم40036 نالقناطر الخي  36.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم حمد هللا السيد حسن طه40037 نالقناطر الخي  40ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم خليل اسماعيل40038 نالقناطر الخي  24.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم زينهم عباس40039 نالقناطر الخي  74ابوالغيط ع م بني 

40040
 
يةيوسف دمحم عبدالجواد الدسوق نالقناطر الخي  31ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم عثمان خليل االسالمبوىل40041 نالقناطر الخي  122.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم دمحم علي احمدحجازي40042 نالقناطر الخي  77.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم مصطفن حمودة عمر40043 نالقناطر الخي  43.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف محمود دمحم محمود40044 نالقناطر الخي  43ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف مصطفن اسماعيل عبدالىح40045 نالقناطر الخي  8ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف مصطفن دمحم احمد40046 نالقناطر الخي  10ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف ممدوح عبدالمجيد محمود40047 نالقناطر الخي  36.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف منصور ابراهيم منصور دمحم40048 نالقناطر الخي  55ابوالغيط ع م بني 

 محمود دمحم40049
ن
يةيوسف هان نالقناطر الخي  48ابوالغيط ع م بني 

 همام احمد40050
ن
يةيوسف هان نالقناطر الخي  78ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف وحيد يوسف مصطفن40051 نالقناطر الخي  94.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف وليد ابراهيم عبدالفتاح حسن40052 نالقناطر الخي  20.5ابوالغيط ع م بني 

يةابتسام وائل دمحم احمد دمحم40053 135.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاحسان عادل ابراهيم ابو الوفا40054 31ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 عبدالننى مصطفن40055
يةاروى مصطفن 53.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 عبدالغنن40056
ن
يةاشاء احمد عبدالغنن عبدالشاق 84ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- اشاء احمد نعمان حسن محمود عل الدين 40057 94ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاشاء خطاب عمر دمحم خضن40058 55ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يف احمد الصغي  احمد40059 يةاشاء شر 65.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاشاء محروس سالم دمحم محمود40060 130ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم السيد علي دمحم احمد40061 26ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء احمد بيوىمي شعبان بيوىمي40062 56.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةاسماء احمد دمحم عبدالمنصف40063 39.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف دمحم عبدالحميد دمحم40064 يةاسماء اشر 2ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء حمدى دمحم سعد احمد وهبه40065 17ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء سيد فتىح سيد صالح40066 51.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء صابر احمد رحيم40067 95.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء صبىحي عبدالعزيز دمحم العبادي40068 44.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40069 ي علي حسي 
ئ
يةاسماء علي وفان 41.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء عماد ابراهيم دمحم يوسف40070 25ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم اسماعيل دمحم جمعة40071 16.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم عبدالمنعم عبدالغنن دمحم40072 23ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم مصطفن عبدالغنن احمد40073 34.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاصاله محمود عطا هللا احمد40074 126.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي40075 يةاالء ابراهيم ابراهيم دمحم علي الرونى 39.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف صبىح عبدالعال40076 يةاالء اشر 38ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاالء عبدالقادر دمحم كامل احمد حسب هللا40077 80.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاالء نارص محمود احمد40078 118ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامال هشام توفيق دمحم40079 70.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامل سيد سعيد دمحم دمحم حجاب40080 76.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامنيه جمال حسنن بكر دمحم40081 56ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامنيه دمحم ابراهيم دمحمي دمحم40082 57ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه احمد دمحم عماره40083 يةامي  129ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه سيد قطب دمحم40084 يةامي  94.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه عبدالقادر رشاد عبدالغفار40085 يةامي  95.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه عماد دمحم ابراهيم40086 يةامي  84ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه دمحم دمحم دمحمابوالعطا40087 يةامي  90ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه ممدوح عبده دمحم عبدالصمد40088 يةامي  79ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن يوسف40089 يةامينه ىوسف شاهي  45ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي السيد دمحم40090
ي دمحم عبدالغنن يةانىحى 86.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايمان ابراهيم حمودة محمود ابراهيم40091 5.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40092 يةايمان ابراهيم غمرى محمود حسي  44ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايمان صابر صبىح دمحمابوليله40093 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم محروس سيد دمحم40094 16.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايناس ايهاب دمحم عبدالفتاح40095 80.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه ابراهيم السيد عطيه40096 112ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف دمحم ابراهيم نارص40097 يةايه اشر 41ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه رزق عبده رزق بسطويىس40098 48.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه طارق سيد احمد40099 33ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه فرج دمحم فرج السعيد40100 27ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم سيد عبدالمقصود سيد40101 77ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40102 يةبسمله ابراهيم دمحم حسي  106.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمله خالد محمود دمحم40103 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمله خضن محمود خضن ندا40104 64ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 علي40105
ن يةبسمله عاطف حسي  69ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمله عبدالمنعم بيوىمي عطية40106 29ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم خليل اسماعيل40107 43.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمه عماد دمحم عبدالعال مصطفن40108 72ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمه يش دمحم راشد السيد40109 11.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسنت دمحم عبدالفتاح احمد حسن40110 123ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40111 يةبسنت نبيل دمحم حسن حساني  19.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةتف  احمد عبدالغنن عبدالحميد عامر40112 6ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةجميله عادل غمرى شديد40113 77.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنا عيد دمحم مصطفن40114 64ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنات سيد دمحم سيد عبداللطيف صالح40115 66ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنه سيد ابراهيم دمحم40116 49ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنه دمحم عبدالمنعم محمود ابو النيل40117 69ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنن فتىح دمحم عبدهللا قليع40118 119ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنن دمحم عبدالرازق عطا هللا40119 107.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنن دمحم عل احمد40120 129.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنن محمود حسن احمد باطه40121 126ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن زايد40122 يةجهاد عاطف سيد حسي  107.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- جيهان محمود دمحم محمود دمحم 40123 25ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ابراهيم ابو السعود ابراهيم40124 31.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ابراهيم رضا حسن عبدالوهاب40125 46ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد عبداللطيف عبداللطيف40126 102ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه حسن حسن سليمان40127 114ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد ابو شيع اسماعيل بواب40128 101ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه صابر دمحم حسن مصطفن40129 83ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه طارق عبدالباسط دمحم40130 41ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالرحمن عبده عبدالغنن40131 29.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالمنعم ابراهيم اسماعيل دمحم40132 40ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عماد حافظ حسن سليمان40133 101.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عيد اسماعيل سيد حسن غنيم40134 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي حسن النجار40135
وك رجب عبدالغنن يةحبيبه ميى 19.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم شعبان دمحم ابراهيم40136 81ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم صالح عبدالحميد الجعيدي40137 93.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم دمحم الحسينن دمحم40138 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40139  ابراهيم حسي 
يةحبيبه مصطفن 54ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه ناجح ابو شيع ابراهيم40140 13.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي السيد ضيف جاد40141
يةحسناء عفيفن 9ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحميده دمحم محروس دمحم عبداللطيف40142 24ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف فرج ابراهيم40143 يةحنان اشر 97ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةخديجه حسام ابوالفتوح عبداللطيف احمد40144 3.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةخديجه دمحم اسماعيل محمود حامد ندا40145 84.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةخديجه دمحم حسن احمد دمحم40146 93ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدعاء اسماعيل عطا هللا عبدالمقصود40147 51ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي الدكروري40148
ن عبدالغنن يةدعاء حمدي محمود حسي  14.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدعاء خالد خليل عبدالحميد دمحم احمد40149 12ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدعاء عبدالكريم دمحم عبدالخالق40150 131.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40151 يةدعاء عطاهللا عبدالعزيز حساني  27.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدعاء محمود صالح دمحم40152 114.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي40153
ن
يةدالل عبدالرؤف حسن الغيطان 45.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدنيا سيد بدر سيد دمحم40154 24.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدنيا دمحم عل محمود حسن40155 61ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا سيد ابو شيع عبدالحميد40156 29.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا سيد ابوالفتوح اسماعيل40157 104.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا عصام عبده فرج عوض40158 32ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عبدالغفار40159 يةرانيا رجب امي  90.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرانيا عادل عفت عبدالحفيظ دمحم40160 71.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40161 يةرحمه ابراهيم عطا هللا محمود حسي  78ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد عبدالمقصود سيد40162 يةرحمه حسي  96ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةرحمه حمدى حسن عبدهللا40163 58.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه رسىمي قطب متوىلي قطب40164 66ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه سيد فاروق سالم40165 107.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه شحته سيد دمحم40166 52.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عزىم احمد سيد احمد40167 135.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- رحمه عفيفن دمحم عبداللطيف 40168 17ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عل اسعد عل40169 27ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عل فهىم ابو زيد40170 31.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه عماد علي دمحم سالم40171 23.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه مصطفن دمحم سمي 40172 26.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه وجيه محمود دمحم40173 122ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرشا احمد سيد دمحم40174 91.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرضا خالد عبدالستار مسعود درويش40175 49.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرضوى ماهر طه احمد عل40176 65ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرضوى دمحم دمحم هريدى40177 79ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن حسن40178 يةرقيه حسن سالمة ابو العيني  91.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرقيه محمود ماهر ابراهيم ابراهيم40179 90ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرنا صبىح دمحم احمد عل النجار40180 135ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 عبدالقادر سيد40181
ن
يةرنا واق 59ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةروان حسن حسنن حداد40182 28.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف دمحم نض خليل حمزة40183 يةروحيه اشر 16.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرودينا حسن نبيل حسن40184 96.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرودينا رضا عادل عبدالحميد40185 133ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- روفيده عاطف عبدالمجيد بدوى دمحم 40186 71.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةريتاج دمحم ابراهيم حافظ40187 79ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةريم عاطف ابراهيم احمد سيد40188 86.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةريم دمحم صالح دمحم عبدالعزيز40189 88.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يل محمود دمحم40190 يةريهام محمود جيى 80ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب جمال حسن سيد حسن40191 43.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب جمال مراد دمحم نض40192 51ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب دمحم عبدالكريم الصاوى40193 126.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب دمحم عبدالوهاب احمد40194 119.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب دمحم عطا هللا عبدالرازق40195 127.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساره حمدى حسن عل حسن40196 48ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي شديد40197
 
ي محمود عراق يةساره صيى 10ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40198 ن عبدالحميد حساني  يةساره عبدالحميد حساني  73.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساره نارص عبدالمؤمن معروف40199 77ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساميه مجدى عل عثمان فوراوى40200 122ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسعديه احمد خلف السيد40201 70ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40202 يةسلىم خالد عادل عبده يسي  65.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسلىم سعيد دمحم منصور عبدالحليم40203 46.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم عبدالمنعم دمحم40204 113.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم عل عبدالغنن حسن40205 42.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي40206 يةسلىم محمود عبدالحفيظ حسن شلنى 126ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسلىم مصلح كمال سيد40207 119ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسما امي  دمحم عبدالعزيز40208 47ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسما عمرو رمضان مصلوح40209 64ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسماح دمحم سعيد دمحم دمحم حجاب40210 97ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسمر عبدالفتاح ابراهيم دمحم40211 14ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- سناء طارق عبدالحميد حسب حسن 40212 12.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةمنقطع- سناء دمحم عل دمحم 40213 79.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسهي  سعد اسماعيل منصور40214 124.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي ابراهيم 40215
يةمنقطع- سهيلة احمد مصطفن 18ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسهيله عبدالغنن عبدهللا دمحم رزق40216 37ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسهيله دمحم سيد عبدالرحمن سيد40217 113.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسهيله مصطفن صابر دمحم خليفه40218 39ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشامة اسماعيل عبدالحميد محمود سعيد40219 45.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشاهندا دمحم سيد بيوىمي40220 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق احمد اسماعيل مصطفن دمحم40221 يةشر 64ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق احمد سيد دمحم عل40222 يةشر 23ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق اسامه سمي  صالح40223 يةشر 127.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40224 ف دمحم حسي  وق اشر يةشر 33.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد دمحم موس40225 وق حسي  يةشر 6.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي علي40226
ي دمحم مصطفن

وق حفنن يةشر 62ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق سالمة مغاورى ابو شيع محمود40227 يةشر 46.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن صابر شلنى40228 وق سيد حسي 
يةشر 57ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق عرفات عبدالحميد عبدالواحد40229 يةشر 37.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق دمحم سعد عبداللطيف40230 يةشر 29ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي جمعة40231
وق دمحم سالمة مصطفن يةشر 93.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق دمحم عبدالفتاح دمحم حسن40232 يةشر 98.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق دمحم كمال ابراهيم دمحم40233 يةشر 103.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق دمحم محروس سيد دمحم40234 يةشر 23.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق وائل عبدالمنصف حموده40235 يةشر 95ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق وليد عبدالصمد دمحم40236 يةشر 103.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ين مجدي فتوح يوسف سعد40237 يةشر 118.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ين دمحم سيد بيوىمي40238 يةشر 109.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم عبده رزق40239 105ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40240 يةشهد احمد منىس حامد حساني  71.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف عبدالغنن دمحم جاد40241 يةشهد اشر 123ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد حماده عبدالرسول محمود40242 110ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد سامح سيد امام40243 104ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد سالمة هارون مصطفن عبداللطيف40244 72.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد صابر فرج عبدالفتاح40245 51ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد صبىحي عبدالوهاب ذىكي نض40246 27ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد صبىحي دمحم فرج دمحم ابو السول40247 22.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد صبيح دمحم صبيح40248 55ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عبدالحليم40249 يةشهد عبدالحليم حسي  40.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم بدراوي عمر40250 125ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد محمود عبدالغنن عبداللطيف40251 127.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد مىح فتوح محمود40252 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد مصطفن سيد مصطفن40253 70ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد مصلوح جميل مصلوح40254 110.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد مغاوري دمحم سيد40255 116.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد هاشم خليل حسن40256 19ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 سمي  شعبان40257
ن
يةشهد هان 94.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد وليد عبدالعظيم عبدالفتاح احمد40258 23ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشيماء وائل يوسف محمود يوسف40259 34.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةصابرين عمرو عزت مامون40260 98.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةصباح فرج شحات عل عبدهللا40261 57.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ين عبدالننى ابراهيم دمحم حجاب40262 يةصيى 42.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



ن حسن40263 ن سالمة ابو العيني  يةعزيزه ابو العيني  69.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةعزيزه سيد فتىح عطا هللا مصطفن40264 27.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةعلياء دمحم احمد جالل الدين دمحم40265 10.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي عبدالمنعم40266
ئ
يةعهد عبدالمنعم وفان 85.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةغاده دمحم جيى صابر40267 71ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاتن ايمن شعراوى قطب40268 96.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاتن دمحم رمضان دمحم40269 100ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد رزق محمود40270 95ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف عزوز محفوظ40271 يةفاطمه اشر 90.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء احمد عبدالغنن احمد40272 116ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء صابر احمد محفوظ40273 126.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن عبدالفتاح دمحم احمد40274 116ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه خالد سيد دمحم40275 76.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40276 يةفاطمه رمضان دمحم شافع حساني  8.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه سعيد دمحم مهدى دمحم40277 99ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد عطا هللا ابراهيم شحاتة40278 61.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه فرج عبدالقوي فرج قاسم40279 130ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم ابراهيم حبيىسر دمحم40280 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم زكريا احمد40281 67.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود دمحم محمود حسن ابراهيم40282 81ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف اسماعيل دمحم منصور40283 يةفايزه اشر 90.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفايزه صالح السيد السيدسالم40284 23ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفايزه عادل لملوم عبدالعظيم40285 107ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفتحيه محمود عبدالمنصف حموده40286 87ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفتحيه مصطفن عل دمحم40287 20.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح عبداللطيف حسن عبداللطيف دمحم40288 89ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح دمحم عبدالحميد دمحم سليمان حسن40289 61ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح دمحم عبدالمنعم دمحم40290 117ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح محمود اسماعيل محمود حامد ندا40291 77.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- فرحه ابراهيم سيد محمود 40292 95ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرحه محمود خليفة دمحم عمران40293 89ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40294  امي 
يةفريال بهاء الدين العوضن 104.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةقمر رمضان عزوز محفوظ دمحم سالمة40295 40ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةكريمه سيد عبدالمنعم عبدالعزيز40296 19ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةكريمه عبدالنارص احمد مرزوق ابراهيم40297 77.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةكوثر عبدالغنن جمال عبدالغنن40298 99ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةلمياء صبىحي دمحم فريج حسان40299 122ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةلياىل دمحم رمضان دمحم40300 57ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمارية دمحم عزوز بيوىمي السيد40301 130.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40302 يةمديحة صالح دمحم حسي  89ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمرنا ضياء الدين ابراهيم دمحم40303 26ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم فتىح مصطفن40304 58.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم عبداللطيف شحات40305 13.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- مريم اسامه عبدالعاىطي عبدالفتاح عبدالبارى 40306 68.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم جمال مصطفن دمحم العرجاوي40307 82.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم حمدي فاروق عبدالفتاح احمد40308 56.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- مريم رمضان احمد السيد احمد 40309 59.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم سامح عطا هللا حامد عل40310 88.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم ساىم السيد محمود40311 41.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عطيه حسن40312 يةمريم سيد حسي  62.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يف عبدالمنعم عبدالغنن40313 يةمريم شر 94.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم عايد خلف رسالن سقط40314 108.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم عبدالنارص دمحم عبدالحليم40315 76.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- مريم عل مصطفن عل ادريس 40316 74.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم عماد سليمان سليمان40317 85ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم رشاد عبدالتواب40318 43.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم محمود دمحم احمد عبدالعال40319 91.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم محمود دمحم ربيع ابراهيم40320 114.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم مىحي اسماعيل علي محمود40321 35.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- مريم وليد رمضان دمحم 40322 84ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد عبدالعظيم عبدالمنعم سيد40323 117.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمغفره محمود دمحم محمود صبيح40324 102.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ابراهيم دمحم عبدالحميد40325 96.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ايمن احمد حسن40326 82ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ايمن سالم عطيه عباس40327 115ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ايمن مختار حسنن دمحم40328 102ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك حامد صالح حامد40329 135.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك حسن سيد فهىمي سيد40330 115ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك حمدى دمحم سيد40331 106.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك حمدى مهدى سيد40332 94.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يف فريد سيد40333 يةملك شر 97.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك شعبان سيد محموداحمد40334 43.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك صبىحي عبدالمنعم عبداللطيف40335 47.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي حسن40336 يةملك عبدالمحسن صيى 83.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك عماد اسعد مصطفن40337 105ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك عماد عبدالغنن دمحم جاد40338 84ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك عمرو السيد بكر40339 48ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ماهر ابراهيم ابراهيم40340 93.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك مجدى عبدالغنن احمد سيد40341 22.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم سعيد عبدالفتاح سعيد40342 117.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم عزت عبدالحميد40343 79.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم مرضن دمحم قاسم40344 108ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك محمود عبدالحميد احمد عل40345 90ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك نورسيد احمد دمحم سيد40346 66.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 فؤاد موس دمحم40347
ن
يةملك هان 72ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنار احمد عبدالوهاب احمد خليل40348 100ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةميار حمدى محمود دمحم سعيد احمد40349 34ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنال سيد دمحم عبدالتواب40350 19.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا ابراهيم فاروق سالم سالم40351 130.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا ابراهيم دمحم عبداللطيف موس40352 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا جابر دمحم احمد حموده40353 89.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا ساىم عبدالحليم40354 55.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي دمحم سيد40355 يةمنة هللا سيد عبدالننى 104ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا لطفن سعد لطفن عل40356 36.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40357 يةمنة عماد نجدي دمحم حسي  84.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة دمحم سعيد جاد دمحم موس40358 11.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة دمحم سليمان دمحم سليمان40359 10ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد دمحم40360 يةمنه حسي  31ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنه سيد حسن مرزوق احمد40361 41.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنه فيصل دمحم بيوىم40362 82.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



قاوي40363 يةمنه دمحم سعيد علي امام الشر 115.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنن عبدالفتاح دمحم رفاع40364 83ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي حسن 40365
ي سليمان دمحم عبد الغنن

يةمنقطع- منن 50ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةىم احمد عبدالوهاب احمد خليل40366 102ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةىم دمحم ابراهيم مصطفن ابراهيم40367 31.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمىادة احمد ابراهيم علي ابوزيد40368 119ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمىادة سيد دمحم سالم دمحم سالم40369 38.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمىاده محمود عبدالنور محمود40370 94ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن همام40371 يةناديه حسن دمحم حسي  119.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 امام40372
 
 امام دسوق

 
يةناديه دسوق 71ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةناديه عبدهللا ابراهيم علي40373 73.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40374 ى امي  يةناديه محمود خي  37.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةناهد احمد عبدالسالم دمحم40375 114.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنجاح احمد سيد محمود40376 65ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنجالء ياش اسماعيل احمد40377 35.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى حسنن دمحم عبدالتواب40378 101.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى حمدى احمد دمحم دمحم خضن40379 48ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى ساىم دمحم مهدى40380 82.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى صابر ابراهيم حسن ابو طالب40381 23ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى عبدالحميد دمحم عبدالحميد شلنى40382 12ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى علي ابراهيم علي منصور40383 46.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى محسن دمحم حسن40384 81ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم سعد حامد رضوان40385 66.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى دمحم محمود دمحم40386 93.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 سيد جاد ابو حمدة40387
ن
يةندى هان 93ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي دمحم40388
ن ابو زيد فرج عبدالغنن يةنرمي  39ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عبدالعال عل عبدالعال40389 يةنرمي  105ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم ابراهيم مصطفن عبداللطيف40390 يةنرمي  73.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- نسمه عبدالفتاح محمود مصطفن 40391 61.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنعمه احمد عبدالتواب هريدى40392 51.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنعمه ياش شعبان عوادعبدالتواب40393 13ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يف 40394 يةمنقطع- نه مهدى حامد خليل ابراهيم الشر 48.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنور احمد ابراهيم دمحم حجاب40395 20.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنور الهدي سيد دمحم سيد دمحم40396 47ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنور دمحم عبدالفتاح دمحم فرج سيد40397 24.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنور دمحم محمود عبدالغنن عبدالجواد40398 67.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا دمحم لملوم عبدالعظيم40399 63ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا دمحم دمحم ابوشيع عيىسي40400 11.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا دمحم دمحم صبىح عبدالفتاح40401 24.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40402 يةنورة عبدالننى غمرى محمود حسي  36.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنوره صالح ابراهيم اسماعيل40403 111ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف سيد عبدالمقصود سيد40404 يةنورهان اشر 122ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورهان طارق شحاته فهىم40405 31ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورهان عصام قطب ابراهيم دمحم40406 27.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنيجار عل سعيد زينهم40407 18ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه عاطف عبدالننى سليمان40408 يةني  104.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه مهدى دمحم عبدالرؤف40409 يةني  47.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم40410 يةهاجر احمد ابراهيم امي  62.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهاجر جمال احمد جميل احمد40411 14ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهاجر حسن مطر اسماعيل دمحم خضن40412 43.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةهاجر خالد دمحم نض40413 4.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ة عبدالغنن همام40414 يةهاجر عبدالغنن صيى 120ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي جالل عيىسي نصار40415
يةهاجر عبدالغنن 33ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم شحات عواد حجاب40416 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهاجر محمود فؤاد عالم دمحم عمر سالم40417 32.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهاجر وحيد سعيد دمحم40418 !VALUE#ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهانم رويشد ابراهيم رويشد40419 20ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- هانم مسلم ابراهيم رويشد 40420 20.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي جمعه مره40421
ي سالمة مصطفن

يةهانم مصطفن 120ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهايدى اسامه حلىمي اسماعيل40422 77ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهايدى وائل حسن عبدالغنن عل40423 85ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهايدى ياش دمحمى شحان40424 98ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهبه احمد راشد ابراهيم40425 108ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهبه هللا محمود نبيل دمحم صادق40426 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدى احمد سالمة احمد عبدهللا40427 85.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدى سالمة عطا هللا ابراهيم هندي40428 58ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدى دمحم عيد سيد دمحم عطا هللا40429 50.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن محجوب جعفرى40430 يةهدير محجوب حسي  36.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدير مصطفن كمال حامد سليمان40431 111.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف دمحم عبدالمنعم40432 يةهنا اشر 24.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهنا عمرو دمحم عبدالمجيد ابراهيم40433 70.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهنا فتىح دمحمى عبدالمؤمن40434 50.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهند ساىم محروس نور الدين دمحم40435 116ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي40436
يةهند عبدالمجيد نض مصطفن 45ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- هند محمود عبد المؤمن دمحم حسونة 40437 32.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهويدا عزىم دمحم دمحم فاروق دمحم دمحم السقا40438 57ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهيام محمود عبدالرازق مصطفن ابراهيم40439 39.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي سيد دمحم محمود سعيد40440
ن
يةهيام هان 111ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40441 ي حسي 
يةوصال محمود حنفن 115ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةوفاء عاطف دمحم عل دمحم40442 35ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةوفاء نبيل دمحم ابراهيم40443 17ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةيارا دمحم فتىحي ابراهيم40444 57.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم فوزى عبداللطيف احمد40445 يةياسمي  80.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن احمد رشاد احمد40446 يةياسمي  18.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد دمحم خليل دمحم نجم40447 يةياسمي  30.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن شاكر احمد عبدالفتاح احمد40448 يةياسمي  12ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عماد نور الدين احمد عطية40449 يةياسمي  28ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم ابراهيم محمود ابراهيم40450 يةياسمي  36ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم جمال احمد40451 يةياسمي  72ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم سالمه دمحم40452 يةياسمي  26.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاشاء رجب عل صبىحي40453 93منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي عبدالمنعم سيد40454
يةاشاء لطفن 75.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسما ماهر عبدالمنعم سيد40455 112منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء بدران محروس دمحم احمد40456 81منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء بسام ابراهيم دمحم40457 131منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء عالء سعيد اسماعيل جمعه40458 113منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء مسعد محمود اسماعيل40459 119منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40460  السيد حسي 
يةاالء دمحم حنفن 129منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاالء دمحم دمحم متوىل ابو العطا40461 66منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامال احمد سيد حسن سويلم40462 45.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةامل حسن توفيق حسن محمود باطنه40463 !VALUE#منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامل دمحم ابراهيم حسن40464 50.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامنه عبدالغنن دمحم فهىم40465 32منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ة حماده عبدالسالم عبدالمجيد40466 يةامي  92.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ة دمحم حامد احمد40467 يةامي  43.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ة دمحم عبدالحليم سيد عل40468 يةامي  54منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايمان احمد حفنن احمد عبدالرازق40469 75.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايمان احمد دمحم عبدالحميد40470 116منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد40471 يةايه دمحم حسي  26منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه مصطفن دمحم عل حجازى40472 113منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه منصور فوزى منصور40473 57.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف ابراهيم ابراهيم40474 يةبسمة اشر 120منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 صبىح عبدالرؤف40475
 
يةبسمله شوق 110منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسمله وليد ناجى دمحم حامد40476 74منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسنت احمد شليان سالم دمحم40477 88.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسنت حامد ابراهيم حامد40478 77منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي ربيع حسن ربيع40479
يةبسنت مصطفن 69.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجانا احمد سعد احمد شحاته40480 80منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةجنن نارص احمد عبدالظاهر منصور40481 117منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد ايوب عبدهللا40482 126منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد دمحم سيد مفتاح40483 98منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه فرج احمد اسماعيل حسن40484 45.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه مسعود سالمه محمود40485 89منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحنان ابراهيم دمحم دمحم احمد40486 71.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحنان سعيد مصطفن سيد ابراهيم40487 57منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدنيا سعيد سيد احمد عياد سيد40488 90.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدنيا سيد ابراهيم سيد ابراهيم شلنى40489 29منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدنيا صابر ابراهيم دمحم احمد40490 85منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا عل احمد بدوى احمد40491 56.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- دينا فراج عبدهللا فراج 40492 !VALUE#منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرانده جالل دمحم دمحم الصاوي40493 40منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرجاء شحات سليمان شحات40494 26منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحاب سامح كامل حسن40495 126.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه خليفه جميل عبدالرازق40496 39.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه سمي  سالمه عل40497 136منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه صبىح دمحم عبدالعظيم40498 133.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم هارون سيد عل40499 122.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه مصطفن دمحم العفيفن عبدالحليم40500 36منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرحمه وليد السيد ابوالعال40501 88.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةرقيه اسامة دمحم خليل عل40502 116منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةروان اسالم يوسف شعبان40503 48.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةريهام ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالجواد40504 17منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزبيده كريم عيد فرغل عل40505 32.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةزينب كرم محمود حسن40506 49.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي خميس رجب السيد40507
يةزينب مصطفن 15.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساره احمد ابو شيع عيد حسن40508 50.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساميه ياش دمحم عبدالعظيم دمحم40509 122منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسعدية نض جمعة سليمان عل40510 55منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسلسبيل بدر عبده صبيح40511 62منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةسمره دمحم السعيد دمحم40512 25.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



ي عبدالمعطي سيد40513
وق لطفن يةشر 96منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشمس احمد عبدهللا فراج احمد40514 35منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم عبدهللا ابراهيم احمد40515 75منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد احمد سالمه سالم دمحم40516 12.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف احمد مصطفن40517 يةشهد اشر 92.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد عبدالحكيم احمد دمحم40518 63منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم ابراهيم عبدالعزيز40519 108.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد مصطفن محمود دمحم العي 40520 65منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ه فراج ساىمي دمحم دمحم40521 يةشهي  66.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 عل عل عل40522
 
يةشيماء شوق 57منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشيماء محمود عل عبدالحميد40523 72.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40524 يةصباح عرفات صالح حسي  57منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي حسن40525 ي ابراهيم عبدالننى
ن
يةصباح هان 119منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 دمحم ادم40526
ن
يةضىح هان 117منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةعبله عادل فايز عل40527 54.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمة احمد حسن دمحم40528 35منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عرفات دمحم سيد مفتاح40529 76.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه ماهر سيد احمد40530 88.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم منصور دمحم منصور40531 65.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 رجب قطب دمحم40532
ن
يةفرح هان 54.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح ياش دمحم دمحم40533 38.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرحه هشام ماجد غريب40534 38منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفطوم احمد سالم سالم40535 42منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةكوثر دمحم عبدالرازق حسن عبدالرازق40536 115منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةلياىلي تيسي  دمحم سعد مرسي40537 41منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمؤمنه عل هارون سيد عل40538 84.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم فوزى عطاهللا40539 81منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم سيد احمد دمحم40540 96منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم عابدين حامد عبدالهادى عشماوى40541 78منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم عاطف عيد راشد سالم40542 97منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عل عبدالحفيظ40543 96منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم نحمده صابر دمحم حامد40544 26.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- مشمشه نادر دمحم عياد سيد 40545 38.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك ابراهيم حبيىسر دمحم40546 33.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك سعيد عبدالحميد حسن40547 35منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك عبدالمقصود سالمة عبدالمقصود40548 24.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي سليمان شحاته سليمان40549 يةملك عبدالننى 73.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك عماد فاروق علي احمد40550 65.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم ابراهيم عل40551 47.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم هاشم ابو السعود40552 96منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك محمود احمد دمحم40553 100منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك مصطفن حداد ابو المجد40554 132.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك هاشم دمحم هاشم40555 92منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي جمعه سليمان علي40556
ن
يةملك هان 51منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي فوزي منصور دمحم40557
ن
يةملك هان 67.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف عبدالحميد عبدالحافظ عبدالحميد40558 يةمنة اشر 99.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا السيد حنفن السيد40559 125منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا سعيد عبدالمنعم سيد علي40560 130منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم40561 ن حسي  يةمنة هللا عامر امي  98.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي40562
يةمنة دمحم سيد عبدالغنن 107.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 



يةمنة دمحم عطا هللا امام40563 34.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ى سالمه دمحم عبدالعال40564 يةىم صيى 74.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةناديه شحته دمحم عبدالمقصود40565 117منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن 40566 يةمنقطع- ندا دمحم عطاهلل دمحم حساني  64منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى احمد دمحم عبدالمنعم40567 84منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنه عادل سيد عبدالغنن40568 28.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا عماد سيد احمد40569 87منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا دمحم دمحم عبدالعال40570 53منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن40571 يةنوره كمال خليفة حسي  119منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورهان دمحم جمال صالح40572 124.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي حامد خليل40573
يةهاجر مجدي عبدالغنن 56.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي سمي  فرج40574
ن
يةهانم هان 59منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدايا حسن ابو الفتوح ابراهيم احمد40575 59منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدى احمد عل دمحم عل40576 75منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةهدى حمدي دمحم سعيد40577 51منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

40578
ن
يةهدى عاطف احمد درويش االشمون 90منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عل40579 يةهيام مخلوف ربيع امي  67.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةورده عماد حمدي سيد عشماوي40580 63.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

 اسماعيل دمحم اللينى40581
 
يةوفاء دمحم دسوق 58.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن اسامه نبيه محمود40582 يةياسمي  83منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن بيوىم40583 ن سيد حسي  يةياسمي  92.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن سيد سعيد دمحم احمد40584 يةياسمي  63.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن عبدالمنعم حسن عبدالمنعم40585 يةياسمي  89منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةيمن احمد دمحم عبدالعاىطي40586 86منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنقطع- ابراهيم شكرى نحاس عبدالرحيم 40587 نالقناطر الخي  !VALUE#منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز40588 نالقناطر الخي  70منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم عبدالوهاب ايراهيم عبدالوهاب سيد40589 نالقناطر الخي  44منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم شمس40590 نالقناطر الخي  83.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف سيد يوسف عل الدين40591 يةاحمد اشر نالقناطر الخي  88منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف دمحم شافع سيد40592 يةاحمد اشر نالقناطر الخي  55منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن40593 يةاحمد ايمن جالل احمد حسي  نالقناطر الخي  120منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد تامر حامد عبدالفتاح40594 نالقناطر الخي  61منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد حمدى محمود سليمان40595 نالقناطر الخي  33منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد سالم عبدالفتاح سالم40596 نالقناطر الخي  35.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد صبىحي عبدالرؤوف حامد40597 نالقناطر الخي  31.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عادل سعيد السيد40598 نالقناطر الخي  62.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عبدالرحمن رجب عبدالرحمن40599 نالقناطر الخي  43.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عرفات نجاح دمحم ابراهيم مهدى40600 نالقناطر الخي  43.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد عمر دمحم دمحم40601 نالقناطر الخي  16منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم عبدالكريم دمحمعبدالرحيم40602 نالقناطر الخي  44منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم علي دمحم علي40603 نالقناطر الخي  47منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم نض شحات40604 نالقناطر الخي  33منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد مصطفن احمد احمد عل40605 نالقناطر الخي  106منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي حسن ابراهيم40606
وك عبدالغنن يةاحمد منىسي ميى نالقناطر الخي  104.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

 صبىح عواد40607
ن
يةاحمد هان نالقناطر الخي  28.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن احمد عبدالغنن عشماوى40608 يةاسالم حسي  نالقناطر الخي  61.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم مجدى دمحم ابو الحسن40609 نالقناطر الخي  51منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم دمحم سليمان عل سليمان40610 نالقناطر الخي  18منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاسالم وائل احمد موس40611 نالقناطر الخي  44.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاسماعيل سعيد سالم سيد سليمان راشد40612 نالقناطر الخي  55.5منشأة ابوالغيط ع م بني 



ف عبدالمحسن ابو شيع سالم40613 يةاشر نالقناطر الخي  44.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف مدحت كمال عبدالحميد40614 يةاشر نالقناطر الخي  17.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةالسيد محمود السيد محمود40615 نالقناطر الخي  41منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةامي  ايمن ابو شيع سالم40616 نالقناطر الخي  30.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةبالل احمد دمحم منصور40617 نالقناطر الخي  25منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةبالل دمحم عل بيوىم عل40618 نالقناطر الخي  62منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةجمال دمحم جمال دمحم احمد40619 نالقناطر الخي  51منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةحسن ابراهيم رجب حسن شديد40620 نالقناطر الخي  25.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةحسن ابراهيم رفعت دمحم دمحم40621 نالقناطر الخي  60.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةحسن دمحم حسن دمحم40622 نالقناطر الخي  25منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةحسن مصطفن انور سالم40623 نالقناطر الخي  31منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي40624
ن مهنن ن حسن حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  21.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن عادل سيد عبدالغنن40625 يةحسي  نالقناطر الخي  37.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن احمد40626 ن مسعد حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  52.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةرمضان ابو المعاىط ابو شيع فراج احمد مهدى40627 نالقناطر الخي  37منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةرمضان احمد رمضان سالم دمحم40628 نالقناطر الخي  22.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةزياد حسن توفيق حسن محمود باطه40629 نالقناطر الخي  72.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي40630
 
يةزياد زين العابدين دمحم شوق نالقناطر الخي  66منشأة ابوالغيط ع م بني 

 الشيخ علي40631
ن ي سيد حسي 

يةزياد مصطفن نالقناطر الخي  66منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن40632 يةسالم عبداللطيف سالم احمد حسي  نالقناطر الخي  63.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

 سيد قطب حسن40633
ن
يةسيد هان نالقناطر الخي  84منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةسيف حمدى عني  عبدالرحمن40634 نالقناطر الخي  69منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةشتوى محمود شتوى احمد40635 نالقناطر الخي  9منشأة ابوالغيط ع م بني 

 علي40636
ن يةصبىحي ابو الجود صبىحي دمحم حسي  نالقناطر الخي  86.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ى عبدالعزيز عبدالصبور الطاهر40637 يةصيى نالقناطر الخي  97.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةطه عبدالحميد موسي دمحم موسي40638 نالقناطر الخي  39.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن احمد احمد40639 يةعامر ابراهيم امي  نالقناطر الخي  50.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن ابو شيع رجب دمحم40640 نالقناطر الخي  66.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يل عثمان صديق40641 يةعبدالرحمن جيى نالقناطر الخي  128منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن سيد عويس حسن دمحم40642 نالقناطر الخي  89.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يف زارع رمضان40643 يةعبدالرحمن شر نالقناطر الخي  86منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن صالح البدوي عبدالمجيد40644 نالقناطر الخي  123.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن40645 يةعبدالرحمن دمحم سالم احمد حسي  نالقناطر الخي  9منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن محمود غمري عثمان ابو زيد40646 نالقناطر الخي  76منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن ممدوح عبدالغنن حسن شديد40647 نالقناطر الخي  1.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالعزيز بخيت عبدالمنعم عبدالعزيز40648 نالقناطر الخي  20.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف عبدالغنن عل40649 يةعبدالغنن اشر نالقناطر الخي  66.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا ابراهيم دمحم عمر40650 نالقناطر الخي  82منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا عماد دمحم احمد احمد40651 نالقناطر الخي  46منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي عبدهللا عل ابراهيم40652
ن
يةعبدهللا هان نالقناطر الخي  42.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا هشام دمحم عبدالحميد40653 نالقناطر الخي  108منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعبده احمد عبده صالح40654 نالقناطر الخي  13منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعطا هللا نارص عطا هللا احمد راشد40655 نالقناطر الخي  50.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعل خالد علي ابراهيم علي40656 نالقناطر الخي  98.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمنقطع- عل سامح عل سيد بيوىم لينى 40657 نالقناطر الخي  38.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعل عمرو عل سيد40658 نالقناطر الخي  114منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعمار مجدى ابراهيم محمود40659 نالقناطر الخي  41.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن احمد عبدهللا40660 يةعمر عماد حسي  نالقناطر الخي  29.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةعمرو احمد سيد عيد40661 نالقناطر الخي  91.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةفادى ابراهيم ايليا جاد الكريم40662 نالقناطر الخي  132منشأة ابوالغيط ع م بني 



ن40663 يةفارس باسل عبدالحميد احمد حسي  نالقناطر الخي  28.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةفتىح احمد فتىح طه عل40664 نالقناطر الخي  75.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي سيد40665
ن
يةفهد احمد غيطان نالقناطر الخي  55.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

40666
ن
يةكريم دمحم سيد كيالن نالقناطر الخي  107.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةكريم هاشم ساىم دمحم40667 نالقناطر الخي  15منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد دمحم احمد عبدالرازق40668 نالقناطر الخي  34.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد دمحم صالح الدين40669 نالقناطر الخي  47منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد ممدوح شحاته سليمان40670 نالقناطر الخي  15.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي عزت محمود رمضان40671
يةدمحم اسماعيل لطفن نالقناطر الخي  15منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم حسن دمحم ابراهيم مهدي40672 نالقناطر الخي  8.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم داهش دمحم دمحم40673 نالقناطر الخي  4منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم رجب سيد دمحم عل40674 نالقناطر الخي  28.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم زىك عل زىك40675 نالقناطر الخي  14.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يف40676 يةدمحم سامح مصطفن ابراهيم خليل الشر نالقناطر الخي  29منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم شعبان عبده صبيح سويلم40677 نالقناطر الخي  24منشأة ابوالغيط ع م بني 

 اسماعيل40678
 
ى دسوق يةدمحم صيى نالقناطر الخي  24منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عادل فاروق ابراهيم40679 نالقناطر الخي  23.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم عالء سيد دمحم عبدالواحد40680 نالقناطر الخي  101منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم فتىح دمحم احمد40681 نالقناطر الخي  71منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي40682
يةدمحم فرج سالمه سيد دمحم لينى نالقناطر الخي  56منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي سالمه سيد40683
يةدمحم لينى نالقناطر الخي  54.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن40684 يةدمحم ماهر عطاهلل دمحم حساني  نالقناطر الخي  109منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم محمود سعد ابراهيم40685 نالقناطر الخي  12.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم نارص حسن سيدحسن ضيف40686 نالقناطر الخي  15.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم نارص دمحم عبدالعزيز40687 نالقناطر الخي  14منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف دمحم دمحم جالل40688 يةمحمود اشر نالقناطر الخي  56منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود زكريا نض عبدالمعطي40689 نالقناطر الخي  78.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود دمحم فرج دمحم40690 نالقناطر الخي  75منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود دمحم محمود عبيد ابراهيم40691 نالقناطر الخي  88.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود نحمدو دمحم سيد مفتاح40692 نالقناطر الخي  81منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمروان وليد مختار عبدالرحمن40693 نالقناطر الخي  93.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن احمد صالح ابو الحسن40694 نالقناطر الخي  81.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن احمد مصطفن احمد هيكل40695 نالقناطر الخي  91منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف عبدالحميد عبدالحافظ عبدالحميد40696 يةمصطفن اشر نالقناطر الخي  77.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن40697 ن سعيد شاهي   شاهي 
يةمصطفن نالقناطر الخي  70منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن دمحم مصطفن ابراهيم40698 نالقناطر الخي  48منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن عقيل40699  محمود ابوحسي 
يةمصطفن نالقناطر الخي  36منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي محمود طه اسماعيل40700
يةمصطفن نالقناطر الخي  36منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن هاشم ابو السعود احمد40701 يةهاشم حسي  نالقناطر الخي  75منشأة ابوالغيط ع م بني 

ف سيد يوسف عطيه40702 يةيوسف اشر نالقناطر الخي  81منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف رضا عل حسن40703 نالقناطر الخي  76منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف زايد عبدالحميد سيد40704 نالقناطر الخي  57.5منشأة ابوالغيط ع م بني 

ي دمحم بهجت40705 يةيوسف عرنى نالقناطر الخي  67منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف دمحم فوزي سيد احمد40706 نالقناطر الخي  65منشأة ابوالغيط ع م بني 

يةاشاء عيد عبدالخالق محمود40707 13عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم عبدالقوي دمحم40708 91عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ه خميس احمد سيد40709 يةامي  90.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي فتىحي علي40710 ه عبدالننى يةامي  75.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةايمان رسىمي عباس سالم40711 54عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةايه سيد سعيد احمد40712 63.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 



يةايه دمحم عبدالننى سويلم40713 59عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةايه محمود رجب حسن40714 26عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي طارق عبدالحميد عيد40715
يةبرلنن  32.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةتف  ايمن دمحم يوسف40716 102عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةجومانه دمحم احمد دمحم40717 103.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةجومانه دمحم سعيد دمحم40718 113.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه محمود احمد محمود40719 116عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةحمده حسن سالم سالمه40720 116عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم دمحمين سليمان40721 يةحني  88.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي ابوزيد40722 يةدنيا سيد شلنى !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةرانيا عابد احمد سليمان40723 96.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةرحمه هليل دمحم سيف40724 67عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

وك40725 يةرشا ساىمي سيد ميى 79.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةروان احمد علي سليمان40726 83.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي مهدي عبدالرؤف40727
يةروى مصطفن 121.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةريم زينهم محمود عبدالعزيز40728 82عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةزينب حمدان عبدالمنصف ابراهيم40729 60.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةزينب دمحم سعيد سويلم40730 10.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةزينب دمحم علي دمحم40731 96عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةسما اسامه فوزى عبدالصادق40732 109عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةشهد سيد عبدالفتاح سيد40733 86.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةعايده دمحم رمضان دمحم40734 44.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

 دمحم40735
 
يةفرحه دمحم شوق 19.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةفوزيه سيد عبدالمقصود حسن40736 !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةماجده خالد عبدالحميد عل40737 106عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن40738 يةمديحه حسن عواد حسي  120.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ف دمحم احمد40739 يةمنه اشر 111عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةمنه سيد عبدالهادى حنفن40740 40عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةمىاده عبدالعليم مصباح عبدالعليم40741 119.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةنجالء فريد دمحم سيد40742 72.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةندا سيد سالمه سيد40743 15.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةنورا مصطفن سيد احمد40744 135.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم سيد40745 يةهاجر حسي  73.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةهاجر هشام ابو الخي  حسن40746 81.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةهنا دمحم عرنى غمرى40747 57.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيشيه حسن ابو الخي  حسن40748 105عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيمنن احمد احمد احمد40749 123.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم زينهم ابراهيم عطيه40750 87عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةابوشيع سيد ابوشيع عطيه40751 56عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ابراهيم دمحم سيد40752 84عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم احمد حسن40753 !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم احمد سالمه40754 25عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن40755 يةاحمد دمحم عبدالعظيم حسي  !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم لطفن عل40756 60.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةادم ربيع محمود دمحم40757 85عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم ابوشيع عبدالخالق محمود40758 64.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم نعيم دمحم طلبه40759 110عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةاسماعيل وليد اسماعيل سيد40760 26.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ف احمد دمحم دمحم40761 يةاشر 71عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةامي  دمحم عطا عبدالعال40762 94.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 



يةبالل دمحم عبدالجليل دمحم40763 63.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةجميل طه رجب حسن40764 !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةحسن دمحم حسن عبدالعال40765 123.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن سالمه40766 ن سالمه حسي  يةحسي  11.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي احمد40767 ي صابر خفاجى يةخفاجى 15عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةرجب جمعه متوىل جمعه40768 30.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةرجب دمحم متوىلي جمعه40769 44.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةزياد احمد جمعه عبداللطيف40770 38.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةسعد عبدالموجود سعد دمحم40771 33.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةسيد انور سيد عواد40772 42عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن سيد40773 يةسيد عاطف حسي  35.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةشهاب عطية بكر سيد40774 21.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةعادل سيد عادل سيد40775 73.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن صابر جابر حنفن40776 34.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالعزيز ياش عبدالعزيز دمحم40777 71.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةعمر دمحم عبدالعاىط سالمه40778 18عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةكريم سيد حلىم ماهر40779 51عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي مصباح عبدالعليم40780 يةكريم عبدالننى 59.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم سيد دمحم40781 51.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- دمحم احمد فاروق محروس 40782 74عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم اسامه سعيد ابراهيم40783 102.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم اسالم فريد لبيب40784 93.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي سويلم40785 ف عبدالننى
يةدمحم اشر 78عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم جمال هاشم عدىلي40786 78عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ن رمضان دمحم40787 يةدمحم حسي  33.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم خالد عمر احمد40788 42.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم خالد دمحم عل40789 48عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سعيد شعبان عبدربه40790 88عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرازق سالم سالمه40791 110عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم متوىل جمعه40792 17.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محمود احمد عبدالمطلب40793 23عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وليد سمي  محمود40794 59عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ف نجاح عبدالعاىطي40795 يةمروان اشر 85عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ي محمود40796
يةمروان عمرو حنفن 70عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن رمضان لطفن عبدالمومن40797 33عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

ى دمحم40798  شعبان خي 
يةمصطفن !VALUE#عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن عادل حسن عل40799 7عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةناجى دمحم سالم سالمه40800 31.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ايهاب جمعه عبداللطيف40801 39عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف جمال جمعه حسن40802 50عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف خالد جمعه عل40803 78عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف خالد سليمان دمحم40804 107عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف فتوح اسماعيل ابراهيم40805 66.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةجانا عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح40806 127سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةجنن اسماعيل دمحم سيد40807 128.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةرحمه اسامه يس ابراهيم40808 128.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ي عزىمي40809
ن
يةساندى فادي هان 125.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ن دمحم احمد40810 يةمريم حسي  106.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ي40811 يةمريم يوسف دمحم صيى 134سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةمنن دمحم حامد دمحم40812 54سما الخاصة عرنى القناطر الخي 



يةندى رمضان صالح عل مدكور40813 107سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ي40814
يةنور فوزي هالل مصطفن 116سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةيارا شاكر سعيد ابراهيم40815 127.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةاحمد دمحم سالمه عل40816 98.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ن40817 يةجابر اسماعيل جابر حساني  110سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةعبدالحميد سيد عبدالحميد مصطفن40818 104سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةعبدالرحمن هشام كمال السيد40819 117.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ن40820 يةفوزى وليد فوزى فرحات عبدالغنن الشي  67سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةدمحم ابو شيع فتىح همام40821 120سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ن40822 ن خليل امي  يةدمحم امي  82.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةدمحم رسالن عبدالعزيز رسالن40823 94سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ى اسماعيل اسماعيل40824 يةمحمود النمي  97سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةمحمود عل عبدالعليم عمار40825 110.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةمحمود عمرو محمود فتىح40826 116.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةمحمود مسعد سالم شعبان40827 83.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةيوسف سمي  ابراهيم احمد40828 120.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

ن40829 يةيوسف سيد دمحم محمود شاهي  91.5سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةيوسف عماد عبدالحليم حجازى40830 84سما الخاصة عرنى القناطر الخي 

يةجنن ايهاب عبدالسالم راغب عبدالسالم40831 123.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةروضه رائد سيد دمحم40832 128.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمرفت وائل سعد عبدالباسط40833 127.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن احمد مصطفن40834 108.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةنه عيد صالح عبدالغنن احمد40835 83سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةنيجار فؤاد شاج الدين السيد بشادي40836 132.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

 مصطفن متواىل40837
ن
يةهمسه هان 133.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةزياد دمحم وحيد سيد40838 112.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعبدهللا حازم عبدهللا حلىمي سالم40839 126.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةعمر مصطفن جمال احمد40840 123سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم40841 119سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

ن عبدالفتاح عبدالدايم عبدالفتاح سيد40842 يةمعي  95.5سما الخاصة لغاتالقناطر الخي 

يةجنا احمد مرس اسماعيل40843 116.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

ن سالمه40844 يةحبيبه سالمه حسي  60.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةرقيه فارس عطا هللا عبدالمقصود40845 130.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةريهام ايهاب لطفن نادى40846 133روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةسلىم مهدي دمحم عبدالفتاح40847 86.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةسندس ايمن محمود دمحم40848 88.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةشهد دمحم عزت عبدالحليم40849 56.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةشهد هالل عطاهللا عبدالمقصود40850 122.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعبي  اسماعيل فتوح اسماعيل40851 106روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةفاتن دمحم الجوهرى دمحم40852 117.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةلليان دمحم جمال احمد40853 130.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةملك حسام دمحم عبدالننى40854 120.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةمنة هللا اسامة عيد ابو العال40855 124روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم عبدالطيف دمحم40856 125روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةنغم دمحم موس ابو مسلم40857 111.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةنور الهدى عبدالسالم عبدالغنن عبدالغنن40858 80.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

 قطب40859
 
ن اسامه شوق مي  يةني  120.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم دمحم40860 127.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم سيد ابراهيم احمد40861 124.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد سعيد همام زعيمة40862 109.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 



يةحسن سيد حسن سالمه40863 115.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

40864
 
ن دسوق يةراىم محمود حسي  116روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

40865
ن
يةزياد احمد حسن النعمان 118.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةزياد دمحم جمال احمد40866 128.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

ن دمحم40867 يةطارق عمرو حسي  120.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرازق ندا عبدالرازق دمحم40868 52.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

ن40869 يةعبدالرحمن بهاء نض حساني  98.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن نبيل مرزوق احمد40870 127.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدهللا سيد عبدالكريم سيد40871 120.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالهادى دمحم سعيد عبدة40872 126.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةعمر دمحم ابراهيم منصور40873 129روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةفارس دمحم عبدالسميع دمحم عبدالعال40874 123.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

وك عبدالرحمن همام40875 يةدمحم ميى 129.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن حلىم تامر سيد40876 119روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

ف صابر فهىم40877 يةمينا اشر 120روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف عماد الشناوى نض40878 125.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف نور الهادى مصطفن عل40879 129.5روضة مض الخاصةالقناطر الخي 

يةاسماء ابراهيم عبدالسالم دمحم سيد عيد40880 118خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاسماء سمي  عبدالعزيز دمحم40881 58.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةامنيه معروف دمحم السيد40882 55.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ه سيد عبدهللا دمحم40883 يةامي  54.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ه وليد دمحم صابر40884 يةامي  100خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةايه سالمه عبدالننى عبدالعزيز40885 109.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن40886 يةحبيبه ايهاب عوض حسني  101.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةحبيبه ساىم محمود دمحم40887 113خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدنيا احمد سعيد فريد40888 104.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةرحمه صادق فتىح عل40889 54خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

40890
 
يةروميساء محمود عل دسوق 62.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يف زغلول احمد40891 وق شر يةشر 81خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن40892 يةشهد شعبان مغاورى حساني  72.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةصباح عني  محمود حسن سالمه40893 85.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفاطمه حرنى سيد سيد40894 67.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفاطمه خالد حمدى دمحم40895 89.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفرحه سويلم سعد دمحم سويلم40896 94.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفرحه كمال خالد عبدالعال40897 81خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن40898 يةقمر سعيد اسماعيل امي  18.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمريم عبدالظاهر ابراهيم سعودى40899 90خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةملك احمد رمضان دمحم40900 84.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمنة هللا سعيد احمد دمحم40901 98.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ف محمود دمحم شعبان40902 يةناديه اشر 88خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةهدى رمضان دمحم ابوشيع السىحن40903 35خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن عيد مسلم سليم40904 يةياسمي  79خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن محمود سيد احمد40905 يةياسمي  47.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

 عل40906
 
يةيمنن ايمن دسوق 78خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةابراهيم سيد ابراهيم سيد سيد ابو المجد40907 36خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةابراهيم عاطف ابراهيم عبداللطيف40908 46خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ف عبدالعزيز عبدالمنعم40909 يةاحمد اشر 32خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ف محمود رزق ابو النيل40910 يةاحمد اشر 87.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد حمدى سيد سيد حديش40911 50.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد سالمة يوسف حسن40912 91.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 



يةاحمد عاشور احمد احمد دمحم40913 85.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد عاطف دمحم عبدالمطلب40914 133خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد عماد بركاوى دمحم40915 133خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

 محروس40916
 
يةاحمد عمرو شوق 69خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد فؤاد شعبان دمحم كمال يحن 40917 73خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم سعد احمد خفاجى40918 113خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد منصور كمال عبدالمطلب منصور40919 119.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحمد نارص سليم سالمه40920 29.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةادم اسامة ربيع دمحم عطيه40921 50خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاسالم ابراهيم عرفه ابراهيم40922 67.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاسالم جمال زينهم محمود دمحم40923 59.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةحافظ دمحم حافظ عيد40924 65خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةحسن ابراهيم محمود دمحم40925 46خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن دمحم عل40926 يةخالد حسي  40خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةخالد سليم سليمان سليم40927 58خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةزياد عماد صبىح دمحم40928 82خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسعيد دمحم سعيد حامد االرنب40929 74خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسعيد يحن  حافظ حسن رواش40930 53.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسالمه ابو شيع سالمه دمحم40931 89خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسليم راضن سليم سالمه40932 77خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسمي  سيد سمي  سعيد40933 79خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسيد ايمن سيد احمد40934 92.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةسيف مصطفن جمعه احمد40935 40.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةشهاب مصطفن عبدالغنن احمد40936 112.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةصالح فتىح صالح دمحم40937 88.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةطه رضا طه دمحم ابو النيل40938 95خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعادل دمحم عادل سليمان40939 131خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن تامر صابر زايد40940 125.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن رجب خالد40941 يةعبدالرحمن حسي  77.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رضا محمود دمحم40942 75.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عل عبدالمحسن ابراهيم40943 114خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن محمود دمحم عبدالعزيز40944 127خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدالكريم دمحم ابوشيع شحاته بكر40945 128خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدهللا انور عيد احمد صالح40946 119خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم سعيد مصطفن40947 22.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم عبدهللا عل40948 79خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعبده حامد عبدالمنصف حامد عويس40949 87خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعل يىح الطنطاوى دمحم40950 8.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعمر سمي  احمد محمود40951 3.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعمر عبدالمومن عبدالجيد ابراهيم40952 122خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعمر دمحم حسن دمحم40953 124خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةعمر دمحم سالم عبدالرحمن قنديل40954 133.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

 يحن 40955
يةعيد دمحم عيد طوجن 97.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفارس دمحم سيد احمد40956 78.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفتىح رافت سيد اسماعيل40957 28.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةفتىح عبدالعزيز فتىح دمحم ابوالمجد40958 82.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةكريم ايمن عبدالعزيز عثمان40959 113خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم ايمن فتىح اسماعيل40960 13خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم ايهاب ربيع دمحم40961 55.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن عبدالعال40962 يةدمحم جمال حسي  20خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 



يةدمحم سليم دمحم دمحم سويلم40963 72.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةبسيطه- دمحم شعبان صابر عواد 40964 77.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم صالح رجب صالح عسكر40965 47.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةبسيطه- دمحم عادل عبدالحميد محمود 40966 74.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالغفار ابرهيم عبدالغفار دمحم40967 76خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم عصام دمحم عبدالننى40968 104خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم كريم فايز دمحم40969 110.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم مرزوق عبدالمجيد السعيد40970 115.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةدمحم يوسف عبدالحميد سيد40971 56.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةبسيطه- محمود حازم السعيد احمد السيد 40972 88خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن عبدالحميد40973 يةمحمود رمضان حسي  44خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمحمود عبدالعزيز دمحم محمود الكرداس40974 29.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمروان احمد عثمان عمر عطا هللا40975 131خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمصطفن صابر زىك عل40976 62خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمصطفن عماد عبدالرازق عبدالعزيز سلطان40977 51خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم سيد محمود40978 21.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةوليد ساىم خليفه رمضان خليفه40979 94.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

ن40980 يةياش حمزه عبدالمجيد حسي  131خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةياش خالد سالم سالمة فرج40981 89.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف احمد سيد عقل رافع40982 91خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف احمد فرماوى فرج ابراهيم40983 108.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف سالمه عل دمحم ابراهيم40984 110.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم زكريا ابراهيم40985 108.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عبدالجواد دمحم خليفه40986 117خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عطيه يحن 40987 109.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف محمود مرجان محمود رمضان40988 127.5خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةيوسف مصطفن سعد دمحم دمحم40989 129خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

 شحات حامد دمحم40990
ن
يةيوسف هان 133خالد بن الوليد ع شلقانالقناطر الخي 

يةاحالم سامح محسن رجب صالح40991 82شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء رجب محمود عبدالخالق دمحم40992 88شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء رضا صالح الدين دمحم مرس40993 56شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء سامح عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم40994 87.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء سمي  دمحم سيد عبدالعال خفاجى40995 116شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء عبدالعال محمود ابوعرب40996 126.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم عبدالتواب محمود دمحم40997 46.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم كمال احمد حسن حمزه40998 43شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسالم عزت سالم عزت سيد40999 62.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ابراهيم ابراهيم ابراهيم االشقر41000 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ابراهيم جاد عبدالرازق جاد41001 29.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ابراهيم دمحم ابراهيم نبهان41002 52.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء احمد عبدالصادق محمود احمد41003 82شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء حسام عبدالمنعم حامد عل41004 118شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء رفعت عل رجب صالح41005 95.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء سامح دمحم بيوىم دمحم41006 67.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء سعيد عطيه عبدالعزيز خفاجى41007 86شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء فيصل حامد سيد حامد41008 113شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم احمد وهبه رواش41009 87.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم حامد دمحم ابوالسعود41010 128.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم محمود عبدالخالق دمحم41011 99شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء محمود سعيد محمود البوسط41012 88شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةاسماء مصطفن احمد عبدالرحمن عبدالرحمن41013 68شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء مصطفن دمحم خليل المهدى41014 69.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- اسماء نارص ابوشيع ابراهيم حجاج 41015 89.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

41016
ن
يةاصاله دمحم شعبان سالمه الحلوان 31شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء ايمن دمحم عواد مسلم41017 136.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء رجب عبدالعال عبدالعال ابوزيد41018 123.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء سند محروس حسن عبدالرحيم41019 139شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء عل احمد عل الشناوى41020 90شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء عمادالدين دمحم محمود شاكر41021 121.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء نارص فاروق مجاهد دمحم41022 65شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامال ايمن عيد منصور41023 21.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامال دمحم هيبه حامد مهران41024 113شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 سعد عبدهللا سعد الوكيل41025
ن
يةامان 93.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامل بدر عبدالننى خليل عطاهللا41026 107شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامل رجب عبدالعزيز سيد سيد41027 93شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامنيه حجاج صالح سيف41028 100.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةامنيه مجدى دمحم سيد زهران41029 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ه احمد دمحم عبدالبارى خليل41030 يةامي  69.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ه بدرى شاكر سيد مهران41031 يةامي  96.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ه طارق دمحم صابر سيد41032 يةامي  70.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 خليل عبدالغنن41033
 
ه مجدى دسوق يةامي  133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ه دمحم محمود شعبان عبدالسالم41034 يةامي  52.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف احمد عبدالمقصود احمد41035 يةامينه اشر 45.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةانعام مجدى دمحم سيد زهران41036 52.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايات عل دمحم عبدالهادى ابوبكر41037 115شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايات نصار دمحم عبدالغنن محمود41038 116شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان ابراهيم كمال ابراهيم حجاج41039 45شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف سمي  شحات عبدالعال عطاهللا41040 يةايمان اشر 85شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان خالد عالم حسن عالم41041 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان رمضان مصطفن احمد جادالرب41042 64شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يف محمود ابوشيع عبدالرازق41043 يةايمان شر 98.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان فايز محمود عبدالغنن حموده41044 105.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم انيس عبدالعزيز فرحات41045 136.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم دمحم وجيه احمد41046 16.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان محمود طه صاوى عبدالعليم41047 79شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان مصطفن عبدالعزيز عبدالجواد سليمان41048 119.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان وائل شعبان ابراهيم دمحم41049 71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن زىك41050 يةايمان وفدى صبىح حسي  112شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايناس دمحم احمد محمود عبدالمجيد41051 21.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه احمد فؤاد حسن عزب41052 132شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم عني  بدر41053 يةايه اشر 134.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه خالد سالمه منصور سالم41054 83.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه خالد دمحم رشدى عمرو41055 20.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه عبدالجواد محمود عبدالجواد عبدالجواد41056 48.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم سعد دمحم عل41057 122.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم عبدالعزيز سيد عطاهللا41058 102.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله طارق احمد حميد احمد41059 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله عماد توفيق رفعت احمد41060 91.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله عمرو احمد عبدالننى سالمه41061 88.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41062 يةبسمله دمحم حمدى يحن  حساني  83شلقان ع بناتالقناطر الخي 



41063
ن
يةبسمله دمحم سليمان سالم الحلوان 104.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم عامر زيد عامر41064 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله محمود رمضان محمود الجباىل41065 67.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمله نارص عبدالعزيز محمود ذىك41066 77.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمه رمضان حمزه دمحم حمزه41067 49.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمه سيد سعيد سيد دمحم41068 8شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت سيد عواد السيد ضيف هللا41069 47شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت ظريف زكريا ابراهيم حسن قشوه41070 108شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت عامر دمحم عامر بوشه41071 116.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت عبدالرحمن ربيع عبدالرحمن عبدالرازق41072 122شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت وليد عبدالظاهر عبدالغنن دمحم41073 90.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبوس خالد سيد دمحم ابراهيم41074 66شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةتسبيح دمحم حسن مصطفن احمد41075 103.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةتسنيم ابراهيم دمحم توفيق زيدان41076 123.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةثريا محمود جمال طوجن يىح41077 102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجنه توفيق دمحم سيد راشد41078 41.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجنه سيد سعيد السيد الصباغ41079 24.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن االمي  عبدالعزيز عثمان قشوه41080 115.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم41081 يةجنن عاطف غمرى امي  129شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجنن دمحم رمضان عبدالحميد41082 119شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجهاد سيد دمحم خليل ابراهيم41083 84.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةجهاد نارص صابر عبدالمجيد عبده41084 70.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه بدر احمد مهران يونس41085 115شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه بهاء سعيد عبدالعزيز مرس عبدالجواد41086 129شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه تامر فتىح عباس41087 43.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سعيد عواد عبده ابراهيم41088 65شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سالمه رمضان مغرنى41089 97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد جالل عبدالرحمن قنديل41090 92شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد رمضان سيد رزق41091 74.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد دمحم السيد االصفر41092 66شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عزالدين عبدالفتاح احمد حسن41093 90شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عمر دمحم دمحم الشناوى41094 34.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه عمرو عيد عبدالننى دمحم41095 71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم ابوشيع شحاته بكر41096 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم جالل محمود عبدالجواد41097 29شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم صبىح شعبان عاشور41098 114.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه محمود دمحم محمود برع41099 134.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه نارص احمد سالمه سيد41100 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 ربيع عبدالرحمن عبدالرازق41101
ن
يةحبيبه هان 111.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه وائل صبىح اسماعيل شعبان41102 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه وليد حسن دمحم حسن41103 78.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةحسنه دمحم رمضان عل41104 16شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى41105 يةحنان عمرو سيد عبدالغنن الحضن 65.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن حازم احمد احمد سيد ابوالعال41106 يةحني  134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالرحيم عل عبدالرحيم41107 يةحني  78شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةخلود خالد سعيد عبدالننى دمحم41108 107شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41109 يةخلود محمود سعيد محمود حسي  62.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةداليا سامح سمي  سيد احمد41110 46شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةداليا سويلم سعد دمحم سويلم41111 24شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةداليا عمر عبدالعليم عبدالخالق عرب41112 85شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةدعاء حامد دمحم حامد عل41113 122.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء ربيع سيد دمحم رمضان41114 78.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء سامح محمود عبدالمجيد الفيوىم41115 113.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى41116 يةدعاء دمحم عبدالننى دمحم الحضن 108شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء دمحم عواد عبدالفتاح حسن41117 85.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء محمود محمود دمحم عبدالحفيظ41118 120.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى صالح الدين سيد سليمان41119 يةدنيا خي  11.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 ابراهيم عبده41120
 
 اسماعيل دسوق

 
يةدنيا دسوق 89.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا سيد فهىم مهدى دمحم41121 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا دمحم كمال دمحم عبداللطيف41122 60شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا وحيد دمحم عبدالرؤف ابراهيم41123 53شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا احمد محمود عبدالوهاب محمود41124 116.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا رامز دمحم احمد رامز41125 40.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا سيد رمضان سالمه شافع41126 96.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- دينا دمحم سيد فهىم زايد 41127 96شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرانا دمحم حسن دمحم عابدين41128 56شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةراندا سعد صبىح عبدالغفار خفاجى41129 104شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرانيا بدوى دمحم ابوشيع السىحن41130 14شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرباب سيد سعيد قاسم ابراهيم41131 112.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41132 يةرحاب سيد عبدالقادر عبدالصمد حسي  114.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرحاب عالء دمحم دمحم عثمان41133 111.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه احمد جمعه احمد عفيفن41134 9شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه مدحت رمضان سليمان عريض41135 87شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه ممدوح دمحم عبدالعزيز ابراهيم رافع41136 123.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم كامل احمد السيد41137 يةرشا حسي  26شلقان ع بناتالقناطر الخي 

اره41138 يةرضا جميل رمضان عل دمحم شر 111شلقان ع بناتالقناطر الخي 

41139
ن
يةرضا راشد حسن راشد الحلوان 126.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرضا سيد سند دمحم رمضان41140 83.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوى سيد عطيه عبدالعزيز عطيه41141 108.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يف سيد محمود سالم41142 يةرضوى شر 74.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرقيه ابراهيم عبدالجبار دمحم عل41143 130.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرقيه احمد عبدالحق رفاع قشوه41144 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41145 ف سيف هللا عبدالنعيم حسي  يةرقيه اشر 131.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةرقيه حسن ابراهيم راشد حسن41146 89شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- رقيه ربيع احمد عبدالحليم حموده 41147 96شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41148 يف دمحم محمود حساني  يةرقيه شر 108.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان اسامه احمد محمود اسماعيل41149 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان عهدى جالل عبدالرحمن قنديل41150 111.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان دمحم صالح عبدالمحسن شافع41151 113شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان دمحم عل احمد عبدالغنن41152 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان محمود دمحم احمد بدر41153 132شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروان نعيم محمود حسن محمود41154 47.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى41155 يةروان نوح دمحم عل الحضن 91شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه دمحم عل محمود شعبان41156 126شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب ابراهيم كمال ابراهيم اسماعيل41157 72.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب عيد حنفن عيد السيد41158 86شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب دمحم فتوح السيد سويلم41159 136.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةساره جمال حسنن الطباخ41160 76شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةساره سيد سعيد رمضان سيد41161 97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةساره سيد سيد عبدالرحمن موس41162 97شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةساره عبدالعزيز سعيد سيد عبدالعزيز41163 39.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةساره فرج ابوشيع محمود سيد41164 68شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالحكيم ابوعرب41165
 
يةساره نض شوق 124.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسحر عصام خالد عبدالخالق ابراهيم41166 30شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسعاد سمي  متوىل حسن خفاجى41167 49شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالقادر توفيق عطاهللا41168
ن
يةسعاد هان 84شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسعديه احمد دمحمى عبداللطيف ابوسليمه41169 55.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسعديه جمال سالمه عبدالعزيز رواش41170 56شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم احمد دمحم عبدالوهاب عبدالكريم41171 128شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم امي  دمحم مرس الصعيدى41172 105.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم عاطف فتىح سيد قشوه41173 88شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم عماد سالمه دمحم حريش41174 113.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسلىم وائل رجب حسن عفيفن41175 134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسما حسينن حلىم مرس ابراهيم41176 63شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسما عماد رجب حسن عفيفن41177 112.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسمر مجدى عبدالرحمن دمحم41178 75شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسميه مصطفن دمحم سيد خفاجى41179 102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 حسن سالم احمد41180
ن
يةسناء هان 106.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس احمد دمحم محمود عطاهللا41181 96شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس سمي  دمحم عبدالقادر الوكيل41182 108شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس عمرو نبوى حامد دمحم41183 93.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم ابراهيم محجوب اسماعيل41184 52شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم41185 70.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم ابراهيم نض دمحم41186 81.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم ابوشيع عبدالقادر حريش41187 76شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسندس محمود عبدالحميد احمد محمود41188 81.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- سندس ممدوح عادل عل سعد سالم 41189 80.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسهي  احمد مهدى عبدالمحسن محمود41190 93.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسهي  جمال مهدى دمحم عبدالعال41191 99.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةسهيله عبدالعزيز سيد امام سعيد41192 122.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41193 يةسيده سالمه جمال سالمه حساني  47.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق احمد عل مصطفن السيد41194 يةشر 24.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق احمد غريب احمد غريب41195 يةشر 130شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف محمود محمود عبدالعال41196 وق اشر يةشر 127.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق انور شحات صاوى بندق41197 يةشر 61شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق حماده سيد صالح االصفر41198 يةشر 49.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41199 وق رافت سيف هللا عبدالنعيم حسي  يةشر 126.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالهادى شعبان41200 وق عاطف حسي  يةشر 104.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق عبدالمعبود احمد المطراوى عبدالمعبود41201 يةشر 66.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق عرفات سعيد عباس دمحم41202 يةشر 39.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق عل عبدالمؤمن احمد صالح41203 يةشر 125.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

وق دمحم كمال دمحم عطاهللا41204 يةشر 124شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن يىح41205 يةشمس وليد محمود حسي  120.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم نعيم قطب عبدالرازق41206 125.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابوالسعود دمحم دمحم سالم41207 73.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد تامر كمال عل فاضل41208 104.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد حسن حافظ نض زهران41209 99شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد عفيفن عطيه41210 يةشهد حسي  101شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد خالد صالح دمحم حسن عكه41211 51شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد رجب عيد دمحم سيد41212 61.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةشهد رمضان فتىح ابوعقده41213 51شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد رمضان دمحم مصطفن جاد عطاهللا41214 89.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سمي  شافع عبدالحميد شافع41215 101شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سيد دمحم عواد عواد41216 87.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سيد دمحم غريب رمضان41217 136شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد شحات سيد سيد عل ابوناف41218 70.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد شكرى شحات سيد رافع41219 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد شكرى عبدالمنعم دمحم دمحم41220 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد طارق حنفن محمود خليفه41221 131.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عاطف صالح صابر دمحم41222 52شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عرفه عبدالوهاب عبدالفتاح سيد احمد41223 136شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عصام دمحم جابر هارون41224 73شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد كريم دمحم رجب عامر41225 71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد مجدى توفيق رفعت عطيو41226 103شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم جالل عيد جالل41227 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم عاشور عامر دمحم41228 68.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن41229 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد محمود سيد كمال عبدالعزيز خلف41230 92شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد نورالدين احمد توفيق زيدان41231 113شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 سيد كمال السيد رجب41232
ن
يةشهد هان 117.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد وائل شور سيد عبدالعزيز41233 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشهناز دمحم عل دمحم حسن41234 42.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشوق حافظ عاشور مهدى ابوعرب41235 13.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشوق دمحم عبدالمؤمن سيد عبداللطيف41236 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء احمد صالح مهدى دمحم41237 137.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عل41238 ن سيد امي  يةشيماء امي  65شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء حمدى صبىح حامد االرنب41239 109.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء سالمه رمضان سالمه اسماعيل االصفر41240 118شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عاشور رجب عثمان عطاهللا41241 93.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عبدالننى عبدالمنعم صاوى عبدالعليم41242 22.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء عل عبدالغنن مرس احمد41243 10شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن اسماعيل41244 88.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم فرج حسن خفاجى41245 129شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصابرين عل ابراهيم عل دمحم41246 60شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصباح عبدالننى جمال محمود عبدالننى حجاج41247 71شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصباح دمحم شحات عبدالمؤمن االصفر41248 87.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصباح محمود فؤاد فرج خفاجى41249 127.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصفاء سعيد حسن عبداللطيف عل41250 75شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةصفيه سالمه عطيه عبدالعزيز خفاجى41251 87.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةضىح خالد ابراهيم سليمان ابراهيم41252 115.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةضىح هيثم سعيد محمود41253 120.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعايده رائد مبادر دمحم مبادر41254 66.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعبله عيد طوجن دمحم سعد41255 108.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعزه احمد عبدالمنصف حامد احمد41256 76شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعزه عرفه محمود حافظ عطاهللا41257 50شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم الشناوى41258 يةعزيزه سيد حسي  17.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعزيزه صالح رجب ابراهيم عبده41259 62شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعزيزه عصام حنفن نض زهران41260 116.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعزيزه دمحم رمضان رجب مصطفن41261 68شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةعال عماد عبدهللا قطب بركات41262 107.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةعليه محمود فتىح خليل طلحه41263 35شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةغاده كمال عل كمال عبدالعزيز41264 22شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء محمود مصطفن احمد بوشه41265 89.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه جمال حسن عبدالعزيز ابراهيم41266 78.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن عبدالعال عواد عبدالعال41267 74.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن مسعود41268 يةفاطمه حسن مسعود حسي  97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى دمحم كمال عبدالعزيز يىح41269 يةفاطمه خي  119شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه طاهر سيد محمود سيد41270 117شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عاطف محمود عل شافع41271 122شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالعزيز سيد عامر ابراهيم41272 115.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالغنن مصطفن عبدالغنن حسن41273 76.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عمر سليمان عبدالجواد سليمان41274 95.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه كمال مغاورى صادق عطاهللا41275 89.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه كمال نعيم سعد خفاجى41276 25.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى عبدالمؤمن السىحن41277 يةفاطمه دمحم خي  92شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عويس41278 يةفاطمه دمحم عبدالمنعم حسي  46شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه نارص دمحم سالم دمحم اللو41279 25.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه نبيل احمد دمحم امام41280 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح احمد عل احمد ابراهيم41281 48.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح خالد محمود محمود دمحم عبدالعال41282 89شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح رضا عاشور ابراهيم عبداللطيف41283 60.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح صابر رمضان سليمان بندق41284 130.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح صادق دمحم صادق عطاهللا41285 41.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرح عل احمد صالح ابراهيم41286 79.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه ابراهيم رمضان عبدالهادى محمود41287 65.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه شعبان احمد سيد حديش41288 82.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه كمال عطيه امام رشته41289 107.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه دمحم فاروق احمد دمحم41290 94.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه دمحم مجدى دمحم ابراهيم41291 110شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفوزيه احمد سيد عبدالحليم سكر41292 50.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةقمر محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز41293 129.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةكريمه شحات سيد سيد عل ابوناف41294 81.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41295 يةالرا احمد اسماعيل سالم حسي  113.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةلياىل سيد عل احمد ابراهيم41296 71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةليل شعبان دمحم دمحم عبدالرؤوف41297 77شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةليل صبىح ابراهيم نض دمحم41298 69.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةماجده دمحم عطيه محمود ابوعوف41299 101شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةماجده محمود عبده عبدالحافظ41300 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمحاسن محمود عبدالمقصود مرس اسماعيل41301 71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمرفت زياد ابوالعال احمد ابوالعال41302 73شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمرفت عزام دمحم عل عوده41303 32.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمروه احمد عبدالعظيم ابراهيم منصور41304 30.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم دمحم مرس الجباىل41305 114شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم مصطفن حسن عل41306 72شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد عبدالهادى دمحم السماك41307 134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد فتىح لطفن ذىك41308 124شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم حسن فاضل41309 136شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف دياب دمحم حجازى41310 يةمريم اشر 96.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف محمود منصور عل41311 يةمريم اشر 104شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ايمن جمعه زىك عل41312 92شلقان ع بناتالقناطر الخي 



ن زايد41313 يةمريم ايمن رمضان حسي  102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم جميل دمحم عبدالحليم حموده41314 92.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم حسن عبدالمقصود احمد حسان41315 111.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم حماد عبدالمنعم حماد دمحم41316 90شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم حمدى دمحم دمحم سالم41317 62.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم خالد حافظ سيد ابوسليمه41318 86شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم خالد دمحم الجميل عبدالعال عطاهللا41319 104شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن النساج41320 يةمريم رجب مختار حسي  115شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم رزق سيد رزق سالم41321 109.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم رزق فاروق عني  بدر41322 126.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عرفه صابر شحات دمحم41323 108شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عرفه كمال محمود النساج41324 128شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عصام عطيه محمود ابوالمجد41325 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم احمد دمحم درويش41326 96شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالمنعم محمود حسن41327
ن
يةمريم هان 85.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم وجدى سعيد سيد ابراهيم41328 111شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم يونس جباىل عل شعبان41329 110.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى41330 يةملك احمد عاشور عبدالجيد الحضن 90شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك اسماعيل عرفه عبدالمنصف اسماعيل41331 47شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك بيوىم رمضان بيوىم سالمه41332 134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك سيد محمود عبدالغنن حموده41333 47شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك طارق رجب فاضل سلطان41334 22شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عبدهللا ساىم عبدهللا مجاهد41335 93.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عبدالمجيد سيد احمد عبدالمجيد41336 103شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41337 يةملك عمر دمحم محمود حساني  90.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عمرو سيد احمد عل سيد41338 92شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك دمحم رزق نايل دمحم41339 62شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز41340 120شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41341 يةملك نجاح دمحم نجاح حساني  95.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةملك نورالدين احمد توفيق زيدان41342 102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالجواد عبدالمؤمن عبدالجواد41343
ن
يةملك هان 121.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يف41344 يةملك وليد رمضان سليمان شر 102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 يحن  عبدالمطلب41345
يةملك يحن  عني  46.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنال عل عالم عل عبدالرازق41346 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنال محمود احمد محمود ابوعرب41347 97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا ابراهيم شحات السيد منتض41348 126.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا شكرى دمحم دمحم شوربىحى41349 64.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41350 يةمنة هللا صالح عبدالرؤف حسي  !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عاطف عبدالمقصود سعد ابوطالب41351 96.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عبدالسميع عثمان عبدالسميع ابوعرب41352 79شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا عبدهللا رجب عبدهللا عابدين41353 74شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا فتىح عيد احمد السىحن41354 78شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- منه هللا دمحم السيد مصطفن عبدالحليم 41355 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم حسن عبدالهادى دمحم41356 136شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه سيد احمد مصطفن احمد41357 65شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه عبدالننى عطيه لطفن زىك41358 134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه دمحم رمضان سيد عبدالغنن41359 97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه دمحم صبىح احمد عبدالمطلب41360 21شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه دمحم محمود بيوىم يونس41361 106.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه محمود دمحم ابراهيم نبهان41362 76.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةمنه مراد محسن مىح دمحم41363 56شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 فكرى سليمان عوده41364
ن
يةمنه هان 82.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحم41365 يةمنه وليد صالح حسي  97شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه وليد دمحم زىك41366 97.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنن سيد مصطفن دمحم احمد41367 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمنن عزت سعيد سيد دمحم41368 84شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمورد احمد سيد دمحم سالم41369 80.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةىم اكرم عزالدين جاب هللا عواد41370 98شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةىم دمحم غمرى ابراهيم مرس41371 33.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةىم محمود عفيفن محمود دمحم41372 112.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةىم ياش سيد فرج مرس41373 108.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

41374
 
يةمىاده رمضان سعيد رمضان دسوق 113.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةمىاده محمود عبدالسميع خليفه سليم41375 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

نا دمحم شحات عبدالمجيد41376 يةمي  123.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه سمي  عادل عبدالواحد طلبه41377 84شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه سيد فتىح ابراهيم جوهر41378 125شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه مجدى عبدالرؤوف عبدالمؤمن ابوعرب41379 92شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنجالء عبدالرحمن حسن عبدالرحمن رافع41380 46.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندا رجب جالل رجب سالمه41381 110.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندا شعبان رمضان دمحم عبدالتواب41382 105.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41383 يةندا عل احمد حسي  51.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندا دمحم احمد محمود شعبان41384 25.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندا دمحم دمحم دمحم عواد41385 69.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندا محمود ابوالمعاىط محمود زايد41386 87شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد موس41387 يةندى ابوشيع حسي  !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى احمد دمحم ابوشيع احمد41388 25.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ايمن دمحم عيد دمحم41389 122شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ايهاب عرفه عبدالغنن عوده41390 128.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى ساىم سيد عطيه دمحم41391 133شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عادل فتىح معتمد دمحم41392 109شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عبدالتواب دمحم احمد41393 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى عماد احمد صادق ابوعوف41394 130.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- ندى فتىح سعيد عبدالحسيب دمحم 41395 67.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةندى نارص غمرى حسن خفاجى41396 131شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم دمحم عبدالغفار ابراهيم41397 يةنرمي  51شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سمي  جمعه حمزه السيد41398 يةنرمي  101شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنسمه حمدى ابراهيم سيد41399 106شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنسمه هاشم محمود هاشم محمود41400 119شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنهله سمي  جمعه حمزه السيد41401 98شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنه صالح محمود شافع41402 98.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف عبدالفتاح السيد بدر41403 يةنور اشر 128.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنور صابر دمحم عبدالغفار الدجوى41404 100شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا ابراهيم كامل ابراهيم منصور41405 55شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا اسامه دمحم ابراهيم فرج41406 129شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا سند عبدالحافظ دمحم ابوعرب41407 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا عبدالرحمن سيد طه سيد41408 66.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان خالد رزق ابراهيم ابوعرب41409 95شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان عاطف شحات بدوى زهران41410 106.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان دمحم سليمان محمود سليمان41411 102شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان دمحم عل سالمه دويك41412 124شلقان ع بناتالقناطر الخي 



يةنورهان وليد خليل دمحم عرب41413 117.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ه دمحم صابر عبدالصمد فرحات41414 يةني  117شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر ابراهيم سالمه عل سالمه41415 103شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر احمد حمدى عبدالحسيب دمحم41416 104.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر احمد عبدالصادق عبدالعال41417 131.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر حسن دمحم محمود اسماعيل41418 102.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر ربيع سعد دمحم رافع41419 134.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر طلعت دمحم عبدالخالق دمحم41420 73.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

 حامد يحن 41421
يةهاجر عيد طوجن 94شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عيد عبدالننى دمحم هيكل41422 91.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم سيد عبدالخالق رواش41423 117.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم صالح عل دمحم41424 59.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41425 يةهبه حسام عزت سالم حساني  115شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهبه محمود سالم سالمه سيد41426 132.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن41427 يةهدى دمحم سعيد عطيه حسي  49شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهدىت مسعد محمود زىك زايد41428 117.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهدىه عواد موس سيد موس41429 32.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا احمد رشدى احمد شعبان41430 138شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا سيد صالح عبدالجواد محمود41431 103شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهنا عمرو عبدالعزيز ساىم رواش41432 56شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهناء جمال ابراهيم دمحم عطاهللا41433 55شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهناء عصام عبدهللا محمود عطاهللا41434 108شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهند احمد محمود عبداللطيف ابوزيد41435 73.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهند اسامه فرج امام فرج41436 96شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةهند حرنى دمحم رشيد عمرو41437 124شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةورده حسن شعبان صاوى عبدالعليم41438 106.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةوسام خالد رجب شحات سالم41439 132شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن ابراهيم ماهر ابراهيم خواص41440 يةياسمي  92.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن احمد ابراهيم عبدالقادر النجار41441 يةياسمي  125.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن امام41442 ن عواد امي  ن امي  يةياسمي  117.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

قاوى41443 ن انور عبدالمجيد محمود الشر يةياسمي  115.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن جمعه خالد عبدالخالق ابراهيم41444 يةياسمي  122.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن حسن سالم حسن دمحم بندق41445 يةياسمي  105شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سامح دمحم رشاد بيوىم41446 يةياسمي  112شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سعيد عبدالمؤمن سيد عبداللطيف41447 يةياسمي  81شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد رجب سيد دمحم41448 يةياسمي  115.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن طارق عفيفن عواد السىحن41449 يةياسمي  134شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عاشور محمود جابر عمار41450 يةياسمي  71شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ى41451 ن عبدالنارص متوىل عبدربه الحضن يةياسمي  60شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن عرفان غمرى ابراهيم مرس41452 يةياسمي  84شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن فيصل عبدالرحمن محمود عويس41453 يةياسمي  65.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن ياش طوجن عيد عويس41454 يةياسمي  114شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ن ياش عيد منصور عل41455 يةياسمي  71.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةيمنن ايمن رمضان حسن41456 120شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء ايهاب دمحم فتىحي علي هيبه41457 59.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- اشاء حامد دمحم حامددمحمالطويل 41458 19.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء سامح حسن دمحمجاد41459 100احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء سيد سعيد خليل ابراهيم41460 59احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء صالح رمضان علي سالم41461 129احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء عبدالحميد عبدالحميد رمضان عبدالحميد41462 111احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



يةاشاء دمحم عبدالعزيز عبدالخالق ابو سالمه41463 67.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد نض41464
يةاسماء احمد عبدالغنن 49.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد41465
يةاسماء سعيد عواض عبدالغنن 62.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41466 يةاسماء شحاتة سعيد شحاتة حساني  76.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم جابر دمحمجاد41467 123احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41468 يةاسماء دمحم حداد ابوالسعود حسب الننى 19.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم عبدالمنصف احمد ابراهيم عبدالباري41469 14.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود احمد 41470
يةمنقطع- اسماء محمود مصطفن !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاالء حامد عبدالعليم عبدالكريم حجاج 41471 13.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةاالء دمحم جمال فوزي دمحم41472 19احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن نوفل41473 يةاالء دمحم محمود حساني  124احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41474  الشلنى
ن يةاالء وليد دمحم رجب حسي  77احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ة عصام الدين سيد دمحمالحاج سيد41475 يةاالمي  72احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةالهام عامر عبدالحميد دمحم ريحان41476 18.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةامل عبدالستار عبدالرحمن دمحم ابو سالمه41477 102.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةامنيه عمر حسن احمد عمر41478 46احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ه احمد حلىم عل موس41479 يةامي  122.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ه حماده محمود ابراهيم عطيه41480 يةامي  124احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ه ساىمي احمد عبدالرحمن احمد41481 يةامي  99احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41482
ي سيد دمحمعلي الشبينن

ه عبدالغنن يةامي  111احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان بدر سيد موس بدر41483 118.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيد41484
ن
يةايمان جمال نجاح عبدالشاق 116.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان رمضان جالل دمحم سالم41485 18.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي موسي الجزار41486
يةايمان مسعد عبدالغنن 115.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41487 يةايه شحات احمد سيدبدوي المليىحى 122احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه عمرو دمحم محمود ابراهيم41488 95احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه دمحم جمال محمود بيوىمي41489 86احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه محمود رمضان عبدالمقصود عبدالحليم41490 56.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالهادي ابوشتيه41491
ي ساىمي مصطفن

يةايه مصطفن 93.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه وائل غمري عبدهللا احمدبدر41492 25.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسمله رجب السيد عبدالتواب ابراهيم41493 47.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسمله عمر فوزي سيدعبدالرحمن41494 101.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسمه ماهر ضيف هللا حسن موس41495 23احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- بسنت احمد احمد همام عقل 41496 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت احمد حسن عبدالمنعم41497 79احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

 حلينى41498
يةبسنت دمحم رفعت عبدالخالق مصطفن 57احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي كمال عبدالمقصود41499 يةبسنت دمحم عبدالننى 47.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت محمود احمد محمود السيد41500 122.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةتسابيح سعد دمحمي دمحمعثمان41501 116احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةتف  دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالحميدعجالن41502 109احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يف حسن سيد 41503 يةمنقطع- ثريا شر !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنات عبدالمحسن سيد حافظ دمحم41504 75احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنه دمحم احمد شحات عبدالحافظ41505 63.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنن طه دمحم عزت احمدسالم41506 106.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةجهاد حسام الدين فريد لبيب41507 125.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41508 يةجومانا دمحم حسن عطية علي حلينى 38.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد نض41509
ن عبدالغنن يةحبيبه حسي  63احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه حمادة دمحم شحات يوسف41510 76.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41511 يةحبيبه حمدي عبدالفتاح حرنى 42احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه سعيد ابوالفتوح ابو زيد نجم41512 120.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



يةحبيبه عادل سليمان جالل النفراوي41513 101احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم رفعت عبدالعظيم فوده41514 46.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةحفصه احمد شعبان دمحمعبدالقادر41515 90احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةحنان اسامة صالح عبدالتواب ابراهيم41516 42احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

 احمد علي سالمة41517
ن  علي حسي 

ن يةحني  62احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةخديجه شحات عبدالفتاح شحات عبدالحافظ41518 36احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ه دمحم عبدالعزيز سيدحسن41519 يةخضن 63احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةخلود رجب عبدهللا عواد منصور41520 87احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةداليا ماجد ابراهيم احمد موس41521 88.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةدعاء سيد عبدالمنعم سيد دمحم41522 20.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- دعاء نارص شعبان عاشور 41523 6.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةدلع محمود رسىمي دمحمابوطالب41524 26احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةدنيا حماده بدر عبداللطيف السيد41525 27.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةدنيا شعبان ربيع شعبان بدوي41526 42.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- دينا جودة علي احمد جادالرب 41527 6احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةدينا دمحم جوهر عبدالعزيز عبدالحميد41528 71.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه انور فرج عبدالمؤمن حسن41529 108احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه حماده مني  عبدالقوي احمد البليدي41530 66احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41531
ي دمحمعفيفن يةرحمه رافت وهنى 19احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيد41532
 
يةرحمه سيد شوق 31.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه سيد دمحم جمعة عودة41533 20احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم سيد عبدربه مرسي41534 94احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم محروس دمحم عبدالعزيز41535 12احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41536
ي عبدالهادي عبدالمنعم مصطفن

يةرحمه مصطفن 23.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي السيد41537
ن
ي عبدالشاق يةرحمه يحن  23احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرشا احمد رجب دمحم بيوىمي درويش41538 74.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41539
يةرضوة عمرو عطية عبدالعظيم علي عفيفن 79.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرقيه احمد سعد احمدعابد41540 86.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41541
ف سعيد عبدالمقصود السحين  يةرقيه اشر 108.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرقيه موسي دمحم موسي بدر41542 106احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةرنا عاطف دمحم حسن عابد41543 90احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةروان ماجد عبدهللا عبدالقادر منصور41544 36.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةروان وائل دمحم دمحمعثمان41545 129.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةروضه وليد عطيه حافظ41546 119.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةريم عمرو دمحم كامل شعبان حماد41547 106.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةريهام احمد عبدالمنعم ابوالسعودالجوهري41548 90احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي ابوسالمه41549
يةريهام حمدي سعيد شحات مصطفن 104احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةريهام دمحم كامل ثابت وهبه41550 64.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةزينب رمضان رجب مندوه دمحم41551 98احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةزينب سيد زىكي منصورابوطالب41552 80.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف 41553 يةمنقطع- زينب محمود رجب سالم مشر 21احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41554 يةساره ايمن عبالعظيم عبدالعزيز حساني  92.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41555
يةساره دمحم عبدالباسط عبدالمنعم مصطفن 31احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةسحر مصطفن دمحم مصطفن دمحمبدوي41556 98احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف سيد رحب عبدالفتاح 41557 يةمنقطع- سعاد اشر !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةسعاد صابر فوزي سالم محمود41558 88احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي فاروق السعيددمحمالمضي41559 يةسعاد صيى 86احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالعزيز احمد بركات41560
يةسلىم احمد مصطفن 71.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبده فخر الدين41561 يةسما صابر حسي  94.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةسما هيثم سيد محموداحمد41562 25.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



ف حسن ابو زيد ابو طالب41563 يةسمر اشر 127.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةسميه رجب عبدهللا عبداللطيف بدوي41564 127احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41565  حلينى
يةسندس احمد شعبان مصطفن 21احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةسندس سالمه شعبان دمحم حسن41566 134احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41567
ي دمحم عفيفن يةسندس دمحم وهنى 33احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم وجدي عبدالهادي علي41568
يةسندس مصطفن 72احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق ابراهيم فرج عبدالمؤمن41569 يةشر 88.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق حجاج محمود رضوان سليمان41570 يةشر 28احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق سامح عبدالحميد محمود 41571 يةمنقطع- شر 6.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق سعيد احمد دمحمسعدنارص41572 يةشر 38.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق عادل عرفه خليل قاسم41573 يةشر 68احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق عبدالهادي حامد عبدالهادي41574 يةشر 51احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق دمحم عبدالموجود مرس امام41575 يةشر 48احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق دمحم محمود عبدالمنعم مصطفن41576 يةشر 53.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وق دمحم هارون احمدعبدالمعطي41577 يةشر 72.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد41578
وق ياش محروس ذهنن يةشر 55احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشمس احمد شعبان احمددمحم بليحة41579 125احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم عبداالدايم عبدالعال درويش41580 122.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد احمد سعيد شحات ابوسالمه41581 111.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- شهد سيد عبدالعليم عبدالعال عجالن 41582 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41583
يةشهد عبدالمنعم عبدهللا حسن مصطفن 113.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد عبدالهادي فيصل عبدالهادي علي حسن41584 96.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالخالق41585 يةشهد دمحم رجب عبدالننى 53.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدربه ساره41586 ي عبدالننى
يةشهد مصطفن 76.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- شهد وليد دمحم عبدالرحمن علي نارص 41587 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم رسىمي احمد41588 37.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم عبدالهادي سالم علي41589 47احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةصابرين رمضان سالم احمد حرحش41590 48.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- صباح ضاجي علي عالم 41591 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةصباح وليد علي عبدالغفار نوفل41592 61.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- عبي  سالمه سيد عطيه عبدالحميد 41593 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةعزه ساىمي فوزي سالم محمود41594 137.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبدالغفارالطويل 41595 يةمنقطع- عزيزه دمحم سالمة حسي  39احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةعفاف محمود احمد سيد41596 60احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

 علي عبدربه41597
ي مصطفن يةعال صيى 77احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيدابراهيم41598
 
يةفاطمه ابراهيم شوق 84احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه ابوزيد عبدالكريم ابو السعود عواد مدكور41599 65احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف رجب عبدالمقصود بدوي41600 يةفاطمه اشر 75.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي دمحم سعد41601
ف مصطفن يةفاطمه اشر 38.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن شعبان احمددمحم41602 121احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41603 ي الشلنى
يةفاطمه حمدي دمحم عبدالغنن 133احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه رضا عبدالدايم عبدالعال درويش41604 101.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سعيد دمحم جمال الدين محموددمحم41605 76.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد راغب رمضان عبدالباري41606 129احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- فاطمه كرامة سعيد دمحماحمد 41607 5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم ابوشيع علي سالم41608 74.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41609 ن رمضان حساني  يةفاطمه منصور حساني  88.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وك41610 يةفايزه دمحم نحمده احمد ميى 46احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

وك41611 يةفايزه محمود نحمده احمد ميى 72.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي هاشم41612
يةفرح احمد حسن عفيفن 94.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



يف عبدالرحيم احمددمحمعبدالرحيم 41613 يةمنقطع- كاميليا شر !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريمه ايسم عبدالفضيل علي محمود41614 47احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريمه دمحم حجاج سيدمحمود41615 35.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحم سعددمحم41616 يةماجده اشر 95.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم احمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد41617 11احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم لبيب41618
يةمريم احمد مصطفن 53.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- مريم حامد كمال دمحمالجندي 41619 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم رضا حسن علي دمحم41620 31.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم رمضان سالمه سالم محمود41621 59.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم ساىمي عبدالمحسن ابراهيم بدوي41622 27.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم سالمه سيد كامل ابراهيم41623 94احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41624 ن رمضان حساني  يةمريم شعبان حساني  130.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عادل سيد عبدالغنن عبدهللا41625 102احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عبدالحافظ صالح عبدالحافظ دمحم41626 38.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عمر دمحم عبدالسالم سالم عمر41627 89احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عمرو عبدالمطلب جاد41628 94.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي حماد41629
يةمريم دمحم حسن مصطفن 90.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم كامل احمدعبدالحميد41630 27احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك رمضان صابر اسماعيل عبدالرحمن41631 64.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن مرسي خليل41632 يةملك شعبان صبىحي حسي  82.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي 41633 ي علي عبدالننى يةمنقطع- ملك عبدالننى 51.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك عبدالهادي علي عبدالهادي علي41634 49احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك مجدي سعيد عبدالخالق دمحم حميد41635 74.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41636
 
يةملك دمحم ابراهيم دسوق 62.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41637
يةملك دمحم رجب عبدالغنن 120.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةميار احمد ابراهيم عبدالواحد عبدالجواد41638 116.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنار يوسف حسن يوسف الطوانس41639 82.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41640 يةمنة هللا ايمن شعبان دمحمحساني  45.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة شعبان صابر عبدالرحمن ابراهيم سالم41641 59احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنه سعد عبدالكريم سالم عامر41642 80احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن احمد نوفل41643 يةمنه عمرو حسي  51احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنه دمحم رفاعي حبيب رفاعي41644 67.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- ىم ايمن محروس سعدابراهيم 41645 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن41646 يةىم دمحم ابراهيم دمحم حسي  84.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةىم دمحم علي دمحم41647 63.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن كامل ابو طالب41648 يةنبويه سالمه حسي  72احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنبيله عبده منطاوي فخر الدين منطاوي41649 100احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- نجالء باشا شحات عاشور 41650 13احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةندا وائل رمضان عبدالسالم ابراهيم41651 123احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى احمد رسىمي احمد ابوجندي41652 114.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى احمد عبدالعاىطي احمد فرحان41653 108.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى احمد دمحم شحاته41654 129.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى احمد دمحم منصور دياب41655 65احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف فاروق احمددمحم41656 يةندى اشر 22.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحم الشحات مرسي علي41657 يةندى اشر 29.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- ندى رجب شحات رجب ابراهيم 41658 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدربه 41659
يةمنقطع- ندى رضا دمحم جابرحنفن !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي موس بدر41660
ن
يةندى سيد عبدالشاق 61.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود دمحم عبدهللا41661 يةندى عبدالننى 58احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنه صابر كامل سالمه احمد41662 121.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



يةمنقطع- نوره احمد اسماعيل دمحم دمحم 41663 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- نوره مرزوق رمضان محمودعطية بكر 41664 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان ابراهيم عبدالعليم محمود اسماعيل41665 119احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان احمد دمحم سعدسليمان41666 95احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان سيد دمحم رجب دمحم41667 22احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان محمود عبدالعاىطي محمود سالمه41668 45.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر احمد فوزى عبدالفتاح41669 46احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر رمضان دمحم عبدالهادي دمحم41670 40احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41671
 سالمة علي خليفن

ن يةهاجر سالمة حسي  41احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- هاجر سيد عبدالعليم عبدالعال عجالن 41672 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم سعيد سعددمحم41673 42احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- هاجر دمحم سعيد دمحم احمد 41674 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر مختار عبدهللا علي سليمان41675 128احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- هانم صالح فهىم ابوالعال 41676 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- هبه ايهاب البدرى دمحم ابراهيم 41677 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهبه دمحم رسىمي رمضان عبدالحليم عثمان41678 33احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنقطع- هدى احمد شمس الدين عطية بكر 41679 !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهدير وائل صالح اسماعيل عمارة41680 87احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهنا دمحم دمحم سيد دمحمي عمر41681 82.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةهنا والء سعيد عبدالمقصود41682 76احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةوداد صابر دمحم ابوالسعود عواض41683 74احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي 41684
يةمنقطع- وفاء احمد محمود عبدالمنعم مصطفن !VALUE#احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةوفاء عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن41685 28.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالمعطي41686
يةوالء وجيه رمضان عبدالغنن 76.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةيارا حسن دمحم خليل41687 81.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن احمد حلىمي عبداللطيف بدوي41688 يةياسمي  37.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن احمد رفعت دمحم عثمان41689 يةياسمي  27احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي41690
 علي عبدالصمد علي عفيفن

ن يةياسمي  112.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ن دمحم احمد سيد بدوي41691 يةياسمي  120.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ب دمحم عبدالحميد رمضان عبدالحميد41692 يةييى 63احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

يةابراهيم سامح فتىحي احمد41693 24دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ف شعبان عبدالعزيز سيد41694 يةاحمد اشر 117دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد السيد احمد علي عبدالعال41695 91دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن41696 يةاحمد تامر صالح حسي  4.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن احمد41697 ن عبدهللا حسي  يةاحمد حسي  3دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد خالد رفعت دمحم عثمان41698 2.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد رجب كمال عبدالجليل مشه41699 62دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان ابراهيم عطية جابر41700 50دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان رجب شعبان عبدالحليم41701 15.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان صابر عيد عيد41702 46.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد سيد عواد عفيفن41703 14.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41704 ي الشلنى
يةاحمد شكري دمحم عبدالغنن 44دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن سيد41705 ن سيد حسي  يةاحمد عاطف حسي  44.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالعال سيد دمحم41706 38دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41707
يةاحمد كمال دمحم عفيفن 43دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم احمد موس عل بدر41708 45دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم حسان اسماعيل حسن41709 66.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم رمضان عبدالرحمن نوفل41710 6.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالحميد41711 25دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي كمال عبدالمقصود41712 يةاحمد دمحم عبدالننى 16.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 



يةاحمد محمود احمد همام عقل41713 51.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود سيد احمد41714 125.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاسالم خالد دمحم رشدي41715 31.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم مصطفن دمحمابراهيم41716 15دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاسالم محمود السيد دمحم41717 3دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاسالم مخلص شاكر عبدالحكيم نوفل41718 30دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ف دمحم ابراهيم عل41719 يةاشر 53.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم عبدالعزيز دمحم41720 يةاشر 2.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةامي  سامح فتىحي عبدالحليم سيد ابراهيم41721 0دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةانس ابراهيم احمد ابراهيم41722 113.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةانس رجب عبدالحميد عيد41723 61دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةبسام محمود سالم موس موس41724 100دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يف حسن سيد41725 يةحسن شر 8دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةحسن شهد حسن عبدالمجيدنوفل41726 55.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةحسن يحن  حسن ضيف هللا عاور41727 80دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن حامد مصطفن عل41728 يةحسي  82.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن عبدالمقصود دمحم41729 ن سيد حسي  يةحسي  113دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةحمادة سليمان دمحم سليمان دمحمموس41730 39.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةرمضان عثمان رمضان عثمان سالمه41731 50دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةرمضان محروس دمحم محمود41732 12.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41733
 سالمه علي خليفن

ن يةزياد احمد حسي  66.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةزياد رجب عبدالحليم عبدالمقصود41734 31دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةزياد سعيد عبدهللا عبدالجليل عبدالعال41735 5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41736 يةزياد دمحم احمد احمد الشلنى 48دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسالم عباس رجب رمضان دمحم41737 11.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسعيد زكريا سعيد عبدالعزيزعبدالحميد41738 44.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسعيد دمحم سعيد دمحم عطاهللا41739 34دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسعيد ياش احمد رمضان عبدالعال41740 123دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسالمه عصفور سالمه دمحم علي41741 26دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي عبداللطيف نوفل41742
ي سيد حسنن

يةسيد حسنن 75.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن احمد عمر41743 ي حسي   عبدالننى
ن يةسيد حسي  25.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسيد دمحم زيدان دمحم حسن41744 46دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسيد محمود سعيد بيوىمي ابوسنة41745 5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسيد موس سيد موسي بدر41746 19دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةشحته صابر ابراهيم جمعة احمد41747 92.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةصابر سيد صابر سالمة حسن41748 15دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعادل فتىحي عاطف فتىحي عبدالسالم41749 15دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم مدبوىلي41750 36دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ف ابراهيم محمود ابراهيم41751 يةعبدالرحمن اشر 42دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي زىكي بركات41752
 
يةعبدالرحمن زىكي احمدشوق 27.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي احمد نض41753
يةعبدالرحمن سالمة عبدالغنن 17دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي دمحم ربيع احمدعبدالرحمن41754 يةعبدالرحمن صيى 24دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن علي احمد دمحمسالمة41755 16دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن محروس عطية عبدالهادى41756 24.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن منصور رجب منصور41757 21.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن عبدالغفارالطويل41758 يةعبدالرحمن نارص حسي  42.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز سيدحسن41759 57دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا احمد عبدالحميد اسماعيل حسن41760 26.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا حسن حجاج محمودالبالضي41761 113.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41762
 
يةعبدهللا خالد جمال محمود عبدالباق 27.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 



يةعبدهللا رجب عبدالرحمن علي نارص41763 75دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41764
ن
يةعبدهللا عاطف دمحم وردان 71دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا عمرو احمد فطيم سلمان41765 10.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا ياش عبدالهادي علي حسن41766 18دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالمجيد ايهاب دمحم محمود مرسي41767 28دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالمنعم احمد عبدهللا محمودفرج41768 14دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعصام طارق معوض الصاوي السيد41769 25.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعطيه احمد عطية رجب41770 47.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعل عادل عل حمزة41771 93.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعل عطيه ابراهيم عطيه موسي41772 44دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم احمد موس عل بدر41773 79دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم احمد همام عقل41774 39.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعل محمود دمحم ربيع احمد سليم41775 70دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر ابراهيم عبدالفتاح احمد41776 111.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر احمد حسن ابوزيد41777 120.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر احمد رمضان عبدالوهاب ابراهيم41778 90.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر احمد عبدالعزيز احمد عبدالوهاب41779 67دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر السيد درويش السيد41780 83.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمر سيد دمحمي دمحم دمحمي عمر41781 44دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن عطية عبدالحميد41782 يةعمر عطية حسي  37.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمرو اسامه محمود رجب41783 92.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعمرو عبدالوهاب عبدالعزيز احمد عبدالوهاب41784 83دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةفارس احمد رسىمي رمضان عبدالحليم41785 10.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةفارس دمحم حسن توفيق دمحم41786 7دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41787
 
يةفاروق حسن فاروق علي دسوق 33دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

 فتىح السيد41788
ن
يةفتىح هان 95دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي يوسف41789
ي صابر عبدالغنن

يةفهد عبدالغنن 16دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ى41790 ى عبدالعزيز عشر يةفهد عشر 47.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41791
يةفوزى محمود فوزي عبدالرحمن علي الشبينن 80دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةكريم ابراهيم احمد السيد41792 63دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةكريم رافت دمحم سعددمحمسليم41793 24دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي سالمان هديب41794
يةمازن سالمان عبدالغنن 71دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد41795 44دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد سالمة رجب41796 111دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم اسامه سعيد محمود41797 97.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم ايراهيم ابو الفتوح ابوزيد نجم41798 13.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي سليمان هديب41799
يةدمحم تامر عبدالعظيم عبالغنن 89.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي عبدالعظيم جابر41800
ن
يةدمحم جمال عبدالشاق 0.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم حاتم اسعد رياض41801 2دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم حازم سعد شحات ادم41802 6دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم حسن عبدالسميع عطية بكر41803 8.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن عبدالغفار41804 ن سالمة حسي  يةدمحم حسي  5.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم خالد احمد عبداللطيف سيداحمد41805 8.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي41806 ي موس ناجى يةدمحم رجب عبدالننى 12دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم رضا عبدالعزيز سليمان حسن41807 24دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم رمضان ثروت عبدالعزيز41808 9.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن مرس41809 يةدمحم سعيد رمضان امي  129.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم سعيد دمحم دمحمي عمر41810 14دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد سمي  عبدالهادي عبدالصمد41811 61.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم شعبان دمحم علي ابوجمعة41812 123.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 



يةدمحم عاطف دمحم الشحات مرسي علي41813 63دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالحميد اسماعيل سيد ايوب41814 63.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدهللا جمال عبدهللا علي41815 53.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عزت مصطفن دمحم41816 41دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي عبدالصمد41817
يةدمحم عالء مصطفن 41دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عل كامل عل41818 65.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عماد دمحم عبدالحميد41819 84دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عمرو حسن احمد41820 31دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم عيد رمضان عطادمحم41821 102دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم فتىحي عبدالفتاح السيد41822 19.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- دمحم فرغل عبدالحكم عبدالحكيم دمحم 41823 54دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسمعيه- دمحم دمحم سيد زىك حافظ 41824 !VALUE#دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم عبدالمنعم دمحمبكر41825 5.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود طنطاوي عبدالمقصوداحمد41826 55دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم مرعي عبدالسالم سيدمصطفن41827 24.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم نبيل احمد عبدالعظيم ابوطالب41828 101.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود احمد عبدالرازق عبدالوهاب عثمان41829 111.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود احمد منصور عبدالعال حسن41830 74دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود سالمة ابوالخي  سليمان فرحات41831 116دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود صابر سالم علي سالم41832 90.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود صالح حسن مصلح دمحم41833 99دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم عبدالعليم عبدالعال عجالن41834 89دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي كمال عبدالمقصود41835 يةمحمود دمحم عبدالننى 23.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود مرسي منصور علي علي41836 42.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمروان دمحم عبدالسيد دمحم41837 122دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- مسعد حماده مسعد احمد سيد احمد 41838 75.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد عيسوى عيسوى41839 80.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي عبدالهادي41840
 اسعد ساىمي مصطفن

يةمصطفن 25دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمصطفن كارم فطيم عبدربه عجالن41841 30دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةسمعيه- مصطفن دمحم سيد زىك حافظ 41842 !VALUE#دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود سالم عبدالجوادشعبان41843 15دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود فهىمي عبدالصمد عبدالمعطي41844 64.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمصطفن هارون محمود هارون41845 89دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةهشام رجب زيدان دمحم حسن ساره41846 61دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةوجيه دمحم فرج بدري حافظ41847 35دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن دمحم محفوظ عل41848 يةياسي  52دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيحن  دمحم يحن  عبدالىح41849 49دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم احمد ابراهيم سالم41850 12دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف احمد حميدو عبدالمنصف41851 54.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف حمادة عبدالتواب محمود41852 23دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف خالد عاطف محمود ابراهيم41853 98.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف سعيد رياض عبدالمومن سالم41854 82دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالقوي دمحم ثابت41855 64دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف عواد عبدالكريم ابوالسعود مدكور41856 44دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ف41857 يةيوسف دمحم جالل السيدمشر 64.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم ظريف سيداحمد امبارك41858 46.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عبدالمنعم دمحم عجالن41859 12.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم نجاح عبدالفتاح مرسي البالضي41860 45دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةامنيه رمضان عبدالسميع احمد41861 122ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةبسمله احمد سعيد احمد41862 110ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 



يةبسمله سيد دمحم عبداللطيف41863 115ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةبسمه احمد بالل عبدالعزيز41864 133.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةجنا عل حسن عل41865 132ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ى منصور41866 يةجنن السيد خي  117ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةجنن دمحم فؤاد عباس رمضان41867 120ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةجنن نارص دمحم احمد41868 90.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن41869 يةجودى وليد شور حساني  125ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةحبيبه سعيد ابراهيم سلطان41870 48ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن ايمن عزت احمد41871 يةحني  113ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةخلود رضا صبىح حمزة41872 118ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن عل41873 يةرضوى دمحم حسي  119.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةروان احمد فرحات شاكر41874 123.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةروان ايمن رمضان احمد41875 121ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةروان وليد دمحم طه41876 121ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةروى مسعد عبدالننى عواد41877 124ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةريم خليل جالل دمحم41878 126.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةساره سيد شور السيد41879 113ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن41880 يةساره دمحم احمد حسي  110ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن41881 يةسلىم ابراهيم رضا حسي  128ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسلىم رفعت السيد عل طبوشة41882 135ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسلىم ساىم حسن عبدربه41883 98.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسلىم عبدالحميد دمحم عبدالحميد41884 131.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم اسماعيل يوسف41885 136.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن هريدى41886 يةسندس ابراهيم حسنن ابراهيم حسي  39ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسهيله دمحم احمد عبدالننى41887 108.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةشهد عبدالغنن ابراهيم عبدالمنعم41888 116ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةشهد محسن عبدهللا احمد41889 110.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن طه عبدالحميد41890 يةعلياء حسي  132.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةغاده محمود عبدالرحمن دمحم41891 114ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةفاطمه فؤاد فؤاد عل41892 128ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ى ايمن سيد دمحم41893 ن يةكين 132.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمريم حاتم دمحم مصطفن41894 127ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمريم خليل ابراهيم خليل41895 85ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمريم رائد دمحم عل41896 105.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ى41897 يةمريم رضا شعبان بحي  124ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمريم كمال دمحم محمود41898 127.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ى محمود41899 يةمريم محمود صيى 138.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمريم مدبوىلي رمضان مرسي41900 109.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةملك طارق عبدالرازق سعد الهابط41901 131.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةملك محمود نبيه محمود41902 135ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةندى سيد بدر خليل41903 112ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةنغم وائل دمحم عبدالجواد41904 92ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

 سعيد سيد41905
ن
يةنه هان 126ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةنوران دمحم عبدالحميد ابراهيم41906 45ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةهايا مجدى عبدالعليم اسماعيل41907 43ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن خالد احمد دمحم41908 يةياسمي  76ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ي41909
يةيمنن عابد هالل مصطفن !VALUE#ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد حسنن سيد عبدالكريم41910 132.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان دمحم جمعة41911 94.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان محمود احمد41912 49ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 



يةاحمد سالمه عبدالحميد دمحم41913 131.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد صبىحي دمحم حماد41914 107.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالعظيم احمد ابراهيم41915 78ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد منتض شعبان ابو شيع41916 121.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد نارص عبدالمنعم عبدالجليل41917 35ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةاحمد ياش دمحم صبىح41918 120ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةادهم حسن محمود عبدالقوى41919 40ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةادهم دمحم احمد عبدالمومن41920 92ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةالحسن عدىل حسن عدىل41921 86.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن عدىل حسن عدىل41922 يةالحسي  75ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةانس احمد ابو النجا دمحم41923 131.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن دمحم ابراهيم41924 يةبالل حسي  131ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةحسام الدين محمود رجب السيد41925 109ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةحسام عبدالمنعم دمحم عبدالمقصود السيد41926 44.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةحسن سامح حسن عبدالحميد حسن41927 96.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةرضوان احمد رضوان شلتوت41928 128ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن عل41929 يةرياض دمحم حسي  117.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةزياد احمد دمحم حسن41930 128ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةزياد عبدالقادر فتىحي عبدالقادر41931 130ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسعيد قدرى خالد حمزة41932 129.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةسيد سالم جمعة احمد سالم41933 104.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يف عمرو فريد عبدالعليم41934 يةشر 135ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةصالح اسماعيل صالح اسماعيل41935 101.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعادل ابراهيم حامد جاد41936 77ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالبارى ايمن عبدالبارى دمحم41937 27.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ابراهيم سالم سالمة41938 110.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالرحمن عاشور41939 114.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن صالح عبدالرحمن صالح41940 69ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عبدالحميد صبىح عبدالحميد41941 102.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يد دمحم41942 ن يةعبدالرحمن دمحم ابوالي  99ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم كرم دمحم41943 114ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن هشام عبدهللا درويش41944 120.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعزت محمود عزت محمود41945 68.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعل عل سعد دمحم السيد41946 98.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعمار عاطف عبدالحميد ابراهيم41947 105.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعمار وائل محن  الدين الكردى41948 45ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن41949 يةعمر احمد سيد امي  97.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعمرو محمود صالح دمحم41950 115ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةعمرو نارص دمحم احمد41951 87.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةفهد السيد مرس السيد41952 60ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةكرم قطب علي دمحم41953 108.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةكريم احمد دمحم دمحم41954 113.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةكريم سيد عبدالعزيز رمضان41955 100.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمازن سيد سيد فهىم عل41956 41.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمازن عصام الدين فرج بيوىم41957 118.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن41958 ي حسي 
 
يةدمحم احمد عراق 61.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ف دمحم بدر الدين41959 يةدمحم اشر 112ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم محمود41960 يةدمحم اشر 84.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم تامر دمحم به الدين41961 87.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ى منصور41962 يةدمحم جمال خي  101ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 



يةدمحم حاتم دمحم مصطفن41963 110.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم حسام الدين مامون احمد41964 130ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن دمحم حسن41965 يةدمحم حسي  45.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم حمادة هالل مصطفن41966 48.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم دمحم محمود41967 114ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ن خليفة دمحم41968 يةدمحم طه حسي  109.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم طه سعيد طه41969 99.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرحمن صفوت عبدالرحمن41970 134ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم عثمان احمد عبدالمنعم41971 102.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم ماجد عبدالصادق السيد41972 96.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم جمعة عبدالرحمن41973 110ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم صابر انس41974 102.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم محمود احمد دمحم41975 94.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةدمحم هشام دمحم دمحمى41976 114ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود ابراهيم محمود سيد الجلب41977 70ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود سيد عبدالعدل دمحم41978 119.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود عاصم احمد عبدالسالم41979 58.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود عبدالقادر الشافعي عبدالحميد41980 134.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم محمود عبدالحميد41981 73ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمحمود مصطفن عواض مصطفن41982 102.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمروان ابراهيم محمود سيد الجلب41983 34.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمروان ايمن حسن حسيب41984 73ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمروان عماد فرج علي41985 121.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمروان نادر دمحم عل41986 94ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

 االمي  طالل حسن محمود41987
يةمصطفن 104.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمصطفن عصام سيد اسماعيل41988 112ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمعاذ خالد سعيد دمحم41989 83ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمعاذ سيد عثمان منصور41990 52.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمعاذ محمود عبدالرحمن احمد41991 99ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمهاب خالد عزالدين راغب41992 55ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

ي زكريا41993 يةمهند زكريا يحن  49.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةمهند دمحم عواد سيد41994 66ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف احمد سالم اسماعيل بيوىم41995 91.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف السيد عبدالصمد دمحم41996 99ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف تامر ابراهيم ابراهيم العوام41997 76.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف طارق معوض عيد41998 129.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم ربيع محمود41999 86ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم سعد حسن42000 122.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف محمود زينهم احمد42001 110.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف محمود دمحم دمحم42002 123.5ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةيوسف ياش اسماعيل عبده ابراهيم42003 98ازهار الدلتا الحديثة عرنىالقناطر الخي 

يةامال دمحم عبدالفتاح خضن42004 98ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةجنن يشى اسماعيل دمحم42005 93ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

ن42006 يةجودى عالء الدين حسنن حساني  97.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةجومانه دمحم احمد شحاته42007 131.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةحبيبه نادر عبدالمنعم عبدالحميد42008 124ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةحور اسالم عصام عواض42009 120.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةروفيدا سيد شاكر عبدالحميد42010 65.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةزينه خالد سيد عبده42011 136.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةساره اسعد احمد جمال الدين42012 130.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 



يةسلىم عصام الدين فتىح خليل42013 132ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةشذا دمحم ثروت ابوشيع42014 125.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةشهد سلطان شحاته سلطان42015 109ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةملك عل دمحم دمحم42016 114.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةهاجر ممدوح شور الحسينن42017 82ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد ايهاب احمد عبدالمقصود42018 117ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم دمحم اسعد42019 104.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

42020
ن
يةاحمد محسن مصطفن كيالن 117.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةاياد خالد احمد احمد42021 118.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةزياد ناجى يحن  دمحم42022 131.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةعبدهللا خالد حسن حسن42023 124.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

ي دمحم42024
ن
يةعمار محمود عبدالشاق 133.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

ن42025 يةعمر مصطفن يونس امي  133ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةعمرو اسامة علي دمحم42026 125ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةعمرو حاتم دمحم عبدالحميد42027 117.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةعمرو عالء حسن عل42028 128.5ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةفؤاد دمحم فؤاد عبدالحميد42029 134ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم ثروت صالح بيوىمي42030 122ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

 عل42031
ن
يةدمحم عماد عبدالشاق 125ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةمروان دمحم محمود عبدالحليم42032 131ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود ابراهيم محمود42033 31ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةهارون سليمان سيد مصطفن42034 137ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةيوسف اسامة احمد احمد42035 121ازهار الدلتا الحديثة لغاتالقناطر الخي 

يةجنا سيد عزوز سيد42036 116براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةجنه ماهر صالح علي42037 133براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يف دمحم رفعت42038 يةروان شر 127براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةروفيدا صالح دمحم احمد42039 127.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةريتاج دمحم جمال حسن42040 127.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةريم سامح حسن دمحم42041 136براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةسندس دمحم عل يوسف42042 127.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةفريده ياش دمحم الهادى جاد همام42043 136براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يف احمد دمحم صالح42044 يةيارا شر 134براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةادهم احمد اسماعيل عبدالىحي42045 133.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

42046
ن
يةادهم دمحم المحمدى دمحم عل الدلجمون 115براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةخالد سيد عبدالمنعم احمد42047 129براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةعاصم طلعت سعيد احمد42048 135.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةفارس عالء الدين سعد دمحم42049 137براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةمازن دمحم علي علي42050 138براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةدمحم خالد عبدالفتاح حسن42051 136.5براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةمحمود اسالم محمود السيد42052 136براعم ازهار الدلتا لغاتالقناطر الخي 

يةاسماء فارس حسن ابوالعال42053 كس ع مالقناطر الخي  128.5عرب شر

يةالشيماء احمد سعدالدين صالح42054 كس ع مالقناطر الخي  94عرب شر

 تامر ابوشيع احمد42055
ن
يةامان كس ع مالقناطر الخي  120عرب شر

يةامنه شحته سليمان عواد42056 كس ع مالقناطر الخي  89عرب شر

يةامينه خليفة عبدالقادر خليفة42057 كس ع مالقناطر الخي  82.5عرب شر

42058
ن
يةامينه عزت شعبان عبدالشاق كس ع مالقناطر الخي  81.5عرب شر

ى عبدالحميد غمرى42059 يةانوار صيى كس ع مالقناطر الخي  82عرب شر

يةايمان عواد عبدالفتاح عواد42060 كس ع مالقناطر الخي  73عرب شر

يةايمان دمحم حسن دمحم42061 كس ع مالقناطر الخي  20.5عرب شر

يةايمان مسعد سيد عبدالمنعم42062 كس ع مالقناطر الخي  60عرب شر



يةايه دمحم رفاع مرس42063 كس ع مالقناطر الخي  123عرب شر

يةبسمله منصف سيد احمد42064 كس ع مالقناطر الخي  62عرب شر

يةجنه دمحم حسن سيد42065 كس ع مالقناطر الخي  100عرب شر

يةدينا سامح بعزق ربيع42066 كس ع مالقناطر الخي  32.5عرب شر

يةرنا رمضان محمود عبدالعزيز42067 كس ع مالقناطر الخي  99.5عرب شر

يةزينب رمضان صديق بكرى42068 كس ع مالقناطر الخي  88.5عرب شر

يةزينب ياش دمحم عطية42069 كس ع مالقناطر الخي  120عرب شر

يةساميه عصام دمحم حسن42070 كس ع مالقناطر الخي  123.5عرب شر

يةسماح دمحم سعيد عبدالهادى42071 كس ع مالقناطر الخي  47.5عرب شر

يةسماح دمحم سالمة عوده42072 كس ع مالقناطر الخي  19عرب شر

يةسندس عادل عل احمد42073 كس ع مالقناطر الخي  98.5عرب شر

يةسها سيد عبدالفتاح علي42074 كس ع مالقناطر الخي  95عرب شر

وق سعيد سيد سالمة42075 يةشر كس ع مالقناطر الخي  39عرب شر

يةشهد عل شعبان اسماعيل42076 كس ع مالقناطر الخي  63.5عرب شر

يةشهد دمحم سيد دمحم42077 كس ع مالقناطر الخي  56.5عرب شر

يةشيماء سعيد سيد سالمة42078 كس ع مالقناطر الخي  53.5عرب شر

ن عيد42079 يةعطيات ابوشيع حسي  كس ع مالقناطر الخي  37عرب شر

يةقمر معوض سعيد دمحم42080 كس ع مالقناطر الخي  !VALUE#عرب شر

يةكريمه وحيد مصطفن عبدالغنن42081 كس ع مالقناطر الخي  68عرب شر

ى عيد دمحم عطية42082 ن يةكين كس ع مالقناطر الخي  109.5عرب شر

يةمريم اسامه محمود محمود42083 كس ع مالقناطر الخي  102.5عرب شر

يةمريم حماده ابراهيم احمد42084 كس ع مالقناطر الخي  87عرب شر

يةمريم عرفات اسماعيل دمحم42085 كس ع مالقناطر الخي  81عرب شر

يةمريم عزت اسماعيل دمحم42086 كس ع مالقناطر الخي  120.5عرب شر

يةمريم دمحم طنطاوى دمحم الخياط42087 كس ع مالقناطر الخي  117.5عرب شر

ن42088 يةملك سعيد حسن حسي  كس ع مالقناطر الخي  75عرب شر

يةملك ياش دمحم حسن42089 كس ع مالقناطر الخي  99عرب شر

يةمنار عفيفن دمحم عفيفن42090 كس ع مالقناطر الخي  13عرب شر

يةمنة هللا سعيد نعيم عبدالرحمن42091 كس ع مالقناطر الخي  39عرب شر

يةمنة هللا عصام مصطفن مصطفن عكه42092 كس ع مالقناطر الخي  119عرب شر

يةمنة هللا دمحم هاشم شلنى42093 كس ع مالقناطر الخي  104عرب شر

يةمنة عرفات عبدالجليل حسن42094 كس ع مالقناطر الخي  60عرب شر

يةمنه امام دمحم امام42095 كس ع مالقناطر الخي  104عرب شر

يةمنن السيد حلىمي دمحم42096 كس ع مالقناطر الخي  58عرب شر

يةنجالء ايهاب ابوالخي  حسن42097 كس ع مالقناطر الخي  89عرب شر

يةنجالء عرفات عبدالجليل حسن42098 كس ع مالقناطر الخي  54.5عرب شر

يةندى سمي  رمضان عواد42099 كس ع مالقناطر الخي  41.5عرب شر

يةنورا دمحم دمحم حسن42100 كس ع مالقناطر الخي  101.5عرب شر

يةنوره حمدان عبده صبيح42101 كس ع مالقناطر الخي  37عرب شر

يةنورهان دمحم دمحم احمد42102 كس ع مالقناطر الخي  57.5عرب شر

يةهاجر عمرو صالح سيد42103 كس ع مالقناطر الخي  107عرب شر

يةهدير رجب عبدالحميد صبيح42104 كس ع مالقناطر الخي  79عرب شر

يةهمسه دمحم حسن مدين السيد42105 كس ع مالقناطر الخي  68.5عرب شر

ن جمال عني  رمضان42106 يةياسمي  كس ع مالقناطر الخي  49.5عرب شر

يةابراهيم سامح عبدالحفيظ دمحم42107 كس ع مالقناطر الخي  100.5عرب شر

يةابراهيم سيد دمحم ابراهيم42108 كس ع مالقناطر الخي  63.5عرب شر

ي42109 ي عبدالعاىطي ابراهيم الشلنى
يةابراهيم مصطفن كس ع مالقناطر الخي  64عرب شر

يةابراهيم يشي ابراهيم احمد42110 كس ع مالقناطر الخي  39.5عرب شر

ي42111
يةاحمد اسامه سعيد شحات مصطفن كس ع مالقناطر الخي  85.5عرب شر

يةاحمد حسن ابراهيم حسن42112 كس ع مالقناطر الخي  64عرب شر



يةاحمد حمدي فاضل ابوبكي 42113 كس ع مالقناطر الخي  69.5عرب شر

يةاحمد ربيع شاكر عبدالرحمن علي42114 كس ع مالقناطر الخي  122عرب شر

يةاحمد رشاد بخيت محفوظ عبدهللا42115 كس ع مالقناطر الخي  114.5عرب شر

ن42116 ي شحاته علي سعد حسي 
 
يةاحمد شوق كس ع مالقناطر الخي  103عرب شر

ي حسن42117
يةاحمد عادل توفيق حنفن كس ع مالقناطر الخي  107عرب شر

42118
ن
يةاحمد عزت شعبان عبدالشاق كس ع مالقناطر الخي  59عرب شر

يةاحمد عزت عل احمد42119 كس ع مالقناطر الخي  116.5عرب شر

يةاحمد عل شعبان اسماعيل42120 كس ع مالقناطر الخي  27عرب شر

يةاحمد دمحم احمد دمحم42121 كس ع مالقناطر الخي  130عرب شر

يةاحمد دمحم سمي  دمحم الجلبه42122 كس ع مالقناطر الخي  124عرب شر

 عبداللطيف حامد42123
ن
يةاحمد هان كس ع مالقناطر الخي  122عرب شر

يةاسامه صالح دمحم شحات عبدالحافظ42124 كس ع مالقناطر الخي  88عرب شر

ي سليمان42125
يةاسالم احمد ربيع عبدالغنن كس ع مالقناطر الخي  108عرب شر

يةامي  ايمن عفيفن قطب42126 كس ع مالقناطر الخي  103.5عرب شر

يةايمن عبدة سباع عبدة سباع42127 كس ع مالقناطر الخي  60عرب شر

يةحسن عالء محروس سعدسيد42128 كس ع مالقناطر الخي  128عرب شر

يةحسن دمحم جمال حسن42129 كس ع مالقناطر الخي  74.5عرب شر

يةحلىم ياش حلىم سالمة42130 كس ع مالقناطر الخي  41.5عرب شر

يةخالد حامد عيد ابراهيم42131 كس ع مالقناطر الخي  98.5عرب شر

 عبدالننى مصطفن42132
ن
يةخالد هان كس ع مالقناطر الخي  123عرب شر

يةرجب دمحم رجب عاشورعلي عثمان42133 كس ع مالقناطر الخي  49.5عرب شر

يةرمضان مصطفن رمضان محمود42134 كس ع مالقناطر الخي  83عرب شر

ى مجاهد42135 يةزياد جالل صيى كس ع مالقناطر الخي  125عرب شر

يةزياد سعيد دمحم عبدالعزيز42136 كس ع مالقناطر الخي  130عرب شر

يةزياد قطب شحات قطب42137 كس ع مالقناطر الخي  31عرب شر

يةسالم اسعد صالح سالم42138 كس ع مالقناطر الخي  35.5عرب شر

يةسالمه عادل سالمه عبدالرحمن42139 كس ع مالقناطر الخي  76.5عرب شر

يف سمي  فهىم42140 يةسمي  شر كس ع مالقناطر الخي  55.5عرب شر

يةسيد عطية ابوشيع عطية42141 كس ع مالقناطر الخي  54عرب شر

42142
ن
يةسيد دمحم عيد عبدالشاق كس ع مالقناطر الخي  27عرب شر

ن حميد42143 يةسيد محمود سيد امي  كس ع مالقناطر الخي  19عرب شر

ن42144 ى شعرواى حسي  يةشعراوى صيى كس ع مالقناطر الخي  40.5عرب شر

يةصبىح دمحم رجب عبدالمقصودبدوي نوفل42145 كس ع مالقناطر الخي  93.5عرب شر

42146
ن
يةضياء تامر دمحم عبدالشاق كس ع مالقناطر الخي  93عرب شر

 عيد سويلم42147
ن
يةعادل هان كس ع مالقناطر الخي  57.5عرب شر

 عبدالحميد مصطفن42148
ن
يةعبدالحميد هان كس ع مالقناطر الخي  27.5عرب شر

ن مدين دمحم42149 يةعبدالرحمن حسي  كس ع مالقناطر الخي  20.5عرب شر

يةعبدالرحمن سامح عزالدين احمد42150 كس ع مالقناطر الخي  73.5عرب شر

يةعبدالرحمن سيد دمحم دمحم42151 كس ع مالقناطر الخي  76.5عرب شر

يةعبدالرحمن محمود رمضان عبدالمقصود42152 كس ع مالقناطر الخي  110.5عرب شر

يةعبدالرحمن وائل نجاح دمحم عبدالمومن42153 كس ع مالقناطر الخي  79.5عرب شر

يةعبدهللا احمد دمحم محمودحسن42154 كس ع مالقناطر الخي  132عرب شر

يةعبدهللا رجب رمضان ابراهيم هديب42155 كس ع مالقناطر الخي  75عرب شر

يةعبدهللا سيد دمحم عبدالحميد شية42156 كس ع مالقناطر الخي  119.5عرب شر

ي42157 يةعبدهللا دمحم سيد دمحمعلي حلينى كس ع مالقناطر الخي  111.5عرب شر

ن سعيد عبدالهادى42158 يةعبدهللا معي  كس ع مالقناطر الخي  45.5عرب شر

يةعبده سيد عبده رمضان42159 كس ع مالقناطر الخي  4.5عرب شر

يةعل فرج عل فرج42160 كس ع مالقناطر الخي  38.5عرب شر

يةعل دمحم رزق دمحمرزق وهبة42161 كس ع مالقناطر الخي  43عرب شر

يةعل نورالدين علي نورالدين عامر42162 كس ع مالقناطر الخي  105عرب شر



يةعمار سيد عبدهللا تهاىم42163 كس ع مالقناطر الخي  21عرب شر

يةعمر عطيه عبدالحميد اسماعيل حسن42164 كس ع مالقناطر الخي  68عرب شر

يةعمر مصطفن ابراهيم عل عفيفن42165 كس ع مالقناطر الخي  129عرب شر

يةعمرو خالد شعبان اسماعيل42166 كس ع مالقناطر الخي  25عرب شر

يةعمرو دمحم عبدالقادر خليفة42167 كس ع مالقناطر الخي  70.5عرب شر

 عني  رمضان42168
ن
يةعني  هان كس ع مالقناطر الخي  17.5عرب شر

42169
ن
يةفؤاد مرتىحى محمود تون كس ع مالقناطر الخي  24.5عرب شر

يةفارس احمد نجاح عبده خليفن42170 كس ع مالقناطر الخي  43.5عرب شر

يةفاروق سيد فاروق وهبة42171 كس ع مالقناطر الخي  63.5عرب شر

ن احمد42172 يةكمال احمد كمال حسي  كس ع مالقناطر الخي  50عرب شر

يةدمحم ابراهيم مني  عبدالقوي احمد البليدي42173 كس ع مالقناطر الخي  66.5عرب شر

يةدمحم احمد ابوشيع علي سالم42174 كس ع مالقناطر الخي  63عرب شر

يةدمحم احمد دمحم دروبش عواد42175 كس ع مالقناطر الخي  57.5عرب شر

يةدمحم حسنن احمد سليمان42176 كس ع مالقناطر الخي  63عرب شر

ن سيد سالمه42177 يةدمحم حسي  كس ع مالقناطر الخي  21عرب شر

يةدمحم رجب احمد سيد بدوي42178 كس ع مالقناطر الخي  77.5عرب شر

يةدمحم زىك سمي  زىكي مرس42179 كس ع مالقناطر الخي  84عرب شر

يةدمحم ساىمي دمحم جمعة رضوان42180 كس ع مالقناطر الخي  96عرب شر

يةدمحم سعيد ابراهيم ابراهيم42181 كس ع مالقناطر الخي  116عرب شر

يةدمحم سعيد صالح شحات عبدالحافظ42182 كس ع مالقناطر الخي  103عرب شر

يةدمحم سيد حجازي حامدالطويل42183 كس ع مالقناطر الخي  85.5عرب شر

ي42184 يةدمحم شحات دمحم عبدالفتاح عبدالننى كس ع مالقناطر الخي  64عرب شر

يةدمحم عادل عبدالحميد صبيح42185 كس ع مالقناطر الخي  57عرب شر

يةدمحم عبدالرحمن شاكر عبدالرحمن علي نارص42186 كس ع مالقناطر الخي  127عرب شر

42187
 
يةدمحم عبدالننى دمحم عراق كس ع مالقناطر الخي  114.5عرب شر

يةدمحم عل لطفن عل42188 كس ع مالقناطر الخي  77عرب شر

يةدمحم علي دمحم علي42189 كس ع مالقناطر الخي  124.5عرب شر

يةدمحم دمحم سالمة عودة42190 كس ع مالقناطر الخي  22.5عرب شر

يةدمحم محمود دمحم حامد دمحم الطويل42191 كس ع مالقناطر الخي  66عرب شر

يةدمحم مسعد عبدالغنن دمحم42192 كس ع مالقناطر الخي  79عرب شر

يةدمحم ممدوح عبدالكريم احمد42193 كس ع مالقناطر الخي  67.5عرب شر

يةدمحم نجم سيد اسماعيل42194 كس ع مالقناطر الخي  54.5عرب شر

ن سعد42195 يةدمحم نور حسي  كس ع مالقناطر الخي  45.5عرب شر

ن42196 ن سعد حسي  يةمحمود حسي  كس ع مالقناطر الخي  76.5عرب شر

يةمحمود سالم احمد دمحم42197 كس ع مالقناطر الخي  37.5عرب شر

يةمحمود ضياء دمحم درويش عواد42198 كس ع مالقناطر الخي  70.5عرب شر

يةمحمود عل لطفن عل42199 كس ع مالقناطر الخي  83عرب شر

يةمدين حسن مدين دمحم42200 كس ع مالقناطر الخي  31عرب شر

يةمصطفن تامر رمضان عبدالرؤوف سيدالبالضي42201 كس ع مالقناطر الخي  77.5عرب شر

يةمصطفن جمعة رجب عبدالمومن42202 كس ع مالقناطر الخي  58عرب شر

 علي حسن علي دمحم42203
يةمصطفن كس ع مالقناطر الخي  49.5عرب شر

يةمصطفن محمود زينهم عبدالعزيز42204 كس ع مالقناطر الخي  !VALUE#عرب شر

يةمعاذ دمحم صالح عبدالحافظ دمحم42205 كس ع مالقناطر الخي  68عرب شر

يةمهند دمحم احمد عبدالرحمن عثمان42206 كس ع مالقناطر الخي  55.5عرب شر

يةموس سيد موس عل42207 كس ع مالقناطر الخي  25عرب شر

ي نجاح عبدالعظيم42208
يةنجاح مصطفن كس ع مالقناطر الخي  79.5عرب شر

يس42209 يةهشام مصطفن شحات عي  كس ع مالقناطر الخي  40.5عرب شر

يف وحيد عبدالعظيم فودة42210 يةوحيد شر كس ع مالقناطر الخي  57عرب شر

يةيوسف عطيه رمضان عطيه سيد الصواف42211 كس ع مالقناطر الخي  51.5عرب شر

يةيوسف عيد سالم عيد سالم42212 كس ع مالقناطر الخي  115عرب شر



يةيوسف نارص رجب احمد دمحم42213 كس ع مالقناطر الخي  25.5عرب شر

يف42214 يةيوسف نارص موس دمحم الشر كس ع مالقناطر الخي  37.5عرب شر

ي42215
يةاالء حسن سعد مصطفن 109ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةامينه دمحم رمضان حسن حمودة42216 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةبسمه بيوىم رمضان بيوىم42217 132.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةتسنيم خالد رضا احمد عبدالواحد42218 136ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةتهجد رمضان احمد علي42219 124.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةجانا ابراهيم محمود عبدالعزيز42220 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةجنتان امي  فكرى سيد ابو المجد42221 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ف عبدالحميد عبدالرحمن شلش42222 يةحبيبه اشر 125ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم عل احمد42223 135ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةحبيبه مسعد عواد دمحم بكرى42224 132ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن42225  حسي 
يةحليمه وائل مصطفن 118ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن عماد سيد نصار42226 يةحني  132ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي42227
يةدعاء حسن سعد مصطفن 136ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدنيا عادل دمحم عبده42228 124ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةرانيا محمود رجب بدر42229 134.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةرباب كمال عبدالمنعم دمحم42230 132ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ف محمود عبدالرحمن42231 يةرحمه اشر 59.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةرضوى عمرو احمد عبدالعاىط عوض42232 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةروضه طارق بالل منصور42233 99.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةروى سامح دمحم عبدالسالم42234 119.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةريم هالل عبده عل عبدالسالم42235 124ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي عبدالفتاح42236
ن
يةريهام دمحم هان 131ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةساره ايمن دمحم يوسف42237 136ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةساميه عبدالرازق مسعد عبدالرازق42238 134.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ى عيد عبدالعزيز عويس42239 يةسعاد صيى 114.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسلىم احمد سيد محمود السيد42240 133ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي عبدالحميد42241 يةسلىم دمحم ناجى 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسلىم محمود محفوظ عبدالحميد42242 121.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسندس عيىس ابوزيد سيد42243 124ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةشهد ياش دمحم عبدالننى42244 133.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعنان احمد دمحم عبدالمجيد42245 135.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعنان عالء منصور عبدالعظيم عبداللطيف42246 114ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

 علي42247
ن يةفاطمه رمضان حسي  89.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةلوجينا مجاهد سمي  مجاهد دمحم42248 134ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةليل صالح الدين عل حسن عل42249 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمريم ايمن فتىح عبدالفتاح42250 137ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمريم تامر عبدهللا عبدالمنصف42251 103.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةملك عيد حميدة عبدالقادر42252 129.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةملك دمحم دمحم عبدالمؤمن42253 119.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمنار خالد نارص هاشم42254 135.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمنة هللا احمد ابراهيم توفيق42255 109.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمنة هللا خالد حامد محمود42256 123.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمنة عادل بيوىم عبدالغنن42257 131ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمنن عاطف شعبان عبدالعزيز شعبان42258 125.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةندى ابوالمعاىط سعد ابرهيم42259 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

 علوان42260
 
يةنه عاطف سيد شوق 124.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةنوران دمحم عبداللطيف خلف خلف42261 135.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةهاجر احمد دمحم السيد42262 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 



ن عواض42263 ف امي  يةهاجر اشر 119.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم توفيق دمحم42264 118.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن محمود مرع42265 يةهدى احمد حسي  126ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةوسام اسعد دمحم محمود42266 136.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيارا ابراهيم سيد حسن42267 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيارا دمحم عبدالفتاح اسماعيل عفيفن42268 130ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن عبدالسالم دمحم عبدالسالم42269 يةياسمي  129.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم ابراهيم ابوشيع سيد حسن42270 135ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم اسماعيل عبدربة دمحم42271 122.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم وليد ابراهيم يوسف42272 113.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد ابراهيم سالمة ابراهيم دمحم42273 116ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد ابراهيم فرج دمحمفرخن 42274 127.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد صبىح سيد ذىك42275 125ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالحميد الصباغ42276 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

 عبدالسالم سالمة دمحم42277
ن
يةاحمد هان 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد هشام سمي  سليمان42278 135.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةادم عماد حسن مصطفن دمحم42279 106.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةادم وسيم رمضان صالح42280 131ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةامي  عبدالمنصف عبدهللا عبدالمنصف42281 97ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةباسم هشام فاروق سالم42282 119ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةجمال الدين ابراهيم عبدالننى دمحم عل42283 130ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةجمال وليد جمال صالح42284 111ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةحمدى نارص دمحم عبدالعال42285 112.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

 عبدهللا حسن اسماعيل42286
ن
يةخالد عبدالشاق 111.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةرضا ياش عبدالرازق زىك عبدالعال42287 120.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةزياد عبدهللا صالح دمحم ابراهيم42288 112.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسعد احمد صالح حسن احمد42289 125.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسيد صابر دمحم محمود42290 120ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسيد وائل سيد حامد42291 131.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةسيف الدين دمحم محروس عبدالهادى فرج42292 117.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي عبدالغفار 42293
يةبسيطه- شادى محمود لطفن 81.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن42294 يةصالح الدين دمحم صالح حسني  116.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد عطية عبداللطيف42295 132.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن خالد ابوالفضل محمود42296 15.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يف عبدالمعط دمحم السيد42297 يةعبدالرحمن شر 122ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم ابراهيم سيد42298 107.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالعزيز حاتم عبدالعزيز النواوى42299 123ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدهللا صفاء شحاتة42300 121.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي42301
يةعل صابر علي راضن 127ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعل عبدالغنن احمد عبدالغنن طرمان42302 123.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعمر خالد سيد دمحم42303 80.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعمر محمود علي دمحم42304 136ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي بدر احمد42305
ن
يةعمر هان 86ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعمر وليد فاروق زىكي42306 109ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعمرو خالد احمد علي42307 82.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةعمرو سيد دمحم نصار42308 134ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةكريم سعيد دمحم عبدالمومن شافع42309 87.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةلؤى عواض دمحم عواض42310 115.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمحسن بالل بالل منصور عبدالتواب42311 126ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم احمد عبدالحميد سيد42312 98ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 



يةدمحم احمد متوىل عبدالعال42313 93ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم عبدالغنن42314 60.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم حمدى دمحم محمود42315 137ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم سامح سيد دمحم عواض42316 124ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم سعد رضا سعد اللو42317 130.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ن عبدالمجيد42318 يةدمحم صالح امي  126.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم عماد حلىمي سعد42319 137.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم سالمه رجب42320 131ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم محمود سعدالدين عبداالاله دمحم42321 130.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم نارص فريد عبدالرازق42322 128.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم نارص مسعد سيد ابورفاع42323 127ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمحمود سيد محمود احمدعبدالحميد42324 92.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمحمود مجدى محمود ابراهيم42325 75ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يل42326 يةمحمود دمحم عبداليى جيى 130.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

 دمحم مرس شافع42327
ن
يةمحمود هان 123.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد ابراهيم توفيق ابراهيم42328 129ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن خالد كمال دمحم حسن42329 118ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ى عيد عبدالعزيز42330 يةمعاذ صيى 87.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمعاذ دمحم الحسينن صابر42331 114.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةمهاب عاطف عبدالفتاح الحديدى42332 89.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيحن  عالء دمحم ابوالعمايم42333 100ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف حسن عل الدين حسن عل الدين42334 113ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف رمضان سعيد ابراهيم دمحم42335 134.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف شعبان دمحم احمد42336 95.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

42337
ن
يةيوسف عوض مصطفن الفخران 135ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عبدالموجود كامل42338 124ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف محمود ابراهيم محمود ابراهيم42339 105.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف محمود عبدالجليل احمدعل42340 121ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

ي عبدالباسط الماظ42341
يةيوسف مصطفن 127.5ازهار الدلتا الخاصةالقناطر الخي 

يةاشاء اسامه عبدالحميد محمود البوسط42342 36كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةاشاء صالح حسن عبدالمنعم42343 !VALUE#كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن دمحم التهاىم42344 يةافكار امي  !VALUE#كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةاالء عمرو دمحم محسب42345 57كفر سليم ع مالقناطر الخي 

 نارص عبدالعزيز دمحم دياب42346
ن
يةامان 104كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةامل دمحم اسماعيل عل اسماعيل42347 77كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ه ايمن فؤاد صديق42348 يةامي  110.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن مالك42349 يةايرينن عصام امي  80.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ف زاهر عبدالحليم العزب42350 يةايه اشر !VALUE#كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةايه كمال صديق دمحم موس42351 41.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةبسمله احمد عبدالعزيز دمحم42352 54.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةبسمله صالح عبدهللا دمحم42353 55.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةتغريد عصام سيد سليمان شافع42354 97كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةجنات ياش سمي  موس سيد42355 98.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةجنن عمرو مسعد عبدالواحد42356 106كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةجنن وليد سمي  عبدالمعبود عل صابر42357 113كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- حبيبه احمد عبدالعزيز احمد 42358 93كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه سامح مغاورى دمحم42359 108.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه صالح فهيم ابوفراج42360 104.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالقادر منصور عبدالقادر42361 107.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن درويش42362 يةحبيبه عبدالمنعم دمحم حسني  120.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 



ن تامر سيد عبدالمنعم عطيه42363 يةحني  130.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن تامر دمحم حلىم42364 يةحني  32.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن جمال زكريا عل42365 يةحني  92كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةدعاء دمحم محمود عبدالصادق عمران42366 93.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةدينا اسالم دمحم عل دمحم42367 111كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةدينا عادل سعيد سيد دمحم42368 !VALUE#كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةرانيا اسامه دمحم عبدالعزيز42369 104كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةرحمه توفيق دمحم توفيق دمحم42370 130كفر سليم ع مالقناطر الخي 

 محمود خليفه42371
ن
يةرحمه هان 63كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةرضوى منتض فاروق محمود42372 102كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ي محمود42373 يةرضوى وجيه عبدالننى 125.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةرندا فوزي كمال دمحم عبداللطيف42374 124كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن42375 يةروى عبدالهادى احمد ابراهيم حسي  134.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةزينب حمدى ابوالحسن دمحمى42376 87.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن حافظ42377 يةساره حافظ حسي  134.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- ساره شعبان عبدالغنن دمحم 42378 86.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- ساره دمحم رجب ابراهيم دمحم 42379 107كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةساره دمحم عبدالفتاح علي42380 42كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةساميه رمضان دمحم محمود42381 57.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يف عبدالعزيز دمحم ابوالنض42382 يةسلىم شر 102كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةسما ايمن دمحمى شحات حسن42383 130.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةسما عبدالحليم سالم عبدالحليم عيد42384 127.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةسما دمحم احمد دمحم احمد42385 129.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةسما دمحم السيد دمحم الحاج42386 125كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةشهد احمد حسن فهىمي42387 95كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةشهد احمد فتىحي يسن42388 113.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةشهد جمال ابو الحسن احمد الباجورى42389 130كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةشهد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز احمد بركات42390 130كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةشيماء خالد عبدالخالق دمحمى عبدالكريم42391 79كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةعبي  حمدى رمضان احمد احمد42392 85كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه زين العابدين سعيد احمد42393 53.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد بدوى احمد بدوى42394 52.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم احمد احمد42395 106.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم مرتىصن عبدالعاىطي ابراهيم42396 120كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه ممدوح عبدالمحسن عبدالقادر سعد42397 128كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفايزه سامح كمال عبدالحميد البغدادى42398 101كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفرح سيد حلىمي دمحم42399 88كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفرح سيد فاروق احمد قاسم42400 87كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفرحه سيد بدوى احمد42401 37كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةفريال احمد موس عبدالنور السيد42402 116.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمروه ايمن حلىم عبدالخالق بوشه42403 126كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمروه دمحم سيد ابو شيع42404 119كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم احمد ابوزيد حافظ42405 95.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم عبدالوهاب42406 128.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ف حنفن عبدالفتاح42407 يةمريم اشر 108كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم سامح حمدى عبدالعظيم باشا42408 94كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم صالح رمضان عبداللطيف42409 121كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم عاطف كامل سعد42410 81كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم عبدالعليم مصطفن عبدالعليم42411 118كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم محسن سيد سعد ابوالنيل42412 112.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 



يةمريم دمحم محمود عل فرج42413 132.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم محمود فتىحي دمحم سيد ابوشحاته42414 83كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمريم محمود محمود عبدالغنن دمحم42415 130.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمكه درويش مصطفن عبدالرحيم عبدالجيد42416 89.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

د42417 يةملك احمد عبدالعاىطي محمود الين 71كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك احمد عبدالقادر عبدالقادر منصور42418 105كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك احمد دمحم سيد42419 100.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك احمد محمود سليمان42420 99.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك اسماعيل دمحم اسماعيل احمد42421 135كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك امي  فتىحي بدير42422 135كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك عامر دمحم عامر دمحم42423 108كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك عمرو حمدى مصطفن عبدالمطلب42424 128كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك دمحم احمد زىك عبدالاله42425 91.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن42426 ي مسعد كامل امي 
ن
يةملك هان 81.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةملك ياش احمد ثابت42427 34.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمنار كارم محمود عبدالغنن دمحم42428 115كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن42429  حساني 
 
يةمنة هللا فارس عبدالباق 75كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ي دمحم42430
ي مصطفن

ن
يةمنه هان 128كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةمىاده خالد رشاد فهىم السيد42431 126كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنادين عمرو حسن عل االشقر42432 121.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنبيله سامح جمال حسن42433 120.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنجالء فتىح سيد سالمه42434 60كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن بيوىم حسن42435 يف امي  يةندا شر 87.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةندا مجدى سيد سالمه عل42436 31كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةندى خالد حامد الشافعي42437 131كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةندى دمحم حلىم دمحم سعفان42438 110كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةندى وائل صالح منصورعبدالرحيم42439 122.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنهله امام حمدى امام42440 35.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنورا احمد ابوشيع عباس حسب الننى42441 123كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنورا هشام دمحم احمد42442 123.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنورهان رمضان عبدالواحد عبدالصمد عبدالواحد42443 132كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةنورهان مصطفن دمحم محمود42444 119.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ه دمحم سعيد السيد42445 يةني  89.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةهاجر عبدالمجيد علي عبدالمجيد42446 76كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةهاجر عماد جمعه حسن مرس42447 126كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةهاجر ممدوح نصىح دمحم عثمان42448 100.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةهدير دمحم اسماعيل عبداليى اسماعيل42449 135كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةهند عصام رجب بيوىم احمد42450 19.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةوسام عاطف عبدالهادى دمحم فرج42451 131.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن سعيد سليم عثمان عبدالموىل42452 يةياسمي  126.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن عماد دمحم السيد42453 يةياسمي  44كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن دمحم سعيد ابراهيم ابو عجوز42454 يةياسمي  94.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن مصطفن دمحم دمحم عبدالباسط42455 يةياسمي  94كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةيمنن دمحم حسن دمحم عابد42456 124.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ف محمود عبدالغنن دمحم42457 يةاحمد اشر 125.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم اسماعيل عبداليى42458 126كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةعبدهللا محمود عبدهللا شعبان42459 118كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةعمر دمحم يشى احمد مصطفن دمحم42460 124كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةكمال عل كمال ابراهيم الجباىلي42461 132كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ي42462
يةدمحم احمد دمحم عبدالغنن 128كفر سليم ع مالقناطر الخي 



يةدمحم رمضان ابراهيم عبدالمقصود42463 122.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ن دمحم42464 يةدمحم سامح فاروق حسي  49.5كفر سليم ع مالقناطر الخي 

ف فايز عبداللطيف42465 يةابراهيم اشر 79طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم انور دمحم بيوىم42466 77طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم تامر ابراهيم دمحم42467 113طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم حسن عبدالهادى احمد42468 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم رجب ابراهيم رجب42469 46.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم رمضان عبدالننى عامر42470 110طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم عاطف عبدالسالم عبدالهادى اسماعيل42471 98طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم عصام ابراهيم دمحم42472 115.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم عبدالننى دمحم42473 95.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابوشيع عبدالعزيز سالمه عبدالعزيز42474 68طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ابراهيم صابر دمحم42475 110.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ايمن دمحم ابراهيم نبهان42476 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 دمحم42477
ن
يةاحمد ايهاب رمضان علوان 99.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يل دمحم مرس42478 يةاحمد جيى 86طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد حسام ساىم جمعه42479 107طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد حسنن عبدالصمد حامد عيسوى42480 78طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد خالد عبدالننى احمد42481 66طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد رضا احمد عبدالفتاح42482 122.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد رضا عبدهللا ابراهيم دمحم42483 97.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان ابوشيع دمحمى42484 49.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد زىك محمود محمود42485 78طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سامح مصطفن محمود42486 91طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم احمد سالمه سيد42487 109.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم سعيد عبدالقادر سيد حماد42488 100طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سعيد مرجان محمود42489 99طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سمي  جالل محمود عبدالجواد42490 95طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سيد رجب احمد جاش42491 50.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سيد رجب عبدالحليم42492 49طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سيد دمحم سيد42493 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يف42494 يف احمد سليمان شر يةاحمد شر 50.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد شعبان دمحم جوهر42495 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى كمال سيد42496 يةاحمد صيى 38طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 عبدالننى عبدالغنن42497
يةاحمد عبدالغنن 85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42498 يةاحمد عبدالننى سيد حسي  56.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عمر عبدالكريم احمد42499 93طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عواد احمد سيد42500 88.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- احمد دمحم احمد سيد احمد 42501 85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم شعبان عني 42502 111.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42503 يةاحمد دمحم صبىح حسي  75.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالعظيم ابراهيم42504 103طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد معروف عطيه عبدالصمد عطيه42505 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد وليد دمحم جاد42506 93طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةادهم خالد عطية سيد42507 91.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةادهم صابر شكرى عبدالجواد عبدالفتاح شحاته42508 44طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةادهم عرفات عبدالفتاح عبدالرحمن42509 120طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةادهم فالح حسن كامل42510 102.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةادهم هشام عبدالجليل دمحم42511 91طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسامه خالد ابوشيع الطويل42512 121طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةاسامه دمحم عادل دمحم42513 127.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى ابراهيم خواص42514 يةاسالم خي  39.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم زىكي سالمه زىكي شحاته42515 79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم سالمة سيد احمد42516 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم صابر سيد دمحم42517 99.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم صابر شعبان دمحم حجاب42518 64.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم طارق فتىح دمحم عبداللطيف42519 36طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم عبدالقادر دمحم عبدالقادر42520 43طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم عبدالهادى صابر عبدالهادى عطا42521 39.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم سعيد سيد42522 46.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم شحات سيد42523 69طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم عبدرب الننى صالح42524 54.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- اسالم دمحم مرزوق دمحم عطاهلل 42525 55.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم وحيد محمود موس42526 39طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ف عاطف سمي  دمحم السيد42527 يةاشر 43طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ف وائل فكرى سيد ابوالمجد42528 يةاشر 103طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةالحسن محمود دمحم بشي 42529 21طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن سعد42530 يةامي  ايهاب حسي  84طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةامي  عيسوى احمد عيسوى42531 94.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةانس دمحم فوزي امام دمحم42532 62طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةايمن محمود صابر محمود شعبان42533 73طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةباسم دمحم احمد بدوى42534 107طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبشار احمد عبدالمنعم عزت42535 75طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبالل ايمن حامد انس ابراهيم42536 29طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبالل حسن شحات عبدالعظيم42537 35.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبالل دمحم رمضان دمحم42538 35.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبالل دمحم صبىحي حسن42539 34.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 جمال احمد خفاجى42540
ن
يةبالل هان 61.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبهجت فخرى حنفن عاشور فرج42541 59طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةتوفيق مصطفن توفيق احمد42542 107طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةجمال احمد جمال الدين محمود42543 35.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةجمال رجب احمد عبدالتواب42544 91.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحامد حماده شحات حامد42545 102طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحامد دمحم حامد عبدهللا42546 90طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 حماتو بيوىم42547
ن
يةحسام الدين هان 45.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن رفيع سليم حسن42548 86.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن ساىمي فراج علي تبع42549 43.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي42550
يةحسن شعبان عبدالحميد سيد الطوجن 78.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن عاطف سعد احمد42551 104.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن عبدالغنن مصطفن عبدالغنن42552 104.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن دمحم حسن سيد42553 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن عواض االخوص42554 ن احمد حسي  يةحسي  58طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن سيد احمد عبدالجليل42555 يةحسي  89.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يف فرج42556 ن شر يف حسي  ن شر يةحسي  54طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي42557
ن شعبان عبدالحميد سيد الطوجن يةحسي  57طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن عمرو شعبان عطيه اسماعيل42558 يةحسي  36.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن محمود دمحم عامر42559 يةحسي  66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن نض حسن عواد سالم42560 يةحسي  78طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي دمحم سيد ابراهيم42561
ن
ن هان يةحسي  88.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحمدى رجب حمدى اسماعيل42562 83.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةحمدى نارص حامد سيد حامد42563 52.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحمزه جمال دمحم عبدالغنن عيسوى42564 84طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةخليل مصطفن خليل عبدالمقصود42565 103.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرؤوف احمد عاشور مهدى ابوعرب42566 49طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرافت جمال محمود دمحم42567 127.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرافت دمحم رجب ابراهيم42568 98.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 حلىم42569
 
يةربيع احمد دسوق 69طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرجب دمحم رجب عابد خفاجى42570 116.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرجب مرسي رجب مرسي42571 46طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ه42572 يةرضا اسامه رضا صيى 65طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرمضان سليمان نعيم سليمان42573 57طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 رمضان سالمه42574
ن
يةرمضان هان 53طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرمضان يحن  رمضان مصطفن ابراهيم42575 104طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد احمد دمحم حامد42576 73.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد اسامه سعيد عبدالقادر سيد42577 122طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد ايمن مجدى عبدالفتاح قنديل42578 31طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد جمال خليل ابراهيم42579 108.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42580 يةزياد حسام ربيع نجاح حساني  82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد سامح دمحم زىكي42581 130.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد صابر عبدالعليم عبدالمقصود42582 128طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز حسن42583 85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد عبدالكريم جازى عبدالكريم سيد42584 63طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةزياد همام عل دمحمى42585 82طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسعد سيد سعد سيد42586 41طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسعد مصطفن سعد محمود42587 78.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن عبدالغنن42588 يةسعيد شحات حسي  60.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسعيد دمحم سعيد متوىل42589 64طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسالمه احمد سالمه دمحم42590 32طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسالمه مرس دمحم سالمه42591 65طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 سمي  مصطفن42592
يةسمي  مصطفن 80.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42593 ن سيد امي  يةسيد امي  45.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيد جاد نعيم جاد42594 75.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيد رجب عيد دمحم42595 47.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيد رمضان سيد عبدالرحمن سيد42596 66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيد ساىم شحاته صاوى شحاته42597 38.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيف الدين تامر دمحم عل دمحم42598 53.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيف الدين سيد دمحم عبدالجواد42599 126.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيف الدين عماد عبدالحميد عطيه حموده42600 83.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةسيف صابر مرزوق عطيه شديد42601 99طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 ابراهيم متوىل42602
ن
يةسيف هان 67.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي عبدالقادر همام42603
ن
يةشادى هان 65.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةشحات عل شحاته عبدالعال شحاته42604 50طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةشكرى دمحم شكرى عبدالجواد عبدالفتاح42605 61.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةشلنى عادل شلنى سعيد42606 77طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةشهاب كمال دمحم ابراهيم احمد42607 61طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 عبدالعزيز42608
 
 السيد شوق

 
يةشوق 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةصابر طه صابر عبدالوهاب42609 37طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةصابر دمحم صابر عيسوى42610 82طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةصبىح رمضان سيد سيد42611 117.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةصالح احمد عاشور دمحم42612 74طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةضاج عاطف دمحم عل دمحم42613 76طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةطارق احمد مصطفن دمحم42614 110طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةطارق دمحم اسماعيل الصعيدى42615 96.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعادل عصام عل دمحم42616 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعاشور نوفل عاشور دمحم42617 76طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعاطف زكريا زكريا ابراهيم42618 88طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

42619
 
 دمحم رفعت عبدالباق

 
يةعبدالباق 56.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42620 يةعبدالحميد دمحم احمد محمود حسي  79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ابوالعز عبدالرحمن مرس شافعي42621 28طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد الهادى احمد42622 22طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد سيد دمحم42623 72طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42624 يةعبدالرحمن اسامه عبدالغفار سليمان حسي  86.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم كامل احمد السيد42625 يةعبدالرحمن حسي  46.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن حمدي سيد رشيد42626 83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رجب عبدالفتاح شحات خفاجى42627 72.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رمضان عبدالمنصف محمود42628 35طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سيد عبدالعزيز سيد42629 97.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42630 ن بيوىم حساني  يةعبدالرحمن عادل حساني  121طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن كمال عبدالعزيز دمحم42631 122.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم ابوالخي  سليمان42632 67.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم احمد عيد42633 48طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم راشد عايد42634 25.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم شعبان صادق ابورنى42635 92.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن صالح دمحم42636 125.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم دمحم سعد عبدالعزيز42637 45طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالوهاب دمحم42638 50.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن مصطفن شحات سيد42639 135.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد42640 129.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح علي42641 48طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالقادر دمحم عبدالقادر عبدالحميد42642 90طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا تامر ابراهيم حسن42643 81طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا جالل معوض خالد السكرى42644 67طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا حمدى ابراهيم عبدالخالق42645 78.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا شعبان عبدالعزيز عبدالجواد42646 79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا كريم صالح محمود42647 101.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم عبدهللا عيد محمود42648 98.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم عل دمحم عل42649 132طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم مسعد كامل42650 113.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا وليد سعيد عل دمحم42651 114طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا وليد دمحم صادق42652 64.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا ياش سعيد عواد42653 69.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم42654 85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبده عبدالمقصود عبدالعليم عبدالمقصود42655 79طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبوده محمود عبدالننى محمود42656 46طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعزيز اسامه عزيز موس حلىم42657 116طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 عطيه عبدالصمد شعبان42658
 
يةعطيه شوق 45.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعالء احمد عبدالعزيز حسن42659 66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعالء احمد محمود عبداللطيف42660 79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعالء تامر عبدالرسول خليل42661 83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعالء عبدالهادي رمضان مصطفن ابراهيم42662 128طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةعالء عمرو ابو شيع ابراهيم42663 118طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعالء دمحم كامل ابراهيم42664 127.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعل ابراهيم عل مصطفن42665 33.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ه42666 يةعمار صالح رضا صيى 121طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر احمد حسن ابراهيم42667 113طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر احمد عبدالحكيم سيد42668 38طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم42669 يةعمر خالد حسني  93.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر رجب رمضان عل حمزه42670 106.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر رمضان شحات حامد42671 45طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر سند رجب علي42672 37.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر سيد عل مصطفن السيد42673 59طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر عل متوىل السيد عامر42674 97طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42675 يةعمرو سالمه رمضان حسي  47.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعيد حسن عيد سليمان42676 94طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعيد عبدالننى صابر عواد42677 55.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفؤاد عيد فؤاد دمحم42678 69.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفؤاد محمود فؤاد فرج خفاجى42679 112.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفؤاد مرس فؤاد عبدالصمد حشاد42680 72طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفارس حسام مصطفن دمحم42681 84طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفارس دمحم دمحم عثمان42682 110طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفتىح عالء سيد سالمه42683 98طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفتىح دمحم عبدالنعيم دمحم42684 105طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42685 يةفتىح دمحم فتىح حساني  63.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةفرج ساىم فرج نجدى مسلم42686 83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكريم اسعد عارف عثمان42687 66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكريم دمحم سويلم عيد مسلم42688 32.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكريم دمحم عطاهللا عبدالحليم صقر42689 53.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكمال ايمن كمال دمحم حسن42690 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمازن حمدى سيد ابراهيم دمحم42691 99طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى عبدالدايم عبدالفتاح عبدالدايم42692 يةمازن صيى 106.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم حسن عبدالعزيز42693 54طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم عبدالوهاب عبدالرحيم سليم42694 60.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم دمحم مرس الجباىل42695 77.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد جازى عبدالكريم سيد42696 95طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى42697 يةدمحم احمد سعيد رمضان الحضن 67.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد سيد سالم42698 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42699 يةدمحم احمد فضلون عبدالبارى حسي  56طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 يحن 42700
يةدمحم احمد دمحم طوجن 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم اسامة جمال عل دمحم42701 120طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم اسامه ابوشيع ابراهيم الطويل42702 124طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم اسالم دمحم يشى دمحم درويش42703 120.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم انور حسنن عبدالغفار42704 83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم انور عبدالمنصف حامد دمحم42705 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم انور دمحم عبده دمحم42706 95طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ايمن دمحم سعد دمحم42707 108طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ايهاب عاشور ابراهيم42708 124.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

42709
ن
ى دمحم صادق عنان يةدمحم تامر دمحم صيى 132.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ه عبدالغنن42710 يةدمحم ثروت رضا صيى 125.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حسن ابراهيم عبدالعزيز42711 75طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حسن عبدالمقصود احمد42712 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةدمحم حسن دمحم حماد عل42713 81.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حمدي عزت دمحم42714 92طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم خالد دمحم مرس42715 98.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم رجب احمد عبدالهادى42716 100طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم رضا عبدالمنعم دمحم عمر42717 114.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم رمضان عل كمال42718 25طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى42719 يةدمحم رمضان فتىح رمضان الحضن 44طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سعد رشاد السيد42720 58.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سالمه عبدالباسط دمحم عثمان42721 64طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سمي  فايز كامل42722 49.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سند سيد عبدالخالق42723 66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد سعد عل خلف هللا42724 21طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد عبدالعزيز سيد42725 102.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42726 يةدمحم سيد عبدالننى عبدربه حسي  56طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد عيد نور دمحم42727 62طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم سيد عبدالرحمن42728 4طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم شحته فتوح خضن سالم42729 104.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يف دمحم كرم شحاته42730 يةدمحم شر 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 سالم42731
 
يةدمحم شعبان شوق 64.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم شكرى دمحم عبدالغنن42732 56.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم صابر كمال كامل42733 113.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم صبىح مهدى احمد سليمان42734 56.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى معوض عبدالغنن مسعد42735 يةدمحم صيى 41.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم صالح رمضان سيد42736 132.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم طارق رجب فاضل سلطان42737 108.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم طه سليمان سيد عبدالعال42738 84.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عاطف رجب صادق ابو رنى42739 122.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرؤف شعبان عبدالرؤف42740 126.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرازق دمحم لطفن42741 124.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدهللا جمال عبدالخالق عبدربه42742 54طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عزت عبدالعزيز دمحم ابو عرب42743 104.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عصام فرج حسن42744 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عل سالم عبدالعال42745 34طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عماد سيف هللا عبدالنعيم42746 122.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عماد كرم سيد احمد42747 85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عمر احمد سيد احمد42748 106.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عيد حلىم خليل جالل42749 111طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42750 يةدمحم فؤاد جمال مرسي امي  100طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم كرم عبدالصمد حامد سيد42751 109.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم كمال رمضان عبدالهادى محمود42752 69.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ماهر سويلم عيد مسلم42753 41طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مجدى حسن سليمان42754 94.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم سالمه دمحم خي  هللا42755 80.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم دمحم صالح دمحم مرس42756 54.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محمود سالمه محمود42757 84طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محمود عبدالعليم دمحم42758 101.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مخلف دمحم صالح عبدهللا42759 59طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مسعد حسن سالم ابراهيم42760 133طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن اسماعيل42761 يةدمحم نارص نجاح حساني  83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 حامد عبدهللا42762
ن
يةدمحم هان 103.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةدمحم هشام محمود دمحم ابوعرب42763 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 احمد ابراهيم42764
 
يةدمحم هالل دسوق 108طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم هيثم ظريف دمحم42765 77طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وجيه احمد عيد ابوالمجد42766 37.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ع42767 يةدمحم وحيد حميده منصور اليى 62.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وحيد دمحم عبدالحميد42768 90طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وليد فتىح عبدالخالق بوشه42769 87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ياش دمحم شعبان42770 84طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ياش مصطفن عبدالعاىط فوده42771 131طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد سعيد رافع42772 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد دمحم عبدالنعيم دمحم42773 122طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ف جمعه دمحم منصور42774 يةمحمود اشر 108طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود امي  عبدهللا دمحم فتح الباب42775 116طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 عل42776
 
يةمحمود جمال دسوق 79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود حجازى عبدالننى دمحم42777 79طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن حسن ابراهيم سالم42778 يةمحمود حسي  111.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يد عطيه الجزار42779 ن يةمحمود خالد ابوالي  94.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود ساىم محمود توفيق42780 44طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن سيد موس42781 يةمحمود سيد حسي  71.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود سيد سيد عبدالرحمن42782 50طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود سيد دمحم عبدالعزيز42783 45.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود صابر ابراهيم عل ابو دمحم42784 38.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود صبىح محمود سليمان42785 51طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عادل سيد عبدالعزيز42786 115طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عالءالدين سيد عبدالفتاح بيوىم42787 26طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن عل 42788 يةبسيطه- محمود عل عبدالرحمن حساني  72طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عل محمود محمود عبدالجواد42789 72.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عماد دمحم دمحم حسان42790 37طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم فرج دمحم42791 43طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 دمحم42792
ن
يةمحمود وليد رمضان علوان 64طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمروان عالء الدين دمحم عبدالواحد رفاع42793 119.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- مروان وليد محمود دمحم عبداللطيف النجار 42794 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42795  ابراهيم عبدالحميد بخيت حسني 
يةمصطفن 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن ابوشيع دمحمى عبداللطيف42796 60.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد طاهر زىك42797 120طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد عبدهللا دمحم الشوربىحى42798 87طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن حازم دمحم اسماعيل42799 85طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن رجب عل42800  حسي 
يةمصطفن 43.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن سالم فرج امام فرج42801 51.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن سعيد محمود دمحم فرحات42802 33.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن طارق فتىح لطفن زىك42803 93طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن كامل ابوشيع عبدالعزبز النساج42804 69.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن كريم صابر ابرهيم42805 80.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن مجدى عبدالمومن فرج عابد42806 125طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم طه صاوى نافع42807 99.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود دمحم ابراهيم نبهان42808 101طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن جادهللا42809  شاهي 
يةمصطفن محمود مصطفن !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن مرزوق احمد صالح42810 46طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن نض عل عبدالواحد42811 85طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن وائل سيد عطيه دمحم42812 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةمعاذ احمد عبدالتواب عبدالسالم خفاجه42813 111طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم محمود42814 يةمعاذ حسي  122طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمعاذ دمحم ابوالعال دمحم ابوالعال42815 95طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمعوض محمود معوض ابراهيم معوض42816 73.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمهند دمحم عواد دمحم السيد ابوالعال42817 118.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمهند هشام عبدالرؤف عبدالمومن ابوعرب42818 70طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةموس عبدالرؤوف ابراهيم عبدالرؤوف منصور42819 57طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمومن طارق عبدالفتاح قنديل42820 94طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 دمحم عبدالرحمن42821
 
يةنور االمي  دسوق 73.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةنور دمحم سيد سالم42822 74.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةنور نبيل السيد فرج السيد42823 90.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةنورالدين خالد سيد دمحم دمحم42824 92طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةهيثم طلعت عل دمحم ابراهيم42825 109طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةوحيد عماد فتىح ابراهيم شعبان42826 89.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةياش ايمن سيد ابراهيم منصور42827 122.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةياش شعبان عبدالمنصف دمحم حسن42828 107طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةياش صالح عبدالرحمن دمحم الغريب42829 90طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةياش دمحم فتىح دمحم عبداللطيف42830 60طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن عل42831 ن دمحم نجيب حسي  يةياسي  85.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42832 يةيوسف ابراهيم عبدالحميد بخيت حسني  79.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم عيد هالل42833 114طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم دمحم ابراهيم42834 94طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف احمد زكريا كفورى فوده42835 106طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف احمد عاشور سيد اسماعيل42836 98طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف اسامه سلمان سالم روديح42837 116طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف حمدى محرم حسن خمار42838 110طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ربيع محروس عبدالغفار42839 86.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف رمضان خليل ابرهيم42840 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف سعيد السيد دمحم عبدالرحمن42841 38.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف سعيد رمضان مدبوىل42842 65طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يف دمحم عبدالواحد رفاع42843 يةيوسف شر 112طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف شعبان فكرى زيدان42844 49طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى سالمه عبدالعزيز42845 يةيوسف صيى 113.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42846 يةيوسف طارق دمحم عبدالعاىطي شاهي  78.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف طه شعبان طه حجاج42847 113طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف طه عبدالفتاح عبدالمعط42848 66.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عاطف دمحم دمحم منطاوي42849 38.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عامر عبدالحافظ عيىس عبيد42850 31.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالرحمن عبدالرحمن دمحم رافع42851 103طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالفتاح محمود عبدالفتاح42852 40.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عرنى سيد سيد سعد42853 93طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عصام عطيه محمود42854 18طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عالء سيد رشيد42855 127طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى عل42856 يةيوسف عل صيى 103.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عماد السيد التهاىم احمد42857 71طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عماد سمي  عبدالمومن42858 101.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف كمال عيد سليمان42859 99طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف مجدى ابراهيم دمحم سالم42860 103طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم احمد عبدالحليم صقر42861 130.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم حسن ابراهيم42862 124طلعت حرب ت أالقناطر الخي 



يةيوسف دمحم سعيد عبدهللا42863 117طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم سالمه محمود42864 66طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم شعبان عبدربه42865 92.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عبدالفتاح علي42866 42طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم فؤاد عامر42867 54.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم فايز سيد مرس الخوىل42868 127.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم فرغل دمحم42869 68.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم دمحم مرس الجباىل42870 60.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف محمود شيبة حسن42871 64طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف محمود عبدالفتاح السيد بدر42872 89.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف محمود عبدالقادر دمحم42873 104.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف وجدى محمود عبدالرحمن42874 72.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف وحيد حامد عل42875 87طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ياش ابو العال دمحم42876 74.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف ياش شحات عل ابو فاضل42877 83طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن42878 يةاشاء سيد دمحم حسي  122.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةاالء عصام فؤاد عبدالحميد42879 114.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةجنن ايمن ابراهيم محمود دمحم42880 91.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةحبيبه مصطفن مىح الدين دمحم42881 114.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ي عزت فتوح42882
ن
يةرهف هان 130.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةشيماء عبدالننى انور كمال42883 84طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةضىح فراج سالمة محمود ابراهيم42884 107.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةملك جابر جابر مصطفن فرج42885 107.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم عبدالحميد حداد42886 118طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ن طاهر دمحم محمود42887 يةياسمي  114طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

42888
 
يةعصام دمحم فهىم الدسوق 115طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةعمر خالد سعيد ابراهيم مرس42889 113طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يف احمد عبدالسالم42890 يةعمر شر 86.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةكمال ياش كمال حسن42891 77.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

لس اسامة وجيه ناشد42892 يةكي  86.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم كارم عبدالحميد عبدالسالم42893 87طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمروان ماجد سعيد عبدالمنعم42894 79طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن جابر جابر مصطفن42895 85طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن عبدهللا مسعد عبدالعليم42896 128.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف غريب دمحم احمد حسن42897 100.5طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف محمود احمد حسنن دعبس42898 132طالئع فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةبسمله سيد احمد السيد دمحم الجالد42899 131فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةشذى ياش دمحم محمود هالل42900 120فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ن امام42901 يةشيماء دمحم امي  108فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةملك السيد حسن السيد42902 131فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمنن دمحم احمد السيد ابو المجد42903 133.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةهنا احمد دمحم احمد42904 74.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةاسامه دمحم كامل عل42905 133فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ن42906 يةالسيد مجدى السيد حسي  126.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ن الحفناوى42907 يةحمزه ابراهيم عبدالننى حسي  92.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةزياد ابراهيم محمود عبده عبدالعال السيد42908 95.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةزياد محروس ابراهيم دمحم42909 45فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةسيد عبدهللا سيد عبدهللا42910 121.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

ف احمد عل خليل42911 يةعبدالرحمن اشر 128فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن صبىح صالح ابراهيم عثمان42912 82فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 



42913
ن
يةعصام عبدهللا دمحم دمحم النعمان 128فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةبسيطه- عني  عصام عني  امام 42914 99.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةكريم رضا كرم عبدالرحمن حسن42915 104فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمجدى حسام مجدى محمود نض42916 110فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالوهاب سعيد عبدالوهاب دمحم42917 106.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم زين الدين ابراهيم عليوه42918 84.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمروان كمال فتىح عبدربه42919 106.5فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن ساىم حسنن ظريف42920 82فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم عزت ابراهيم احمد42921 108فاطمة الزهراء الخاصةالقناطر الخي 

يةايناس كرم دمحم منصور دمحم42922 126.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةبسمله احمد دمحم دمحم42923 92.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةحبيبه توبه شعبان عبدالتواب42924 107.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةرانيا دمحم كمال طلبه42925 111حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةرنا رضا زين العابدين عبداللطيف42926 124.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةسلىم عبدالخالق دمحم عبدالخالق42927 115.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالحكيم السيد طنطاوى42928 117حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةمنن سيد عادل سعيد42929 130.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةناديه احمد عبدالجليل احمد عل42930 88.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةنجالء باشا فتىح عبدالخالق42931 106حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم حسن ابراهيم ابراهيم42932 104حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد راىم حسن سعد42933 128.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةاحمد سعيد مسعد عبدالفتاح42934 113حورس الخاصةالقناطر الخي 

يف دمحم المكاوى42935 يةادم شر 75حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةزياد سيد حسن سيد42936 119.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةسيد عاشور سيد عبدالحليم جيى42937 74حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةصالح حاتم صالح عبدالحميد42938 107.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ايمن طاهر عبدالغفار42939 99حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سعيد زين العابدين عبداللطيف42940 125.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سيد عيد سيد42941 125.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

ن42942 يةعبدالفتاح صابر عبدالفتاح حساني  22.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

ن42943 يةعمر دمحم سيد حساني  123.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةعمرو عل ابراهيم محمود42944 112.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةعمرو وائل عبدالننى محمود42945 120.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

ن42946 يةفهد عالء ماهر امي  126.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

 حموده42947
 
 عبدالعاىط دسوق

 
يةدمحم دسوق 99حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةدمحم صفوت عبدهللا حسن42948 99حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم مني  محفوظ42949 121.5حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةمصطفن نارص مرجان عبدالعزيز42950 87حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةيوسف فرج عطيه عيد42951 79حورس الخاصةالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم42952 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةابراهيم احمد علي عبدالرحمن ابوالفتح42953 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  25.5امي 

يةابراهيم احمد محمود عبدالمطلب حسن عياد42954 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  40امي 

يةابراهيم جميل عبدالرحمن محمود عبدالرحمن42955 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  89امي 

ن عبدالكريم42956 يةابراهيم رمضان دمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  82.5امي 

يةابراهيم سعيد ابراهيم احمد عل جمل42957 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  74امي 

يةابراهيم سعيد احمد ابراهيم ابراهيم نوفل42958 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  86امي 

يةابراهيم سيد احمد عل برجيس42959 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  22.5امي 

يةابراهيم شادى عل سيد عل زهران42960 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  7.5امي 

يةابراهيم صابر يوسف عبدالمطلب42961 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  19امي 

يةابراهيم عادل سعيد دمحم عل42962 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  12امي 



يةابراهيم عصام فؤاد مصطفن احمد42963 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106.5امي 

 عبدالكريم42964
 
يةابراهيم دمحم احمد دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  97امي 

يةابراهيم دمحم دمحم سيد علي سعد42965 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  50.5امي 

يةابراهيم محمود فرج محمود42966 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41امي 

ى عبدالتواب42967 يةابوبكر دمحم محمود بحي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  110امي 

يةاحمد ابراهيم احمد عبدهللا اسماعيل42968 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

ف الدين42969 يةاحمد ابراهيم زيدان محمود شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31.5امي 

يةاحمد ابو النض حمدي حمزه ابراهيم42970 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  112.5امي 

ف احمد دمحم سيد42971 يةاحمد اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  123.5امي 

ن حسن سيد عل سعد42972 يةاحمد امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةاحمد حامد احمد حامد موس42973 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  98.5امي 

يةاحمد حامد سيد سعد برجيس42974 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  27.5امي 

ن42975 يةاحمد حجاج احمد احمد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  70امي 

ن عبدالمجيد42976 يةاحمد حسن عبدالعزيز حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  129امي 

يةاحمد حسن فهىم عبدالفتاح احمد42977 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  11.5امي 

يةاحمد حسن نور الدين حسن42978 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  19.5امي 

يةاحمد حماسة عبدالحميد يوسف محمود42979 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  15.5امي 

يةاحمد درويش احمد ابراهيم احمد عبده42980 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  6.5امي 

يةحركيه- احمد رائد احمد عبدالحميد احمد حجاج 42981 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  97.5امي 

يةاحمد رجب حسن دمحم احمد الشاذىلي42982 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  43.5امي 

يةاحمد رمضان احمد نورالدين الشاعر42983 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  28.5امي 

يةاحمد رمضان دمحم فؤاد دمحم جاد42984 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  53.5امي 

يةاحمد ساىم حسن مصطفن عمارة42985 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

 حامد رواش42986
 
يةاحمد سمي  مكاوى عبدالباق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  91.5امي 

يةاحمد سيد ابراهيم المالح42987 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةاحمد سيد دمحم ابراهيم عل42988 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةاحمد سيد دمحم سيدعبدالكريم42989 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ي الحاج عل42990
يةاحمد سيد دمحم مصطفن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  53.5امي 

يةاحمد سيد محمود حسن حسن42991 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  56امي 

يةاحمد شعبان رجب عبدالمقصود42992 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  55امي 

يةاحمد شعبان هارون عبدالجواد42993 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  37.5امي 

يةاحمد شفيق دمحم عوض رواش42994 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  19.5امي 

ن42995 يةاحمد طارق فاروق عبدالحميد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  29.5امي 

يةاحمد طارق دمحم عبدالعظيم سالم عيسوى42996 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  62.5امي 

 عل عبدالكريم42997
 
يةاحمد عاطف دمحم دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  18.5امي 

يةاحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد دمحم عيد42998 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  5.5امي 

ن الشافع42999 يةاحمد عبدالرحمن سيد امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةاحمد عبدالرحيم ذىك عبدالرحيم احمد43000 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  69.5امي 

يةاحمد عبدالكريم خليفه دمحم43001 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  32امي 

يةاحمد عبدالوهاب دمحم دمحم دمحم عبدالوهاب43002 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  96امي 

يةاحمد عل شكرى عبدالرحمن عل43003 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20امي 

يةاحمد دمحم احمد رجب زيد43004 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  48.5امي 

يةاحمد دمحم احمد عبدالرحمن محمود حسن43005 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  79.5امي 

يةاحمد دمحم احمد عبدالعزيز ابوعمر43006 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  55امي 

يةاحمد دمحم احمد مرس نصار43007 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  14امي 

يةاحمد دمحم حسن ابراهيم ابراهيم حريشة43008 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  90.5امي 

يةاحمد دمحم عبدالحميد يوسف الحاج عل43009 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  37.5امي 

ن ابوالعال43010 يةاحمد دمحم عبدالظاهر حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  122امي 

يةاحمد دمحم عبدالعزيز دمحم منصور43011 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  109.5امي 

يةاحمد دمحم عبدهللا صالح دمحم هالل43012 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  107.5امي 



يةاحمد دمحم عبدالمجيد الجارج43013 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  52امي 

يةاحمد دمحم عل عبدالرحمن دعبس43014 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  131.5امي 

يةاحمد دمحم كمال خليل سيد43015 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  72.5امي 

ف43016 يةاحمد دمحم محمود احمد شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  36.5امي 

يةاحمد دمحم محمود عبدالمؤمن عبدالمجيد43017 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  111.5امي 

يةاحمد محمود احمد ابراهيم عبدالحليم خليفه43018 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  115امي 

ن دمحم اغا43019 يةاحمد محمود حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  108امي 

يةاحمد محمود زين العابدين دمحم عبدالعزيز43020 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  44امي 

يةاحمد محمود عل دمحم عل شايا43021 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  88.5امي 

يةاحمد محمود عواد دمحم عواد43022 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  96.5امي 

يةاحمد مدحت عبدالعزيز عبده رواش43023 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  122امي 

يةاحمد منصور عبدالفتاح عبدالقادر شايا43024 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةاحمد ناجح جميل كمال الدين سيد43025 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  48.5امي 

ن احمد دمحم ابوجمل43026 يةاحمد نض امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  63امي 

 احمد حسن ابراهيم منصور43027
ن
يةاحمد هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  54.5امي 

يةاحمد وائل رجب محمود علي شايا43028 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  54امي 

يةاحمد ياش احمد عبدالحميد دمحم عيد43029 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  100.5امي 

يةاسامه ياش احمد رجب دمحم صقر43030 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  107.5امي 

يةاسالم ابراهيم عبدالفتاح شحاته دمحم43031 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  81.5امي 

يةاسالم ابراهيم عثمان ابراهيم عثمان43032 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  92.5امي 

يةاسالم ابوالعزايم دمحم عبدالهادى حسن43033 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  26امي 

يةاسالم حسنن سيد عل عبدالرازق43034 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  37امي 

يةاسالم سعيد دمحم محمود عبدالرحمن43035 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  55.5امي 

يةاسالم طارق عيىس حسان دمحم شحاته43036 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20.5امي 

ن عقل43037 يةاسالم عاطف احمد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  18.5امي 

يةاسالم عماد سعيد عوض عل عامر43038 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

 حسن43039
 
يةاسالم دمحم احمد دمحم عبدالباق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  23امي 

يةاسالم دمحم احمد محمود صقر43040 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  7.5امي 

يةاسالم دمحم حسن دمحم احمد43041 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  18.5امي 

يةاسالم دمحم فتىح عبده امبانى43042 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  44.5امي 

ن43043 يةاسالم دمحم محمود حنفن دمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  66امي 

ف43044 يةاسالم مسعد محمود احمد شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  48.5امي 

يةاسماعيل رجب اسماعيل دمحم سليمان43045 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ف ابراهيم امام علي ابواحمد43046
يةاشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  79امي 

ن عبدهللا امام علي43047 ف عبدهللا امي  يةاشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  68امي 

ن محمود ابوعقده43048 ن حسي  يةاالمي  امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  91امي 

يةالبخارى طارق خليل ابراهيم حسن43049 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103.5امي 

يةامي  ايمن عبدالصمد دمحم مصطفن سعيد43050 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103امي 

يةامي  رجب دمحم خاطر عبدالدايم43051 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  51.5امي 

ن سيد عواد43052 ن احمد امي  يةامي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  46.5امي 

43053
 
ن محروس دمحم عبدالكريم عبدالباق يةامي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  65امي 

ف الدين43054 يةايمن محمود حمدى عل شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31امي 

يةبدر دمحم سعيد حسن عل43055 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  105.5امي 

يةبالل دمحم عل عثمان عبدالرحمن43056 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  50امي 

يةجابر حسن جابر ابراهيم ابو كبلة43057 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  49.5امي 

ن عبدهللا الحاج علي43058 ن امي  يةجمال امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  22امي 

يةجمال محمود جمال محمود صقر43059 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31امي 

يةحامد احمد حامد جمعه ابو الجمال43060 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  76.5امي 

يةحامد مسعد حامد دمحم دعبس43061 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  26.5امي 

يةحسام الدين خالد دمحم سيد سالمه43062 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  12امي 



يةبسيطه- حسام حسن دمحم محمود ابوعقده 43063 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103امي 

يةحسام عيد محمود عبدالرحمن دمحم43064 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  21امي 

يةحسن احمد عبدالحميد سيد دمحم حسن43065 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  105.5امي 

يةحسن رمضان سيد طه دمحم رواش43066 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  57.5امي 

يةحسن ساىم عيىس ابراهيم يوسف43067 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  63امي 

يةحسن سيد رجب دمحم خاطر43068 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةحسن عبدالعزيز حسن عبدربه43069 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  85.5امي 

يةحسن عل محمود دمحم صقر43070 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  96امي 

يةحسن محمود عل محمود عبدالحميد43071 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24امي 

43072
ن
ن احمد دمحم دمحم الطنان يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  27امي 

 الحاج علي43073
ن محمود مصطفن ن سعيد حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41.5امي 

ن عبدهللا حسن سيد علي سعد43074 يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  114.5امي 

ن احمد عبدالغفار43075 ن دمحم حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  115.5امي 

ي43076
ن
ن دمحم سيدالطنان ن دمحم حسي  يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  79امي 

ن عبدالكريم43077 ن دمحم عل احمدحسي  يةحسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةحماده دمحم فتح هللا دمحم دمحم43078 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن احمد المزين43079 يةحمزه علي حسن حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  25امي 

يةخالد صالح حسن عبدالسالم دمحم عقاب43080 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  81امي 

يةخالد محمود احمد دمحم احمد شعيب43081 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106امي 

ن عبدالمجيد43082 يةراىم عبدالفتاح عبدالعزيز حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  88.5امي 

يةرفعت فايز عبدالرحمن دمحم مصطفن43083 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  85.5امي 

يةزياد احمد عطيه دمحم عطيه سعد43084 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  56.5امي 

يةزياد اسامة عبدهللا عبدالرحمن شافع43085 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  25.5امي 

ي43086 يةزياد ايمن سعيد حسن عل بحي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  129امي 

يةزياد حسن محمود حامد دمحم هالل43087 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  85امي 

ن احمد43088 ن دمحم حسي  يةزياد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  72امي 

يةزياد رجب خلف محمود احمد43089 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118.5امي 

يةزياد رفاع شعبان دمحم عبدالسالم43090 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  22.5امي 

يةزياد شعبان عل عوض دمحم رواش43091 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  117امي 

يةزياد طارق فراج احمد حريشه43092 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  108.5امي 

ن حمزة حامد زهران43093 يةزياد عمرو امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  5امي 

يةزياد دمحم نبيه عبدالبارى عبدالحميد43094 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

 دمحم عبدهللا عتمان43095
ن
يةزياد هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64.5امي 

 احمد الخوىلي43096
ن يةسعد عيد عبدالقادر حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  101.5امي 

يةسعد محمود سعد حمزه ابراهيم43097 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  112.5امي 

يةسعيد ايمن عل سعد صقر43098 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  19.5امي 

وك سعيد عبدالعزيز نض عمر43099 يةسعيد ميى نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةسعيد دمحم سعيد دمحم عبدالىح43100 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  98امي 

يةسعيد دمحم مصطفن دمحم يوسف43101 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  74.5امي 

ف43102 يةسالمه سيد سالمه سيد احمد شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  69.5امي 

يةسالمه دمحم سالمه دمحم مرس صقر43103 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  124.5امي 

يةسيد اسامه حمدى سيد عبدالهادى43104 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  33امي 

ف دمحم حسن اسماعيل43105 يةسيد اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  71امي 

يةسيد جمعة عمر جمعة المالح43106 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  42امي 

يةسيد رجب عبدربه رجب عبدربه43107 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ف الدين43108 يةسيد سيد زيدان محمود شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  40.5امي 

يف سيد اسماعيل بركات43109 يةسيد شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  54.5امي 

يةسيد دمحم احمد احمد الشافع43110 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  81.5امي 

يةسيد محمود سيد دمحم مصطفن43111 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  37امي 

يةسيد نض السيد محمود43112 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  44امي 



يةسيد هشام سيد عيىس عبدالقادر43113 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118.5امي 

ن سيد43114 يةسيف الدين امي  ابراهيم حسني  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  81.5امي 

43115
 
يةسيف الدين هيثم دمحم عبدالعزيز خمار دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  138.5امي 

يةصالح هاشم دمحم عبدالحميد احمد43116 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106.5امي 

يةصالح دمحم صالح عبدالحميد علي43117 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  122.5امي 

يةطه احمد سيد دمحم مرس43118 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  127امي 

يةطه احمد عبدالمنعم احمد عبدالمنعم43119 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  129امي 

يةطه اسامه احمد طه صقر43120 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  3.5امي 

يةطه خالد طه سليمان عبدالمنعم43121 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  102امي 

يةطه دمحم عباس عباس حامد الحاج علي43122 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  128.5امي 

يةعادل ايمن دمحم خالد شعبان43123 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  13امي 

ن43124 يةعامر احمد دمحم حسني  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  45امي 

يةعبدالحميد اسماعيل عبدالحميد محمود عبدالحميد43125 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  49امي 

يةعبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز دمحم االصبح43126 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  97.5امي 

يةعبدالرحمن احمد شعبان عبدالحافظ رواش43127 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  125.5امي 

يةعبدالرحمن احمد طاهر عبدالرحمن عبدالعزيز43128 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  85.5امي 

يةعبدالرحمن احمد علي نض دمحم نض43129 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  127.5امي 

ن مصطفن سالم 43130  حسي 
يةبسيطه- عبدالرحمن اسامه مصطفن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59امي 

يةعبدالرحمن بدوى عواد حسن دمحم43131 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  9امي 

يةعبدالرحمن رجب عبدالعزيز دمحم بركات43132 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  47.5امي 

يةعبدالرحمن سيد نور الدين حسن دمحم43133 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  33امي 

يف احمد شعبان احمد43134 يةعبدالرحمن شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  37.5امي 

يةعبدالرحمن صابر عزت دمحم عبدالرحمن43135 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  2امي 

يةعبدالرحمن عادل شعبان احمد الضاوى43136 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  125امي 

يةعبدالرحمن عبدهللا احمد سعد عل سعد43137 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  54امي 

يةعبدالرحمن عل دمحم احمد عبدالاله43138 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  40.5امي 

يةعبدالرحمن عوض دمحم عوض رواش43139 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  26.5امي 

يةعبدالرحمن دمحم حسن عبده سواح43140 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  72امي 

ف الدين43141 يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن حسن شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59.5امي 

يةعبدالرحمن دمحم محمود عواد احمد درويش43142 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  105.5امي 

يةعبدالرحمن دمحم يوسف كمال سيد بدوي43143 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  120امي 

يةعبدالرحمن مصطفن دمحم احمد صالح43144 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  14.5امي 

يةعبدالرحمن مصطفن مصطفن عل عبدالكريم43145 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  123.5امي 

يةعبدالرحمن نض الدين سعيد عوض عل43146 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64امي 

يةعبدالرحمن نض سعيد علي السيد43147 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةعبدالرحمن نض عبدالعظيم سالم ابوعيسوي43148 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  56امي 

يةعبدالرحمن نض عبدهللا احمد عوده43149 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  34امي 

يةعبدالعزيز ابراهيم سليمان عبدالعزيز43150 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  29.5امي 

يةعبدالعزيز حسنن فاروق محمود دمحم43151 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  56.5امي 

يةعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد43152 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  73امي 

يةبسيطه- عبدالعزيز عل عبدالعزيز عل االبيض 43153 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59.5امي 

 عبدالعزيز صالح عبدهللا حسن43154
ن
يةعبدالعزيز هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64امي 

يةعبدالعظيم احمد عبدالعظيم حسن ابو احمد43155 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  81امي 

ي سعد دمحم موس سعد برجيس43156
يةعبدالغنن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106.5امي 

ي سالم43157
ن مصطفن يةعبدالفتاح حسن حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  105امي 

ي43158
ن
يةعبدهللا ايهم عبدهللا عبدهللا بسيون نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  87.5امي 

يةعبدهللا حامد عبدهللا دمحم عيد43159 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  30امي 

يةعبدهللا خالد دمحم سواح احمد43160 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةعبدهللا سيد سيد سالم احمد43161 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  45امي 

يةعبدهللا صبىح عبدهللا عبدهللا حسن43162 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  65.5امي 



يةبسيطه- عبدهللا عاطف عبدالمومن احمد 43163 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  76امي 

يةعبدهللا عبدالواحد صالح عبدالواحد الصيفن43164 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  110امي 

يةعبدهللا عبده رجب عبدالمقصود دياب43165 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  90.5امي 

يةعبدهللا عصام نادر خضن احمد الخوىل43166 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  109.5امي 

يةعبدهللا عل عبدهللا سيد احمد سيد احمد43167 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  82امي 

يةعبدهللا دمحم السيد دمحم ابو سنه43168 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةعبدهللا دمحم حامد عبدالحميد حامد43169 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  99امي 

يةعبدهللا دمحم سيد عبدالعال خضن43170 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  47.5امي 

يةعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالقادر43171 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  28امي 

يةعبدهللا دمحم عواد دمحم حسن ابوعمر43172 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20امي 

يةعبدهللا دمحم محمود ابراهيم محمود43173 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  23امي 

يةعبدهللا محمود عبدالرحمن دمحم مصطفن43174 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  40امي 

يةعبدهللا محمود عبدالهادى عبدالقادر43175 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  44.5امي 

يةعبدهللا نض عبدهللا احمد عوده43176 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  27.5امي 

ن43177 يةعبدهللا يس احمد عبدهللا شاهي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  112امي 

يةعبدالواحد عبدهللا عبدالواحد عبدهللا هالل43178 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  48.5امي 

ن عبدالمؤمن الشافع43179 يةعل جيى امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  46امي 

يةعل حسن علي احمد نض43180 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  87امي 

يف عل نض دمحم43181 يةعل شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  133.5امي 

يةعل عبدهللا دمحم عل دمحم43182 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  116امي 

يةعل عرنى عل اسماعيل ابو احمد43183 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58.5امي 

يةعل دمحم عل عبداللطيف احمد43184 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31امي 

يةعل دمحم عل عل ابوعمر43185 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20.5امي 

يةعل دمحم عيىس ابراهيم يوسف43186 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41.5امي 

يةعل نض سالمه عبدالحميد نض43187 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  47.5امي 

يةعل نض محمود احمد ابو دنيا43188 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  98امي 

يةعل نور الدين عبدالحميد عبدالمومن43189 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  76.5امي 

يةعمار عل سعد عل عثمان43190 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24.5امي 

يةعمار محروس عل اسماعيل عبدالقادر43191 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  8امي 

يةعمار مسعد حامد جمعه ابو الجمال43192 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20امي 

يةعمر احمد نبيل سالمه عبدهللا43193 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  120.5امي 

ن عاشور سالم43194 يةعمر بدر حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن الغريب احمد43195 يةعمر رزق حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41امي 

يف محمود فرحات الخوىل43196 يةعمر شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  42.5امي 

يةعمر صابر مصطفن دمحم احمد43197 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24.5امي 

يةعمر عادل شعبان احمد الضاوى43198 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  121.5امي 

يةعمر عادل عمر جمعه المالح43199 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  18.5امي 

يةعمر عامر ابراهيم عامر يوسف43200 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  63.5امي 

يةعمر عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن43201 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  84امي 

ن43202 يةعمر دمحم عمر محمود حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  108.5امي 

ن محمود سعد43203 يةعمر محمود حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41.5امي 

يةعمر محمود محمود رجب عمر دمحم43204 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58امي 

يةعمر محمود نور الدين حسن دمحم43205 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103.5امي 

يةعمر مسعد عمر جمعة المالح43206 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31امي 

يةعمر نض دمحم حسن البيه43207 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  99امي 

يةعمرو شعبان دمحم حسن اسماعيل43208 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  8.5امي 

ف43209 يةعمرو طارق حميدة سيد شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59.5امي 

ن43210 يةعمرو دمحم عبدالعال شحاتة دمحم حساني  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  93.5امي 

يةعواد احمد عواد حسن عبدالحليم43211 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  38امي 

يةفارس ايهاب ابراهيم عبدالعزيز محمود عقل43212 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  42امي 



يةفتىح ساىم دمحم عبدالمحسن سيد43213 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  70امي 

يةقاسم خالد عبدالسالم دمحم عبدالسالم43214 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  51امي 

يةكارم تميم كارم محمود احمد سعد43215 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  117امي 

يةكامل سعد ابراهيم سعيدابراهيم نوفل43216 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  6امي 

يةكريم سيد كرم رجب عل غريب43217 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  3.5امي 

يةكريم طارق عبدالعزيز احمد بركات43218 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  135امي 

43219
 
يةكريم دمحم احمد دمحم عبدالباق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  39امي 

يةكريم دمحم سيد احمد حسن43220 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةكريم دمحم شعيب دمحم شعيب43221 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  68.5امي 

يةكريم محمود رجب محمود عل شايا43222 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن ابراهيم نوفل43223 يةكريم ناجى امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  50.5امي 

يةكريم نض عبدالمقصود احمد نضالدين43224 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58.5امي 

يةكمال رشدى كمال رشدى دمحم43225 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64.5امي 

يف دمحم عبدهللا حسن نوفل43226 يةكمال شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  68امي 

يةمجدى محمود عبدالقادر دمحم حسن43227 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  4امي 

يةمحسن دمحم حسن دمحم حسن عبدالىحي43228 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  53.5امي 

يةدمحم ابراهيم احمد ابراهيم موس43229 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41.5امي 

ن43230 يةدمحم ابوالمجد ابراهيم دمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  99امي 

يةدمحم احمد احمد بيوىم دمحم43231 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58امي 

يةدمحم احمد حامد عبدالمقصود نض43232 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  20امي 

يةدمحم احمد سالمة دمحم سليمان43233 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  131.5امي 

يةدمحم احمد شعبان عبدالحافظ رواش43234 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  126.5امي 

يةدمحم احمد عبدالننى خليل سيد43235 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  134امي 

يةدمحم احمد دمحم صالح دمحم دعبس43236 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  84.5امي 

يةدمحم احمد دمحم عبدهللا احمد عبدالدايم43237 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  124امي 

يةدمحم اسامه احمد محمود دمحم43238 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  38امي 

ف ابراهيم دمحم دمحم صقر43239 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  115امي 

ف دمحم ابراهيم عبدالقادر43240 يةدمحم اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  102امي 

ن43241 يةدمحم امي  ابراهيم حسني  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58امي 

يةدمحم بدر ابوالنض سيد حامد حسن عامر43242 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  83.5امي 

ن حسن43243 يةدمحم بدوى عبدهللا دمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103امي 

يةدمحم بدوي محمود علي عبدالعزيز43244 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  22امي 

يةدمحم جمال عبدهللا حسن هالل43245 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41امي 

يةدمحم جميل ابراهيم دمحم سيد43246 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  115امي 

ي مرسي دياب43247
يةدمحم جميل دمحم مصطفن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  133امي 

يةدمحم حازم ابراهيم دمحم كبله43248 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  66.5امي 

يةدمحم حامد سالمة سيد جمل43249 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  55امي 

ن43250 يةدمحم حامد عل صادق دمحم شاهي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103.5امي 

يةدمحم حامد دمحم ابراهيم علي بركات43251 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  105.5امي 

يةدمحم حسن حامد امام حسن43252 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  131امي 

يةدمحم حسن عبدالرحيم محمود عبدالرحيم43253 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  124امي 

بينن43254 يةدمحم حسن عبدالسالم دمحم الشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  39امي 

يةدمحم حسن عبدالقادر كامل رزق43255 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  34امي 

يةدمحم حسن دمحم مصطفن دمحم نوفل43256 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41امي 

ي43257
ي محمود مصطفن

يةدمحم حسن مصطفن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  126امي 

ن سالمه دمحم احمد صقر43258 يةدمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةدمحم خالد دمحم عبدالفتاح عبدالقادر43259 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  61امي 

ي43260
ن
يةدمحم خالد دمحم دمحم دمحم عبدالشاق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  126امي 

 علي حسن سليمان43261
يةدمحم خضن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59.5امي 

وك مرسي دمحم43262 يةدمحم رجب ميى نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  107.5امي 



يةدمحم رضا سعيد دمحم عل عبدالكريم43263 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  98امي 

يةدمحم رمضان دمحم عل زهران43264 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  14.5امي 

يةدمحم ساىم دمحم ابراهيم احمد عبدالوهاب43265 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  16امي 

يةدمحم سعد حامد عبدالحميد حامد موس43266 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  71امي 

يةدمحم سعد دمحم عبدالهادى حسن43267 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

ف الدين43268 يةدمحم سعد محمود دمحم احمد موس شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  127امي 

ن عطوه43269 ن حساني  يةدمحم سعيد امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  122امي 

يةدمحم سعيد انور عبدالرحمن عبدالخالق43270 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  113امي 

ن هالل43271 يةدمحم سعيد سعيد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  134امي 

يةدمحم سعيد دمحم دمحم علي شحاته43272 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  120امي 

يةدمحم سالمه دمحم سيد دمحم جمجوم43273 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  77.5امي 

يةدمحم سالمه محمود ابراهيم دمحم43274 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  86امي 

يةدمحم سيد احمد السيد احمد43275 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  96.5امي 

يةدمحم سيد احمد رجب دمحم زيد43276 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  91امي 

يةدمحم سيد سيد احمد ابراهيم43277 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  111.5امي 

يةدمحم سيد سيد حامد حسن عامر43278 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  117.5امي 

يةدمحم سيد شعبان دمحم برجيس43279 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  113امي 

يةدمحم سيد عفيفن دمحم الخوىلي43280 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  34.5امي 

يةدمحم سيد دمحم احمد عبدهللا43281 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  50امي 

يةدمحم سيد دمحم دمحمعوادعامر43282 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  4امي 

يةدمحم سيد دمحم مصلح صالح43283 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  22امي 

يةدمحم شحات رمضان دمحم عبدالسالم دعبس43284 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118امي 

يةدمحم ضياء سعيد عوض عل43285 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  41.5امي 

يةدمحم طارق عبدالواحد ابراهيم خليل43286 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  74.5امي 

يةدمحم عادل ابراهيم احمد درويش43287 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  39امي 

يةدمحم عادل احمد موس احمد برجيس43288 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  76امي 

يةدمحم عاشور سيد دمحم سليمان عوض43289 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  34امي 

يةدمحم عاطف سيد رمضان هيبه43290 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةدمحم عاطف دمحم عبدالحميد شاج الدين43291 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  72.5امي 

يةدمحم عاطف محمود احمد ابراهيم43292 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  98امي 

يةدمحم عبدالجليل دمحم احمد عبدالجليل43293 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  72امي 

يةدمحم عبدالرحمن عبدالحليم احمد شافع43294 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  104امي 

يةدمحم عبدالرحمن عبدالسالم دمحم عبدالسالم43295 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  26امي 

يةدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالخالق دعبس43296 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  94.5امي 

ن حسن دمحم زهران43297 يةدمحم عبدالعزيز حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  35.5امي 

ي عبدالغنن احمد فرج43298
يةدمحم عبدالغنن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  29.5امي 

يةدمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح سالمه43299 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  95امي 

يةدمحم عبدهللا عاشور احمد حسن43300 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  135.5امي 

يةدمحم عبدالمجيد حامد ابراهيم اغا43301 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  128امي 

يةدمحم عالء دمحم احمد حسن43302 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  30امي 

يةدمحم عل ابراهيم محمود احمد43303 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  27.5امي 

 الحاج علي43304
ن يةدمحم عمر عبدهللا امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  111.5امي 

يةدمحم عمرو دمحم مصطفن عبدالوهاب43305 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24.5امي 

يةدمحم فتىح خميس دمحمقطب43306 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  59امي 

يةدمحم كامل دمحم كامل رزق43307 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24امي 

يةدمحم مجدى دمحم سيد حسن شعرواى43308 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  60.5امي 

يةدمحم محروس عبدالعزيز دمحم حسن نوفل43309 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  31.5امي 

43310
 
يةدمحم محروس دمحم عبدالكريم عبدالباق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  34.5امي 

يةدمحم دمحم جمعه عبدالمؤمن هندي43311 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  76امي 

يةدمحم دمحم دمحم درويش خضن43312 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  49.5امي 



يةدمحم محمود احمد محمود مصطفن43313 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  35امي 

يةدمحم محمود امام علي دمحم ابواحمد43314 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  130.5امي 

يةدمحم محمود حمدي ابراهيم علي عيد43315 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64امي 

يةدمحم محمود سعيد دمحم محمود43316 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  92امي 

يةدمحم محمود شعبان احمد برجيس43317 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  99.5امي 

يةدمحم محمود صالح محمود الحاج عل43318 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  8.5امي 

يةدمحم محمود دمحم حسن عبدالرازق43319 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  108.5امي 

يةدمحم محمود دمحم عبدالرحيم شايا43320 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  132امي 

يةدمحم محمود محمود رمضان عل43321 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  32امي 

ن عبدالمطلب سيد احمد43322 يةدمحم مسعد امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  73.5امي 

يةدمحم مسعد عبدالصمد دمحم مصطفن سعيد43323 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةدمحم مصطفن سالمه سيد مدبوىل43324 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةدمحم مصطفن سيد دمحم احمد43325 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  52.5امي 

ي43326
 
يةدمحم مصطفن عبدهللا ابراهيم دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  38امي 

يةدمحم مصطفن عل اسماعيل عبدالقادر43327 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64امي 

يةدمحم ناجى دمحم سيد احمد43328 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  99امي 

يةدمحم نض حسن عبدالرحمن صقر43329 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118امي 

يةدمحم نض عيىس حامد43330 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  27.5امي 

يةدمحم نض دمحم دمحم عبداللطيف43331 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

 دمحم حسن عل البيه43332
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  109امي 

 دمحم موسي موسي43333
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118امي 

 محمود احمد ابراهيم43334
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103امي 

يةدمحم هيثم دمحم عبدالحميد حجاج43335 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  56.5امي 

يةدمحم يشى عطية علي حسن43336 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58.5امي 

يةمحمود ابراهيم عبدالرحمن سيد عل43337 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58امي 

يةمحمود ابراهيم محمود السيد احمد ابو احمد43338 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  134.5امي 

يةمحمود ابو النض دمحم عبدالعزيز ابوعمر43339 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  30.5امي 

43340
ن
يةمحمود احمد دمحم احمد عبدالشاق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  35امي 

يةمحمود احمد دمحم درويش مصطفن43341 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  28.5امي 

يةمحمود احمد محمود دمحم حجاج43342 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  52امي 

ف حامد عبدالمقصود نض43343 يةمحمود اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  39.5امي 

ف محمود ابراهيم الجندى43344 يةمحمود اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  128.5امي 

43345
ن
يةمحمود ايهم عبدهللا عبدهللا دمحم بسيون نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  101.5امي 

يةمحمود حسن سعد حامد عبدالحليم43346 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  47امي 

43347
ن
ن الطنان يةمحمود خالد محمود السيد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  83امي 

يةمحمود خالد محمود دمحم بدر43348 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  94.5امي 

يةمحمود رجب حسن عبدالهادى43349 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  124امي 

ن43350 يةمحمود رفاع دمحم احمد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  62.5امي 

يةمحمود رفاع محمود سيد حسن هالل43351 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  123امي 

 ابودنيا43352
 
يةمحمود سامح ابراهيم عبدالباق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

يةمحمود سعيد ابراهيم عواد احمد43353 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  129.5امي 

يةمحمود سعيد محمود احمد ابراهيم43354 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  87امي 

يف دمحم عبدهللا حسن نوفل43355 يةمحمود شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  65امي 

يةمحمود طارق دمحم عبدالفتاح دمحم برجيس43356 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  52امي 

يةمحمود طارق دمحم محمود43357 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  21.5امي 

يةمحمود عادل دمحم عبدربه حسن43358 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  113.5امي 

ن حريشه43359 ن حسي  يةمحمود عاطف حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  42.5امي 

يةمحمود عبدالحكم دمحم عبدالعزيز سليمان43360 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  14امي 

يةمحمود عبدالننى دمحم سيد خليل43361 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  51امي 

يةمحمود عل احمد مصطفن درويش43362 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  68.5امي 



ي ابراهيم43363
 
يةمحمود فوزي انور دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  35امي 

يةمحمود كامل احمد كامل ابراهيم43364 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58.5امي 

يةمحمود نض صقر صقر المالح43365 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  57امي 

يةمحمود نور سيد اسماعيل بركات43366 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  86امي 

يةمحمود وليد لطفن سليمان متوىل43367 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  89.5امي 

ف الدين43368 يةمختار وليد مختار عل شر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  120.5امي 

يةمرس عبدهللا مرس دمحم مرس43369 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  54امي 

يةمروان احمد دمحم احمد نوفل43370 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  58امي 

ف عفيفن دمحم الخوىل43371 يةمسعد اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  29امي 

يةمسعد نور صالح عبدالمقصود الصياد43372 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80امي 

يةمصطفن ابراهيم عل عبدهللا المزين43373 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  96امي 

يةمصطفن احمد سعد دمحم مرس43374 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  123امي 

ف مصطفن عل احمد عبدالكريم43375 يةمصطفن اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  65.5امي 

43376
 
يةمصطفن عادل محسوب بيوىم دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  35امي 

يةمصطفن عاطف عبدهللا عل عل43377 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  38.5امي 

يةمصطفن فايز عبدهللا دمحم حسن43378 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  36امي 

ن ابراهيم المالح43379 يةمصطفن دمحم حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  121.5امي 

يةمصطفن دمحم رشاد مصطفن درويش43380 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  21.5امي 

يةمصطفن دمحم عبدالعزيز دمحم منصور43381 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  104امي 

يةمصطفن دمحم عبدالمنعم عبدالغنن احمد43382 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  93.5امي 

يةمصطفن دمحم عواد دمحم عواد43383 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  116امي 

يةمصطفن محمود دمحم حسن بكر43384 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  24.5امي 

يةمصطفن مقبول حسن احمد حسن ابوعامر43385 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  84.5امي 

يةمصطفن نض حامد ابراهيم يوسف43386 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  111.5امي 

يةمعاذ احمد دمحم دمحم درويش43387 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  124امي 

يةمعاذ جمال دمحم سليمان موس43388 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  128.5امي 

يةمعاذ خالد ابراهيم عامر حسن هالل43389 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  133.5امي 

ن تامر منجد سيد عبدالهادى صقر43390 يةمعي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  116امي 

يةمهند محمود دمحماحمد عبدالىحي43391 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  47.5امي 

يةمهند هشام مدبوىل مرسي دمحم43392 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64.5امي 

يةمومن سعد كارم محمود حجاج43393 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  122.5امي 

يةمومن شعبان فايز عيىس احمد43394 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  21امي 

ف احمد زىك عبدالحميد43395 يةنور الدين اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  117.5امي 

يةنور الدين عمر دمحم حجاج43396 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  103امي 

يةوائل نض احمد طلب43397 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  90امي 

يةيوسف احمد دمحم عبدالهادي نض43398 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  33امي 

ف الدين43399 ف انور عل شر يةيوسف اشر نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  118.5امي 

يةيوسف دعبس احمد مرس عل43400 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  57امي 

يةيوسف رجب طه دمحم طه43401 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  64.5امي 

 خمار43402
 
يةيوسف سعد سعد دسوق نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  119امي 

يةيوسف سعيد ابوالمجد دمحم43403 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106امي 

يةيوسف سمي  دمحم علي عباده43404 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  138.5امي 

يةيوسف شعبان علي ابراهيم شايه43405 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  106.5امي 

يةيوسف عل سيد احمد عبدالكريم43406 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  94امي 

يةيوسف عماد الدين احمد ابراهيم ابراهيم نوفل43407 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  111امي 

يةيوسف عمر عيد موس احمد43408 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  115.5امي 

يةيوسف عمرو رجب عبده دمحم اسماعيل43409 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  102امي 

يةيوسف فهىم عبدالحكيم خطاب خضن43410 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  121امي 

ن دمحمسليمان المالح43411 يةيوسف دمحم امي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  125امي 

يةيوسف دمحم دمحم حسن احمدالمزين43412 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  133امي 



يف يحن  حمزه عبدهللا حسن43413
يةاحباب شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  71.5امي 

يةاحالم توفيق حسن دمحم دمحم عبدالمجيد43414 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  102امي 

يةاشاء احمد سالمه دمحم عبدالعزيز43415 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  107امي 

يةاشاء سيد عبدالرحمن علي البيه43416 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  22.5امي 

يةاشاء سيد محمود دمحم احمد الشافع43417 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةاشاء عادل عزت دمحم عبدالرحمن43418 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  59.5امي 

يةاشاء عبدالحميد احمد عبدالحميد دمحم عيد43419 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  16امي 

يةاشاء عوف عبدالحميد مرس برجيس43420 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133امي 

ن43421 يةاشاء دمحم عمر محمود حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131امي 

ن احمد43422 يةاشاء وليد دمحم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  85امي 

يةاشاء يوسف سليمان احمد عبدهللا43423 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  89.5امي 

يةاسماء احمد سيد دمحم ابراهيم43424 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  67امي 

يةاسماء احمد صالح دمحم صالح43425 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122.5امي 

يةاسماء احمد عبدالقادر كامل رزق43426 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  114امي 

يةاسماء جودة عل جودة جودة ابو الدهب43427 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  68.5امي 

يةاسماء حامد سيد سعد موس سعد43428 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  51.5امي 

يةاسماء سيد عبدالرحمن امام عوض43429 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  35.5امي 

يةاسماء عبدالعزيز عبدالعزيز سليمان43430 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  66امي 

يةاسماء عبدالقادر حسن دمحم43431 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  121.5امي 

يةاسماء عل احمد عوادابراهيم حريشة43432 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  2امي 

يةاسماء عل رجب عل خليل43433 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  105امي 

يةاسماء دمحم شعبان عبدالىح عثمان عقل43434 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  99امي 

يةاسماء دمحم عبدالىح احمد عبدالىح43435 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  124امي 

يةاسماء نض رمضان عبدهللا جمال الدين43436 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  92.5امي 

يةاسماء نض عل ابراهيم بركات43437 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119امي 

يةاسماء وائل ابراهيم حسن دمحم43438 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122امي 

يةاالء احمد ابراهيم دمحم برجيس43439 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  113.5امي 

يةاالء احمد رجب عل خضن43440 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134.5امي 

 عل دمحم43441
 
يةاالء حسنن شوق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  136امي 

يةاالء طه دمحم احمد ابوحريشه43442 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133امي 

يةاالء نض سليمان احمد عل43443 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  135.5امي 

يةالشيماء دمحم سعد حامد عبدالحليم43444 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  18امي 

ن بدر43445 يةالشيماء دمحم يىح حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129.5امي 

 سيد كامل سيد فرغل43446
ن
يةامان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

 عطا عبدالعظيم43447
 
 عبدالباق

ن
يةامان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119امي 

 عمرو حسن دمحم حسن عبدالىح43448
ن
يةامان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134امي 

ن محمود سعد43449 يةامل عادل حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  135امي 

يةامنيه احمد عل طه صقر43450 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  136.5امي 

يةامنيه جميل فتىح عاشور سالم43451 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةامنيه طارق شعبان احمد دمحم43452 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  114.5امي 

يةامنيه عل حسن مصطفن ابو دنيا43453 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  19.5امي 

يةامنيه محمود عبدالىح احمد عبدالىح43454 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  112.5امي 

ه احمد صالح دمحم صالح43455 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

ه حسن حامد حسن دمحم43456 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119.5امي 

 جوده43457
 
ت شوق ه سعيد خي  يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  68.5امي 

ه شعبان عل سليمان ابراهيم43458 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ه شعبان دمحم حسن دمحم43459 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  111.5امي 

ه عبدالرحمن خضن احمد الخوىل43460 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  130امي 

ه عماد ابراهيم مصطفن مرس دياب43461 يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن43462 ه محمود احمد حسي  يةامي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 



ف احمد عبدالحميد احمد43463 يةاميمه اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109.5امي 

ف دمحم حسن حسن43464 يةامينه اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  8.5امي 

يةامينه عبدالغنن نتع نعمان سالم43465 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129.5امي 

يةانىحى دمحم عبدالمقصود عبدالهادى43466 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131امي 

يةايات ايمن رجب عل عل عيد43467 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  95امي 

ف الدين43468 ن محمود حسن دمحم شر يةايات حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  118.5امي 

يةايات سيد سليمان موس43469 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  81.5امي 

يةايات عاطف ابراهيم دمحم سيد احمد المالح43470 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  112امي 

يةايات عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم43471 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  107امي 

يةايات عصام ابراهيم سعيد ابراهيم نوفل43472 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109امي 

ن43473 يةايمان احمد احمد سليمان موس امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127.5امي 

يةايمان احمد عبدالرحمن عبدالمطلب دعبس43474 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  85امي 

ن عبدالمجيد43475 يةايمان احمد عبدالعزيز حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110امي 

يةايمان اسامه محمود سيد دمحم ابوالفتح43476 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119امي 

يةايمان جمال عبدالمحسن سيد احمد عباده43477 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131.5امي 

يةايمان حسن فوزى خاطر43478 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115.5امي 

يةايمان حسن دمحم حسن احمد43479 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  92.5امي 

يةايمان سامح دمحم احمد حجاج43480 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  69امي 

يةايمان طه سيد طه دمحم رواش43481 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةايمان عبدالرحمن خضن احمد الخوىل43482 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133.5امي 

يةايمان عبدهللا حسن دمحم عبدالعزيز43483 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  123امي 

يةايمان عبدهللا عبدالواحد عبدهللا حسن43484 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  33.5امي 

يةايمان عوض دمحم عوض رواش43485 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  47امي 

يةايمان عيد عبدالقادر نجم شحاتة43486 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133امي 

يةايمان فارس فاروق سليمان ابراهيم43487 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109.5امي 

يةايمان دمحم ابراهيم دمحم رافع43488 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  75امي 

ن هالل43489 يةايمان دمحم سعيد حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110امي 

يةايمان دمحم دمحم حسن عل43490 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةايمان نض دمحم عبدالهادى نض43491 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةايمان نور الدين زايد عبدالمجيد43492 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  59امي 

يةايه ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم دعبس43493 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  138.5امي 

يةايه احمد حسن ابراهيم منصور43494 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  123امي 

يةايه سعيد جمعة خليل ابراهيم43495 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  132امي 

ن عبدالكريم43496 يةايه سعيد عل احمد حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  86.5امي 

يةايه سيد دمحم حسن43497 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  65امي 

 جوده43498
 
يةايه عبدالننى دمحم سيف الدين شوق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  101امي 

يةايه دمحم ابراهيم دمحم43499 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةايه دمحم احمد عبدالحميد دمحم عيد43500 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  56.5امي 

ن بدر دمحم43501 يةايه دمحم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  101امي 

يةايه دمحم زايد عبدالمجيد ابو عوف43502 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةايه محمود فايز عيىس احمد43503 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  123امي 

يةبدور عرنى احمد مدبوىل ابوشيع43504 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  117.5امي 

ن عامر43505 ن دمحم حسي  يةبسمله حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  97امي 

يف سيد عبدالفتاح سيد سليمان43506 يةبسمله شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115.5امي 

يةبسمله عاطف مصطفن موس خاطر43507 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  101.5امي 

43508
 
يةبسمله دمحم فتىح عبدالرحمن دمحم عبدالباق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127امي 

يةبسمله دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم خليل43509 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133.5امي 

يةبسمله ياش احمد عبدالحميد حجاج43510 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  102.5امي 

يةبسمه سيد عل سيد عبدالرحيم43511 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  62.5امي 

يةتغريد ساىمي فاروق سليمان43512 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  90امي 



 عبدالرحمن حامد دمحم ابراهيم هالل43513
ن
يةتهان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  95امي 

ف عفيفن دمحم الخوىل43514 يةجميله اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ي دمحم43515
 
يةجميله مسعد نجان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةجنا عاطف عثمان رجب دمحم حسن43516 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  94امي 

يةجهاد احمد صابر عبدالمجيد بركات43517 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  35.5امي 

يةجهاد عاطف جمعه عبدالمؤمن43518 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  111امي 

يةجهاد عالء فاروق حامد موس43519 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  88.5امي 

يةجهاد دمحم فتىحي عبدالعاىطي43520 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  26.5امي 

يةجهاد هاشم حامد دمحم دمحم دعبس43521 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  104.5امي 

يةجومانه سيد صقر صقر عشماوى43522 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  114.5امي 

يةحبيبه ابراهيم عبدالحليم حسن عبدالحليم43523 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  73امي 

يةحبيبه احمد عبدالىحي احمد عبدالىحي43524 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131.5امي 

ف فؤاد عبدالواحد سيد بدوى43525 يةحبيبه اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  92.5امي 

يةحبيبه بدوي دمحم دمحم عيىسي شايه43526 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن حسن عبدالرحمن43527 يةحبيبه جمال امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  74.5امي 

يةحبيبه حسن احمد احمد دمحم خليل43528 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  73امي 

يةحبيبه حسن طه سليمان عبدالمنعم43529 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134.5امي 

يةحبيبه رجب دمحم حسن المزين43530 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  135.5امي 

يةحبيبه رمضان محمود عبدالعزيز برجيس43531 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  88.5امي 

يةحبيبه سيد محمود رجب حسن43532 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  84.5امي 

يةحبيبه عبدالرحمن عبدالباسط محمود احمد43533 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  116امي 

ن رزق بكر43534 يةحبيبه عبدالسالم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  78امي 

يةحبيبه عبدالكريم دمحم عبدالكريم43535 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126.5امي 

يةحبيبه عبدالمقصود عبدهللا دمحم عيد43536 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  36امي 

يةحبيبه دمحم جمعة ابراهيم ابراهيم المالح43537 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  101.5امي 

يةحبيبه دمحم سيد عل عبدالرازق43538 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  124.5امي 

يةحبيبه دمحم عل دمحم عل شاج الدين43539 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  99.5امي 

يةحبيبه دمحم عواد دمحم عبدالدايم43540 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109امي 

يةحبيبه دمحم دمحم ابراهيم43541 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134امي 

يةحبيبه دمحم دمحم دمحم الخوىل43542 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133امي 

يةحبيبه محمود شعبان احمد برجيس43543 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 

يةحبيبه نض حسن دمحمعبدالرحمن43544 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122امي 

 دمحم اسماعيل عبدالقادر43545
ن
يةحبيبه هان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  72امي 

يةحسناء حسن حسن ابراهيم احمد43546 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  89امي 

يةحسناء سالم دمحم سيد الحسينن43547 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129.5امي 

يةحسناء مسعد دمحم مكاوى احمد عبدالكريم43548 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133.5امي 

يةحفصه احمد غريب علي محمود43549 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134.5امي 

يةحنان عمرو احمد شعبان الصعيدى43550 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  124.5امي 

يةخديجه احمد زىكي حسن نض43551 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  96امي 

يةدعاء بدر عل حسن سليمان43552 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةدنيا ابراهيم سيد ابراهيم نوفل43553 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةدنيا عرفه دمحم مصطفن43554 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  39امي 

يةدنيا عماد ابراهيم مصطفن دياب43555 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةبسيطه- دنيا محمود شعبان سعد احمد 43556 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  58امي 

يةدينا دمحم صالح عبدالمجيد دمحم مصطفن43557 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةدينا دمحم عبدهللا بركات عوف43558 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةدينا وليد احمد ابراهيم نوفل43559 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  87امي 

ف الدين43560 ن احمد شر يةرانيا احمد امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  130.5امي 

يةرانيا سالمه اسماعيل هالل43561 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  39.5امي 

ن ايوب43562 يةرحاب طارق امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  36.5امي 



يةرحاب ياش عبدالقادر عرفه عبدالقادر43563 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  90.5امي 

يةرحمه خالد نض دمحم دمحم43564 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  32.5امي 

يةرحمه رمضان حسن عبدالهادى43565 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةرضا سعيد محمود حسن عقل43566 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةرضا عبدالرحمن دمحم ابراهيم حريشة43567 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةرضا عبدهللا شحات احمد عبدهللا43568 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  23امي 

يةرفيده احمد دمحم سعد عل سعد43569 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129.5امي 

يةرقيه عادل عبدالعزيز محمود عقل43570 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

يةرقيه نبوى عبدالفتاح حسن عل البيه43571 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127.5امي 

يةرنا حامد حسن دمحم حامد43572 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

ن ابو عقدة43573 ن احمد حسي  يةرنا حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119.5امي 

يةرنا عادل عبدالمعبود سليمان الصيفن43574 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  79.5امي 

ن جمل43575 يةروان احمد سعيد امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  121امي 

 محمود احمد43576
 
يةروان عل شوق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  83.5امي 

يةروضه نارص دمحم حسن دمحم43577 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119.5امي 

يةروضه وائل دمحم عبدهللا عبدالغفار43578 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129امي 

يةروى دمحم عبدالعزيز فتوح عل43579 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  85.5امي 

يةريم ساىم حسن عبدالهادى عمر43580 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  81.5امي 

يةريم عبدهللا محمود دمحم43581 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  103.5امي 

 المزين43582
 
يةزينب ابراهيم عبدالفتاح عبدالباق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  98امي 

يةزينب سيد اسماعيل سيد دمحم حجاج43583 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  125.5امي 

يةساره حسن احمد حسن عل43584 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةساره سيد دمحم دمحم دمحم موس43585 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  116.5امي 

يةساره عبدالىح محمود احمد دمحم خليل43586 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134.5امي 

يةساره دمحم حسن دمحم حسن43587 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  97امي 

يةساره دمحم عبدالمجيد الجارج43588 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  19امي 

يةساره دمحم فايز دمحم43589 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110امي 

يةساره نور الدين سعد عبدهللا سيد بدوى43590 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  137امي 

ى ابوهاشم عبدالعزيز دمحم43591 يةساىل صيى ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110امي 

يةساميه عل بدر دمحم السيد43592 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  71امي 

ف سعيد طلب درويش43593 يةسعاد اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110.5امي 

يةسلىم احمد نبيل سالمه عبدهللا43594 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  120امي 

يةسلىم سمي  صادق عبدالكريم سيد43595 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  130امي 

يةسلىم دمحم سعد سيد مصطفن سالم43596 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  86امي 

يةسما سعيد عبده دمحم اسماعيل عطيه43597 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  102.5امي 

يةسماء احمد دمحم عل دمحم نافع43598 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  54.5امي 

ن عبدالعظيم43599 يةسمر عبدالعظيم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  34امي 

ه عاشور فرحات عبدالفتاح سالمه43600 يةسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  102امي 

ي سالم43601
ن مصطفن يةسندس احمد حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  117.5امي 

43602
 
يةسندس دمحم فتىح عبدالرحمن دمحم عبدالباق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  125امي 

وق احمد جمال محمود عل صقر43603 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  113.5امي 

وق احمد دمحم حجاج خاطر43604 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

وق احمد دمحم يوسف حسن43605 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  42امي 

ن حسن عبدالكريم43606 وق حسن حسي  يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  108امي 

ن طاهر حامد موس43607 وق حسي  يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  63امي 

وق رجب عبدالفتاح دمحم توفيق43608 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  92.5امي 

ي عبدالمجيد43609
وق عبدالمجيد حسن عفيفن يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119.5امي 

وق دمحم عل سيد نافع43610 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

وق دمحم نض سالمة عبدهللا نض43611 يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129امي 

ن حامد عبدهللا43612 وق مسعد امي  يةشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126.5امي 



يةشفاء حسن احمد محمود حريشه43613 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134امي 

ن عبدالمطلب المالح43614 يةشمس ناجح امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  123.5امي 

يةشهد دمحم عبداللطيف احمد عيد43615 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122امي 

ين عبدالغنن عبدالغنن احمد فرج43616 يةشي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  14.5امي 

ف حسن عبدالفتاح عبدهللا بركات43617 يةشيماء اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةشيماء سيد عبدالقادر يوسف43618 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  50.5امي 

يةشيماء طارق حمدى سيد عبدالهادى43619 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  25.5امي 

 خمار43620
 
يةشيماء عل سعد دسوق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115.5امي 

يةشيماء دمحم عل منصور دمحم43621 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 

يةشيماء وحيد محمود شحاته دمحم ابوعوف43622 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 

يةصباح احمد عبدهللا احمدمرسي43623 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  27امي 

يةصباح حسن سعيد عبدالقادر سعد43624 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  76.5امي 

يف رجب سيد شعبان43625 يةضىح شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةعلياء اسعد جمعه عبده رواش43626 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  132.5امي 

يةعواطف دمحم حامد عبدالمقصود نض43627 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  72.5امي 

يةفاديه سمي  ناجى عبدالكريم43628 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131امي 

يةفاطمه ابراهيم محروس ابراهيم حسن43629 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  29امي 

يةفاطمه سيد صالح حسن صالح43630 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  38امي 

يةفاطمه صالح محمود حسن صالح خالد43631 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  71امي 

ن حامد رواش43632 يةفاطمه طارق امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  83امي 

يةفاطمه عمر عل سيد عل نافع43633 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  108امي 

يةفاطمه دمحم عبدالرحمن عبدالقادر43634 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  95.5امي 

يةفاطمه دمحم عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم43635 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133.5امي 

يةفاطمه دمحم عل دمحم احمد43636 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  61.5امي 

يةفاطمه نض السيد نض عمر43637 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  118.5امي 

يةفرحه اسامه ابراهيم خليفه43638 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  106.5امي 

يةفرحه عاشور سيد مصطفن دمحم43639 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  41امي 

يةكريمه احمد عبدالحميد محمود عبدالحميد43640 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  24امي 

يةكريمه امام دمحم امام قطالن43641 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  49.5امي 

يةكريمه دمحم محمود دمحم شعيب43642 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  75.5امي 

يةليل سعيد عبدالاله ابو القمصان43643 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  49امي 

ن43644  فرج حسي 
يةليل مصطفن عطية مصطفن ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  84امي 

يةمرفت عاطف دمحم عواد دمحم43645 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

يةمروه سيد دمحم دمحم الخوىل43646 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  121امي 

يةمريم احمد السيد عدىل43647 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن دمحم سليمان المالح43648 يةمريم احمد امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  136امي 

يةمريم احمد دمحم دمحم الصعيدى43649 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  132امي 

ف احمد سيد43650 يةمريم اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  68امي 

ي43651 يةمريم جمال دمحمحسن شلنى ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  53.5امي 

ي43652
يةمريم حسن عبدالواسع دمحم مصطفن عفيفن ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  123امي 

يةمريم سعيد دمحم محمود عبدالرحمن43653 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  113.5امي 

يةمريم سليمان احمد سليمان عبدالدايم43654 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  116.5امي 

يةمريم طارق سعيد طلب43655 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  96امي 

يةمريم طارق دمحم موس حسن43656 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  108.5امي 

يةمريم عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز خضن43657 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

ن43658 يةمريم عبدالمنعم عمر محمود حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  117امي 

يةمريم عل توفيق عل مرس43659 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  130.5امي 

يةمريم دمحم احمد حسن صالح البدوى43660 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  124.5امي 

ن عبدالرحمن عثمان43661 يةمريم دمحم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  51.5امي 

يةمريم محمود عبدالمؤمن احمد ابو احمد43662 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  134امي 



يةمريم محمود عل عوض43663 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127امي 

يةمريم محمود دمحم عوض رواش43664 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126.5امي 

يةمريم نض شعبان احمد43665 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  47امي 

يةملك احمد حسن احمد طه43666 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

يةملك احمد زىك حسن نض43667 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  128.5امي 

يةملك احمد سعيد عبده شحاته43668 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  124امي 

ف دمحم نجم شحاتة43669 يةملك اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  108.5امي 

يةملك رافت سعيد شعبان احمد43670 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  81.5امي 

يةملك دمحم عبدالحميد سالم43671 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127امي 

يةملك دمحم عبدالحميد عبدالقادر عل43672 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  56.5امي 

يةملك دمحم محمود تابع43673 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  38.5امي 

يةملك دمحم محمود عبدهللا43674 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109امي 

يةميار احمد عبدالعزيز دمحم43675 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  79.5امي 

يةمنار سعيد محمود كامل خضن43676 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  46.5امي 

يةمنار عل ابراهيم محمود احمد43677 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  77امي 

يةميار محمود محمود عبدالرحمن دمحم43678 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  126امي 

يةمنار مكاوى دمحم مكاوى احمد43679 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  99.5امي 

ف عيد محمود احمد43680 يةمنة هللا اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  106امي 

ن محمود مصطفن عبدالوهاب43681 يةمنة هللا امي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  102.5امي 

يةمنة هللا جمال عل جودة جودة ابو الدهب43682 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  41.5امي 

ن43683 يةمنة هللا حسن احمد حسن حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  93امي 

يةمنة هللا حسن عبدالواحد عبدهللا حسن43684 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115.5امي 

ي43685
يةمنة هللا حسن عبدالواسع دمحم مصطفن عفيفن ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 

يةمنة هللا خالد دمحم عل صالح خالد43686 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109.5امي 

يةمنة هللا سيد عبدالرحمن بيوىم ابراهيم43687 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  39.5امي 

يف محمود عبدهللا ابراهيم43688 يةمنة هللا شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  89.5امي 

يةمنة هللا صالح عبدالعاىط سواح احمد43689 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  89امي 

يةمنه حامد فهىم عبدالفتاح ابوحريشه43690 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  106امي 

يةمنه رمضان محمود عبدالمجيد دمحم جمل43691 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  74امي 

يةمنه عبدالغنن عبدالرحمن امام عوض43692 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  52.5امي 

يةمنه عرنى صبىح دمحم عبدالرحمن43693 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  35.5امي 

يةمنه كمال السيد السيد ابراهيم شاج الدين43694 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  114.5امي 

ن عبدالرحمن احمد عل43695 يةىم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  78.5امي 

ن عثمان43696 ن نض حسي  يةىم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129.5امي 

ف الدين43697 ن شر يةىم محمود احمدحسن حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  8امي 

يةىم محمود دمحم حسن شلنى43698 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةمىاده عاطف خليفه دمحم خليفه43699 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  97.5امي 

يةمىاده دمحم اسماعيل ابراهيم مسلم43700 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  92امي 

يةناديه درويش سيد سالمه السيد43701 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  57امي 

يةناديه عبدالمجيد محمود عبدالمجيد جمل43702 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةناديه مصطفن دمحم مصطفن عبدالصمد43703 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  113.5امي 

يةنجالء دمحم احمد احمد هالل43704 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131امي 

يةندا احمد حسن عبدالعزيز برجيس43705 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  120امي 

يةندا حمزه شعبان عبدالحافظ رواش43706 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  104امي 

يةندا سيد دمحم دمحم ابو جمعان43707 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  109امي 

يف عبدالقادر احمد بيوىم43708 يةندا شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةندا عيىس دمحم دمحم عيىس43709 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  35امي 

يةندا دمحم سعد دمحم عل43710 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  103امي 

يةندا دمحم سعيد عبدالقادر سعد43711 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  58.5امي 

يةندا نورالدين سيد سعد ابراهيم43712 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115.5امي 



يةندا ياش يوسف دمحم يوسف43713 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  137امي 

 حامد43714
 
 عبدالعزيز عبدالباق

 
يةندى عبدالباق ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  121امي 

يةندى عمادالدين دمحم دمحم43715 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  125.5امي 

ن عطا حسن43716 يةندى دمحم حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  17.5امي 

ن حسن حامد حسن عبدالحليم43717 يةنرمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن حسن رجب كامل شحاتة43718 يةنرمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  117.5امي 

ن عبدهللا عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن43719 يةنرمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122.5امي 

يةنور الهدى عبدالرحمن حامد دمحمابراهيم هالل43720 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  99.5امي 

ي عبدالكريم43721
يةنورا سعد دمحم مصطفن ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  118.5امي 

يةنورا صالح دمحم صالح سليمان43722 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ف43723 يةنورا دمحم ابراهيم السيد شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  42امي 

يةنورا مسعد دمحم احمد ابراهيم43724 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  93.5امي 

يةنورا ياش دمحم احمد43725 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  59امي 

يف43726 يةنوران دمحم محمود دمحم شر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  110امي 

يةنورهان احمد سيد دمحم عبدالعاىط43727 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  118امي 

يةنورهان جمال عبدالمحسن سيد43728 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  133امي 

يةنورهان سيد ابراهيم المالح43729 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةنورهان طه عبدالقادر احمد بيوىم43730 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  13.5امي 

يةنورهان عاطف دمحم عبدالمطلب احمد ابوالدهب43731 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةنورهان مصطفن رجب مصطفن عبدالوهاب43732 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119.5امي 

يةنورهان نض ابراهيم محمود احمد43733 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  70امي 

يةهاجر احمد ابراهيم محمود عل43734 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  115امي 

يةهاجر احمد عبدالعظيم دمحم نض43735 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  78.5امي 

يةهاجر سيد احمد طه صقر43736 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  98.5امي 

يةهاجر دمحم سيد دمحم محمود43737 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  58.5امي 

يةهاجر دمحم دمحم نض دمحم43738 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  132.5امي 

يةهاجر دمحم محمود عل احمد43739 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  70.5امي 

يةهبه هللا محمود ابراهيم اسماعيل ابراهيم43740 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  84.5امي 

يةهبه ايمن عالء الدين دمحم سيد43741 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  89امي 

يةهبه جميل طلعت جوده فرج43742 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  111.5امي 

 محمود امام عوض رواش43743
ن
يةهبه هان ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  90.5امي 

يةهدايا فايز مصطفن احمد عبدالكريم43744 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  129امي 

يةهدى احمد دمحم دمحم عواد43745 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  45امي 

يةهدى حمدى دمحم حسن اسماعيل43746 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  103امي 

يةهدى عمرو ابوشيع دمحم عبدالكريم43747 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  131.5امي 

يةهدى عواد عواد ابراهيم دمحم43748 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  96.5امي 

وك عواد دمحم43749 يةهدى ميى ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن43750 يةهدىه احمد عل محمود حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  125.5امي 

يةهدير احمد عل سيد ابو دنيا43751 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  63.5امي 

يةهدير دمحم دمحم ابراهيم عبدالوهاب43752 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  118امي 

يةهنا دمحم محمود احمد احمد حريشه43753 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  137امي 

ن نض43754 ن محمود حسي  يةهند حسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  137.5امي 

يةهند مصطفن احمد عبدالمؤمن المالح43755 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  127.5امي 

يةوالء سيد دمحم دمحم عبدالحليم43756 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  62امي 

يةوالء عبدالحميد احمد عبدالحميد عل43757 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  69امي 

ف الدين43758 ف انور عل شر يةيارا اشر ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  125امي 

يةيارا وائل حسن عبدالفتاح دمحم برجيس43759 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  132امي 

ن ابراهيم عل عبدهللا المزين43760 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  104امي 

ن احمد سعد حامد عبدالحليم43761 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  122امي 

ن سعيد احمد ابراهيم المزين43762 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  117امي 



ن سيد فوزى عبدالمنعم بيوىم43763 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن سيد موسي دمحمموسي برجيس43764 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  17امي 

يف دمحم احمد بدر43765 ن شر يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  105امي 

ن طارق حسن عبدالعزيز برجيس43766 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  119امي 

ن طارق حسن دمحم خليل43767 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  121امي 

ى43768 ن طارق دمحم حسن عل بحي  يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  62.5امي 

ن عامر43769 ن عبدالكريم عبدالظاهر حسي  يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  104.5امي 

ن عل احمد عبدالمنعم43770 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

ن متوىل عيد متوىل دمحم زهران43771 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  103.5امي 

ن مختار حسن محمود الخوىل43772 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  130امي 

ن منجد فازع محمود عبدالمعبود43773 يةياسمي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  !VALUE#امي 

يةيشا ايمن انور السعيد43774 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  63.5امي 

يةيمنن انور دمحم عبدهللا عل جمال الدين43775 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  16.5امي 

يةيمنن عصام احمد محمود دمحم المزين43776 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  15.5امي 

يةاريج سيد سيد شعبان43777 134.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةاسماء صالح احمد دمحم حسن الفار43778 118احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةاسماء عاطف دمحمين عطا عثمان43779 109احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةاسماء عرفات زينهم عبدالعزيز سيد محمود43780 115.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن ابو احمد43781 يةافنان هشام دمحم احمد حسي  103.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةاالء اسماعيل سيد اسماعيل43782 136.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن43783  حسني 
يةاالء سامح ابو الفتوح مصطفن 124.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يف43784 يةاالء دمحم احمد سيد شر 29احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 سيد شعبان43785
 
يةالزهراء حسن دسوق 128.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةاميمه بدر ابراهيم عطيه منصور43786 77احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةامينه دمحم صابر سعد دمحم ابوعجور43787 62احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةامينه نعيم عبدالرازق طه حسن43788 82احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايمان جمال سيد دمحم منصور عطا43789 79احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايمان سعيد عبدالرحمن عيىس غنيم43790 135.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايمان عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد عل حشاد43791 98.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايمان مصطفن زكريا عبدالرحمن السيد43792 100احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايه فيصل دمحم ابراهيم صالح43793 122.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايه دمحم عبدالمنعم محمود دمحم43794 132احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةايه ياش صابر عبدالجواد43795 102.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةبسمله احمد احمد عبدالحميد يوسف43796 104احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 جمال عبدالعظيم43797
ن
يةبسمله هان 86.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 سيد دمحم43798
ن
يةبسمله هان 94.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةبسمه محمود عبدالمحسن محمود حسن43799 97.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةبسنت رمضان منصور رمضان شعالن43800 119.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

43801
ن
يةبسنت سعيد رزق تامر تون 107.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةتسنيم جمال احمد سليمان ابو زينه43802 120.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةتغريد احمد دمحم عواد43803 106احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةجانا دمحم حمزه محمود مصطفن سعد43804 113احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43805 ن يةجنا احمد صالح دمحم محمود الجي  130.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةجنن كريم صبىح دمحم عل43806 94احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةجنن دمحم محمود عالم مرشد43807 131احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه ابراهيم موس دمحم السيىس43808 123.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف دمحم ابراهيم بدر43809 يةحبيبه اشر 96احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه رزق ابراهيم محمود جادو43810 124احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه ساىم دمحم طه رمضان43811 107احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب سيد فريج43812 106.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 



يةحبيبه فوزى صبىح عباس غنيم43813 132احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم اسماعيل احمدعبده43814 131احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةحبيبه وائل ذىك ابراهيم عل43815 126.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

43816
ن
يةحال دمحم صالح دمحم محمود الشلقان 130.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن حسن حسن دمحم حسن ابو زينه43817 يةحني  100احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن سيد صالح الدين عبدالحميد راضن43818 يةحني  112.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن عاطف دمحم حسن عبدالحافظ43819 يةحني  67.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةداليا ابراهيم رجب ابراهيم43820 57احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرانا تامر صالح ابراهيم عبدالجواد43821 66احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وك سالم سعيد43822 يةرحاب ميى 33احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43823 ن  الجي 
 
ف عل دسوق يةرحمه اشر 80.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرحمه حامد زىك دمحم الطورة43824 69.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرضوى رياض طه عبدالغنن حسن داود43825 125.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرضوى عل عبدالصبور دمحم رزق ابو زينه43826 91.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف فتىح ابراهيم عفيفن43827 يةرغده اشر 38احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

43828
ن
ف عبدالفتاح دمحم الشلقان يةرقيه اشر 103.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43829 ن  احمد الجي 
يةرقيه سيد مصطفن 130احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرقيه محمود دمحم سعد محمود سعد43830 108احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةروان سعيد دمحم عل احمد زيدان43831 72.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43832 ن يةروان عالء محمود دمحم الجي  124احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةروضه رجب خليل دمحم نض خليل43833 24.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةروضه ماجد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن43834 98.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةروفيدا دمحم سعد رضوان عودة43835 107احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرؤى طارق حمزه ابو النض حمزه43836 108احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةرؤى محمود ابراهيم دمحم رفاع43837 127احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43838 ن  ابو العطا الجي 
 
 سعيد دسوق

 
يةريناد دسوق 127احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةريناد راشد مصطفن راشد مصطفن43839 123.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةساره اسامه عبدالحميد محمود طيبة43840 114احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةساره جمال عاشور طنطاوى عمارة43841 128احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةساره نورالدين دمحم سيد سالم43842 123.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةساندى بشارة نسيم جرجس بشارة43843 95احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسجده ماهر عدىل مصطفن43844 68.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسلىم ابراهيم اسماعيل احمد عل عبده43845 131.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسلىم سيد صابر عبدالحميد شلنى43846 110.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسلىم صبىح عبدالمؤمن المالح43847 97.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 محمود سالم حماد43848
ن
يةسلىم هان 137.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسماح عبدالمنعم عبدهللا ابراهيم ابو صايمه43849 58.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةسهيله حسن عبدالسميع حسن43850 54.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف فتىح دمحمى عبدالرحمن43851 وق اشر يةشر 93.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وق بدر عبدالكريم دمحم بدر43852 يةشر 134.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وق دمحم ابو الخي  دمحم امام صالح43853 يةشر 132.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43854 ن  الجي 
 
وق دمحم سعيد دسوق يةشر 115احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وق دمحم صابر سالم دمحم عبدالجواد43855 يةشر 94احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وق دمحم عبدالفتاح حسن عل بدر43856 يةشر 127.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 فتوح الصيفن43857
 
وق وائل سعيد دسوق يةشر 130احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

وق وجدى عبدالستار مصطفن االاهدل43858 يةشر 83احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف شاكر احمد43859 يةشهد اشر 104.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةشهد ايمن سيد احمد43860 68احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةشهد جمال دمحم عبدالمقصود دمحم عرام43861 94احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةشهد عاطف دمحم حسن بدر43862 128.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 



يةشهد عبدالننى دمحم عايش عل43863 124.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

بينن43864 يةشيماء امام جمال الدين عبدالرحمن االشر 72.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 حسن عطويه43865
 
 فتىح دسوق

 
يةشيماء دسوق 62.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةعلياء سمي  ابراهيم احمد احمد43866 62.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةعيده محمود فرج عواد مبارك43867 118احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ي43868
يةفاطمه الزهراء دمحم عبدالمنعم عبدالعزيز اللينى 60.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سعد احمد عبدالجواد ابو ستوت43869 49.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سعد صابر سعد دمحم عجور43870 123احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سعد عبدالرازق سعد رسالن43871 118احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدهللا كمال رمضان شاكر43872 129.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن43873 يةفاطمه عيد دمحم حسي  23احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود عز الدين محمود طيبه43874 70احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 دمحم بيوىم دمحم شعبان43875
ن
يةفاطمه هان 113احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفايقه نبيل توفيق اسماعيل وهيدى43876 115احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفتحيه احمد جمال عل جاد43877 24احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةفرحه فوزى عبدالننى عل بدر الصيفن43878 137.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةليل سيد دمحم عايش عل ابو عبيطه43879 136احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةليل دمحم عل ابراهيم عل شلنى43880 56.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمروه دمحم احمد مرشد حمزه مرشد43881 127.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 سيد شعبان43882
 
يةمريم ابراهيم احمد دسوق 120احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم جمال احمد محمود ابو زيد43883 38احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم جمال فتىحي احمد43884 25احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 شحات سعد ابراهيم43885
ئ
يةمريم رجان 128احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم سعيد عبدالفتاح رمضان شاكر43886 94احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم صابر محمود دمحم43887 98احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم عبدهللا عبدالمطلب سيد ابراهيم الشلقان43888 111احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم عماد عبدالفتاح دمحم ابراهيم43889 114احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم عماد فتىح ابراهيم خليل43890 133احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم عمرو ابو الفضل دمحم السيىس43891 26احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم ماهر رشاد محمود دمحم43892 77احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم محسن حسن ابراهيم43893 114.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عفيفن دمحم عفيفن43894 118احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم دمحم عبدالىح43895 49احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم مىحي الدين اسماعيل عبدالحليم عيد43896 63احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم ممدوح عل سيد عل شور43897 119احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمريم يىح منصور دمحم الصيفن43898 39احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةملك حسن زىك عل حسن43899 63.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةملك خالد عبدالمنعم سيد ابراهيم43900 77احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 محمود43901
 
يةملك عاشور عطيه عبده دسوق 45احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةملك عماد احمد دمحم جمعه43902 73احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةملك دمحم بكرى احمد سيد رسالن43903 79احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةملك دمحم عالم مصطفن43904 56.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 ابراهيم احمد الصيفن43905
ن
يةملك دمحم دمحم كرمان 128.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةميار احمد عوض رفاع ابو زينه43906 135.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا فيصل سعد دمحم ابو حشيش43907 129احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنه ايمن دمحم محمود دمحم علي43908 128.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنه سعيد طه امام حنفن43909 76.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنه شحات عبدالعاىط احمد ابراهيم43910 92احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنه دمحم حسن عبدالفتاح دمحم عسيلي43911 70احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةمنن عاطف رجب دمحم داود43912 69احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 



ف صابر امام سليمان43913 يةمها اشر !VALUE#احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةىم رمضان شفيق دمحم43914 34احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةىم عالء الدين حافظ مصطفن دمحم43915 86احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةىم فوزى عبدالفتاح ابراهيم43916 71احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف صالح محمود43917 يةناديه اشر 135احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ف عيىس صباج مندور43918 يةندا اشر 110.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةندى عصام ابو الفضل طه الزيدى43919 101.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم عبدالرحمن سيد عبدالرحمن43920 31.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

 طيبه43921
 
يةنواره محمود حسنن عبدالباق 122.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةنور شعبان سيد شعبان دمحم43922 135.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةنور عبدالحميد صالح الدين عبدالحميد رزق43923 136.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةنيجار مصطفن عبدالمنعم دمحمى عبدالرحمن43924 61احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةهاجر عبدالحليم عبدالعاىط عبدالحليم ابراهيم43925 10احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةهاجر مجدى دمحم امام حسن الصباغ43926 30احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم مصطفن احمد عل43927 136احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةهاجر مسعد عبدالمقصود احمد ابو العال43928 109.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

43929
ن
يةهبه طاهر دمحم دمحمى الشلقان 133.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةهدير سامح سعد سيد عسيل43930 27.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةيارا احمد عبدالمنعم احمد راشد43931 129احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

اوى43932 ن حمادة دمحم طة دمحم الشيى يةياسمي  112احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن سيد دمحم سيد متوىل عبده43933 يةياسمي  124احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن عاشور يوسف عبدالظاهر وهيدى43934 يةياسمي  99.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن عبدالهادى43935 ن عاطف عبدالمنعم امي  يةياسمي  115احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن عطيه دمحم سيد ابو عجوه43936 يةياسمي  120.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

ن دمحم دمحم ابو السعود عشماوى43937 يةياسمي  31.5احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

يةابراهيم سعيد ابراهيم دمحم منصور عطا43938 ن/شالقناطر الخي  74.5خالد عالم ع بني 

يةابراهيم سيد ابراهيم سيد43939 ن/شالقناطر الخي  118.5خالد عالم ع بني 

يةابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عزب43940 ن/شالقناطر الخي  27.5خالد عالم ع بني 

يةابراهيم محمود سيد عبدالخالق صيام43941 ن/شالقناطر الخي  21خالد عالم ع بني 

ن عبدهللا عبدالمعط عبدالمعط43942 يةاحمد امي  ن/شالقناطر الخي  52.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد جمال عبدالمجيد فهىم سيد احمد43943 ن/شالقناطر الخي  94خالد عالم ع بني 

يةاحمد حسن عيىس ابراهيم ابو فريج43944 ن/شالقناطر الخي  12.5خالد عالم ع بني 

 ابو عطويه43945
 
يةاحمد زىك دسوق ن/شالقناطر الخي  60خالد عالم ع بني 

يةاحمد ساىم دمحم عرانى حسن43946 ن/شالقناطر الخي  25خالد عالم ع بني 

يةاحمد سعيد عبدالمنعم دمحم جادو43947 ن/شالقناطر الخي  48خالد عالم ع بني 

يةاحمد سعيد دمحم احمد بدر43948 ن/شالقناطر الخي  46خالد عالم ع بني 

يةاحمد عزت عبدالمنعم سيد منصور43949 ن/شالقناطر الخي  113.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد عصام مجدى دمحم ابراهيم43950 ن/شالقناطر الخي  31.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد عصام دمحم امام ابو زينه43951 ن/شالقناطر الخي  87.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد عالم صالح محمود عالم43952 ن/شالقناطر الخي  101.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد فتىح عبدالمومن دمحم سالم43953 ن/شالقناطر الخي  18خالد عالم ع بني 

ن43954 يةاحمد كامل دمحم ابراهيم حسي  ن/شالقناطر الخي  42.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد لطفن نعيم طه احمد ابو احمد43955 ن/شالقناطر الخي  42.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد دمحم ابراهيم دمحم حسن حسوبه43956 ن/شالقناطر الخي  !VALUE#خالد عالم ع بني 

43957
 
يةاحمد دمحم عبدالباسط طوجن دسوق ن/شالقناطر الخي  47خالد عالم ع بني 

يةاحمد دمحم دمحم دمحمى43958 ن/شالقناطر الخي  4خالد عالم ع بني 

يةاحمد ياش دمحم رفاع دمحم ابو زينه43959 ن/شالقناطر الخي  110.5خالد عالم ع بني 

اوى43960 ن يةاحمد يىحي عبدالمنعم الجي  ن/شالقناطر الخي  113خالد عالم ع بني 

يةاحمد يوسف عادل مرزوق يوسف43961 ن/شالقناطر الخي  37.5خالد عالم ع بني 

يةادم اسامه دمحم سيد عطا43962 ن/شالقناطر الخي  116.5خالد عالم ع بني 



يةادم عامر دمحم احمد سيد43963 ن/شالقناطر الخي  94.5خالد عالم ع بني 

ي43964
يةادهم جمال ابراهيم حسن نويىسر ن/شالقناطر الخي  95خالد عالم ع بني 

 حجازى حسن43965
ن
يةاسالم حسن كرمان ن/شالقناطر الخي  116خالد عالم ع بني 

يةاسالم سعيد عبدالفتاح امام حسن ابو زينه43966 ن/شالقناطر الخي  43خالد عالم ع بني 

يةاسالم دمحم سليمان سعد سليمان حمزة43967 ن/شالقناطر الخي  66خالد عالم ع بني 

يةاالمي  ساىم سيد دمحم عبدالحميد عسيل43968 ن/شالقناطر الخي  107.5خالد عالم ع بني 

يةانس احمد سيد عالم عل مرشد43969 ن/شالقناطر الخي  56خالد عالم ع بني 

يةبالل حسنن رجب نض43970 ن/شالقناطر الخي  51.5خالد عالم ع بني 

يةبالل سمي  عطية عبدالننى43971 ن/شالقناطر الخي  112خالد عالم ع بني 

يةبه عالء به الدين مرشد43972 ن/شالقناطر الخي  112خالد عالم ع بني 

يةبيي  بشارة نسيم جرجس بشارة43973 ن/شالقناطر الخي  32خالد عالم ع بني 

يةجمال طارق جمال ابراهيم43974 ن/شالقناطر الخي  64خالد عالم ع بني 

يةحازم طه طه دمحم عل حجازى43975 ن/شالقناطر الخي  85خالد عالم ع بني 

يةحسن سيد حسن سيد عبدالخالق43976 ن/شالقناطر الخي  73.5خالد عالم ع بني 

ن حجازى43977 ن احمد حسي  ن دمحم حسي  يةحسي  ن/شالقناطر الخي  95خالد عالم ع بني 

يةرياض فكرى لطيف رياض43978 ن/شالقناطر الخي  109.5خالد عالم ع بني 

يةزياد عادل عل احمد راشد43979 ن/شالقناطر الخي  111خالد عالم ع بني 

يةزياد عماد سمي  دمحمى عبدالعزيز صالح43980 ن/شالقناطر الخي  113.5خالد عالم ع بني 

يةزياد دمحم احمد دمحم دمحم مندور43981 ن/شالقناطر الخي  26.5خالد عالم ع بني 

يةسعيد حمزه عبدالعزيز شافع عالم43982 ن/شالقناطر الخي  55.5خالد عالم ع بني 

 فتوح43983
 
يةسعيد عادل سعيد دسوق ن/شالقناطر الخي  93.5خالد عالم ع بني 

يةسفيان طه دمحم طه مرشد حمزة43984 ن/شالقناطر الخي  91.5خالد عالم ع بني 

يةسلمان سيد عل ابو صايمه43985 ن/شالقناطر الخي  15خالد عالم ع بني 

يةسليمان صبىح سليمان سعد يوسف43986 ن/شالقناطر الخي  123خالد عالم ع بني 

يةسيد عبدالننى سيد صباج مندور43987 ن/شالقناطر الخي  32خالد عالم ع بني 

يةسيد عثمان عبدالننى دمحم عثمان43988 ن/شالقناطر الخي  56.5خالد عالم ع بني 

ي43989
يةسيد مسعد سيد حسن نويىسر ن/شالقناطر الخي  67خالد عالم ع بني 

يةسيد هشام سالمه حسن جاد43990 ن/شالقناطر الخي  40.5خالد عالم ع بني 

يةصابر صالح صابر صالح عل الصباغ43991 ن/شالقناطر الخي  40.5خالد عالم ع بني 

يةعاصم نارص عز الدين دمحم عل بدير43992 ن/شالقناطر الخي  27خالد عالم ع بني 

يةعبداالعل وليد دمحم احمد سيد رسالن43993 ن/شالقناطر الخي  108خالد عالم ع بني 

يةعبدالرؤف صالح عبدالرؤف فتوح حجازى43994 ن/شالقناطر الخي  68.5خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن احمد عبدالفتاح امام صيام43995 ن/شالقناطر الخي  77.5خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن بسام عبدالعزيز احمد دمحم43996 ن/شالقناطر الخي  54خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن جمال عبدالرحمن خلف ابو عبده43997 ن/شالقناطر الخي  44خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن خالد عبدالمنعم موس صبيح43998 ن/شالقناطر الخي  69.5خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن رمضان عبدالمنعم فرج43999 ن/شالقناطر الخي  116.5خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم مصطفن محمود عالم44000 ن/شالقناطر الخي  118خالد عالم ع بني 

يةعبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود الصعيدى44001 ن/شالقناطر الخي  31.5خالد عالم ع بني 

 انور سيد عل الصعيدى44002
ن
يةعبدالرحمن هان ن/شالقناطر الخي  83خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا احمد عبدالفتاح ابراهيم ابو صايمه44003 ن/شالقناطر الخي  105خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا امام عبدالفتاح امام44004 ن/شالقناطر الخي  93.5خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا حامد عبدالحميد سليمان ابو زينه44005 ن/شالقناطر الخي  132.5خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا سيد دمحم ابراهيم طيبه44006 ن/شالقناطر الخي  131خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا عادل عبدالفتاح ابراهيم44007 ن/شالقناطر الخي  30خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا عوده عويض سعد نصي 44008 ن/شالقناطر الخي  25.5خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا محمود عبدهللا عل سالم44009 ن/شالقناطر الخي  22خالد عالم ع بني 

يةعبدهللا مصطفن حامد دمحم الحنفن44010 ن/شالقناطر الخي  99خالد عالم ع بني 

يةعل شحات عل طه44011 ن/شالقناطر الخي  62.5خالد عالم ع بني 

اوى44012 ن  الجي 
 
 عل دسوق

ن
يةعل هان ن/شالقناطر الخي  117.5خالد عالم ع بني 



يةعمار عل سعد طوجن عل صالح44013 ن/شالقناطر الخي  118.5خالد عالم ع بني 

يةعمر دمحم طه دمحم حسن الخوىل44014 ن/شالقناطر الخي  122خالد عالم ع بني 

يةعمرو خالد دمحم ابراهيم بدر44015 ن/شالقناطر الخي  35.5خالد عالم ع بني 

يةعمرو فتىح جالل دمحم44016 ن/شالقناطر الخي  12.5خالد عالم ع بني 

يةعمرو دمحم احمد عبدالوهاب44017 ن/شالقناطر الخي  119.5خالد عالم ع بني 

يةعيد مصطفن عبدالرؤف فتوح حجازى44018 ن/شالقناطر الخي  124خالد عالم ع بني 

قاوى44019 يةكريم عبدالمنعم شحات ابراهيم الشر ن/شالقناطر الخي  123خالد عالم ع بني 

يةكريم عبدالننى طه امام النجار44020 ن/شالقناطر الخي  7خالد عالم ع بني 

يةدمحم ابراهيم دمحم طه جادو44021 ن/شالقناطر الخي  122خالد عالم ع بني 

يةدمحم احمد بهجت عبدالعزيز حمزه44022 ن/شالقناطر الخي  119.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم احمد عبدالعظيم احمد دمحم حسان44023 ن/شالقناطر الخي  98.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم احمد مصطفن احمد مصطفن صقر44024 ن/شالقناطر الخي  103خالد عالم ع بني 

ف دمحم سيد خلف44025 يةدمحم اشر ن/شالقناطر الخي  127خالد عالم ع بني 

ف محمود دمحم الصيفن44026 يةدمحم اشر ن/شالقناطر الخي  86خالد عالم ع بني 

يةدمحم السيد عبدالننى عبده دمحم44027 ن/شالقناطر الخي  120.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم اياد جمعه ابراهيم بخيت سليم44028 ن/شالقناطر الخي  58.5خالد عالم ع بني 

ن سعد حسن حجاج44029 يةدمحم حسي  ن/شالقناطر الخي  23.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم خالد دمحم محمود عل شور44030 ن/شالقناطر الخي  36.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم رضا محمود دمحم عطا44031 ن/شالقناطر الخي  133.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم سالم دمحم عبدالفتاح دمحم زكريا ابو صايمه44032 ن/شالقناطر الخي  38.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم ساىم سيد عبدربه حسن احمد44033 ن/شالقناطر الخي  35.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم سعد خضن حميد44034 ن/شالقناطر الخي  11.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم سمي  عبدالفتاح عبدالرؤف الصيفن44035 ن/شالقناطر الخي  !VALUE#خالد عالم ع بني 

يةدمحم سمي  دمحم سالم حماد44036 ن/شالقناطر الخي  47خالد عالم ع بني 

يةدمحم سيد ابراهيم محمود موس44037 ن/شالقناطر الخي  88.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم سيد ابو الفضل دمحم طه الزيدى44038 ن/شالقناطر الخي  114خالد عالم ع بني 

يةدمحم شحته دمحم احمد سعيد بركات44039 ن/شالقناطر الخي  79.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم صفوت احمد بدر الدين44040 ن/شالقناطر الخي  20خالد عالم ع بني 

يةدمحم صالح احمد دمحم حسن الفار44041 ن/شالقناطر الخي  40خالد عالم ع بني 

يةدمحم صالح احمد ناجى دمحم44042 ن/شالقناطر الخي  68خالد عالم ع بني 

يةدمحم صالح عبدالحميد دمحم اللينى44043 ن/شالقناطر الخي  60.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم عبدالفتاح عل عبدالفتاح عل عطا44044 ن/شالقناطر الخي  93خالد عالم ع بني 

يةدمحم عبدالمقصود عبدالفتاح عبدالمقصود يونس44045 ن/شالقناطر الخي  36.5خالد عالم ع بني 

44046
ن
يةدمحم عبدالننى رمضان سليمان الحلوان ن/شالقناطر الخي  111.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم عل دمحم بدر طيبه44047 ن/شالقناطر الخي  128.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم عيد دمحم سالم معوض44048 ن/شالقناطر الخي  27.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم مجدى السيد درويش الحنفن44049 ن/شالقناطر الخي  19خالد عالم ع بني 

يةدمحم محمود حسن محمود حسن44050 ن/شالقناطر الخي  72.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم محمود عبدالكريم محمود مصطفن44051 ن/شالقناطر الخي  41.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم محمود عبدالمنعم دمحم جادو44052 ن/شالقناطر الخي  92.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم محمود دمحم السيد عل دومه44053 ن/شالقناطر الخي  46.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم مرشد دمحم محمود مرشد44054 ن/شالقناطر الخي  101خالد عالم ع بني 

يةدمحم مصطفن ابو المجد بدوى الوكيل44055 ن/شالقناطر الخي  79خالد عالم ع بني 

يةدمحم مصطفن عبدالرازق دمحم عطا44056 ن/شالقناطر الخي  103.5خالد عالم ع بني 

44057
ن
يةدمحم مصطفن عبدالعاىط محمود الشلقان ن/شالقناطر الخي  79.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم مصطفن دمحم دمحم بدر حشاد44058 ن/شالقناطر الخي  98.5خالد عالم ع بني 

يةدمحم منجد دمحم محمود عالم44059 ن/شالقناطر الخي  85خالد عالم ع بني 

يةدمحم موس عبدالحميد موس صبيح44060 ن/شالقناطر الخي  92.5خالد عالم ع بني 

 عبدالرازق سعد السيد رسالن44061
ن
يةدمحم هان ن/شالقناطر الخي  65خالد عالم ع بني 

يةدمحم ياش عبدالمنعم عبدالعزيز اللينى44062 ن/شالقناطر الخي  103.5خالد عالم ع بني 



يةمحمود ابو زيد حسن احمد صيام44063 ن/شالقناطر الخي  96.5خالد عالم ع بني 

يةمحمود اسالم عبدالمنعم احمد راشد44064 ن/شالقناطر الخي  132خالد عالم ع بني 

44065
ن
يةمحمود امي  محمود دمحم الدون ن/شالقناطر الخي  43خالد عالم ع بني 

يةمحمود جمال سالمه محمود حسن عمر44066 ن/شالقناطر الخي  74.5خالد عالم ع بني 

44067
ن
يةمحمود سعد دمحم سيد الشلقان ن/شالقناطر الخي  59خالد عالم ع بني 

يةمحمود عاشور عبدهللا سيد ابراهيم الصيفن44068 ن/شالقناطر الخي  83.5خالد عالم ع بني 

يةمحمود عبدالرحمن محمود احمد ابو سعيد44069 ن/شالقناطر الخي  103خالد عالم ع بني 

ن يونس44070 يةمحمود عبدالننى دمحمى حسي  ن/شالقناطر الخي  35خالد عالم ع بني 

يةمحمود عل صابر عباس حسن44071 ن/شالقناطر الخي  59خالد عالم ع بني 

يةمحمود فتىح دمحم سيد ابو عجوة44072 ن/شالقناطر الخي  78.5خالد عالم ع بني 

 سيد ابراهيم44073
 
يةمحمود فهد دسوق ن/شالقناطر الخي  121خالد عالم ع بني 

 دمحم ابراهيم44074
 
يةمحمود دمحم دسوق ن/شالقناطر الخي  74.5خالد عالم ع بني 

يةمحمود دمحم دمحم دمحم يىح44075 ن/شالقناطر الخي  51خالد عالم ع بني 

يةمحمود دمحم مدين دمحم سيد44076 ن/شالقناطر الخي  64.5خالد عالم ع بني 

يةمروان دمحم به الدين مرشد44077 ن/شالقناطر الخي  123.5خالد عالم ع بني 

يةمصطفن احمد محمود احمد حسن الحنفن44078 ن/شالقناطر الخي  48خالد عالم ع بني 

يةمصطفن جمال جمعه دمحم اسماعيل44079 ن/شالقناطر الخي  81.5خالد عالم ع بني 

 سمي  عبدالعزيز شافع عالم44080
يةمصطفن ن/شالقناطر الخي  68.5خالد عالم ع بني 

اوى44081 يةمصطفن دمحم عل ابراهيم الشيى ن/شالقناطر الخي  45خالد عالم ع بني 

يةمصطفن مرشد درويش عل مرشد44082 ن/شالقناطر الخي  51.5خالد عالم ع بني 

يةمعاذ حمزة خلف دمحم سيد44083 ن/شالقناطر الخي  104خالد عالم ع بني 

يةمعاذ عماد دمحم عبدالعال ابراهيم44084 ن/شالقناطر الخي  85خالد عالم ع بني 

يةوليد حسن محروس ابراهيم حسن44085 ن/شالقناطر الخي  38خالد عالم ع بني 

ن مدحت سيد ابراهيم سيد44086 يةياسي  ن/شالقناطر الخي  103خالد عالم ع بني 

ف عيىس صباج مندور44087 يةيىح اشر ن/شالقناطر الخي  101خالد عالم ع بني 

يةيوسف خالد عبدالحميد محمود44088 ن/شالقناطر الخي  84.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف رمضان عبدهللا عبدالحميد عل موس44089 ن/شالقناطر الخي  116.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف سعيد عبدالمنعم دمحم عبده44090 ن/شالقناطر الخي  118.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف سيد محروس سيد رفعت44091 ن/شالقناطر الخي  102خالد عالم ع بني 

يةيوسف سيد محمود ابراهيم دمحم السيىسي44092 ن/شالقناطر الخي  106خالد عالم ع بني 

يةيوسف صالح سعيد امام عل44093 ن/شالقناطر الخي  85.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف صالح عبدالستار كامل مرشد مصطفن44094 ن/شالقناطر الخي  95.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف عودة عايد هندى44095 ن/شالقناطر الخي  59.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف عيد ابراهيم عطيه منصور بالل44096 ن/شالقناطر الخي  91خالد عالم ع بني 

يةيوسف دمحم عبدالكريم شحاته دمحم44097 ن/شالقناطر الخي  59خالد عالم ع بني 

يةيوسف مصطفن عبدالمنعم ابراهيم عبدالىح44098 ن/شالقناطر الخي  114خالد عالم ع بني 

يةيوسف منصور دمحم منصور الصيفن44099 ن/شالقناطر الخي  118.5خالد عالم ع بني 

يةيوسف ياش سعيد طه امام النجار44100 ن/شالقناطر الخي  101خالد عالم ع بني 

44101
ن
يةيوسف ياش دمحمى امام فرج الشلقان ن/شالقناطر الخي  99.5خالد عالم ع بني 

يةابراهيم حسن ربيع جميل حسن علوان44102 ن/شالقناطر الخي  67.5عبدالننى مطر ع بني 

يةابراهيم سعيد هاشم عبدالمعطي سمك44103 ن/شالقناطر الخي  133.5عبدالننى مطر ع بني 

يةابراهيم صبىح اسماعيل حسن اسماعيل44104 ن/شالقناطر الخي  107عبدالننى مطر ع بني 

يف44105 يةابراهيم عبدالرحمن دمحم ابراهيم الشر ن/شالقناطر الخي  102عبدالننى مطر ع بني 

يةابراهيم مسعد عبدالسميع دمحم ابو المجد44106 ن/شالقناطر الخي  82عبدالننى مطر ع بني 

يةابراهيم نجم الدين ابراهيم عبدالعزيز حبيب44107 ن/شالقناطر الخي  137عبدالننى مطر ع بني 

يةمنقطع- احمد جالل عبدالسميع ابراهيم نض 44108 ن/شالقناطر الخي  !VALUE#عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد حسن زغلول عبدالفتاح سمك44109 ن/شالقناطر الخي  69عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد خالد فوزي دمحم هيكل44110 ن/شالقناطر الخي  63عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد رضا شحته سمك44111 ن/شالقناطر الخي  85عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد رضا صابر عبدالمطلب خلف هللا44112 ن/شالقناطر الخي  121.5عبدالننى مطر ع بني 



يةاحمد رضا عبدالحميد دمحم الصباغ44113 ن/شالقناطر الخي  124عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد رضا عبدالوهاب خلف هللا النجار44114 ن/شالقناطر الخي  29عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد زغلول محمود بيوىمي الكوىم44115 ن/شالقناطر الخي  126.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد ساىمي صالح محمود عساف44116 ن/شالقناطر الخي  58عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد سعيد جوده عبدالهادى ابو طابيخ44117 ن/شالقناطر الخي  130.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد سعيد عبدالخالق عبدالسالم الداىل44118 ن/شالقناطر الخي  125.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد سالمه دمحم عبدالبارى44119 ن/شالقناطر الخي  127عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد سند مرزوق حسن القاضن44120 ن/شالقناطر الخي  135عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد سيد عبدالرازق محمود امام44121 ن/شالقناطر الخي  29عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد صبىح عبدالرحمن متوىلي سمك44122 ن/شالقناطر الخي  76.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد عادل احمد سيد االهدل44123 ن/شالقناطر الخي  89.5عبدالننى مطر ع بني 

ن ابو زيد النحاس44124 يةاحمد عبدالخالق دمحم حسي  ن/شالقناطر الخي  49.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد عبدالرحمن مصطفن عبدالرحمن مطر44125 ن/شالقناطر الخي  102عبدالننى مطر ع بني 

ي محفوظ عبدالهادي هيكل44126 يةاحمد عبدالننى ن/شالقناطر الخي  67عبدالننى مطر ع بني 

ن عبدالعليم ابراهيم طنطاوي44127 يةاحمد عمرو حسي  ن/شالقناطر الخي  82.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد فتىحي احمد اسماعيل عبده44128 ن/شالقناطر الخي  131عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد دمحم ابراهيم دمحم شديد44129 ن/شالقناطر الخي  136عبدالننى مطر ع بني 

يةبسيطه- احمد دمحم ضياء صالح جابر بدوى 44130 ن/شالقناطر الخي  86.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد دمحم عبدالفتاح دمحم طوجن44131 ن/شالقناطر الخي  43عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد محمود عبدالمحسن محمود دمحم44132 ن/شالقناطر الخي  113عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد محمود عبدالوهاب اسماعيل عبده44133 ن/شالقناطر الخي  71عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد مرسي فؤاد مرسي الداىلي44134 ن/شالقناطر الخي  119عبدالننى مطر ع بني 

ي فوزي عبدالرحمن44135
يةاحمد مصطفن عبدالغنن ن/شالقناطر الخي  63عبدالننى مطر ع بني 

ي الداىلي44136
يةاحمد نجم الدين فهيم عبدالغنن ن/شالقناطر الخي  134.5عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد نجم عل مسعد مطر44137 ن/شالقناطر الخي  137عبدالننى مطر ع بني 

يةاحمد نجم كمال دمحم مصطفن44138 ن/شالقناطر الخي  77عبدالننى مطر ع بني 

يةاسالم رمضان فرج دمحم فرج الداىل44139 ن/شالقناطر الخي  132عبدالننى مطر ع بني 

يةاسالم سيد عبدالوهاب سيد عبده44140 ن/شالقناطر الخي  44عبدالننى مطر ع بني 

ن دمحم صالح 44141 ن صالح امي  يةبسيطه- امي  ن/شالقناطر الخي  84.5عبدالننى مطر ع بني 

يةبسام علي بيوىمي علي سالم44142 ن/شالقناطر الخي  14.5عبدالننى مطر ع بني 

يةبسام نارص شعبان حسن سالم44143 ن/شالقناطر الخي  130.5عبدالننى مطر ع بني 

يةبهاء دمحم حامد سيد احمد المالح44144 ن/شالقناطر الخي  137عبدالننى مطر ع بني 

يةحسن دمحم حسن سعد شاج الدين44145 ن/شالقناطر الخي  42عبدالننى مطر ع بني 

يةحسنن اسماعيل سعيد ابو العزم شور44146 ن/شالقناطر الخي  28.5عبدالننى مطر ع بني 

 رفاعي رجب متوىلي موس علوان44147
ن يةحسي  ن/شالقناطر الخي  133عبدالننى مطر ع بني 

ن عل مسلم فراج44148 يةحسي  ن/شالقناطر الخي  24.5عبدالننى مطر ع بني 

يةحمدى احمد حمدى ابراهيم النحاس44149 ن/شالقناطر الخي  124عبدالننى مطر ع بني 

يةحمدى طلعت عبدالننى عبدالمجيد شعالن44150 ن/شالقناطر الخي  27.5عبدالننى مطر ع بني 

يةحمدى نارص حمدي مصطفن مصطفن44151 ن/شالقناطر الخي  74عبدالننى مطر ع بني 

يةرامز سند عبدالعاىطي عبدالجواد قابل44152 ن/شالقناطر الخي  127عبدالننى مطر ع بني 

يةرحيم دمحم حسن عبدالفتاح مصلح44153 ن/شالقناطر الخي  72عبدالننى مطر ع بني 

ن امام44154 يةرفاعي عمرو رفاعي حسي  ن/شالقناطر الخي  40عبدالننى مطر ع بني 

يةرفعت دمحم رفعت عبدالمنعم النجار44155 ن/شالقناطر الخي  119.5عبدالننى مطر ع بني 

يةزياد عبدالرحمن عطيه دمحم علوان44156 ن/شالقناطر الخي  127.5عبدالننى مطر ع بني 

يةزياد دمحم رفاعي دمحم االهدل44157 ن/شالقناطر الخي  123عبدالننى مطر ع بني 

يةسالم ابراهيم عبدالعزيز مدكور قاسم44158 ن/شالقناطر الخي  69عبدالننى مطر ع بني 

يةسالمه فيصل سالمة محمود سالم44159 ن/شالقناطر الخي  37عبدالننى مطر ع بني 

عبدالظاهر عبدالمومن غنيم44160 يةسمي  عبدالظاهر سمي  ن/شالقناطر الخي  25عبدالننى مطر ع بني 

ى44161 يةسمي  عبدالفتاح سمي  عبدالفتاح بحي  ن/شالقناطر الخي  70عبدالننى مطر ع بني 

يةسمي  فوزى دمحم عبدالمنعم النخاس44162 ن/شالقناطر الخي  36.5عبدالننى مطر ع بني 



يةسيد دمحم سيد البيوىم حافظ احمد44163 ن/شالقناطر الخي  129عبدالننى مطر ع بني 

يةسيد نارص سيد عباس فوده44164 ن/شالقناطر الخي  99.5عبدالننى مطر ع بني 

يةصالح ابراهيم عيد حميد خضن44165 ن/شالقناطر الخي  26.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعامر خالد سالمة محمود سالم44166 ن/شالقناطر الخي  43عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالجواد نارص عبداللطيف دمحم نافع44167 ن/شالقناطر الخي  38عبدالننى مطر ع بني 

ن دمحم ابو سالم44168 ف جابرحسني  يةعبدالرحمن اشر ن/شالقناطر الخي  74.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن حسن دمحم حسن منصور44169 ن/شالقناطر الخي  94عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن خالد دمحم محمود حجاج44170 ن/شالقناطر الخي  41عبدالننى مطر ع بني 

ي44171  الجانى
ن يةعبدالرحمن سعد دمحم حسي  ن/شالقناطر الخي  98.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن سيد عبدالرحمن علي الكوىمي44172 ن/شالقناطر الخي  110عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن عاطف دمحم حسن حشيش44173 ن/شالقناطر الخي  57عبدالننى مطر ع بني 

 نعيم دمحم الدهتوري44174
 
يةعبدالرحمن عبدالباق ن/شالقناطر الخي  118.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن عزت حمدى ابراهيم النحاس44175 ن/شالقناطر الخي  125عبدالننى مطر ع بني 

يةمنقطع- عبدالرحمن فتىح حسن سيد مصطفن 44176 ن/شالقناطر الخي  !VALUE#عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالسميع عبدالوهاب حماده44177 ن/شالقناطر الخي  111.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن مصطفن عبدالعاىط احمد مطر44178 ن/شالقناطر الخي  88عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن نارص شعبان عبدالوهاب سمك44179 ن/شالقناطر الخي  122.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن نجم زهرى منصور االهدل44180 ن/شالقناطر الخي  77.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالرحمن يوسف دمحم الهادي دمحم سمك44181 ن/شالقناطر الخي  112.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا احمد سالم فريج دمحم44182 ن/شالقناطر الخي  47عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا سعد زهري عبدالواحد دمحم غنيم44183 ن/شالقناطر الخي  91.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا طاهر فتىحي احمد غانم44184 ن/شالقناطر الخي  114.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا عماد عبدالعاىط دمحم امام سالم44185 ن/شالقناطر الخي  100عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا دمحم ابراهيم ابوالنور القاضن44186 ن/شالقناطر الخي  89عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدهللا مسعد دمحم ابراهيم سطوج44187 ن/شالقناطر الخي  96عبدالننى مطر ع بني 

ي44188
يةعبدهللا مصطفن سعيد مصطفن القاضن ن/شالقناطر الخي  99عبدالننى مطر ع بني 

يةعبدالوهاب خالد عبدالوهاب ابراهيم عساف44189 ن/شالقناطر الخي  107عبدالننى مطر ع بني 

ي محمود نض44190
 
يةعزت سامح ابراهيم الدسوق ن/شالقناطر الخي  79.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعصام سالمه عبداللطيف عواد خلف عويس44191 ن/شالقناطر الخي  40.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعالء فوزي عبدالوهاب دمحم سالم44192 ن/شالقناطر الخي  26.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمنقطع- عل احمد بيوىمي علي 44193 ن/شالقناطر الخي  !VALUE#عبدالننى مطر ع بني 

ى44194 يةعل رضا عل زكريا بحي  ن/شالقناطر الخي  62.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعل سليمان علي عبدالخالق منصور44195 ن/شالقناطر الخي  30عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر احمد علي عمر علوان44196 ن/شالقناطر الخي  126عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر توفيق عبدالفتاح عبدالجواد عساف44197 ن/شالقناطر الخي  106عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر صالح جوده عبدالهادى عبدالرحمن44198 ن/شالقناطر الخي  109.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر طارق جمعه السيد السنهورى44199 ن/شالقناطر الخي  123عبدالننى مطر ع بني 

ي44200 يةعمر ظريف دمحم عبدالواحد بحي  ن/شالقناطر الخي  123.5عبدالننى مطر ع بني 

يل44201  جيى
ن
يةعمر عادل سعيد منوق ن/شالقناطر الخي  112.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر فيصل عبدالجيد احمد غانم44202 ن/شالقناطر الخي  40عبدالننى مطر ع بني 

ن محمود44203 يةعمر دمحم امي  ن/شالقناطر الخي  58.5عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر دمحم عبدالمعطي عبدالفتاح عويس44204 ن/شالقناطر الخي  62عبدالننى مطر ع بني 

يةعمر دمحم فهيم سليمان الكوىمي44205 ن/شالقناطر الخي  135عبدالننى مطر ع بني 

يةعمرو سليمان فايز سليمان علي ضوة44206 ن/شالقناطر الخي  132عبدالننى مطر ع بني 

يةعمرو علي بيوىمي علي سالم44207 ن/شالقناطر الخي  18عبدالننى مطر ع بني 

يةفارس وليد يىحي سعد هالل44208 ن/شالقناطر الخي  52.5عبدالننى مطر ع بني 

يةفرج دمحم فرج عل النجار44209 ن/شالقناطر الخي  81.5عبدالننى مطر ع بني 

يةكريم وائل عبدالجواد عبدالمعطي علوان44210 ن/شالقناطر الخي  119.5عبدالننى مطر ع بني 

ي متوىلي متوىلي نض44211
ن
يةماهر هان ن/شالقناطر الخي  123عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم ابو بكر عل دمحم الشاهد44212 ن/شالقناطر الخي  85عبدالننى مطر ع بني 



يةدمحم احمد سعد الدين احمد فتيان44213 ن/شالقناطر الخي  104.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم احمد سالمة احمد الجمل44214 ن/شالقناطر الخي  97.5عبدالننى مطر ع بني 

يف44215 يةدمحم احمد طه سيد الشر ن/شالقناطر الخي  112عبدالننى مطر ع بني 

ي44216 يةدمحم احمد عبدالفتاح احمد الصنافي  ن/شالقناطر الخي  78.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم احمد عبدالوهاب حسن االجهوري44217 ن/شالقناطر الخي  123.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم احمد دمحم بيوىمي االهدل44218 ن/شالقناطر الخي  128عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم احمد دمحم حسن امام44219 ن/شالقناطر الخي  133عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم اسالم نبهان طه هيكل44220 ن/شالقناطر الخي  130عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم اسماعيل سيد اسماعيل الكالف44221 ن/شالقناطر الخي  99.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم اسماعيل مصطفن دمحم الشاهد44222 ن/شالقناطر الخي  52.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم توفيق كمال دمحم مصطفن44223 ن/شالقناطر الخي  74عبدالننى مطر ع بني 

ى44224 يةدمحم حسن ابراهيم حسن بحي  ن/شالقناطر الخي  117.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم حمدى دمحم عبدالعزيز دمحم44225 ن/شالقناطر الخي  75.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم خالد سعيد ابراهيم شديد44226 ن/شالقناطر الخي  85.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم خالد علي دمحم مصطفن44227 ن/شالقناطر الخي  125.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رجب عبدالحق حسن ضوه44228 ن/شالقناطر الخي  123.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رضا ابراهيم الشحات المناخل44229 ن/شالقناطر الخي  110عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رضا سليمان سليم ابوصوان44230 ن/شالقناطر الخي  58.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رضا عبدالهادى سليمان شعالن44231 ن/شالقناطر الخي  51.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رضا دمحم سيد قابل44232 ن/شالقناطر الخي  43عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رضا دمحم فج النور علي44233 ن/شالقناطر الخي  58عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم رمضان لطفن اسماعيل هيكل44234 ن/شالقناطر الخي  54عبدالننى مطر ع بني 

وك دمحم االهدل44235 يةدمحم ساىم ميى ن/شالقناطر الخي  89.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم ساىمي عبدالخالق يوسف ابراهيم44236 ن/شالقناطر الخي  46عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم سمي  اسماعيل احمد النجار44237 ن/شالقناطر الخي  70عبدالننى مطر ع بني 

يف دمحم مصطفن دمحم44238 يةدمحم شر ن/شالقناطر الخي  71عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم صالح محمود دمحم عيىس44239 ن/شالقناطر الخي  88.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم ضياء الدين محمود سليمان قابيل44240 ن/شالقناطر الخي  120عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم طارق سعيد امام قطيفة44241 ن/شالقناطر الخي  121عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عباس سيد عباس فوده44242 ن/شالقناطر الخي  124.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عبدالرحمن عطيه دمحم علوان44243 ن/شالقناطر الخي  115.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عبدالرحمن مصطفن سيد احمد دمحم المالح44244 ن/شالقناطر الخي  126.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عبدالسالم عبدالخالق عبدالسالم الداىل44245 ن/شالقناطر الخي  117عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عبدهللا دمحم رفاعي سالمه44246 ن/شالقناطر الخي  55.5عبدالننى مطر ع بني 

ي اسماعيل عبدالسميع عبده44247 يةدمحم عبدالننى ن/شالقناطر الخي  99.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عزت سعيد عبدالفتاح السنهراوي44248 ن/شالقناطر الخي  106عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عواض سالم عواض شديد44249 ن/شالقناطر الخي  128.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عيد زهرى منصور االهدل44250 ن/شالقناطر الخي  97عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم عيىس سيد عيىس عبدهللا44251 ن/شالقناطر الخي  39عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم فتىح دمحم دمحم سمك44252 ن/شالقناطر الخي  63.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم فهىمي زهري فهىمي الدهتوري44253 ن/شالقناطر الخي  58عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم مسعد فاروق دمحم دياب44254 ن/شالقناطر الخي  9.5عبدالننى مطر ع بني 

ي فوزي عبدالرحمن44255
يةدمحم مصطفن عبدالغنن ن/شالقناطر الخي  59.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم نارص سيد سليم سالم44256 ن/شالقناطر الخي  98عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم نارص عبدالغفار دمحم دمحم مصطفن44257 ن/شالقناطر الخي  101.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمنقطع- دمحم نجم احمد سيد ابراهيم 44258 ن/شالقناطر الخي  24عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم نجم عبدالمنعم دمحم الصباغ44259 ن/شالقناطر الخي  120عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم وائل عيد سيد هالل44260 ن/شالقناطر الخي  38.5عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم وائل دمحم حافظ ضوه44261 ن/شالقناطر الخي  42عبدالننى مطر ع بني 

يةدمحم وحيد احمد الداىل44262 ن/شالقناطر الخي  76عبدالننى مطر ع بني 



يةمحمود سيد عزت سالمه عويس44263 ن/شالقناطر الخي  128.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمحمود مجدي فتىحي دمحم النخاس44264 ن/شالقناطر الخي  83عبدالننى مطر ع بني 

يةمحمود دمحم جمعه السيد سليمان44265 ن/شالقناطر الخي  75عبدالننى مطر ع بني 

يةمحمود دمحم محمود احمد نجم44266 ن/شالقناطر الخي  107.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمحمود نجم هاشم عبدالمعطي سمك44267 ن/شالقناطر الخي  105عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن احمد مصطفن حافظ شاج الدين44268 ن/شالقناطر الخي  84.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن اسامه مصطفن محمود رمضان44269 ن/شالقناطر الخي  107.5عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن الحاج دمحم نعيم دمحم الكوىم44270 ن/شالقناطر الخي  126.5عبدالننى مطر ع بني 

 رضا علي صالح مطر44271
يةمصطفن ن/شالقناطر الخي  87.5عبدالننى مطر ع بني 

ي ابراهيم حسن علوان44272
 
يةمصطفن دمحم دسوق ن/شالقناطر الخي  95عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن دمحم مصطفن عبدالرحمن مطر44273 ن/شالقناطر الخي  113عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن محمود ابو النض حسن االهدل44274 ن/شالقناطر الخي  104عبدالننى مطر ع بني 

ي44275
 عبدالطيف علي ابو النورالقاضن

ن يةياسي  ن/شالقناطر الخي  124.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف ابراهيم سيد ابراهيم شعالن44276 ن/شالقناطر الخي  112.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف احمد رشاد عبدالمنعم احمد النخاس44277 ن/شالقناطر الخي  98.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف احمد عل ابوالنور القاضن44278 ن/شالقناطر الخي  47.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف درويش ظريف درويش الدهتورى44279 ن/شالقناطر الخي  121.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف ساىمي عبدالمنعم عبدالكريم علوان44280 ن/شالقناطر الخي  39.5عبدالننى مطر ع بني 

ن فراج حجازي هيكل44281 يةيوسف سعيد حسي  ن/شالقناطر الخي  121.5عبدالننى مطر ع بني 

ى44282 يةيوسف سند حسن عبدالعظيم بحي  ن/شالقناطر الخي  46عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف شعبان ابراهيم سليمان السداوي44283 ن/شالقناطر الخي  61عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف شعبان شحاته رفاعي سعيد44284 ن/شالقناطر الخي  126.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف شعبان ضيف هللا عبدهللا سيد44285 ن/شالقناطر الخي  64عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف دمحم محفوظ عبدالعزيز النجار44286 ن/شالقناطر الخي  19عبدالننى مطر ع بني 

ن النخاس44287 يةيوسف محمود عوض حسي  ن/شالقناطر الخي  127عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف محمود فتىحي احمد سليمان44288 ن/شالقناطر الخي  73.5عبدالننى مطر ع بني 

ي44289
يةيوسف مدحت سعيد مصطفن القاضن ن/شالقناطر الخي  109عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف مدحت دمحم رفاعي النخاس44290 ن/شالقناطر الخي  129.5عبدالننى مطر ع بني 

يةيوسف وائل سعيد امام قطيفة44291 ن/شالقناطر الخي  127.5عبدالننى مطر ع بني 

ي سيد سالم44292
 
ي عبدالباق

 
يةارزاق عبدالباق 44.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء احمد عبدالفتاح الكالف44293 92.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء جهاد سعد احمد غانم44294 116.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي عبدالمنعم سيد السايس44295
 
يةاشاء دسوق 68قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء فتىح السيد منصور السيد44296 125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- اشاء نجم عبدالفتاح ضوه 44297 99قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء ياش دمحم الجمل44298 84قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء يوسف فتىح دمحم عبدالرحيم44299 78.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ابراهيم عبدالننى سيد44300 87.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء احمد سعيد جميل بدوي44301 124.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء رفاع دمحم عبدالمنعم44302 60.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ساىمي عبدالرحمن السيد الشافعي44303 39.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاسماء عرنى عل عبداللطيف الصباغ44304 95قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن النخاس44305 يةاسماء محمود عبدالننى حسي  115.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء شعبان امام هالل44306 40قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء صالح دمحم عبدالعزيز حماده44307 130قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاالء لطفن يوسف حسن النجار44308 124.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةامال دمحم عبدالفتاح ابونار44309 53.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

 سعيد دمحم ابونار44310
ن
يةامان 66.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةامل مسعد عبدالجواد جابر الداىلي44311 92قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

44312
 
ه حسن دمحم دسوق يةامي  95قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 



ي منصور44313 ي خي 
ن
ه هان يةامي  106.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ى44314 يةامينه شحته ابوالنور عبدالكريم بحي  125قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي الجندي44315
ي رضا علي لينى يةانىحى 43.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايات رضا سيد امام ابراهيم االحرش44316 116قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

44317
 
يةايمان ابراهيم دمحم دمحم الدسوق 130.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ف دمحم عل النخاس44318 يةايمان اشر 128.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان ايمن سعيد بيوىم النخاس44319 126قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي عبده سمك44320 يةايمان دمحم عبدالننى 128قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايمان دمحم فتىح سمك44321 123قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايناس ساىمي جوده عبدالوهاب مصطفن44322 47.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي دمحم فرج بدوي44323
 
يةايه احمد عبدالباق 91.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايه حسن عبدالهادي عبدالفتاح السنهراوي44324 121.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايه سيد شكري مصطفن مطر44325 !VALUE#قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يف44326 يف رمضان الشر يةايه شر 80.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايه صالح سليمان رشيد سويلم44327 82.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايه عبدالعاىط عبدالوهاب سمك44328 80قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةايه دمحم سيد دمحم44329 34.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

 عبدالننى شعالن44330
يةايه نجم مصطفن 107.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ى44331  فوزى ابوالنور بحي 
ن
يةايه هان 42قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةبسنت دمحم عبدالغفار شعالن44332 107قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةتسنيم ابراهيم عبداللطيف نافع44333 53قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةتغريد محمود سيد محمود االهدل44334 65.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

 عزت ابراهيم44335
ن
يةجومانا هان 120قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةحبيبه سند دمحم عبدالعزيز عبدالحافظ44336 130.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن طارق الحسينن سيد سمك44337 يةحني  122قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةداليا دمحم شحاته هيكل44338 120قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء حماده حلىمي علي عبدالحافظ44339 128.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء طارق عبدالرحمن السنهراوى44340 103.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةدنيا عبدالمنعم رشاد عبدالمنعم النخاس44341 113قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا اسماعيل زهرى اللبان44342 121قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةدينا عبداللطيف احمد دمحم فرج44343 129.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه ابراهيم دمحم ابراهيم عبيد44344 125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه سند عبدالهادي عامر علوان44345 110قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرحمه نجم عبدالوهاب عبدالهادى عل44346 126قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرشا سيد دمحم الصيفن44347 29قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرضوه سامح ابراهيم نض44348 123.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرفيده دمحم سيد علي عويس44349 123قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن جمعه شاج الدين44350 يةروان دمحم ابوالعني  118.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةروان دمحم سيد عباس فوده44351 126قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةروان محمود عبدالعزيز سمك44352 136قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه عبدالمنعم عمر عبدالمنعم عمر44353 114قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يف44354 يةروضه دمحم طه الشر 50.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةروضه دمحم عبدالرحمن احمد سمك44355 51.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةرويدا نبيل رجب احمد بريقع44356 132.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةريم عبدهللا سالم عليوه معوض44357 135قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةريهام عزت احمد كلوب44358 131.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب رفاعي سمي  دمحم عواض عيد44359 83قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن دمحمي داعوس44360 يةزينب سمي  حسي  65.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب سيد احمد دمحم االهدل44361 125قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب عماد الدين فرج دمحم شحاته44362 107قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 



يةزينب مصطفن عطية مصطفن بدوي44363 114.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ف عبدالوهاب عساف44364 يةسمر اشر 127.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةسمر عبدالرحمن دمحم نجم44365 130.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ف ابراهيم دمحم عساف44366 يةسميحه اشر 135.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةسهيله دمحم عبدالعليم عبده44367 88قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةسوميه جمال سيد هالل44368 33.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

وق ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم حماده44369 يةشر 121قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

وق حماده عبدالسميع عل الكوىم44370 يةشر 120.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي عبدالقادر دمحم عبده44371
 
وق دسوق يةشر 99.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

وق رضا حجازى فراج هيكل44372 يةشر 120.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

وق دمحم سيد الغزوىل44373 يةشر 127قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي ابراهيم فليو44374 ين وائل عبدالننى
يةشر 117قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم خالد ابراهيم عبدالقادر44375 118.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ابراهيم دمحم الجمل44376 47.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد احمد السيد منصور السيد خضن44377 121.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ى44378 يةشهد احمد فرج احمد بحي  125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد حسن ابو الخي  شاج الدين44379 64قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي44380 يةشهد سعيد عبدالسميع دمحم شلنى 4.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سيد سعد االهدل44381 95.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عادل جوده عبدالوهاب مصطفن44382 49قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عماد سالمه محمود عساف44383 90.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد عماد صابر سيد هيكل44384 127.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد مجدي عبدالمعطي عبدالفتاح عويس44385 105قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد دمحم عبدالفتاح علي النجار44386 82قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي44387 يةشهد دمحم فوزي دمحم بحي  72قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد ممدوح كمال دمحم مصطفن44388 103قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ى44389 يةشهد نارص ابراهيم الصنافي  91.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي44390
يةصباح دمحم عبدالفتاح دمحم طوجن 41.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةصفيه سمي  زين العابدين احمد عوف44391 100قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ف صادق عبدالمطلب االهدل44392 يةضىح اشر 131قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةعبي  سعيد حسن عل سالم44393 52.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه ابراهيم عبدالقادر عبدالغفار الكوىمي44394 121.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه ابراهيم فتىح اللبان44395 115.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه الزهراء حسن نعيم دمحم مصطفن44396 128.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه حافظ رفعت حافظ سالم44397 95.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه رضا سيد ابراهيم شعالن44398 8قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالرحمن شفيق مرسي الداىلي44399 110قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدهللا نعيم دمحم الصباغ44400 132قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عصام حلىم ابراهيم سالم44401 134قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن44402 يةفاطمه فوزي عبدالهادي حساني  113قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن النخاس44403 يف احمد حسي  يةفاطمه الزهراء شر 129.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةفرحه حسن مصطفن سمك44404 100قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي مصطفن النجار44405 يةمريم ابراهيم دمحم خي  129.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم اسامه سيد سعد الدين هاويس44406 92.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ايمن سعيد امام قطيفة44407 131قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم توفيق دمحم سيد احمد المالح44408 131.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم ساىمي عبدالسميع سيد44409 125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم سالمة عودة عبدالجواد شحان44410 82.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم سند دمحم حسن االهدل44411 120قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم عاطف دمحم حسن حشيش44412 36.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 



يةمريم عزت ابراهيم فرج دمحم بدوي44413 102قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم دمحم ظريف دمحم سمك44414 128.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم مختار عبدالوهاب خليل44415 119قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي ساىمي عبداللطيف عبدالفتاح44416
ن
يةمريم هان 41قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد سعيد عبدالعظيم علي44417 132قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمريم وليد عبدالهادى السنهراوى44418 125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةملك ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم سالمه44419 113.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةملك احمد خالد ابراهيم النخاس44420 123قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةملك عالء الدين دمحم كامل علوان44421 119قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- ملك دمحم ضياء صالح جابر بدوي 44422 51.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةملك نجم الدين مصطفن سيد احمد المالح44423 125قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة هللا خالد سيد سعد الدين اسماعيل44424 102قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمنة رفاع عل عبدالوهاب االجهورى44425 134قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

 عل الشاهد44426
 
يةمنة عبدالباق 114قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه سالمه عبدالرحمن احمد االجهوري44427 111قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه سمي  ابراهيم امام االحرش44428 109.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةمنه دمحم زغلول علي داعوس44429 75.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةىم بدوي عبدالعاىطي امام سالم44430 81قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةىم حسن مصطفن حافظ شاج الدين44431 117قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةميادة نجم جمعة عبدالقادر شعالن44432 129قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةندا احمد دمحم دمحم ضوه44433 133قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةندى هشام حسن سعد احمد44434 81قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةنسمه عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عويس44435 63قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن عاشور مرس ابو العال44436 يةنفي  125.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةبسيطه- نهاد عالء عبدالرحمن السنهراوى 44437 71قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا سيد دمحم الزاغ44438 40.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةنورا مسعد عبدالفتاح مصطفن44439 102قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان ابراهيم منصور ابراهيم هندي44440 51قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةنيجار دمحم رمضان سالم44441 76قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر رضا شكري منصور احمد عابد44442 33.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عبدالرحمن منصور اللبان44443 79قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر عل عبدالننى عبدالمطلب44444 131قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر محروس عبدالفتاح شعالن الكوىم44445 118قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم شحات دمحمي علي خرنوب44446 111.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهاجر نجم عبدالمنعم عبدالهادي مصطفن44447 106.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ي44448  الجانى
ن يةهاجر نعيم فتىحي دمحم حسي  128قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهدى رضا كامل هيكل44449 131قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةهمس مسعد عطية عبدالهادى سمك44450 128.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةوسام عبدالعزيز امام عل سالم44451 131.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةوالء وائل عزام ابراهيم سليمان44452 106قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ف جاد طنطاوى عامر44453 ن اشر يةياسمي  42قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن ربيع كامل عالم هيكل44454 يةياسمي  133.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن سيد عبدالرازق امام44455 يةياسمي  110قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالعزيز عبدالرحمن السيد الشافع44456 يةياسمي  32.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن عبدالعزيز محفوظ النجار44457 يةياسمي  23قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

ن مرس رشاد عبدالمنعم احمد44458 يةياسمي  130.5قرنفيل ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم عواد نض صالح44459 87دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةالهام اسماعيل عبدالجليل دمحم العدينن44460 124.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةايمان سالمة احمد عبدهللا سيد44461 119.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةايمان دمحم عل سليمان ابو احمد44462 119دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 



ى44463 يةايه دمحم سالمة دمحم العمي  116دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةرحمه رجب حسان دمحم حسان محيسن44464 118.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةريتاج دمحم عبدالحميد سمي  دمحم شديد44465 86.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةسمر احمد سعد شحات احمد عوده44466 68دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

وق سيد عبدالعزيز عبدالعزيز ابوعيطة44467 يةشر 81.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةشهد احمد سيد سعد عوده44468 57.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةشهد ناجى نارص دمحم44469 29.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ن رويدى رويدى44470 يةعليه دمحم حسي  49دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه سيد فارس ابراهيم راضن44471 87دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه ضيف هللا بخيت ضيف هللا مرسال44472 81دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

44473
ن
يةفاطمه طاهر محمود عل الشقرق 82.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه عصام صابر سيد44474 32دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةماجده قطب عبدالرحمن طنطاوى44475 110دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمريم حمدي امام علي سليم44476 113دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عزام دمحم طوجن44477 122.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

 حسن مقبل44478
 
يةمريم محمود دسوق 129دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمريم ياش دمحم سليمان احمد44479 123دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةملك احمد نعيم سيد خليل44480 126دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةملك سالمة عوده عبد44481 61.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمنال دمحم حمدى عطيه السحيل44482 106دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمنه مغاورى طه حسان سليمان44483 103دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمنن دمحم احمد دمحم الجالل44484 51.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةناديه دمحم سالم دمحم عل44485 25دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ن درويش حسن44486 يةناهد دمحم حسي  33دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةنجاه رجب ابراهيم احمد خليل سعد44487 55دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةندى مدحت رمضان دمحم خليل سعد44488 97دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةنورا سيد صالح حسن سالمه44489 97دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم حسن سعد حسن محيسن44490 69دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ن سالمة فهىم سالمة راضن44491 يةاحمد حسي  96.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ن عبدالستار مصطفن عويس44492 يةاحمد حسي  35.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالجابر سالمة نض سليمان44493 10دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عماد جمال محمود سالمة44494 111دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عيد عبدالفتاح حسن ابو قورة44495 90دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاحمد فوزى عبدالفتاح ابراهيم44496 100.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم ماهر ابراهيم عل الغضينن44497 92دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةحاتم حسن عاشور مصطفن عل44498 113دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةحسام فهىم دمحم سعيد44499 11.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةحسام مدحت رمضان دمحم خليل سعد44500 106دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةحلىم احمد ابراهيم احمد خليل سعد44501 31دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةراشد احمد راشد احمد سليم44502 89دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةطه ياش طه حسان سليمان44503 113.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عماد جمال محمود سالمة44504 114دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا محمود فرج عل خليل44505 84.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا ياش طه حسان سليمان44506 117دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةعل سالم عل راضن44507 110.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةكريم احمد عبدالهادى ابراهيم دمحم44508 116دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ى عزوز سيد العدينن44509 يةكريم خي  32دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد رمضان اسماعيل44510 120دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد صالح احمد عويس44511 123.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد محمود حسن سليمان44512 17.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 



يةدمحم حمدى احمد محمود السيد ابو صايمة44513 57دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

 ابراهيم احمد44514
 
يةدمحم خالد شوق 128.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ربيع عبدهللا ابراهيم خليل44515 29دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سعيد الويفن حمدان مبارك44516 9دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم طه فهىم سالمة راضن44517 41.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عصام دمحم عز الدين عبدالرحمن راضن44518 124دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةدمحم نور عبدالعزيز دمحم خليل سعد44519 107دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عل سالمة حسن سالم44520 130دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةوليد دمحم عباس سيد ابراهيم44521 19دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةيوسف سيد رجب سيد عثمان44522 131.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

ن حسن سالم44523 يةيوسف دمحم حسي  129.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عبدالعظيم دمحم نارص44524 87دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عودة سعد44525 131.5دمحم نور الدين عويس ت أالقناطر الخي 

يةاسماء نادى عبدالحليم عبده44526 50عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ه حماده حامد عل44527 يةامي  59عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةايات طاهر سعيد سالمه44528 132عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةجنن جمال عبدالمنعم جوده44529 125عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةجنن سعد عطوه نصار44530 127عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةسلىم احمد عبداللطيف احمد44531 97عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد فيصل دمحم نجيب44532 133عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه ابراهيم دمحم عبدالحليم44533 59عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عبدالعزيز مصطفن44534 90عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم بيوىم يىح عل44535 130.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم سيد راشد سالم44536 56.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن44537 137.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم محمود دمحم عبدالسميع44538 123.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةملك محمود عبدالمنعم محمود44539 119عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةملك ياش عبدالرحمن علوان44540 47عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمنة هللا طاهر فتىح دمحم44541 117.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةمنه ممدوح جمعه امام44542 122عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن عبدالسميع44543 يةمها سيد حسي  127عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن عيد عطيش44544 يةهاجر حسي  130عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةهايدى عيد احمد عبدالفتاح44545 82عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن عبدالستار عبدهللا دمحم44546 يةياسمي  53عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم سالمه فرج احمد44547 21.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عباس دمحم عباس44548 43.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةباسم صابر ابراهيم حسن44549 103عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةجمال عزت جمال عبدالجليل44550 61.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةزياد فتىح عبدالعزيز سعدالدين44551 129.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةعل انور عبداللطيف عل44552 113.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةعمار دمحم رمضان ابراهيم44553 111عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةعمرو صالح حفناوى حسن44554 63عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد السيد ابراهيم44555 87.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن دمحم عبدالحليم44556 يةدمحم حسي  34.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن عبدالحليم44557 يةدمحم عبدالحليم ياسي  57.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن44558 98.5عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم نجم فاروق سيد44559 48عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

 حسن مختار44560
ن
يةدمحم هان 52عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

ن حسن44561 ن ربيع ياسي  يةياسي  85عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- يوسف رمضان عبدالعليم دمحم 44562 59عباس الرماىل ت أالقناطر الخي 



ه خليل عيد عبدالمؤمن44563 يةامي  101.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

44564
 
يةايمان احمد احمد عبدالباق 56عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةايمان تامر النفيل احمد44565 127عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةبسمه احمد عبدالستار احمد44566 130عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةرحمه مصطفن عثمان نصار44567 133عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةفايزه سليمان عيد راشد44568 39.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةفتحيه دمحم النفيل احمد44569 114عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةقمر عل دمحم عباس44570 118عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةمريم محمود دمحم دمحم44571 97.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةىم طه عبدالرحمن عبدالحافظ44572 106.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةناديه عبداللطيف كمال عبداللطيف44573 116.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةنورا شكري دمحم دمحم ابراهيم44574 115.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

ف صادق عل44575 يةنورهان اشر 98عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ماجد دمحم بكرى44576 88عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم دمحم امام44577 124.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةاسالم اسامه خليفه عواد44578 133.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةسيد فتىح سيد عبدالجواد44579 115عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن شكرى دمحم دمحم44580 62عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةعبدالملك احمد النفيل احمد44581 118.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يف عبدالرحمن طه44582 يةعمار شر 101.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةدمحم السيد دمحم عبدهللا44583 115.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةدمحم تامر النفيل احمد44584 109عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ساىم عبداللة دمحم44585 122.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةدمحم شعبان سيد دمحم44586 103عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةمحمود طلعت سيد الجمل44587 103عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةوليد حافظ عبدالرحمن دمحم44588 51عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةيوسف سمي  عباس عزالدين44589 125.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةاشاء احمد ابراهيم احمد44590 40اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف يونس ابراهيم دمحم44591 يةاشاء اشر 14اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاشاء بيوىم عبدالقادر بيوىم44592 30اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سليم44593 يةاشاء ساىمي دمحم حسي  17اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يف كامل صالح سيد44594 يةاشاء شر 103اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم مصطفن سيد44595 114اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسماء عبدالمؤمن دمحم مصطفن44596 31.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ى عالم سالمة44597 يةاسماء عشر 107اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44598 يةاسماء عالء احمد حسني  112.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم احمد دمحم44599 41اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسماء محمود عبدالحميد دمحم44600 23اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسماء نارص دمحم حسن44601 19.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يف44602 يةاالء دمحم دمحم احمد ابراهيم شر 126.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةامنيه صبىح عبدالمؤمن سيد44603 100.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ه عل دمحم عل44604 يةامي  103.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ه محمود احمد دمحم44605 يةامي  54اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايمان احمد عبدالرحمن ابراهيم44606 110.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايمان رافت عبدالعزيز سيد خليفة سويدان44607 107اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايمان متوىل رمضان محمود44608 93اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايه رجب دمحم لطفن44609 !VALUE#اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايه دمحم خضن ابراهبم44610 127.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةايه يىح عبدالحكيم محمود44611 55.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسمله احمد عبدالواحد ابراهيم44612 78.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةبسمله بدر جيى مصباح44613 44اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسمله دمحم عاشور سيد درويش44614 108اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسمه دمحم عطيه محمود44615 24اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم عثمان44616 ن حسي  يةبسنت طارق حسي  19.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ى عل عبدالحميد سيد44617 يةبشر 13.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن يوسف44618  وحيد حسي 
يةتف  14اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةجنن دمحم سالم ابو شيع44619 124اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمنقطع- جهاد عبدالجواد صادق سيد 44620 35.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه اسامه عبدالحميد سالم44621 !VALUE#اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد عبدالسميع حسن44622 32.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد عبدالمنعم سيد44623 108اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه منتض احمد منتض44624 118اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحكمت جاد الرب دمحم جاد الرب44625 117اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ي44626
ي حسن مصطفن

يةحنان مصطفن 131اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن صبىحي سيد ابو سعد44627 يةحني  111.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةداليا عبدهللا عبدالبارى سيد44628 83اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدنيا حماده سيد دمحم44629 120.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدنيا سعيد عبدربه عبدالرحيم44630 70اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدنيا دمحم عبدهللا عبدالقادر44631 25اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدينا دمحم كامل يونس44632 35.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرانيا مسعد سيد كامل44633 39اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرباب دمحم عبدالرحمن دمحم44634 128.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرحاب جمعة عبدالحميد سيد44635 33اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرحمه دمحم عبدالدايم عبدالجليل44636 72.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرضوى سيد ابراهيم سيد44637 !VALUE#اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرضوى سيد حسن محمود عبدالوهاب44638 79.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن حسن رمضان44639 يةروان حسي  112اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةروان عبدالنارص ابراهيم عبدالهادى44640 78اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرؤى احمد دمحم سليمان44641 138.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن ابو الخي  محمود44642 يةريم حسي  54.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةريهام سيد صابر يوسف44643 70اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سعيد دمحم44644 يةزينب حسي  137.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف احمد احمد44645 يةساره اشر 54.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم44646 يةساره اشر 132اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةساره سيد دمحم عبدالرحمن44647 137اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةساره شعبان عبدالفتاح عبدالعليم44648 24.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسعاد يوسف نارص دمحم ابراهيم44649 35.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسمر شعبان عبدالفتاح عبدالعليم44650 49.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسميحه سمي  جميل سالم44651 70.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسميحه فهىم دمحم سيد44652 69.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ه صبىحي دمحم ابراهيم حجاب44653 يةسمي  34.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسندس حسام احمد منتض44654 90.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسوزان دمحم ابراهيم دمحم44655 126.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسيده عبدالمقصود حافظ دمحم44656 52.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشاهيناز احمد حسن حسن44657 !VALUE#اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

وق وائل عبدالعليم علي44658
يةشر 73.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشمس دمحم سيد عبدهللا44659 51اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف علي عواد44660
يةشهد اشر 35.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشهد سعيد عبدالرحمن ابراهيم44661 64.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشهد شعبان محمود سيد44662 128اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةشهد عبدالننى دمحم موس44663 97.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشهد محمود دمحم سيد44664 66اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشهد ممدوح عبدهللا احمد44665 25.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء سعيد عبدالرحمن سعيد44666 60اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء شحات دمحم ابراهيم44667 24.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء عزت عبدالسالم احمد44668 91.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء عماد منصور دمحم44669 126.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء نبيل عواد بيوىمي44670 111اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةشيماء هشام عبدالواحد نجم44671 73اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةصفاء عبدالحميد محمود عبدالحميد44672 61اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن داود44673 يةضىح ايمن شحات امي  79.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةضىح نجم عيد احمد44674 62اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعائشه عبدالعظيم رمضان عبدالمؤمن44675 15اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

 دمحم مصطفن44676
ن
يةعفاف هان 88اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةغاده خالد عبدالغفار يونس44677 123اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةغاده محمود كامل محمود44678 63اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد مصطفن دمحم44679 50.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه بالل سيداحمد احمد هيكل44680 130اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه حسن ابراهيم طوجن44681 108.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه صبىح عبدالرحيم حسن44682 98اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه فتىح دمحم عمر44683 121.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44684 يةفاطمه مجدي صابر حسي  124اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود حسن محمود44685 28اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه مصطفن اسماعيل عبدالمؤمن44686 17.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

44687
 
يةمريم احمد عبدالفتاح عبدالباق 127.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم احمد دمحم عل حجاب44688 50اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن شحات سيد44689 يةمريم حسي  117.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم حمدى سيد عبدالفتاح44690 132.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم رافت دمحم كامل44691 60اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44692 يةمريم سيد جابر حسي  52اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عبدالنعم44693 يةمريم عاشور حسي  46.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم عبدالرحمن حسن سيد44694 21اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

44695
 
يةمريم عبدالننى مختار عبدالباق 97اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم عصام عبدالرحمن دمحم44696 135.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم نارص سيد خليفة44697 67.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمريم يوسف جابر يوسف44698 52.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةملك ابوالخي  فرج بدوى44699 27اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمنار عصام احمد عبده44700 65اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةميار مصطفن فوزى ابراهيم44701 93.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمنال محمود عبدالوهاب ابوشيع44702 22اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف كمال حسن44703 يةمنه اشر 57.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمها احمد عفيفن احمد44704 30.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يف دمحم ابو شيع44705 يةىم شر 126.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةناهد منصور دمحم دمحم44706 128.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةندا يونس ابراهيم حسن44707 86اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةندى رجب دمحم محمود44708 134اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةندى عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح44709 132.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن وليد حسن مصطفن44710 يةنرمي  36اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةنورهان خالد دمحم خليل44711 128اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهاجر رضا عبدالحميد عامر44712 121.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةهاجر سعيد ابوشيع عبدالمؤمن44713 98اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهاجر سعيد حسن كامل44714 64.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهاجر شعبان معوض حسن44715 111اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهاجر عبدالحليم محمود دمحم44716 95اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهاجر فتىح دمحم عبدالجواد44717 56اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهدى اسامة دمحم عبدالعزيز44718 32اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةهند رضا صالح محمود44719 58اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةوفاء فتىحي عبدالحميد سيدخليفة44720 117اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سمي  محمود سيد44721 يةياسمي  55.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن طاهر عبدالفتاح عبدالعليم44722 يةياسمي  84اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عاشور عل سليمان44723 يةياسمي  59.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيمنن سيد محمود سيد44724 85اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم احمد44725 45.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم عبدالسميع44726 يةابراهيم حسي  1اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم عماد ابراهيم احمد44727 8.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد حسن ابراهيم دمحم44728 12.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن فهىم عياد44729 يةاحمد حسي  32.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد رضا احمد عبدالرؤف44730 24.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد سعد عل مرزوق44731 22اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عاطف سعد عبالهادى44732 109.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالننى عطيه حسن44733 110اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد مجدى دمحم سيد44734 22اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم امام دمحم44735 125.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم سالمه سالم44736 16.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالرحمن دمحم44737 18اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عل كامل44738 20.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد مصطفن عبدالحليم الجندى44739 24.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحمد وليد سمحان مصباح44740 107.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسالم احمد جميل سالم44741 63اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف عيد دياب44742 يةاسالم اشر 124.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاسالم سعيد عبدهللا مرس44743 20اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف خالد خضن ابراهيم44744 يةاشر 127اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةامي  دمحم رشاد السيد44745 19اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عبدالمومن دمحم44746 ن اسامة امي  يةامي  9.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبدر سيد حسن عبدالفتاح44747 25.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبالل احمد عبدالدايم حسن44748 127.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةجابر سليمان جابر مدكور44749 19.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةجمال عبدالحميد محمود عبدالحميد44750 82اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحازم امام دمحم امام44751 125اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحسن اسامه حسن صالح44752 86اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحسن رجب حسن عبدالصادق44753 101اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحسن طاهر حسن منتض44754 75.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةحسن دمحم عبدالرحمن سعيد44755 38.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عاشور 44756 ن احمد حسي  يةبسيطه- حسي  51.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم سليم44757 ن سعيد احمد حسي  يةحسي  113.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عل44758 ن سيد حسي  يةحسي  95اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سالم44759 ن صابر حسي  يةحسي  95.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44760 ن حسي  ن طارق حسي  يةحسي  48اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن محمود دمحم دمحم44761 يةحسي  23اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةخالد ابوالنجا فتىح سيد44762 79.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةخالد احمد سعد عل44763 64.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةخالد حسن سالمة عبدالفتاح سالمة44764 74.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن بكر44765 يةبسيطه- راىم فتىح حسي  78.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةرجب جمال عبدالفتاح خليفه44766 6.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةزياد فيصل دمحم عبدالبارى44767 34اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةزياد دمحم عبدالرحمن عبدالحميد44768 54اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةساىم محمود ساىم دمحم44769 68.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسعيد مسعد سعيد عبدالعظيم44770 108.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف عبدالتواب عيىس44771 يةسالمه اشر 56اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسليم خالد سليم بهجت44772 121اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ى عبدالمطلب مدبوىل44773 يةسمي  صيى 15.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسيد ابراهيم سيد ابراهيم44774 101اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسيد عبدالواحد سيد ابو طالب44775 43.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةسيد عمرو دمحم طاهر44776 121.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ف شعبان فرج44777 يةسيف اشر 60اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةصابر حجازى صابر سيد44778 72.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةصادق سعيد صادق سيد44779 50.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةطه دمحم سليم عبدالعزيز44780 51اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعادل عبدالدايم عبدالواسع علي44781 58.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالؤمن عادل دمحم حسن44782 114اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد سيد حسن44783 99اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد سيد دمحم44784 86اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد عبدالمجيد دمحم44785 18اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن حامد ابراهيم حسن44786 41اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عبدهللا صابر دمحم44787 17اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالملك44788 123اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالفتاح سيد عبدالفتاح عبدالعليم44789 90اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبداللطيف حسن عبداللطيف احمدعبده44790 106.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا اسالم فائق دمحم44791 122اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- عبدهللا عفيفن سيد دمحم 44792 82اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعرنى دمحم عبدالحليم عبدالمقصود عرام44793 24.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- عالء احمد سيد بيوىم 44794 77.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعل نارص دمحم حسن44795 22اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعمر ابراهيم دمحم سليمان44796 135اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم44797 يةعمر عبدهللا حسي  64اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعمر عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود44798 67اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعمرو خالد فتىح دمحم44799 68.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعمرو شكرى عبدالعزيز دمحم44800 122.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعمرو دمحم عبدالكريم امام44801 14اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعيد رضا عفيفن سيد44802 26.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةغنيم عبدالجواد صادق سيد44803 20.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفارس ابراهيم سيد احمد44804 13اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفارس سيد نورالدين ابراهيم44805 67.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةفهد دمحم عبدالفتاح دمحم44806 112اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةكريم احمد سيد بيوىمي حسن44807 34.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةكريم زهران عبدالفتاح دمحم44808 79.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةكريم سليمان اسماعيل سليمان44809 44اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم سيد دمحم عثمان44810 37اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم عبدالحليم احمد44811 124اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد عبدالغنن دمحم44812 122.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةدمحم احمد عبدالهادى سالمه44813 71.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد عل خليفة44814 52اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم44815 يةدمحم اسامه حسي  108اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ايهاب دمحم محمود44816 23.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم جمال حسن فرماوى44817 38.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حسام احمد منتض44818 99.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عطيه دمحم44819 يةدمحم حسي  23اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن عيد سويلم44820 يةدمحم حسي  54.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44821 يةدمحم رجب عياد سالمة حسي  43اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم زكريا دمحم سيد44822 25.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سامح دمحم ابراهيم44823 35اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سعد ابراهيم دمحم44824 17.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سالمه احمد عبدالكريم44825 120اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم شحته سعد سالم سالمة44826 43اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم صبىحي عبدالمنعم سيد دمحم44827 45اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ي احمد سويدان44828
يةدمحم صالح مصطفن 26اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم طارق فارس فرماوى44829 19.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم طاهر سعيد نض44830 78اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالخالق احمد عبدالمحسن44831 71.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالرحمن مرس مرس44832 111.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالمنعم محمود طاهر44833 101.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالمومن عبدالرحمن عبدالمومن44834 27اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالنارص عبدالمعط عبدالعزيز44835 83.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عثمان صيام عبدالطيف44836 44.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عالء عبدالمنعم درويش44837 62.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عل حامد عل44838 126اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عل دمحم بيوىم44839 48.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

44840
ن
 بسيون

ن
يةدمحم فوزى الكوران 27.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محمود كمال احمد سالمة44841 110.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مصطفن احمد سيد44842 124.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مصطفن غالب سعد44843 128.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةدمحم هشام عبدالسالم دمحم عبدالسالم طبل44844 49اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد ابراهيم عبدالمومن44845 85اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد عل السيد44846 89.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد عل خليفه44847 39اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود رجب سيد كامل حجاب44848 81.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سيد44849 يةمحمود سعيد حسي  33.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود سيد احمد عبدالوهاب غنيم44850 124.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يف سعد رجب44851 يةمحمود شر 63.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن سيد44852 يةمحمود عالء حساني  107.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم سعيد محمود ابراهيم44853 98اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم عبدالمقصود حافظ دمحم44854 12اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود منجد عبدالفتاح دمحم44855 65.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمحمود وليد دمحم دمحمى44856 87اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن44857  سيد حجاب حساني 
يةمصطفن 10اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن عل دمحم اسماعيل44858 61اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- مصطفن عمر احمد محمود 44859 59.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم عبدالرحمن دمحم44860 40.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم كامل عبدالتواب44861 17.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن مسعد مصطفن دمحم44862 59.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 



يةمعاذ دمحم عبدالفتاح عبدالعليم44863 64اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةناجى عبدالمنعم ناجى عبدالمنعم44864 123.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةنادر عادل عبدالعليم ابراهيم44865 15اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف حامد شاكر دمحم44866 48اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف سالمه دمحم خليل44867 95.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عواد عاشور صقر44868 24اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن منصور44869 يةيوسف عيد حسي  73.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم احمد مرزق44870 114.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن دمحم44871 يةيوسف دمحم حسي  13اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف مصطفن عل يوسف44872 47.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةيوسف وصفن عبدالمنعم سيد44873 36اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةاحالم صالح ناهض محارب هليل44874 79دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ى حسن عل44875 يةارزاق حسن صيى 19.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاشاء احمد عيد سيد احمد ابو عطية44876 92.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاشاء رضا حامد حسن صابر44877 116دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاشاء عويد دمحم عويد دمحم44878 72دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 محمود عبدالعال عبدالننى 44879
يةبسيطه- اشاء مصطفن 101دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن44880 يةاسماء سعودى حنفن دمحم حسي  93دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاسماء سعيد سيد دمحم مرس عثمان44881 75دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاسماء سالمه عبدهللا دمحم منصور44882 114.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

44883
ن
يةاسماء مطاوع دمحم حسن بسيون 89دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاالء احمد زكريا ابراهيم دمحم44884 116دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاالء احمد فضيل احمد عليوة44885 136دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 عبدالحميد ايوب دمحم عبدالننى44886
ن
يةامان 118.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 دمحم شعبان سعيد44887
ن
يةامل هان 125دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةامنه حسن حجازى حسن عبدالحسيب44888 124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةامنيه بهادى فؤاد بيوىم دمحم44889 80.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ه خالد محمود سيد دمحم مسلم44890 يةامي  111دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ه عماد حسن ابراهيم سعيد44891 يةامي  109دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ه دمحم فرحات علي سليمان44892 يةامي  69.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ى44893  بحي 
ه ممدوح السيد عفيفن يةامي  74.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن سليم عبدالعزيز44894 يةانعام وائل حسي  70دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

44895
ن
يةايات احمد عبدالقادر دمحم الوردان 124دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايات كردى طه حسان سليمان44896 131دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايات دمحم عبدالفتاح عبدالحميد دمحم غنايم44897 127.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايثار مصطفن رجب رضوان غنايم44898 130دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايمان مصطفن السيد احمد دمحم عبدالرحمن44899 119دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايه رزق دمحم سيد شعبان44900 103.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن ابو عطية44901 يةايه فرج دمحم حامد حساني  87دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايه دمحم سليمان احمد سليمان موس44902 38.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةايه دمحم عبدالمجيد سليمان44903 72.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسمله ياش عزت عبدالفتاح ابراهيم44904 79دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسنت احمد سالم جمعة خي 44905 80.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسنت حسن شحاته محمود خضن44906 66.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسنت رمضان فرج اسماعيل ابو جمعة44907 95.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسنت مصطفن بكر دمحم سيد احمد44908 135دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسنت يشى دمحم ابراهيم علي جعفر44909 48دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةتيسي  عبدهللا سمي  علي دمحم عامر44910 134.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةجنا شعبان رزق دمحم رزق عطيه44911 119دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةجنات سيد زىك سيد بكر44912 104.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 



يةجنات محمود احمد محمود عبدالهادى غنايم44913 87دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةجنن احمد دمحم طايل محمود الجندى44914 130دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن44915 يةحبيبه الصاوى دمحم شحاته دمحم حسي  124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

قاوى44916 يةحبيبه بهادى عبدالسالم السيد الشر 66دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه ربيع مصطفن عبده سالم44917 118.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه رضا دمحم زينهم دمحم عبدالواحد44918 91دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه سامح محمود عباس دمحم44919 98دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد سالم بيوىم الطوجن44920 105.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد محمود عبدالمجيد دمحم44921 18.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يف ساىم فريد عل44922 يةحبيبه شر 69.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 بيوىمي دمحم عطية44923
يةحبيبه صبىح عبدالغنن 110.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه طارق صبىح يىح عبدالننى44924 100دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالحميد مصطفن السيد ابوحطب44925 130دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالفتاح ابوشيع عبدالفتاح عبدهللا44926 129دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه عبدالننى زايد مصطفن سليم44927 101.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ى سليمان شلنى44928 يةحبيبه كرم خي  86دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه محمود عمر السيد بدر مسلم44929 106.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه وليد عالم طه سالم عتمان44930 105.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحبيبه وليد دمحم ابو شيع دمحم44931 134.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةحسناء صفوت فؤاد دمحم عبده44932 129.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 محمود ابراهيم خليل44933
ن
يةحسنيه هان 122دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن رضا عبدالحليم عبدالعليم مرس نجم44934 يةحني  120.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن عطيو44935 ن محمود دمحم ابو العني  يةحني  132.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ي دمحم عبدالمؤمن عبدالقادر44936
ن
ن هان يةحني  90.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةداليا دمحم محمود عبدالهادى44937 95.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ى44938 يةدنيا حمدى حنفن عبدالهادى الخضن 70.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةدنيا عباس فضيل عباس حسن صبيح44939 66دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةدنيا محمود زىك طنطاوى درويش44940 119دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنقطع- رانيا ابراهيم دمحم محمود الكرداس 44941 115دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةراويه احمد سالم دمحم نصار44942 55دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةرحمه محمود عباس حامد عباس شعلة44943 94.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةرحمه وليد سعد عباس صبيح44944 81.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةرقيه عبدهللا نجاح خي 44945 129دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

اوى44946 يةرقيه نجاح دمحم ابراهيم سالم الشيى 133.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةرقيه نجاح نجاح عباس سليم44947 98.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةرقيه وليد عبدالرحمن علي عبدالرحمن44948 127دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 سعيد عبدالفتاح44949
 
يةروان دمحم دسوق 116.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

قاوى44950  دمحم الشر
 
يةروان دمحم عبدالباق 107.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةروان مصطفن سيد عبدالمؤمن عبدالقادر44951 114.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةروان مصطفن سيد عبدالهادى منصور44952 85.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةروضه احمد به الدين احمد عليوة44953 118.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةروضه دمحم عاصم سيد جاد الموىل44954 124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن44955 يةساره عصام عبدالعاىط السيد ابو العني  123دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

44956
 
يةساىل محمود عمران دمحم عبدالباق 94دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةسعاد دمحم عبدالحافظ كمال عبدالحافظ44957 125.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةسلىم احمد فرحات محمود العرايىسر44958 85دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 بيوىم جاد44959
 
يةسما محمود ابراهيم الدسوق 124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ي عبدهللا44960 يةسماء انور حسن الغيطي شلنى 134.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن عطيه44961  حسني 
ن
يةسماء محسن دمحم عبدالشاق 52.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةسهام ايهاب عالءالدين عبدالتواب44962 116دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 



يةسهام سيد دمحم حنفن عبدالرازق موس44963 123.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

اوى44964  دمحم عبدالرازق الشيى
ئ
يةسهيله دمحم رجان 105دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

وق صابر عبدالظاهر عثمان مصطفن44965 يةشر 129دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

وق مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن السيد نجم44966 يةشر 72.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

وق محمود مصطفن سليمان44967 يةشر 129.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

وق نورالدين مصطفن درويش غنايم44968 يةشر 129.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ين عادل فتىح صالح رشوان44969 يةشر 107دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةشهد جمعة ابراهيم عل ابو حطب44970 117.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةشهد رمضان محمود عبدالمتجل سليم44971 96دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 فايز شاكر عبدالعزيز44972
ن
يةشوقية هان 111دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةصباح سيد مصطفن السيد44973 30.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةعائشه اسامة دمحم الوجيه عبدالرسول نجم44974 67.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةعاليه مصطفن السيد ابو طلب44975 108.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةعطيات عبدالننى عل صبىح44976 58.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةغاده محمود عبدالوهاب عبدالعزيز سالمة44977 122دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

44978
 
يةفاطمه احمد عمران دمحم عبدالباق 124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه بدرالدين عبدالرحمن حسن44979 38دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه خالد دمحم نجيب44980 131.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه طارق رجب سيد ابراهيم44981 97دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 عبدالعزيز44982
 
يةفاطمه عبدالسالم عراق 14.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالعال قاسم عبدالعال عطيو44983 129دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يل44984 ن سالم جيى يةفاطمه عل حساني  127دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم مصطفن عبدالحميد44985 131.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه مصطفن نعيم سيد احمد عطيو44986 125.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه نبيل ابراهيم السيد44987 132.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه نور عبدهللا نور دمحم44988 50دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفاطمه هيثم عبدالهادى ابراهيم دمحم44989 97.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفرح وليد صالح عبدالهادى منصور44990 82دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةفوقيه عصام صالح دمحم السيد احمد44991 126دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ف مصطفن دمحم44992 ى اشر ن يةكين 133دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةكنوز سعيد دمحم موسي سليمان44993 108دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةلبنن محمود به الدين عبدالصمد ابراهيم44994 56.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ف44995 يةمروه احمد به الدين سعد دمحم شر 56.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمريم كمال الدين عبدهللا عل حسن44996 126.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن ابراهيم دمحم النجار44997 114دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمريم وائل دمحم نض دمحم44998 34دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةملك عبدالننى دمحم سيد احمد عطية44999 46.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةملك دمحم سليمان سالمه احمد بشار45000 110.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 ابوالخي  زىكي غنايم45001
يةملك مصطفن 58.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنار سالمة عبدالرحمن محمود عبدالرحمن45002 64دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- منار عصام حسن ابراهيم 45003 72.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة احمد ابراهيم عبدالستار دمحم45004 94دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة احمد دمحم زىك دمحم نض45005 121دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة اللة نارص دمحم حافظ حسن عبدهللا45006 132دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا رضا عبدالرحمن السيد عبدالواحد45007 100دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا ساىم عبدالرحمن عبدالبارى بشار45008 109دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ف45009 يةمنة هللا سعد به الدين سعد دمحم شر 106.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ي مصطفن 45010 ي صيى يةبسيطه- منه هللا عبدالننى 97دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنة هللا نبيل دمحم رضوان غنايم45011 63دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

 عبدالمحسن هالىلي يونس45012
ن
يةمنة هللا هان 68دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 



يةمنة هللا وليد ابراهيم محمود45013 39دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنه حسن عبدالصمد ابو الفضل ابراهيم غنايم45014 124دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنه مصطفن دمحم دمحم عبدالننى45015 125دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمىاده دمحم سعد حسن عبدالرحمن نجم45016 124.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

فت مصطفن سيد حنفن عبدالرازق موس45017 يةمي  104.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

قاوى45018  دمحم الشر
 
ى عبدالباق نا صيى يةمي  103دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ي دمحم45019
 ابوالخي  مصطفن

يةناريمان مصطفن 64دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندا احمد دمحم عبدالقوي عيىسي45020 91.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندا ماجد دمحم الهادى حامد عثمان45021 15.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندا مجدى السيد ابراهيم البالح45022 37دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندا دمحم كمال عبدالجواد حسن45023 113دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندى سالم السيد سالم45024 114.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندى محسن منصور منشاوي ابوشعلة45025 133.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةندى وائل سعد عباس صبيح45026 72.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

45027
 
ن دمحم عراق ن احمد حسي  يةنفي  78.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن عبدالعال عطيو45028 يةنهال ايمن سيد حسي  89دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةنورا عبدالنارص عبدالننى عز الرجال ابراهيم45029 19.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةنوران عل عيد دمحم الدغيدى45030 118دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةنورهان شبل عالءالدين عبدالتواب45031 131.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةنورهان عل احمد سليمان حسن الكلبشاوى45032 115دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن بيوىم45033 يةنورهان ماجد حسي  125.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ه عالء الدين دمحم نجيب عبدالغفار ابراهيم45034 يةني  123.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهاجر احمد نعيم سيد احمد عطيو45035 130.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهاجر شاكر حسن شاكر دمحم سالم45036 4دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهاجر نبيل دمحم عبدالمؤمن صبيح45037 130دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهاجر هاشم حنفن مهران45038 35.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهبه هللا سعد محمود دمحم احمد مسلم45039 132.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهبه فتح هللا عبدالحكم فتح هللا45040 89.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهبه هشام حمدى ابو الفتوح دمحم عل45041 114.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهدى ايهاب عبدالعزيز متوىل غنايم45042 81دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةمنقطع- هدية دمحم سالم دمحم نصار 45043 !VALUE#دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهدير عبدالننى سعد مصطفن45044 41دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةهند سعيد نبوى ابراهيم عل45045 118دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةبسيطه- وسام وجدى ساىم عبدهللا 45046 92.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةوفاء احمد عمر السيد بدر مسلم45047 104.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ي45048  خالد السباعي شلنى
ن يةياسمي  122دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

ن شعبان دمحم عبدالقوى دمحم45049 يةياسمي  123.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

اوى45050 ن به الدين حسن عبدالرازق الشيى يةابراهيم حسي  نالقناطر الخي  118اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةابراهيم محمود ابراهيم عامر45051 نالقناطر الخي  94اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد اسامة مطر دمحم احمد مسلم45052 نالقناطر الخي  80اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد اسماعيل عيد اسماعيل دمحم مشهور45053 نالقناطر الخي  75.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد بهاءالدين دمحم احمد دمحم غنايم45054 نالقناطر الخي  102اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد حسام دمحم السيد عبدالواحد45055 نالقناطر الخي  95.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد رمضان عبدالننى ابراهيم الخوىل45056 نالقناطر الخي  53.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد سليمان دمحم شحاته دمحم45057 نالقناطر الخي  116.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد سيد مصطفن محمود الخوىل45058 نالقناطر الخي  115.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد شحات حلىم حسن عبدة45059 نالقناطر الخي  57اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد طارق مصطفن مىح مصطفن45060 نالقناطر الخي  128.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد عادل صبىح دمحم سالمة45061 نالقناطر الخي  102اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد عبدالننى عني  دمحم ابوسنة45062 نالقناطر الخي  18.5اللواء عاطف االمي  ع بني 



45063
 
 دمحم عراق

 
يةاحمد عثمان عراق نالقناطر الخي  116اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد مجاهد سليمان مجاهد حسن سليم45064 نالقناطر الخي  88اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد دمحم السيد عل منصور45065 نالقناطر الخي  41اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد دمحم سليمان السيد45066 نالقناطر الخي  127.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد دمحم كمال احمد عبدربه45067 نالقناطر الخي  83اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد دمحمى عبدالعزيز دمحمى بلشة45068 نالقناطر الخي  58اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد مراد عبدالعزيز صابر عبدالعزيز45069 نالقناطر الخي  110.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد مرزوق حسن سالم بشار45070 نالقناطر الخي  71.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاحمد نجم مرس نجم مرس45071 نالقناطر الخي  80اللواء عاطف االمي  ع بني 

 محمود سليمان الخوىل45072
ن
يةاحمد هان نالقناطر الخي  70اللواء عاطف االمي  ع بني 

ن دمحم خليل45073 يةاحمد يحن  حسن حساني  نالقناطر الخي  87.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

 شعلة45074
 
يةادم دمحم عبدالرحمن دمحم دسوق نالقناطر الخي  91.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

ف عفيفن عبدالغفار ابراهيم45075 يةاشر نالقناطر الخي  36اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةامي  احمد رفعت فتح الباب رمضان45076 نالقناطر الخي  101اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةانس عل سيد محمود ابو النيل45077 نالقناطر الخي  123.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةانس دمحم شعبان فضيل45078 نالقناطر الخي  78.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةباسم تامر نبيل احمد سليمان45079 نالقناطر الخي  82اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةبيشوى عاطف وجيه راغب رزق45080 نالقناطر الخي  88.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

قاوى45081 يةجمعة مصطفن جمعة فرج الشر نالقناطر الخي  43.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحاتم مصطفن دمحم شحات ابوسليم45082 نالقناطر الخي  125.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحسام رضا عبدالرحمن دمحم45083 نالقناطر الخي  26اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحسام دمحم صقر عل السيد احمد45084 نالقناطر الخي  105اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحسام دمحم عيد اسماعيل45085 نالقناطر الخي  18.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحسن خالد حسن ابراهيم دمحم مرس45086 نالقناطر الخي  92اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحسن رضا عثمان صالح سليم45087 نالقناطر الخي  101اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحمزه احمد دمحم ابو النور احمد عثمان45088 نالقناطر الخي  94.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةحمزه عبدالننى دمحم دمحم يونس45089 نالقناطر الخي  50.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

45090
 
يةحمزه دمحم عثمان دمحم عبدالباق نالقناطر الخي  70اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةخالد فايز فتىح يوسف عساف45091 نالقناطر الخي  36اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةراىم خالد محمود عبدالعظيم حسن45092 نالقناطر الخي  112اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةرضا احمد محمود زىك نض45093 نالقناطر الخي  67اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةزىك دمحم زىك سيد سيد احمد45094 نالقناطر الخي  127اللواء عاطف االمي  ع بني 

45095
ن
يةزياد احمد عبدالقادر دمحم الوردان نالقناطر الخي  123.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةزياد عبدالعزيز طه سعيد45096 نالقناطر الخي  50.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةزياد دمحم عبدالتواب محمود45097 نالقناطر الخي  3اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةسعيد نبيل دمحم رضوان غنايم45098 نالقناطر الخي  38اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةسالمه بهادى سالمه غريب45099 نالقناطر الخي  35.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةسيد عبدالحميد سيد احمد زكريا45100 نالقناطر الخي  95.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةسيد دمحم رمضان سيد عطيو45101 نالقناطر الخي  100اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةسيد دمحم سيد احمد احمد45102 نالقناطر الخي  84.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةشعبان دمحم طه دمحم السيد احمد45103 نالقناطر الخي  13.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةصالح بدر صالح الدمرداش رضوان45104 نالقناطر الخي  92.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةصالح سيد صالح السيد عبدالقادر45105 نالقناطر الخي  39.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةصالح هيثم سعيد عبدالحميد نصار45106 نالقناطر الخي  79اللواء عاطف االمي  ع بني 

يف سعيد سويلم جمعة45107 يةطارق شر نالقناطر الخي  89اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن احمد عبدالعزيز رياض عبدالعزيز45108 نالقناطر الخي  85.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن احمد دمحم ابو الهدى دمحم االترنى غنايم45109 نالقناطر الخي  76اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن احمد محمود حسن صبيح45110 نالقناطر الخي  69اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن اسماعيل عبدهللا ابو السعود45111 نالقناطر الخي  120.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن ايمن دمحم عبدالننى دمحم45112 نالقناطر الخي  119.5اللواء عاطف االمي  ع بني 



يةعبدالرحمن بهادى فضيل احمد عليوة45113 نالقناطر الخي  132اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن خالد حسن عبدالجواد45114 نالقناطر الخي  116.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن رضا دمحم نجيب عبدالننى زغلول45115 نالقناطر الخي  91اللواء عاطف االمي  ع بني 

اوى45116 يةعبدالرحمن سيد سليمان الصاوى الشيى نالقناطر الخي  105اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن سيد نجاح عباس سليم45117 نالقناطر الخي  9اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن عرنى دمحم ابراهيم45118 نالقناطر الخي  13.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن عل عبدالستار دمحم عفلة45119 نالقناطر الخي  13اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن عماد محمود ايوب عبدالننى45120 نالقناطر الخي  100.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن محمود عبدالرحمن45121 نالقناطر الخي  67اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم عبدهللا دمحم عبدالرازق نوفل45122 نالقناطر الخي  79اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن دمحم نض ابو السعود الخوىل45123 نالقناطر الخي  52.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن نارص دمحم عويد45124 نالقناطر الخي  118اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالرحمن وائل سيد احمد عبدالمقصود الخوىل45125 نالقناطر الخي  64.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالغنن سالمة عبدالغنن عبدالعال45126 نالقناطر الخي  46.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالغنن دمحم عبدالغنن عبدالقوى ابراهيم45127 نالقناطر الخي  97.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدهللا احمد عبدهللا احمد سيد احمد45128 نالقناطر الخي  47اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدهللا محمود صالح عواد صالح45129 نالقناطر الخي  29.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدهللا نبيل عبدالرحمن عبدالحسيب ابو عطيه45130 نالقناطر الخي  45.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعصام احمد مبارك غباسر حسن عثمان45131 نالقناطر الخي  71اللواء عاطف االمي  ع بني 

ف بيوىم عاشور حسن45132 يةعل اشر نالقناطر الخي  111.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةبسيطه- عل عمرو فرماوى فرج 45133 نالقناطر الخي  84اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعل عني  عل سيد دمحم45134 نالقناطر الخي  93.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعل دمحم عل عبدالحميد عل45135 نالقناطر الخي  101.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمار تامر عاشور حسن عل45136 نالقناطر الخي  77اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمار ياش جازي سيد رويدي45137 نالقناطر الخي  109.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر احمد فرج هللا احمد عامر45138 نالقناطر الخي  68اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر احمد دمحم فخر الدين دمحم احمد عثمان45139 نالقناطر الخي  128.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر احمد دمحم مرزوق صالح45140 نالقناطر الخي  20اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر خالد عبدالحافظ كمال عبدالحافظ45141 نالقناطر الخي  104اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر رضا ابو السعود السيد مسيعد45142 نالقناطر الخي  76.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر عبدالننى عني  دمحم ابو سنة45143 نالقناطر الخي  31اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمر دمحم عبدالننى دمحم45144 نالقناطر الخي  119.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

ن دمحم45145 يةعمر محمود حسي  نالقناطر الخي  127.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعمرو رمضان ربيع طه منصور45146 نالقناطر الخي  107.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةفؤاد عبدالحسيب حجازى حسن عبدالحسيب45147 نالقناطر الخي  74اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةفهد ابراهيم توفيق ابو ضيف ابراهيم45148 نالقناطر الخي  80اللواء عاطف االمي  ع بني 

 شعله 45149
ن
يةبسيطه- كريم عادل الدالض كرمان نالقناطر الخي  89.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةكريم عبدالننى دمحم سيد احمد عطيه45150 نالقناطر الخي  78.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةكريم محمود محمود زىك نض45151 نالقناطر الخي  79اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم احمد حسنن احمد عليوة45152 نالقناطر الخي  130اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم احمد زايد عل صالح45153 نالقناطر الخي  100.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم احمد دمحم عبدالوهاب عبدالغنن45154 نالقناطر الخي  94.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

اوى45155 يةدمحم ايمن محمود دمحم ابراهيم الشيى نالقناطر الخي  87اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم تامر توفيق عبدالظاهر عبدالرؤوف45156 نالقناطر الخي  89.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم حسن دمحم نجيب حسن مسلم45157 نالقناطر الخي  47.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم خالد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم خليل45158 نالقناطر الخي  84.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم خالد عبدالجواد دمحمى درويش45159 نالقناطر الخي  74.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم رمضان عبدالعزيز عبدالرحمن السيد نجم45160 نالقناطر الخي  78.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم سمي  رجب احمد دمحم مشهور45161 نالقناطر الخي  112اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم سيد راضن ابراهيم يوسف45162 نالقناطر الخي  79اللواء عاطف االمي  ع بني 



يةدمحم شحات حلىم حسن عبده45163 نالقناطر الخي  49.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم طارق احمد السيد عبدالقادر45164 نالقناطر الخي  42.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم طارق دمحم السيد عبدالواحد45165 نالقناطر الخي  126اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عاطف صالح طنطاوى احمد45166 نالقناطر الخي  55اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عل عبدالفتاح دمحم السيد45167 نالقناطر الخي  131اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عماد الدين سيد محمودحفنن45168 نالقناطر الخي  135.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةبسيطه- دمحم عماد سعيد عواد 45169 نالقناطر الخي  114اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عمرو احمد طنطاوى45170 نالقناطر الخي  117اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عمرو فرحات نور عل45171 نالقناطر الخي  110اللواء عاطف االمي  ع بني 

ن45172 يةدمحم عيد سعد شحاته دمحم حسي  نالقناطر الخي  77.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم عيد منصور دمحم اسماعيل45173 نالقناطر الخي  87اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم كردى طه حسان سليمان45174 نالقناطر الخي  121.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم محمود سليمان الصاوى45175 نالقناطر الخي  71اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم محمود عبدهللا طنطاوى ابو زيد45176 نالقناطر الخي  76اللواء عاطف االمي  ع بني 

ن عطيو45177 يةدمحم محمود فرحات حسي  نالقناطر الخي  88.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم مختار سعيد عبدالفتاح ابراهيم45178 نالقناطر الخي  60.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم مصطفن حظ عفيفن مسلم45179 نالقناطر الخي  63.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم نبيل عبدالرسول دمحم بكر45180 نالقناطر الخي  129.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم هادى عل صبىح الشاىم45181 نالقناطر الخي  !VALUE#اللواء عاطف االمي  ع بني 

 دمحم مصطفن احمد45182
ن
يةدمحم هان نالقناطر الخي  43اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةدمحم وليد سيد دمحم عبدالرازق موس45183 نالقناطر الخي  119اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود توفيق دمحم دمحم عطيه45184 نالقناطر الخي  52اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود حسن عبدالصمد ابو الفضل ابراهيم غنايم45185 نالقناطر الخي  121.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود خالد محمود عبدالعال عبدالننى45186 نالقناطر الخي  99.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

45187
ن
يةمحمود رضا احمد سليمان الغزالن نالقناطر الخي  16اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود عبدالرحمن فتح هللا احمد موس45188 نالقناطر الخي  54.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

ن عبدالرحمن45189 يةمحمود عبدالرحمن محمود حسي  نالقناطر الخي  92.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود دمحم اسماعيل جاد يوسف45190 نالقناطر الخي  101اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود دمحم امبانى عبدالكريم ابو سنه45191 نالقناطر الخي  16.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود دمحم عباس سالم جاد الرب45192 نالقناطر الخي  19.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود دمحم عبدالفتاح عبدالسالم عبدالرازق45193 نالقناطر الخي  73.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود دمحم محمود مجاهد سليم45194 نالقناطر الخي  59اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود منصور احمد سالم45195 نالقناطر الخي  135.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمحمود هيثم دمحم محمود45196 نالقناطر الخي  68.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمروان دمحم غنايم عبدالهادى غنايم45197 نالقناطر الخي  130اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمروان مصطفن سيد عبدالمومن عبدالقادر45198 نالقناطر الخي  98.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

 عبدالمنصف سالم حسن45199
ن
يةمروان هان نالقناطر الخي  95اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن احمد دمحم فرغل احمد45200 نالقناطر الخي  100.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن سيد حسن عل البنا45201 نالقناطر الخي  109.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن صقر عبدالرازق زىك45202 نالقناطر الخي  90.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن دمحم مبارك عويس45203 نالقناطر الخي  75اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن دمحم نجاح عباس سليم45204 نالقناطر الخي  82.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمصطفن محمود عبدالحميد فرحات عطيو45205 نالقناطر الخي  61اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمعاذ دمحم عبدالرحمن ابراهيم مسلم45206 نالقناطر الخي  101اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةمهند عاطف عبدهللا سيد دمحم45207 نالقناطر الخي  84اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةموس سليمان موس سالمه عل45208 نالقناطر الخي  100.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةنجاح طارق نجاح خي 45209 نالقناطر الخي  106اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف احمد محمود توفيق عبدهللا45210 نالقناطر الخي  83.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

45211
ن
يةيوسف السيد دمحم صابر عبدالشاق نالقناطر الخي  105.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف سعيد محمود عبده عبدالعال45212 نالقناطر الخي  92اللواء عاطف االمي  ع بني 



اوى عبدهللا دمحم معاىط45213 يةيوسف شيى نالقناطر الخي  113.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف شعبان رزق دمحم رزق عطيه45214 نالقناطر الخي  105اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف عبدالعزيز محمود عبدالعزيز45215 نالقناطر الخي  119.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف عرفه سعيد سويلم جمعة45216 نالقناطر الخي  90اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف عل ربيع دمحم عل مسلم45217 نالقناطر الخي  74.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف عمر صابر دمحم حسن45218 نالقناطر الخي  59اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف مصطفن عبدالرؤف اسماعيل عبدالرؤف45219 نالقناطر الخي  99.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

 عاطف دمحم عل45220
ن
يةيوسف هان نالقناطر الخي  114.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةيوسف وائل رضا السيد عبدالخالق45221 نالقناطر الخي  87.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةاشاء السيد متوىلي عودة45222 85.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاشاء عصام عبدالمؤمن عبدالسميع جمعة45223 97.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45224
يةاشاء دمحم ابراهيم حسن عفيفن 108العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاشاء دمحم مجدي عبدالعليم شاج45225 113العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاسماء عبدالرحمن عبدالستار عباس جمعة45226 82العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاسماء وائل عطيه دمحم احمد علي45227 37.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةالشيماء يحن  حامد احمد الديب45228 50.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةالهام حسام انور دمحم احمد45229 72.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ه علي بدر ابراهيم شاج45230 يةامي  125.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةامينه خالد عبدالعزيز احمد منتض45231 66العامرية ت أالقناطر الخي 

 يوسف45232
ن
يةامينه رضا عبدالوهاب عبدالشاق 110.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةايمان باهلل ابراهيم فتىحي عباس جمعه45233 61العامرية ت أالقناطر الخي 

يةايمان سليمان مصلح سالم رفيع45234 49.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45235
ن
يةايمان طارق حامد عواد الحلوان 110العامرية ت أالقناطر الخي 

ي النجدي45236
يةايمان دمحم عبدالسميع مصطفن 109العامرية ت أالقناطر الخي 

يةايه دمحم عوض دمحم عبدربه45237 117.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةبدور شعبان انور احمد علي45238 27.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةبسنت ابراهيم عواد السيد قدوحه45239 117العامرية ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد مامون ابراهيم الجمال45240 123العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45241  العقنى
ن يةحبيية احمد دمحم حسي  127العامرية ت أالقناطر الخي 

يةخلود خالد سليمان امام زياده45242 93.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ن عواد زيان حجاب45243 يةرانا حسي  99العامرية ت أالقناطر الخي 

ن سالم السيد سالمة45244 يةرحمه حسي  111.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةرحمه عاطف صبىح منصور ناجى45245 47العامرية ت أالقناطر الخي 

يةرضوى نادر يحن  سعد الجمال45246 133.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةروضه حمدي معوض معوض يوسف45247 128العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45248 يةزينب دمحم صالح متوىلي ناجى 101العامرية ت أالقناطر الخي 

ي فضل زيان حجاب 45249 يةبسيطه- ساره عبدالمنىحى 112.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي السيد الجمال45250
ن
يةسعديه عماد عبدالشاق 84.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ف الدين45251 يةسلىم رمضان عيد حمدان شر 127العامرية ت أالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم دمحم احمد الجمال45252 84العامرية ت أالقناطر الخي 

يةسما دمحم متوىل عوده متوىل45253 131العامرية ت أالقناطر الخي 

وق عمر فتىح عباس جمعة45254 يةشر 53.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ف عبده دمحم دراز45255 يةشهد شر 45.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي السيد عزام45256 يف عبدالمنىحى يةشهد شر 63.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةشهد عباس انور عباس عبدالرحمن جمعه45257 73العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45258
يةشهد دمحم ابو الفضل عبدالعظيم دمحم السيد حنفن 46العامرية ت أالقناطر الخي 

يةشهد مصطفن عبدالعظيم عبدالوهاب كالم45259 35العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45260
 
يةشهد نارص السيد دمحم عبدالباق 57.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي السيد عبدالحميد دمحم45261
ن
يةشهد هان 59العامرية ت أالقناطر الخي 

يةشيماء السيد عبدالمقصود عزب عبدالمقصود45262 75.5العامرية ت أالقناطر الخي 



يةشيماء سامح جمال عبدالمنصف الجمال45263 80.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي دراز45264 يةشيماء وائل عبدهللا عشر 42العامرية ت أالقناطر الخي 

ي الجمال45265
ن
يةعبي  احمد فوزي عبدالشاق 50العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبي  سامح دمحم دمحم منتض45266 40العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعزه حافظ رشاد حافظ حبيش45267 8العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعزه رافت حامد رفاعي خاطر45268 84العامرية ت أالقناطر الخي 

يةغاده عبدالرحمن عبدالستار عباس عبدالرحمن جمعه45269 78.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد عامر عبدالحميد شاج45270 126العامرية ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه طلعت عبدالمنعم عبدالمحسن جمعه45271 58.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه عادل مصطفن دمحم خريبه45272 41العامرية ت أالقناطر الخي 

يةفريده تامر نجاح ابراهيم نجم45273 44العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمارجريت عادل نصيف ناشد داود45274 122.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمروه حماد علي مصطفن خريبه45275 59العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمروه عامر مامون ابراهيم الجمال45276 115العامرية ت أالقناطر الخي 

يةملك ممدوح مامون ابراهيم عبدربه45277 81.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمنة هللا تامر دمحم احمد منتض45278 67العامرية ت أالقناطر الخي 

ى45279 يةمنة هللا ياش دمحم عبدربه دمحم عشر 78العامرية ت أالقناطر الخي 

نا ذىكي توفيق سليمان نوار45280 يةمي  74.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةندا خالد عواد زيان حجاب45281 77.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةندا سليمان احمد سالمة45282 51العامرية ت أالقناطر الخي 

يةنوال ساىمي عبدالعزيز عبدالمنعم الجمال45283 52العامرية ت أالقناطر الخي 

يةنور ميالد رزق نض داود45284 108.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةنورا عماد يوسف فرج يوسف45285 105العامرية ت أالقناطر الخي 

يةهاجر مدحت عل دمحم ابراهيم45286 115.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي دمحم عبدالوهاب كالم45287
ن
يةهدى هان 118.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةوالء وائل عطيه دمحم احمد علي45288 52العامرية ت أالقناطر الخي 

ن حمدي يوسف زيان حجاب45289 يةياسمي  103.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ن دمحم سالم عبدالقادر معوض45290 يةياسمي  109.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم اسعد ابراهيم عزب خاطر45291 61.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم ماجد ابراهيم محمود جنيد45292 67.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم دمحم يوسف كالم45293 108العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ايهاب عبدالمومن عبدالسميع جمعة45294 76العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد حمدي سليمان علي حجاج45295 100.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عاطف عبدالعظيم جوده الجمال45296 118العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد كريم سويلم سليمان دمحم45297 52العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ماجد عبدالستار عزب خاطر45298 91العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد محسن حميد عودة رفيع45299 86العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد مسعد ابو شيع عبدالقادر عثمان45300 79.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ممدوح سالمة سالم سالمة45301 117العامرية ت أالقناطر الخي 

يةادم ياش نضهللا مامون الجمال45302 110العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45303
ي السيد حنفن

يةادهم حنفن 115العامرية ت أالقناطر الخي 

يةادهم عباس انور عباس جمعة45304 87.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةادهم دمحم سيد عباس سليمان45305 76.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ف الدين45306 ف عيد حمدان شر يةاسامه اشر 113.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45307 يةاسالم السيد صالح متوىلي ناجى 95العامرية ت أالقناطر الخي 

يةالجمال مجدي احمد عبدالعظيم الجمال45308 93.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةحامد جميل حامد خاطر45309 113.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةحامد نارص حامد عباس عبدالرحمن45310 79.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةحجازى رفعت حجازي عباس عبدالرحمن جمعه45311 97.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45312 ن دمحم العقنى ن سيد حسي  يةحسي  101.5العامرية ت أالقناطر الخي 



ي45313 يةحميد عاطف حميد سعد العقنى 123العامرية ت أالقناطر الخي 

يةريمون فايز سمي  ناشد داود45314 62.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45315 يةسالم دمحم سالم السيد سالمه العقنى 131.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةسعيد اسعد دمحم دمحمي ابراهيم45316 76.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةسيد عادل سيد احمد دمحم منتض45317 67العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45318  العقنى
ن يةطارق ابراهيم عيد سعد حسي  41العامرية ت أالقناطر الخي 

ن الجمال45319 يةطه محمود طه امي  125العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعامر رضا عامر عبدالحميد شاج45320 60.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ابراهيم السيد عوض هللا جنيد45321 108.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد دمحم عبدالوهاب كالم45322 124العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45323 يةعبدالرحمن سالمة محمود خليل العقنى 52.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن عصام نجاح ابراهيم45324 50.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن مصطفن ابراهيم مصطفن45325 62.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدالستار عمرو عبدالستار عباس جمعة45326 70.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي يحن  حامد احمد الديب45327
يةعبدالغنن 52.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا عماد ابراهيم عبدالسميع جمعة45328 56العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعثمان سعيد عثمان عبدالقادر عثمان45329 107.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعل طه علي حمدان45330 19العامرية ت أالقناطر الخي 

ن دمحم العقنى45331 يةعمر مسعد حسي  57العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعمرو انور دمحم احمد الديب45332 55العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعمرو حافظ رشاد حافظ حبيش45333 67.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ى دراز45334 ى عبدهللا عشر يةكريم عشر 86.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم سالم سالمه علي45335 80العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد فتىحي دمحماحمد45336 110العامرية ت أالقناطر الخي 

ي محيسن45337
يةدمحم حسان عواد راضن 81العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سالم محمود خليل العقنى45338 48.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد عطوة عواد صويلح45339 70.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي دمحم يوسف زيان45340
يةدمحم عبدالمرضن 76.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عزت وزيري ابراهيم45341 117العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عيد عامر دمحم45342 30.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45343 يةدمحم فيصل احمد دمحم العقنى 116العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم كرم قطب عبدالعليم شاج45344 110العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم مصطفن ابراهيم دمحم البطل45345 39العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمحمود شوكت عياد السيد الجمال45346 46العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم محمود عبدالعزيز واىل45347 31العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمحمود مصلح محسن سالم رفيع45348 116.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45349 يةمسعد محمود صالح متوىلي ناجى 38.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ي45350
يةمصطفن شعبان ابراهيم حسن عفيفن 61.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم اسماعيل امام اسماعيل45351 18.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم محمود عبدالوهاب45352 22.5العامرية ت أالقناطر الخي 

45353
ن
يةمصطفن محمود حسن دمحم الحلوان 45.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةمعاذ حامد دمحم احمد الديب45354 59العامرية ت أالقناطر الخي 

 طه صالح متوىلي شاج45355
ن يةمعي  79العامرية ت أالقناطر الخي 

يةنجاح خالد فاروق ابراهيم نجم شاج45356 67العامرية ت أالقناطر الخي 

يةوهيب عبدالمسيح وهيب سليمان نوار45357 64.5العامرية ت أالقناطر الخي 

ن اسامه نصىحي عبدالحليم رمضان45358 يةياسي  81العامرية ت أالقناطر الخي 

يةيوسف السيد ابراهيم عزب عبدالعزيز45359 23.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عصام يىحي ابوالخي 45360 96.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم صالح كمال خاطر45361 46العامرية ت أالقناطر الخي 

يةيوسف وليد دمحم عبدالوهاب45362 30العامرية ت أالقناطر الخي 



يةاشاء يوسف عبدالوهاب يوسف راشد45363 136عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف دمحم هادى دغيدى45364 يةاسماء اشر 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسماء عبدالحسيب دمحم دمحم بدر45365 78.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم كامل حسان دمحم45366 66.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاالء مبارك عفيفن مصطفن عفيفن45367 132عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةامل دمحم حسن دمحم منصور45368 71عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ه مسعد رضوان حسن زكريا45369 يةامي  133عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةامينه عزت خلف اسماعيل45370 !VALUE#عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةايمان رضا نبوى درويش احمد45371 130عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن دمحم حجاج45372 يةايه نبيه حسني  95.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةبسنت مصطفن السيد مصطفن حسب هللا45373 131.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ى45374 يةجنن محمود سعيد يوسف عشر 30.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةحبيبه حامد رضوان حامد دمحم45375 42عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةحبيبه سيد احمد لبيب سيد احمد الشيخ عل45376 106.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن احمد45377  محرم حسي 
ن
ن هان يةحني  110.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةخلود عصمت عبدالسالم دمحم45378 64.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدعاء خالد ممتاز عبدالعليم خالد45379 110.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدنيا سعيد دمحم عبدالوهاب دمحم الزغنى45380 58.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرانيا سالمه احمد مسعود النجدى45381 92عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرانيا فتىح دمحم عبدالمعبود دمحم الطحطاوى45382 50عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرحاب حماده دمحم عثمان خلف45383 33.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرحاب عبدالخالق فهيم نصار خالد45384 123.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرحمه ايمن محمود ابراهيم سويدان45385 122.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرحمه سامح عبدالمنصف عبدالظاهر دغيدى45386 20.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرحمه طارق سعد احمد مصطفن45387 53.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرغده مطيع محمود احمد محمود غنيم45388 116عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرقيه احمد حسن عبدالعظيم عياد45389 91عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزينب دمحم عبدالرحمن دمحم البطاط45390 67.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةساره اسامه عفيفن دمحم خلف45391 120.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسلىم ابراهيم دمحم ابراهيم الزغل45392 91.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسلىم حسان سالمه حسان دمحم بطران45393 124عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسما حسام عبدالغنن عبدالسالم عبدالغنن45394 64عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسناء عاصم عمر دمحم يوسف45395 136.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن45396 ن سعيد امي  يةسندس حسي  132.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسها دمحم محمود دمحم خلف45397 35.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسيده فتىح عبدالسالم كريم45398 94عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عبدالحفيظ مصطفن عفيفن45399 وق الحسي  يةشر 130عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

وق صالح شندى دمحم اسماعيل45400 يةشر 124.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

وق نزيه محمود ابوالعال دمحم شعي 45401 يةشر 40عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشمس مجدى عبدالرشيد يحن  ربيع45402 131عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد بدوى ابو الفتوح سيد احمد دمحم45403 101.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد حمدان عبدالفضيل السيد احمد45404 92عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد خلف محمود دمحم خلف45405 60.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد صالح عبدالمنصف يوسف دغيدى45406 108عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد عبدالعليم عبدالحليم عبدالعليم بطران45407 108عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد نادر انور دمحم مرس45408 128.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد نجيب عبدهللا السيد عبدالجليل45409 72عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشهد وليد عل طه برايو45410 108.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

45411
ن
يةشيماء جمال عبدالشكور راشد المدن 126.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عبدالرسول45412 يةشيماء سعيد حسن حسي  70.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 



يةشيماء عبدالفتاح عل عبدهللا يوسف45413 64عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم السيد احمد سالمة45414 85عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبله سعد مختار احمد ابراهيم عيد45415 99عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه رضا احمد جاد عبدالغفار45416 107.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه رمضان دمحم السيد خلف45417 123.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه عبدالعزيز حلىم عبدالعزيز هيكل45418 92.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه مجدى عثمان عبدالسميع عزام45419 103عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه مسعد عبدالمعتمد ابوالعال45420 21عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه مسعد محمود عبدالمقصود عبدالعزيز45421 35عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه معروف احمد فهىم بطران45422 45عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه نصار عبدالسميع عبدالجواد دمحم45423 106.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفاطمه ياش ابراهيم عبدربه45424 47.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةليل عبدالعال ابراهيم ابراهيم محمود45425 42.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم تامر عصام حموده احمد45426 93.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم رياض عبدالمنصف سليمان دمحم عزام45427 87عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم سامح كرم عبدالرحمن حسن45428 88.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم ساىم حماسه عبدالعزيز عبدالغنن45429 87عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم مجدى عوض محمود الزغنى45430 93عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم ممدوح احمد ابراهيم احمد45431 128عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمريم نجم مكاوى دمحم يوسف دغيدى45432 122.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف عبدهللا دمحم مصطفن45433 يةملك اشر 98.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن الدجوى45434 ن عبدالمعتمد حساني  يةمنار حساني  74عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف عبدهللا دمحم مصطفن45435 يةمنة هللا اشر 92.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن دمحم عمر45436 ن مامون الشيخ امي  يةمنة هللا امي  101.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا طه رمضان سليمان طه45437 82.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا وليد عوض يوسف عيد45438 120عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمنه حاتم عاطف ابراهيم مصطفن سويدان45439 112عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمنن عز الدين جازي دمحم45440 33عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةىم اسامه رشاد دمحم يوسف دغيدى45441 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةىم بهاء عبدهللا عامر45442 78عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةىم عبدهللا دمحم عبدهللا احمد45443 87.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةندا هالل دمحم شافع جمعه45444 64.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةندى اسعد بدوى سيد احمد45445 77عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ع45446 يةندى محروس ابوالفتوح قطب احمد اليى 123عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةنه انور فريد احمد ابراهيم45447 62عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةنه عادل فهيم ابوالعال ابوشعي 45448 105عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن دمحم خلف45449 ن احمد حسي  يةنور حسي  100.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةنورا صابر سعيد احمد دمحم45450 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةنيجار وليد مختار احمد ابراهيم45451 86.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهاجر جمال دمحم مرس حافظ45452 126عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهاجر رمضان فرج يوسف حجاج45453 131عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهاجر سعد زغلول عبدالسالم مصطفن45454 79.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهبه هللا تامر عبدالغفار حجاج دمحم45455 129.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهبه ممتاز عبدالرازق دمحم يوسف45456 54عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهنا دمحم نجاح عبدالسالم عبدالعزيز45457 110عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةهنا محمود عبدالرازق دمحم يوسف45458 58عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةوفاء دمحم اسماعيل طه اسماعيل45459 137عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةوالء وائل سعيد عبدالفتاح دمحم دغيدى45460 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عاطف عبدالفتاح صالح بدر45461 يةياسمي  51عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عبدالرحمن سيد دمحم راشد45462 يةياسمي  91عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 



ن محمود حنفن احمد البشبيىسر45463 يةياسمي  56.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةابراهيم محروس يوسف رمضان الحنبوىل45464 40.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةابراهيم هشام عبدالحليم عبدالعليم بطران45465 125عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةابوبكر اسماعيل دمحم اسماعيل خالد45466 59عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 حمزه45467
 
يةابوبكر الصديق اسامه عقل عبدالباق 111عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف عل دمحم حجاج45468 يةاحمد اشر 131عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد ايمن صالح دمحم45469 132.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد جمال عبدالحنان علي عبدالغفار45470 67عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد جمال دمحم ابراهيم سويدان45471 34عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم سعد جمعه الهين 45472 100.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد سمي  دمحم علي احمد45473 130عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد صالح احمد عبدالعليم45474 128عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد طارق ابراهيم احمد حسن45475 55.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالمنصف دمحم عثمان خلف45476 60عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالننى سعد السيد اسماعيل45477 68.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد عني  لبيب سيد احمد الشيخ عل45478 128.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد عوض مصطفن ابراهيم45479 94عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد فاروق احمد دمحم اسماعيل45480 105.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد مجدى سعد صالح45481 135.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد مجدى عبدالمتجل دمحم دغيدى45482 132.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد محسن محمود دمحم مرس45483 108.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاحمد مصطفن سعد رشاد عبدالغفار45484 105.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 رضوان عبداللطيف عبدالقادر45485
ن
يةاحمد هان 82.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 سعيد حماسه مصطفن واىل45486
ن
يةاحمد هان 87عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 عبدالحفيظ عبدالخالق دغيدى45487
ن
يةاحمد هان 85عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةادهم مسعد عبدالسالم ربيع عيىس45488 39عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسالم السيد سالم دمحم45489 19عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسالم سمي  عبدالغفار هادى45490 34عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسالم عوض عبدالحق احمد45491 26.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاسالم مسعد ابوالفتوح قطب45492 78.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةامي  احمد امي  عفيفن غنيم45493 88.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف صالح دمحم منصور45494 يةايمن اشر 91عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةايمن عزت حسن السيد45495 54عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن الدجوى45496 يةايهاب صالح سند حسني  78.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةجمال عاطف محمود ساىم دمحم جمال غنيم45497 50.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةحسام سمي  صبىح طه منصور45498 46.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةحلىم دمحم حلىم عل دمحم45499 64.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عبدالفتاح حسن45500 يةخالد وليد حسني  74عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةرضا طارق دمحم عبدهللا غنيم45501 103عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزياد ابراهيم ضو حسن دمحم45502 44عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزياد زينهم احمد عبدالفتاح يوسف45503 44.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزياد صادق سمي  صادق السوسه45504 76.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزياد عبدهللا فاروق خالد السيد45505 83عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

45506
ن
يةزياد عيد جالل راشد المدن 75عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةزياد دمحم عواد عبدالعظيم45507 119عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن45508 يةزياد وائل رؤوف دمحم حسني  67عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن45509 يةسالم عيد سالم كراعي  87.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسعيد رضا سعيد السيد دمحم45510 98عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسعيد سيد عبدالحميد ابوالحديد عل نافع45511 68.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةسيف سعيد عبدالمتجل السيد راشد45512 79عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 



ى دمحم عيد45513 يةسيف نض صيى 74عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يف راضن احمد ابراهيم45514 يةشر 65.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةشفيق ممدوح شفقيق دمحم سليمان45515 51.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةطارق السيد عبدالعليم حجازى تعلب45516 44.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةطارق عماد عبدالخالق رجب45517 21.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعادل رضا عبدالمنصف عبدالجواد ابو طالب45518 63.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن السيد عبدالفتاح يوسف45519 يةعبدالرحمن حسي  47.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ساىم دمحم هادى دغيدى45520 106عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن فايق سعد جمعه الهين 45521 104.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن لبيب سعد رشاد عبدالغفار45522 89عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

اره45523 يةعبدالرحمن دمحم عبدالجليل محمود شر 94.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن هادى45524 48.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن مصطفن سعد عني  السيد45525 29.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن هادى عبدالغفار هادى45526 44.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن وليد نبيل دمحم عبدالغنن45527 48.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالعظيم عبدالحكيم عبدالعظيم عبدالعزيز خالد45528 102عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا جمال دبرك عبدالمجيد االعور45529 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا حماده فهيم عبدالمقصود عبدالعزيز45530 57عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا رضا رشاد عبدالعليم مرس45531 70.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف45532 يةعبدهللا نادي سعيد سليمان شر 55عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا وليد طه دمحم45533 61عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالمنعم احمد عبدالمنعم احمد دمحم دومه45534 84عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبدالوهاب دمحم فرج دمحم الزغنى45535 50عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعبده رضا عبدالمتجل احمد المدبوىل45536 20.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعالء فاروق جمال السيد اسماعيل45537 82.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعل سيد عل دمحم الزغنى45538 57.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعل صالح عل دمحم هاشم45539 100.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعل عبدالتواب يوسف عبدالتواب عيد45540 126عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم عل المدبوىل45541 35.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عيد45542 يةعمار طاهر سعيد حسي  98عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ى45543 يةعمر جمال دمحم رجب بحي  61عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمر عبدالستار عبدالمومن عيد45544 40.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمر عبدالقادر عبداللطيف عبدالقادر موس45545 78عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمر دمحم عبدالفتاح دمحم هندى45546 117عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمر ممتاز سيد اسماعيل دغيدى45547 80.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ي45548
يةعمر هشام رحيم عفيفن 113عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمرو عزت سعد عبدالعليم هندى45549 87عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةعمرو موس سعيد عبداللطيف موس45550 81.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن عيد45551 يةفارس خالد رمضان ياسي  110.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفارس عبدالمعتمد ابوزيد عبدالمعتمد مصطفن45552 69.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفهد احمد رمضان احمد فرج45553 52.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةفوزى عبدالرحمن فوزى عبدالرحمن خلف45554 42عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةاليق هيسم اليق دمحم فرج45555 84عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمازن دمحم عبدالسالم عبدالخالق دغيدى45556 104.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم بيوىم عبدالعال بيوىم45557 61.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد جاد دمحم علي45558 66.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم اسعد عبدالمنصف سليمان دمحم45559 60عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم السيد حسن عبدالعظيم عياد45560 79عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم السيد شحات محمود الطحطاوى45561 103.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم السيد دمحم يوسف قللو45562 58.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 



يةدمحم خالد احمد السيد45563 66عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم درويش جمعه نارص45564 81.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم رضا شحات عبدالعليم الدجوى45565 121عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم رضا دمحم رشاد عبدالغفار خلف45566 118عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم سمي  عبدالرازق خليل هيكل45567 117عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالعال بيوىم عبدالعال بيوىم45568 102عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم عماد دمحم يوسف طه45569 98عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم عماد ممتاز عبدالسالم45570 60عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 يوسف دمحم دغيدى45571
 
يةدمحم مجدى شوق 50عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود ادم سيد عيد45572 124.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود دمحم ابراهيم45573 110عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم مسعد جمعه محمود دمحم تعلب45574 85.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم مسعد دمحم ابراهيم الزغل45575 110عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم ممدوح حسن دمحم منصور45576 102عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم ممدوح عبدالمنعم احمد عبدالسالم45577 49عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم منصور صابر السيد واىل45578 96عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم نجاح مصطفن امام45579 59.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 فيصل حسنن سليمان45580
ن
يةدمحم هان 93.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن45581 يةدمحم ياش دمحم فهىم حسي  126عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم يحن  يحن  عبدالمجيد الطحطاوى45582 65عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- محمود احمد سعيد عبدالعليم رضوان 45583 71عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد عبدالعليم ابوشيع دمحم45584 58.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمحمود شحات محمود عبدالمومن دمحم45585 63.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمحمود صالح عفيفن السيد عفيفن45586 101.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن45587 يةمحمود عبدالغفار عيد ابراهيم حساني  77.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمحمود عبدهللا محمود عبدهللا محمود45588 132.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمرس دبرك مرس دبرك عبدالمجيد االعور45589 79.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يف45590 يةمصطفن حميد شفيق عبدالمنىحى دمحم شر 83عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمصطفن خالد عبدالفضيل عبدالعزيز دمحم45591 88عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمصطفن سعد مصطفن دبرك45592 70.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 سمي  عبدالرازق خليل هيكل45593
يةمصطفن 115.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

 مصطفن محمود45594
 
يةمصطفن عبدالباق 78عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن دمحم45595  مجدى حسي 
يةمصطفن 58عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةمصطفن محروس قنديل عبدالفتاح عبدالرحمن غنيم45596 134عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ى45597 يةمصطفن محمود سعيد يوسف عشر 58عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةياش طلبه احمد يوسف خالد45598 30.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةيشى دمحم فهىم يشى عبدالعزيز هيكل45599 28عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةيوسف طه دمحم بيوىم راشد45600 27.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالحفيظ رزق سليمان خلف45601 60.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ف سمي  احمد45602 يةاشاء اشر 129.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء مختار عبدالحميد سليمان فتيح45603 129.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء حسن دمحم حسن السقا45604 89محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء شعبان دمحم عبدالجيد ابراهيم45605 95محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء عل عباس سيد ابراهيم45606 37.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء نارص فتوح دمحم عطية45607 92محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء نبيل احمد ابراهيم45608 80محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاالء عرفه عبدالكريم يوسف45609 94محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةالشيماء احمد ابراهيم مصطفن45610 90محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةالهام حاتم سالمه دمحم45611 82محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةامل سعيد سيد ابراهيم45612 46.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 



يةامل سعيد عرنى دمحم45613 113محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةامل دمحم محمود دمحم سالم45614 119محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45615 ن دمحم ابو العني  يةامنيه سيد امي  124.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ه مغاورى احمد اسماعيل القاضن45616 يةامي  131.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان ربيع عرفة عبدالمجيد45617 129محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه ابراهيم دمحم سيد احمد عمران45618 101محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه ضياء عبدالفتاح عبدالجواد45619 100محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسمه عماد ابراهيم عل45620 129محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

45621
ن
 دمحم عبدالعليم الورادن

ن
يةبسمه ورادن 133محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت احمد سالم دمحم45622 135.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيمة طه احمد سيد يوسف45623 129محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنات حسنن صالح عل عبدالهادى45624 131.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنات محمود سيد محمود45625 126محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنات وائل صالح عبدالمجيد45626 102محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه رافت احمد سالم45627 121.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم سيد ابراهيم45628 56محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه دمحم عبدالمحسن دمحم45629 128.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

وك سالم45630 يةخلود بيوىم ميى 111محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدعاء عبدالرحمن بدر عبدالرحمن عل45631 63.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدنيا رضا احمد عبدالرحمن خليل45632 97محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدينا جمال دمحم صديق عبدالعزيز45633 123.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحاب سعيد ابراهيم حمزة عبدالعال45634 81.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةرنا دمحم سعيد دمحم45635 40.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةرنا دمحم عبدالحكيم دمحم45636 121محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةروى محمود حمدى ابراهيم بدوى45637 127محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةريم طارق دمحم خطاب45638 100.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةريهام احمد ابراهيم دمحم45639 107محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةزينب دمحم عل مرس الساع45640 46محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةساره رضا عطيه محمود عطيه صالح45641 31.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةساره سالمه دمحم صالح صالح45642 103محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسعاد احمد سيد احمد45643 117.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم ابراهيم دمحم ابوحمام45644 92محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسما احمد حسن دمحم45645 100محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسما اسامة عبدالمنعم فهيم45646 77.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسماح عاطف دمحم عبدالصمد45647 89.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45648 يةسمر هشام عبدهللا حسي  73محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ه دمحم محمود دمحم دمحم45649 يةسمي  123محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسميه ابراهيم دمحم حسن45650 128محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسهيله شعبان دمحم مصطفن درويش45651 118محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

وق سالمه عبدالرحمن عل حموده45652 يةشر 130محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يفه نجاح ابراهيم سيد ابراهيم45653 يةشر 98محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةشمس بركات توفيق الشحات45654 80محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد حازم ابراهيم دمحم ابراهيم45655 98محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- شهد ربيع دمحم فرج صالح عصفور 45656 78.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد عبدالعليم عواض عبدالعليم عل45657 88محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةضىح احمد فارس يونس45658 100محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45659 يةضىح حسن فتىح ياسي  132.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه شعبان سالم دمحم45660 34محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه عرنى محمود سيد45661 121محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عيد عل عبداللطيف45662 90.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 



يةفرح احمد دمحم سالمة سالم45663 49محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةقمر عزالدين دمحم عبدالجواد خطاب45664 62.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةلبنن احمد سالمه عبدالصمد45665 50محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةليل دمحم بدر عبدالرحمن عل45666 106محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةليل نارص صابر حافظ45667 52.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن عل عبدالخالق45668 يةمرفت شعبان حسي  54محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم حسان مسلم45669 73.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم ابراهيم يوسف شحاته45670 103محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم ياش دمحم عبدالحافظ ابراهيم45671 109.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

وك45672 يةملك سيد سالم ميى 114محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك عمر علي ابو القمصان عل سالمة45673 45.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك دمحم سيد نض45674 77.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك محمود رشاد عبدالفتاح الشاهد45675 78محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنار دمحم دمحم العرنى عطيه45676 87محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنار ممدوح دمحم عيد دمحم45677 66محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45678 يةمنة هللا عل دمحم ابراهيم متوىل حسي  50محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنه شلنى سيد عبداللطيف شلنى45679 103.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنه عبدالننى عبدالكريم عبدالسميع45680 28محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمها دمحم صالح دمحم45681 74.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةىم عماد عبدالمقصود محمود الجندى45682 113.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبدالرحمن45683 يةمىاده رضا امي  48محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةنبيله دمحم عبدالحميد عبدالهادى45684 126محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندا دمحم سليمان عطيه دمحم45685 109.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندا ممدوح عبدالرحمن مصطفن45686 90.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى ابراهيم رضا بكرى عبدالمؤمن45687 111محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن سيد حجازى45688 يةندى حسي  119.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى سليمان عواد حسن عوض هللا45689 25.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى عبدهللا دمحم عبدهللا45690 61.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى فتىح حسن عل45691 101.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم غمرى عبدهللا45692 98.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم نجاح دمحم45693 94.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 ابراهيم45694
 
يةندى مسعد دمحم عبدالباق 132محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى نبيل احمد دمحم عطيه45695 53.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةنهله دمحم عبدالعزيز عبدالتواب45696 132محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورا دمحم عبدالغنن عبده دمحم45697 119محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورا مصطفن كامل ابراهيم الشافع45698 131محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاله رمضان دمحم احمد عطىه الرفاع45699 117محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةهبه ابراهيم دمحم ابراهيم45700 39.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةهبه احمد ابراهيم عبده45701 87محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- هدى احمد عبدالمنعم سيد 45702 70.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ى سيد دمحم ابو صايمه45703 يةهدى صيى 6.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةهدى دمحم مهران عل مهران45704 7محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةورده دمحم عبدالفراج احمد عمر45705 97محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةوالء اسعد عبدالسميع مصطفن دمحم45706 65.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةوالء وائل عبدالرحمن سليمان عبدالفتاح45707 58محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن سعد ابراهيم عطيه45708 يةياسمي  70.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبده ابراهيم عبده45709 يةياسمي  5.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةابانوب عادل يوسف شحاته45710 61.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةابراهيم عرفه دمحم عتمان ابراهيم45711 6محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد جمال عبدالرحمن عبدالمنعم45712 1.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 



يةاحمد حسن سيد حجازى45713 39محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد رضا دمحم عبدالجواد45714 65.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد سيد حسان مسلم حسان45715 32محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن السيد45716 يةاحمد سيد حسي  24محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن خليل45717 يةاحمد عبدالستار احمد حساني  26محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالغنن عبدالكريم عبده احمد45718 14محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالكريم عبدالرحمن عبدالغنن جيى45719 63محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45720 ي فتىحي امي  يةاحمد عبدالننى 12محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45721 يةاحمد عبده عبدالكريم امي  4محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد قطب عبدالصمد قطب45722 65محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم احمد دمحم حسن45723 72محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم حسن صالح45724 72محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبدالمنعم45725 يةاحمد دمحم حسي  95محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالعليم احمد سالم سقيطه45726 46.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم دمحم عبدالحميد45727 72.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود سيد ابراهيم مرس السباع45728 68محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد مسعد عيد عبدهللا45729 50محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةادهم سمي  محمود ربيع45730 38.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةادهم دمحم سليمان محمود الجندى45731 70محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسالم عمر عبدالجواد ابراهيم حسن45732 48.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاكرم صابر اسماعيل صقر حسان45733 84.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

وز جرجس45734 يةاندرو مالك ابراهيم ني  77محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن دمحم دمحم45735 يةباسم حسي  26محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبشار شعبان دمحم فاروق45736 53محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- بالل عيسوى مصطفن عيسوى عبدالواحد 45737 86محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةتوفيق سماره توفيق ابراهيم45738 26محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 جمال نصيف45739
ن
يةتوماس رومان 52.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةجمال ضياء جمال حنفن دمحم45740 59.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةجمال عبدالنارص مهران عل مهران45741 51.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحامد دمحم دمحم عبدالحليم45742 38محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحم علي45743 يةحسام الدين اشر 101.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحسن دمحم عبدالحميد عبدالعليم عبدالحميد45744 98.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحسن دمحم عبدالحميد عبدالمومن45745 50محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد اسماعيل دمحم عبدالحميد دمحم45746 78.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد صابر عل ابراهيم45747 66محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد دمحم سمي  حامد ابو زيد45748 54.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةرشاد ابراهيم رشاد طه حموده45749 48محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45750 يةروفائيل جرجس فريد حني  79.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد ابراهيم عل ابراهيم45751 54.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

وك45752 يةزياد احمد سالم ميى 80محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45753 يةزياد عبدالننى فتىح امي  49محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبضى- زياد محروس عبدالننى سيد 45754 92.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد وحيد دمحم دمحم شتو45755 94.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسعيد ايمن سعيد امام45756 124.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسعيد عرفه سعيد دمحم عرفه النجار45757 98محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسند احمد حنفن احمد البشبيىسر45758 38.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد صالح سيد محمود الشعراوى45759 36محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 دمحم سيد45760
ن
يةسيد هان 85محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف االسالم بيوىم دمحم عبدالحميد عصفور45761 102محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف الدين اسامة عبدالمنعم فهيم45762 35.1محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 



ف دمحم عبده45763 يةسيف الدين اشر 114محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف صالح جمال حنفن دمحم45764 45.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف عماد حمدى عل حموده45765 33.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف محمود حنفن احمد دمحم45766 23محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحم دمحم عبدالعال45767 ف الدين سعيد شر يةشر 40.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةصالح ابراهيم صالح ابراهيم عبدالحميد45768 63محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةضياء عبدالعاىط عبدالكريم ابوشيع سليمان45769 17محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةضياء دمحم حنفن احمد دمحم45770 15.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن ابراهيم45771 يةطالل احمد حسي  49.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةطه ابراهيم دمحم السيد يوسف45772 31.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةطه دمحم زينهم دمحم بركات45773 16.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 علي علي45774
ن يةعاطف وليد امي  44محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالحميد دمحم محمود دمحم45775 34.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سالمه عطيه حامد ابو ليلة45776 96.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم عبدالحكيم احمد عل45777 67محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن نجاح جابر دمحم45778 18محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالعزيز مصطفن عل عبدالغفار45779 85محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالعظيم رضا دمحم بيوىم اسماعيل45780 81محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

45781
 
يةعبدالفتاح دمحم عبده عبدالباق 75محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- عمار صابر دمحم دمحم 45782 73محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعمر مسعد عل عبدالمنعم ابراهيم45783 102محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعمرو هادى عل ابراهيم عل45784 3محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 علي علي45785
ن يةعمرو وليد امي  12محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعيد بركات توفيق الشحات45786 16محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعيد سالمه عيد عبدهللا عل45787 17محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ف عل محمود45788 يةفارس اشر 127محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةفتىح فاضل فتوح دمحم عطية45789 43محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

لس مدحت فاروق ايوب زىك45790 يةكي  108.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم صالح علي جزر45791 42.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم عبدالرحمن عبدالحميد45792 86محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم ابراهيم مقبل سالم45793 18محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد ابراهيم دمحم ابراهيم45794 85.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن45795 يةدمحم حامد دمحم ابراهيم حسانيى 46محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن مقبول خضن فرج45796 يةدمحم حسي  22محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم حماسه دمحم عبدالمومن45797 20.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم حمدى دمحم ابو الفتوح45798 16محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم ربيع ابراهيم محمود45799 86.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم رضا دمحم دمحم مجاهد45800 114محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سالم حامد سالم45801 17محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سالم سليم سالم عوض هللا45802 9.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سالمة علي ابراهيم45803 16محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- دمحم سيد احمد عبدالقادر 45804 70.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد عبدالكريم دمحم عبىس45805 12محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم ا لسيد ابراهيم45806 119محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم فتىح احمد45807 53.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد نورالدين عبدالتواب45808 109محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم صالح حسن احمد45809 20محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالجيد بدر محمود45810 20محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالحكم احمد محمود45811 111محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عل حسن عبدالواحد45812 44.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 



يةدمحم عماد عالء الدين عبدالتواب45813 89.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم فارس محمود دمحم محمود45814 43.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود عبدالرحمن خليل45815 44.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 دمحم سيد45816
ن
يةدمحم هان 78.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم يوسف فتىح عبدالفتاح45817 105محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود ابراهيم سالمه مندوه ابراهيم45818 79محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحم عيدهللا الشاهد45819 يةمحمود اشر 73.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود جمال فهيم مصطفن السحل45820 23.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سالم عبدالحميد محيسن حسان سالم45821 54.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد شافع عبدالحميد شافع45822 71.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد دمحم عطيه عل45823 54محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد محمود سالم45824 62.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ى دمحم عبدالغنن االعض45825 يةمحمود صيى 64محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم حافظ السيد صالح دمحم45826 69محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم محمود مرسي دمحم45827 49.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود نزيه دمحم زىك45828 112محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد دمحم الهادى45829 83محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ن اسماعيل سيد الخوىل45830  حسي 
يةمصطفن 69محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- مصطفن دمحم صبىح صالح 45831 !VALUE#محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود عبدالحميد محيسن حسان45832 75محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةنور الدين سيد نورالدين عبدالتواب45833 103محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 عرفه عامر محمود االطرش45834
ن
يةهان 29.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةهايل ابراهيم فراج حسن عوض هللا45835 25.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةوائل اكراىم عل عبدالعزيز45836 43محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيىح صالح دمحم احمد صالح45837 58.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم حمدى عل حموده45838 66محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف ابراهيم دمحم ابراهيم45839 55.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف احمد عبدالحميد سليمان45840 109.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

 عبدالعال45841
 
يةيوسف جمال اسماعيل دسوق 100محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

45842
 
 رويدى دسوق

 
يةيوسف دسوق 114محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف شعبان يونس دمحم45843 133.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عاشور عطيه45844 34.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم عيد سليمان ابراهيم45845 72.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف نارص سليمان احمد سليمان45846 75.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف نارص سيد دمحم45847 66.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاريج عماد حمدي عبدالعظيم45848 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  123دمحم ميى

يةاشاء سالمة اسماعيل قاسم دمحم45849 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  110.5دمحم ميى

يةاسماء وائل شعبان مصطفن دمحم عبداللطيف45850 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  81دمحم ميى

يةامل دمحم سيد اسماعيل عبداللطيف45851 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  93.5دمحم ميى

يةبسمله سالمة دمحم عباس دمحم موس45852 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  100دمحم ميى

ن45853  احمد حسي 
يةدنيا فتىح حنفن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  27.5دمحم ميى

يةرحمه سالمة دمحم علي هاشم موس45854 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  104دمحم ميى

يةساىلي سيد دمحم دمحم عبدالرحمن ابوزيد45855 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  107دمحم ميى

يف45856 يةسما علي راغب احمد متوىلي شر وك دمحم موس/شالقناطر الخي  121دمحم ميى

يةسهيله دمحم نعيم طه الىسي45857 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  102دمحم ميى

يةشهد سيد دياب دمحم ابوزيد45858 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  78دمحم ميى

يةشهد دمحم كمال سالم45859 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  113.5دمحم ميى

يةفاطمه احمد دمحم دمحم45860 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  22.5دمحم ميى

ن عبدالمجيد النمر45861 يةفاطمه عبدالمجيد حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  55دمحم ميى

يةلياىل دمحم ابراهيم عبدالحميد دمحم ابو النجا45862 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  30دمحم ميى



ي ابو العال45863
 ساىمي دمحم عبدالغنن

ن يةمريم حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  104دمحم ميى

يةمنار سيد عبدالعليم عبدالحميد سالم ابو زيد45864 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  76دمحم ميى

يةمنة احمد بدر عبدالهادي دمحم موس45865 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  116دمحم ميى

يةمنة هللا خالد ابراهيم عبدالرحمن صوان45866 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  113.5دمحم ميى

ن مصطفن موس45867 يةمىادة اسامة سمي  حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  67دمحم ميى

يف45868 يةنجاه دمحم فوزي دمحم متوىلي ششر وك دمحم موس/شالقناطر الخي  113.5دمحم ميى

ي ابو العال45869
يةنجالء سيد يوسف دمحم عبدالغنن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  90دمحم ميى

يةندى دمحم سالمة عبدالسالم علي45870 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  79دمحم ميى

ي السيد النمر45871 يةنورهان نبيل عرانى وك دمحم موس/شالقناطر الخي  85.5دمحم ميى

يةهاجر ابو شيع يونس سالمة جاد45872 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  75.5دمحم ميى

يةهاجر احمد دمحم دمحم علي عبدالسالم45873 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  24دمحم ميى

يةهدى عل احمد علي الدجوي45874 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  102دمحم ميى

يف فوزي دمحم45875 يةهدير شر وك دمحم موس/شالقناطر الخي  94دمحم ميى

ي رشدي احمد موس45876  عرنى
ن يةياسمي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  53.5دمحم ميى

ي45877  جاد المغرنى
ن عيد نبهان مصطفن يةياسمي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  96.5دمحم ميى

ن دمحم يوسف دمحم45878 يةياسمي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  39.5دمحم ميى

يف45879  متوىلي شر
ن يةابراهيم احمد ياسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  99.5دمحم ميى

يةابراهيم عماد عبدالسميع سيد45880 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  91.5دمحم ميى

ي السيد النمر45881 يةاحمد اسامة عرانى وك دمحم موس/شالقناطر الخي  123.5دمحم ميى

يةاحمد ايمن بركات عبدالجواد هويشل45882 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  88دمحم ميى

يةاحمد ايمن سيد السيد45883 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  123دمحم ميى

يةاحمد جازي رشدي دمحم عيد موس45884 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  88دمحم ميى

يةاحمد سعد دمحم دمحم عمارة45885 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  107.5دمحم ميى

يف45886 ي متوىلي شر
يةاحمد سيد لطفن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  44دمحم ميى

يةاحمد علي احمد مرسي دمحم عمارة45887 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  119دمحم ميى

ي احمد عباس موس45888
ن
يةاحمد هان وك دمحم موس/شالقناطر الخي  58دمحم ميى

يةاحمد يوسف اسماعيل قاسم دمحم45889 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  128دمحم ميى

يةاسالم فارس عبدالحميد دمحم عبدالرحمن ابوزيد45890 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  63.5دمحم ميى

يةالمعتصم باهلل محمود سيد دمحم45891 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  122.5دمحم ميى

ن اسماعيل عبدالمحسن عواد45892 يةزياد حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  71دمحم ميى

يةزياد دمحم دياب دمحم ابوزيد45893 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  125.5دمحم ميى

يةسعيد امام سعيد دمحم امام خطاب45894 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  117دمحم ميى

وك طه محمود النمر45895 يةسيد ميى وك دمحم موس/شالقناطر الخي  77.5دمحم ميى

ن عبداللطيف دمحم عبداللطيف45896 يةعبداللطيف حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  111.5دمحم ميى

يةعبدهللا اليق عبدهللا عبدالمقصود امام45897 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  108.5دمحم ميى

يةفتىحي رضا فتىحي دمحم دمحم عبدالعال45898 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  30.5دمحم ميى

يةدمحم ابو بكر عبدالجواد عبدالمجيد موس45899 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  44.5دمحم ميى

يةدمحم اسماعيل سيد اسماعيل45900 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  92دمحم ميى

يةدمحم جمال سعد حسن نصار45901 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  44.5دمحم ميى

ي احمد بدوي45902
يةدمحم رجب احمد طوجن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  85دمحم ميى

يةدمحم رمضان احمد دمحم عيد45903 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  33.5دمحم ميى

يةدمحم سامح دمحم بيوىم عبدالغنن45904 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  113.5دمحم ميى

يةدمحم سعودي قناوي علي قناوي45905 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  78دمحم ميى

يةدمحم سعيد قضب رزق45906 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  56دمحم ميى

ي فرج عبدالسالم45907
 
يةدمحم سيد شوق وك دمحم موس/شالقناطر الخي  24.5دمحم ميى

ي45908
 
يةدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالخالق دسوق وك دمحم موس/شالقناطر الخي  131دمحم ميى

يةدمحم عبدالسالم دمحم احمد عبدالسالم45909 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  110.5دمحم ميى

ي ابراهيم مصطفن موس45910 يةدمحم عبدالننى وك دمحم موس/شالقناطر الخي  78.5دمحم ميى

ي45911  جاد المغرنى
يةدمحم عمر نبهان مصطفن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  89دمحم ميى

يةدمحم محمود عمر موس راشد45912 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  118.5دمحم ميى



يةدمحم نبيل حامد دمحم سعد موس45913 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  114دمحم ميى

يةمحمود رمضان احمد دمحم عيد موس45914 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  86دمحم ميى

يف45915 ي عبدربه شر
يةمحمود عبده عبدالغنن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  51.5دمحم ميى

يةمحمود مصطفن جاد مصطفن45916 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  68.5دمحم ميى

يةمحمود نبهان احمد عبدربه النمر45917 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  25.5دمحم ميى

يةمصطفن حسان عبدالمقصود سيد حسان45918 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  22.5دمحم ميى

ي دمحم عباس موس45919  عبدالننى
يةمصطفن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  74دمحم ميى

يةهادى فايز هادي فايز عبدهللا45920 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  126.5دمحم ميى

يةيوسف دمحم قناوي علي قناوي45921 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  113.5دمحم ميى

يةابتهال رضا عبدالمنعم علي ابوطبيخ45922 129ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ى سيد عطيه45923 يةاحسان عصام عشر 92ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء حسن بيوىمي ابراهيم عبدالعال45924 135.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء رشيد عبدالفتاح دمحم رشيد45925 127ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء سيد مرزوق احمد احمد رشيد45926 62.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء صالح سيد عبدالهادي دمحم45927 63.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 علي45928
ن يةاشاء دمحم رشيد امي  65ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ى45929 يةاشاء نض عبدالغنن دمحم بحي  32ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي ابراهيم45930
ي عبدالغنن

ن
يةاشاء هان 132.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي45931
يةاسماء ابراهيم دمحم السيد عفيفن 119.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء جمال عبدالمؤمن حامد درويس45932 58.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء حسن احمد درويش مصطفن45933 135.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء سعيد احمد حسن نض45934 120.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء عبدالرحيم فتىح ابوالعالحسن45935 74.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

قت احمد عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح خليل45936 يةاشر 129ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيد دمحم الطيب45937
يةاالء عبدالغنن 107.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاالء عبدالمجيد عبده عبدالقوي ابوالعال45938 109ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي45939 ه شحات صالح كمال ابوشيع عبدالننى يةامي  103.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ه دمحم شحات عبدالمؤمن طه45940 يةامي  73.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ى45941 يةامينه ابراهيم دمحم عبده الضهي  55.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي ساىمي عبدالحميد حسن دمحم45942 يةانىحى 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبضى- ايمان ابوالفتوح دمحم توفيق حامد 45943 106ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان جمال عبدهللا جاد دمحم45944 125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان سعيد عبدالرحمن عطيه دمحم عطيه45945 34.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان صالح علي احمد احمد فرحات45946 111.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 ابراهيم جعفر45947
 
يةايمان عبدالعزيز عبدالباق 121ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايمان وائل دمحم حسن عبدالمنعم45948 91.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه ابو العز سند حسن مريه45949 67.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه احمد حسن عبدالحكيم مرسي45950 79ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايه سيد معروف حسن مرس45951 117.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود45952
ي ابوشيع عبدالغنن

يةايه عبدالغنن 107.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن سيد دمحم رشيد45953 يةايه عل امي  99.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي45954
ن
يةبسمله احمد محمود عقل عنان 117.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي حسن45955
يةبسمه دمحم حسن عبدالغنن 136.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت سيد عبدالمؤمن حسن45956 109ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت علي عبدالمقصود محمود دمحم45957 92.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسنت دمحم سيد بيوىمي دمحم السيد45958 100.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي طارق رفعت دمحم سعد جاد45959
يةتمنن 122.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنات عاشور عني  عوض احمد45960 82.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنه ايمن محمود دمحم45961 96ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةجنه عبدالمحسن حامد دمحم خليل45962 136.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةجومانه صالح عبدالغنن دمحم فرحات45963 137ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه علي دمحم علي عبدالحميد نجم45964 132ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه معوض رمضان دمحم رمضان45965 112ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي شعبان دمحم عبدالفتاح45966
ن
يةحبيبه هان 125.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه هالل عبدالحكم كفراوي عبدالعال45967 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحبيبه وليد دمحم مرسي عبدالمجيد45968 113.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي45969 يةخلود هادي محمود دمحم بحي  117ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدعاء انور سالمة عبدالفناح45970 97ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدنيا سامح صالح احمد محمود عبدالعال45971 125.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدنيا مجدي صبىحي عبدالنعيم السيد سعد45972 118ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدينا سيد احمد فرحات احمد45973 118ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدينا محمود غنيىمي شحات علي عمار45974 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةرحمه ايهاب دمحم الشحات عبدالعال خليفه45975 78ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالعليم45976
يةرحمه كريم علي عبدالغنن 103.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةرضا وائل دمحم حسن سيد عبدهللا45977 81.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةرضوى ابوشيع عطاهللا محمود45978 72ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةرغد بهاء دمحم سليمان دمحم دمحم45979 137ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ف سعيد عبدالعزيز45980 يةروان اشر 135.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةروان ايمن محمود دمحم دمحم عثمان45981 136ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةروان عبدالفتاح دمحم محمود احمد45982 115.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةروى احمد صالح سيد احمد دمحم45983 130.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةريم عبدالكريم حسن عبدالغنن حسن45984 103ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزمزم محمود فتىحي سيد دمحم45985 66.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزينب جاب هللا محمود جاب هللا عطيه45986 133ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةساره اسامه عزت عبدالرحمن خليل45987 137.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةساره حسام انور سعد ابوالمجد45988 131.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسعاد احمد عبداللطيف حافظ45989 118.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسلىم احمد عبدالرؤوف دمحم دمحم دمحم سليمان45990 120ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ف دمحمين عبدالعال رشيد45991 يةسلىم اشر 118.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسلىم حمدي دمحم حسن عبدالفتاح45992 124ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن دمحم دمحم45993 يةسما امي  المؤمني  121ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسندس دمحم حامد دمحم حامد درويش45994 97ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسندس دمحم عبدالعزيز ابراهيم جاد45995 127.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن45996 يةسهي  جمال احمد علي علي شاهي  101.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشاهندا وجيه عاشور شحات علي45997 127ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وق حسن مرسي مرسي السيد ابراهيم45998 يةشر 123.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وق سيد دمحم عل سالمه 45999 يةبضى- شر 101.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن46000 وق صالح دمحم عبدالفتاح دمحم حسي  يةشر 127.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وق عمار احمد ابراهيم منصور46001 يةشر 124ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وق دمحم ابراهيم علي عبدالعليم46002 يةشر 117ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ين طلعت صالح اسماعيل46003 يةشر 81ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد احمد اسماعيل دمحم عبدهللا46004 91ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد جمال احمد عبدالباري دمحم46005 126ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد خالد عبدالفتاح دمحم حميده46006 121.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد سيد مرس سيدمرس46007 !VALUE#ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد علي عاشور شحات علي46008 89ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد دمحم درغام جاش بيوىمي46009 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46010 ي سيد عبدالننى
يةشهد دمحم عشر 127ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46011
ي عبدالغنن

يةشهد دمحم كمال عبدالغنن 127.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشهد محمود دمحم فرماوي عبدالعزيز عبدالمؤمن46012 127.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةشيماء ساىمي محمود احمد46013 80.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود دمحم فرحات46014
يةشيماء دمحم عبدالغنن 56.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةشيماء محمود بدر عبدالمجيد عبدهللا46015 104ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46016 ي دمحم بحي 
يةعليه جمال عبدالغنن 84.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعليه عادل دمحم ابراهيم دمحم46017 94.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاتن محمود انور حسن سالمه46018 104ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه سعيد حافظ علي عبدالمجيد46019 102ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه صبىح بيوىم عبداللطيف46020 88ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه طاهر عبدالرحمن عبدالمقصود46021 128.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم عبدهللا دمحم بيوىمي46022 85.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةفاطمه محمود دمحمي محمود دمحم46023 113.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةلقاء عادل عبدالعليم عبدالمؤمن خليل46024 33.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةليل حسن سيد حسن دمحم46025 133ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةليل سعيد سليمان صالح سليمان صالح46026 93.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمرمر فيصل دمحم عبدالرحمن جمعه46027 134.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي ابراهيم دياب46028
 
يةمريم ابراهيم سعيد دسوق 112ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم احمد فتح هللا دمحم احمد46029 113.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن دمحم46030 يةمريم احمد محمود شاهي  27ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم اسامه سيد ابراهيم علي عواد46031 12.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم اسالم عمار عبدالهادى46032 51.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ف علي عبدالعال حموده46033
يةمريم اشر 56ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم ربيع حسن نجم عبدالعال46034 108.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم رضا انور عبدالمؤمن46035 85.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم سالمه احمد بيوىمي احمد46036 111.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن محمود46037 يةمريم سيد طه حسي  82ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم صبىح بيوىم عبداللطيف46038 75ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم جاد46039
ي عبدالعزيز عبدالغنن يةمريم صيى 131.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم صالح شحات عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم46040 124.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم طه عبدالمؤمن طه عبدالمجيد46041 49.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عزت عبدالحليم حسن متوىلي هيكل46042 105ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم علي ابراهيم علي حسن نض46043 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم عيد محمود محمود دمحم46044 129.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم سيد دمحم عبدالعال46045 85ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم سيد دمحم علي ابراهيم46046 117.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم عبدالحميد عبدالحليم احمد46047 85.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم دمحم محمود شحات سيد46048 106.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد منصور46049 يةمريم محمود عبدالننى 74.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن فهىم زىك مصطفن46050 57ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك سامح احمد احمد46051 98.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك سيد احمد دمحم رشيد ندا46052 131.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46053 يةملك سيد دمحم احمد الشوربىحى 110.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك عبدالمؤمن دمحم عبدالمؤمن دمحم46054 116.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك عبدالننى عمارة عل مصطفن46055 33ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك عالء محمود عبدالمؤمن عطا46056 114.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46057
بينن ن الشر يةملك عيد ابراهيم حسي  129ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك دمحم عزت عبدالمؤمن عبدالفتاح46058 125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةملك دمحم دمحم السيد عبدالهادي46059 118.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46060 يةمنار خالد عبدالحكيم دمحم بحي  123ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا ايمن سيد علي دمحم46061 61.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا جمال عبدالمنعم محسوب طه46062 128.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



ن عبدالمؤمن46063 ن عبدالمؤمن حسي  يةمنة هللا حسي  131.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا سيد حسن حافظ الشياقوس46064 70ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم صالح دمحم السيد احمد الوسيىمي46065 94ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي سلومه46066 يةمنه سعيد عبدالرحمن عبدالننى 99ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنه دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالعظيم46067 81.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنن احمد دمحم طلبه46068 99ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنن عادل دمحم عبدالمؤمن منصور46069 106.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمها حسام اسماعيل دمحم عبدهللا46070 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمىاده عبدالمؤمن دمحم عبدالمؤمن دمحم46071 116ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندا ساىم عبدالجواد دمحم فرج46072 73.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندا نزيه احمد منصور46073 118ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى ابراهيم عطيه عبدالحليم احمد46074 119.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ف علي احمد علي46075
يةندى اشر 8ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى جمال علي دمحم رشاد علي ندا46076 84.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى حسام عثمان عبدالمؤمن46077 69.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن ابراهيم46078 ن احمد حسي  يةندى حسي  21ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى سيد عبدالمؤمن عبدالمؤمن46079 70ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي كمال دمحم ابراهيم46080 يةندى صيى 34ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم انور عبدالحميد عبدالمقصود46081 125.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم سعيد طه احمد46082 99ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى دمحم سيد عبدالمؤمن46083 129.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى مصطفن كامل احمد دمحم احمد46084 84ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةندى ممدوح رمضان عبدالخالق بيوىمي سليمان46085 91.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنرمان دمحم سعد سيد دمحم دمحم46086 75.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46087 يةنه ابراهيم سيد دمحم بحي  122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان ابراهيم دمحم كمال ابراهيم بهنساوي46088 130ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز ابوالحمايل46089 132ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان عل سيد عل دمحم فوده46090 57.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنورهان دمحم سعيد عبدالفتاح46091 69ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنوهان احمد دمحم دمحم طه عبدالمجيد46092 134ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةنيجار صالح عبدالرحمن دمحم ابراهيم46093 62.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر بدوي سيد دمحمالطيب رشيد46094 116.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن سيد حسن سيد احمد46095 يةهاجر حسي  98ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر علي احمد دمحم عبدالفتاح46096 134.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر عوض صبىحي علي احمد منصور46097 97.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهاجر دمحم رضا بيوىمي دمحم علي46098 126ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن46099 يةهاجر دمحم صالح امي  124.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- هاجر وجيه السيد دمحم ابو العال 46100 91ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهبه عادل محمود دمحم عبدالعال46101 113.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- هبه عبدالعظيم احمد دمحم عزام 46102 72ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهبه محمود جاد احمد46103 37ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالخالق بيوىمي46104 يةهدير رمضان عرنى 84.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن ابراهيم46105  فتىح امي 
ن
يةهنا هان 79ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةوفاء عصام حسن سيد عبدالقوي46106 113.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالفتاح خليل46107
ن احمد مصطفن يةياسمي  128ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن جميل عوض خليل رحيم خليل46108 يةياسمي  117ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن سمي  سليمان صالح صالح عبدالىحي46109 يةياسمي  128ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن دمحم عبدالفتاح خليل خليل46110 يةياسمي  124.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةابراهيم حاتم محمود دمحم عبدالعال46111 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةابراهيم دمحم سعد صقر منصور46112 51.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةاحمد ايهاب سمي  عبدالسالم جاد46113 65.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد ايهاب دمحم عباس دمحم سعيد46114 54.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد جمال عيد شبل عبدالرحمن46115 35ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد حسام شعبان دمحم فرج46116 68.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46117
يةاحمد حسن كمال دمحم عفيفن 91.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد رمضان محمود سيد46118 116.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد سعد احمد عبدالعزيزحسن46119 68ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالرحمن ابوالعال احمدابوالعال46120 103ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن هيكل46121 يةاحمد عبدالعاىطي عبدالفتاح امي  125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد عبدالعزيز احمد علي حسن46122 58ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن عبدالمومن46123 يةاحمد عبدالكريم دمحم حسي  101ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46124
يةاحمد علي احمد ابراهيم الصيفن 84ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محسن احمد عثمان احمد46125 4.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم رشيد عطيه46126 116.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم سيد انور احمد سليمان46127 102.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم صالح عبدالجواد دمحمرشيد46128 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عبدالفتاح حسن سالمةخلىل46129 68ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46130
يةاحمد دمحم غريب عبدالفتاح دمحم الطوجن 97ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم فتىحي سيد دمحم رشيد46131 39ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم دمحم البكري فرج46132 63ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم مصطفن سيد احمد46133 128ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود احمد ابراهيم احمد السيد46134 114ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود سعد سيد دمحم دمحم رشيد46135 46.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود عبدالحكم كفراوي عبدالعال46136 98ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود عبدالمومن طه عبدالمجيد46137 92.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد محمود دمحم احمد احمد دمحم46138 97ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد مراد ابراهيم مرسي السيد46139 121ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم عبدالمومن شديد46140
يةاحمد مصطفن 120ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي سلومه46141
ي محمود مصطفن

يةاحمد مصطفن 116.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد هادى سالمة رشادرزق46142 88ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد وائل سمي  دمحم46143 84.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاحمد وليد كامل دمحم دمحم رشيد46144 64.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيد محمود علي46145
يةاحمد وليد لطفن 123.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن حمزه شاكر46146 يةاحمد يسي  82ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةادهم دمحم مبارك عبدالسالم ابراهيم46147 125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي حمدي دمحم عبدالفتاح46148 يةادهم ناجى 123ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد دمحم عبدالفتاح46149
يةاسامه حسنن 111.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46150
يةاسامه خالد عبدالحميد علي الصفن 100ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسالم احمد حسن صبيح حسن ابراهيم46151 68.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 بيوىمي46152
ن يةاسالم احمد حسي  94.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسالم حسن صالح عبدالمجيد سليمان46153 !VALUE#ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 بيوىمي46154
ن يةاسالم سيد دمحم امي  119ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسالم صالح طه دمحم رمضان46155 116ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي احمد سيد خليل46156 يةاسالم عبدالننى 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم حسن46157
يةاسالم دمحم عبدالغنن 43.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةبسيطه- اسالم وجيه السيد دمحم 46158 78ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةالمهدي عادل صالح دمحم ماهر حمزه46159 71.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن محمود حسن46160 ف امي  ن اشر يةامي  49.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايهاب حرنى عبدالحميد حافظ46161 51.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةايهاب فراج صالح فراج ابراهيم46162 19.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةبالل دمحم فوزي دمحم محمود46163 107ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةجمال هيثم مني  دمحم دمحم الطيب46164 83ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46165
 
يةحسام حامد دمحم عبدالباق 70ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحسن محسن عبدالشكور عبدالمومن46166 67ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةحسن وليد حسن سيد احمد عبدالمنعم46167 106.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46168
يةخالد ابراهيم دمحم السيد عفيفن 112.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد دمحم سعيد دمحم سيد احمد46169 111.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد دمحم عبدالرحمن علي حليل46170 87.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد محمود دمحم رفعت احمد كمال46171 35ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةخالد وليد دمحمالبكرى ابراهيم46172 82.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم فرحات46173
يةزياد احمد عبدالغنن 123.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد عبدالحليم حافظ عل46174 120ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم محمود46175
 
يةزياد عمرو دسوق 79.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد دمحم شعبان دمحم فرج46176 34ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد دمحم عطية عبدالعزيز عبدهللا46177 93.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةزياد وليد سالمةدمحم دمحمهيكل46178 58ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد احمد دمحم حامد عبدالعال46179 88ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد حسن سيد حسن نض46180 63.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد عباس دمحم السيد46181 56.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي سلومه46182
يةسيد عمرو السيد مصطفن 88ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد فهىمي فتىحي سيد دمحم رشيد46183 9.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد دمحم رافت السيد46184 80.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد محمود احمد محمود عبدالمقصود46185 28.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن ابراهيم46186 يةسيف سامح احمد دمحم حسي  25.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيف عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز ابوالحمايل46187 70.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 شاكر عبدالصبور46188
ن
يةشاكر هان 64.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ى46189 يف انور عبدالرحمن عبدالمومن بحي  يةشر 41ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46190
ي عبدالغنن

يةصالح سيد مصطفن 79ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةصالح دمحم صالح سيد احمد العليىمي46191 81.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةصالح دمحم صالح عبدالفتاح متوىلي46192 79.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يف عبدالحميد عبدالمجيد46193 يةعبدالحميد شر 129.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالحميد يونس يونس عبدهللا يونس46194 98ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عطية مصطفن46195 45ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد رمضان احمد طلبه46196 79.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رضا احمد منصور46197 100.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سعد عبدالسالم عبدالمجيد محمود46198 120ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سالمه دمحم سويلم46199 52.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم سيد عبدالمجيد46200 105ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالمومن احمد46201 88ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن محمود حسن جاد عطا جاد46202 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46203
ي دمحم عبدالغنن

ي احمد عبدالغنن
يةعبدالغنن 50.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالفتاح مصطفن عبدالفتاح عبدالحميد عبدالمجيد46204 84ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وك احمد46205 يةعبدهللا احمد عبدهللا ميى 95.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا احمد عيد دمحم عيد46206 41.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا انور صالح سيد سندحسن46207 33.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا سعيد حافظ علي عبدالمجيد46208 50.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن احمد عل منصور46209 يةعبدهللا سيد حسي  35ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا علي سالمه علي دمحم دمحم46210 44ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا عيد محمود هاشم جاد شور46211 54ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا دمحم سالمه رشاد رزق46212 69.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةعبدهللا دمحم عبدالمومن دمحم ابوشيع46213 130ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدهللا نض عبدالشكور حافظ دمحم46214 81ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46215 ي عبدالمومن بحي  ي بحي 
ن
يةعبدهللا هان 71.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعزت عصام عادل صادق الجوهري46216 71.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46217
يةعل شحاته علي رزق رزق مصطفن 103.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم سيد عبدالنعيم السيد46218 127ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم عبدالرحمن دمحم عامر46219 98ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعل دمحم فرحات دمحم فرحات46220 117.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةعمر بيوىمي رضا بيوىمي دمحم علي46221 123ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريم احمد سالمه بيوىمي46222 39.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريم جمعه سليمان جمعه سليمان46223 67.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريم مجدي احمد بيوىمي احمد46224 133ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةكمال دمحم كمال عبدالفتاح متوىل46225 44.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمجدى احمد جاب هللا مصطفن46226 18.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46227
يةدمحم احمد سيد دمحم اللينى 63ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد صالح عبدالجواد دمحم46228 17ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد دمحم احمد احمد46229 85ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد محمود هاشم جاد شور46230 54.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ف احمد عبدالعال احمد46231 يةدمحم اشر 68.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم ايهاب سمي  عبدالسالم جاد46232 84.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم جمال دمحم عبدالمومن46233 100ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سالمة دمحم جاددمحم46234 29.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد ابراهيم ابراهيم عل عمار46235 61ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم جاد46236 77.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن سالم46237 يةدمحم سيد دمحم حسي  93ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم سيد دمحم دمحم ابراهيم46238 103ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم شحاته سيد شحاته عامر46239 44ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي ابراهيم غريب ابراهيم46240 يةدمحم صيى 104ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي سيد46241
ي دمحم سعيد عبدالغنن يةدمحم صيى 117.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم صالح حسن احمد46242 76ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم صالح عبدالمنعم احمد دمحم46243 104ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم طايل عبدالرزاق حسن سالمه46244 113ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46245
يةدمحم عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم مصطفن 122ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالعليم عبدالرحمن محمود دمحم46246 100ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي علي46247
ي دمحم عبدالغنن

يةدمحم عبدالغنن 109ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي حسن46248
يةدمحم عبدالفتاح حسن عبدالغنن 55ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ى صالح سيد سندحسن46249 يةدمحم عشر 58ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46250
ن
ي منان

يةدمحم عالء فتىحي السيد اللينى 60ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالمجيد46251
يةدمحم علي دمحم عبدالغنن 106.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم علي دمحم عبدالمجيد عبدالحليم46252 102.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عماد الدين خليل علي عيدروس46253 100ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عني  عطا جاد عطا46254 45ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم مجدي عبده دمحم عبدالعال46255 92.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم محسن فتىحي سليمان بيوىمي46256 90ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود سيد احمد عثمان46257 36ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود سيد عبدالنعيم السيد46258 106ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود دمحم فرحات46259
يةدمحم محمود عبدالغنن 108.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي عبدالحميد دمحم عثمان46260
يةدمحم مصطفن 101.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم مني  فتىحي عطيه دمحم46261 72ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 علي46262
ن ي شحات حسي 

ن
يةدمحم هان 15.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 



يةدمحمي تامر دمحمي محمود دمحم السيد46263 91ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود احمد محمود دمحم سعيد46264 82ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود جمال محمود عل46265 62.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سعيد صبىحي علي احمد منصور46266 93ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سعيد محمود دمحم سيد احمد46267 97.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد احمد ابوالفضل سيداحمدعرفة46268 39ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود سيد رمضان دمحم رمضان46269 121ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود صالح احمد محمود علي46270 83ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود طلعت دمحم عبدالرازق سالمه خليل46271 125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود عمر محمود عمر ابراهيم46272 93.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم سيد حسن عبدالفتاح46273 101.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم عبدالحميد امام متوىلي46274 99.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم فتىحي سليمان بيوىمي46275 79ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي46276
يةمحمود دمحم محمود دمحم ابوالمجد مصطفن 131.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي ابراهيم ابراهيم سيد 46277
يةبسيطه- محمود مصطفن 94.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن ابراهيم صبىحي ابراهيم حموده46278 62.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن احمد درويش دمحم ابوالمجد46279 61.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن شعبان صالح هاشم جاد شور46280 104ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي الشاهد عبدالرحمن دمحم46281
يةمصطفن صالح مصطفن 115ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن عادل عبدالخالق ابراهيم بهنساوي46282 110ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن46283 ي عبدالحميد حسي 
يةمصطفن عادل مصطفن 67.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن عبدالرحمن عثمان ابراهيم عثمان46284 61ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 علي رزق عبدالجواد46285
يةمصطفن 112.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن كمال عبدالمومن احمد دمحم46286 125ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم احمد محمود عبدالمقصود46287 48.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

وك46288 يةمصطفن دمحم عطاهللا محمود احمد ميى 62ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم دمحم عباس46289 26.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي محمود دمحم46290
يةمعاذ احمد عبدالغنن 122.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 ابراهيم عبدالعال علي فرحات46291
ن يةمعي  123ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم عبدالمومن حليل46292
يةمومن مصطفن 76.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيشى دمحم يشى دمحم عل46293 66ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف بهاء سعيد عبدالعليم عبدالفتاح46294 123.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف تامر دمحم البكري دمحم عبدالعال46295 125.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف سيد دمحم سليمان عوض46296 48.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم نض يوسف عبدالرازق46297 55ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم يوسف ابراهيم46298 63.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف محمود غريب درويش مصطفد46299 77.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي علي الفرماوي46300
يةيوسف مصطفن 97ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةاشاء احمد جالل عبدالجليل46301 61.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم سيد احمد46302 138عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ه حمدى حامد محروس46303 يةامي  95.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46304 ه رافت جاد الكريم حسني  يةامي  77عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايمان عاطف دمحم عل46305 115.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن عل46306 يةايمان محسن رجب حسني  89عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايناس صبىح كمال دمحم46307 96.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايه تامر صابر دمحم46308 102عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايه سليمان السيد فتح هللا46309 131.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايه عادل رزق فرحات46310 84.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةايه دمحم ابراهيم السيد46311 53عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

46312
 
يةبسمله عاطف كمال دسوق 60عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 



 دمحم طه46313
ن
يةتبارك هان 100عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46314 يةحبيبه عاطف دمحم حسي  97عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدنيا محمود ربيع احمد46315 47عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةرحمه عبدالفتاح صالح عبدالفتاح46316 44عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنقطع- رضوى رمضان ابراهيم دمحم شلتوت 46317 52عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةروان طارق عبدهللا عبدالعليم46318 75عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 سالمه هالىل46319
ن
يةروضه هان 72عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةزينب انىس وحيد دمحم46320 105عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد حسن ربيع احمد46321 31عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد ضياءالدين عبدالنور احمد46322 50عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد طارق جمال الدين دمحم بهجت46323 84عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد عبدالننى صالح خليل46324 43عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشهد دمحم حنفن محمود46325 99عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن احمد46326 يةشيماء احمد حسي  124عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشيماء ايمن حافظ النادى46327 119.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشيماء دمحم صبىح جمعه46328 33.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعليا عادل دمحم عبدالرحيم46329 100.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعلياء بليغ عبدالغفار احمد46330 119.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46331 ن كمال حسي  يةفاطمه حسي  57عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه مصطفن حسن دمحم46332 68عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفرح ربيع عبدالفتاح رمضان46333 83عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفرح دمحم جالل عبدالجليل46334 88.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةلياىل طاهر فتىح يوسف احمد46335 40عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم جمال دمحم عبدالونيس46336 52عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم ساىم ابراهيم عل46337 28.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46338 يةمريم سيد دمحم حسي  83عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم عبدالعليم دمحم احمد46339 88.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم فهىم حسن فهىم46340 115عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمريم مصطفن ابراهيم مصطفن46341 96عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 سالم46342
ن
يةمنار رمضان عبدالشاق 106.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنة هللا جمال ابوالعال غنيم46343 114عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنة هللا دمحم حسن عبدالوهاب46344 68.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنه ممدوح حسنن احمد46345 65عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنن كارم صابر دمحم46346 98عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمىاده تامر ابراهيم عبدالننى46347 109عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةندى احمد صبىح دمحم46348 95.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةندى سامح عبدالجيد دمحم46349 117عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن ايمن عبدالعزيز احمد46350 يةنرمي  92عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن سيد جمال السيد46351 يةنرمي  103عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن مجدى عبدالواسع عبدالمجيد دمحم46352 يةنرمي  76.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 ابراهيم46353
 
يةنعمه ابراهيم دسوق 23.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةنور عبدهللا انور ابراهيم46354 84عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةنورا ربيع عبدالفتاح رمضان46355 91.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ي دمحم الصادق محمود 46356 يةمنقطع- هاجر النونى !VALUE#عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةهاجر وائل عبدالحميد محمود46357 66عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةهبه ماجد عبداليى اللينى46358 86عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46359 يةهدير حسام الدين فكرى امي  120عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةهنا نارص حميده دمحم46360 124عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46361  امام حساني 
ن
يةهنا هان 86.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةهنا وائل محمود معوض46362 64.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 



يةهند محمود فايز محمود46363 !VALUE#عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن عمرو رمضان سعد عطيه46364 يةياسمي  57.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن محسن حسن عبدالوهاب46365 يةياسمي  81عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم احمد ابراهيم خليفه46366 59عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنقطع- ابراهيم رمضان ابراهيم دمحم شلتوت 46367 13.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم سعيد فكرى ابراهيم46368 59.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 مصطفن دمحم46369
ن
يةابراهيم هان 89عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم وائل ابراهيم السيد ابراهيم46370 92.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد السيد بكرى شحاته46371 28عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد جمال عبدالنور حسن46372 56عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ى عبداللطيف46373 يةاحمد رجب صيى 82عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد رجب عبدالمطلب عبدالهادى46374 95.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد ساىم فريد عبدالرازق46375 48.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد صادق احمد صادق46376 54عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن دمحم46377 يةاحمد عادل حسي  39عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عادل عبدالمومن عبدالعظيم46378 72.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عاشور عبدالرحمن جيد46379 12.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عبدهللا سعفان دمحم46380 9عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عماد فكرى ابراهيم46381 36.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم احمد عبدالقادر46382 48.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عرفه دمحم46383 35.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم غنيم ابوالعال46384 78.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد محمود عبدالعليم محمود46385 69عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحمد مصطفن دمحم مصطفن46386 54.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةادهم ابراهيم صبىح ابراهيم46387 59عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةادهم ايمن عبدالواسع عبدالمجيد دمحم46388 46.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةادهم رمضان عبدالرحمن جيد46389 18عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةادهم نادر عبدالننى مصطفن46390 19.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاسالم فرحات ربيع فرحات46391 18.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

46392
 
يةاسالم دمحم عبدالسالم دسوق 39عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم عبدالمنعم جاد46393 43.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46394 يةانس ابراهيم محمود حساني  86عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةبدر رجب عبدالفتاح دمحم46395 67عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةجمال مصطفن جمال عبدهللا46396 65عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةحسام حسن سيد ادم46397 53عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةحسن سيد حسن سليمان46398 43.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنقطع- حسن دمحم صابر دمحم 46399 7عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن دمحم صابر دمحم 46400 يةمنقطع- حسي  4عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةخالد دمحم توفيق ابراهيم46401 79عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةخالد دمحم عبدالعليم عبدالحكيم دمحم46402 38.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةراشد عبدالعليم راشد عبدالعليم46403 32.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةرفعت اسامه رفعت صالح46404 43.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةزياد احمد شحات ابراهيم46405 95.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ف عبدالمنعم عبدالفتاح 46406 يةمنقطع- زياد اشر !VALUE#عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ف دمحم عل دمحم46407 يةزياد اشر 26عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن عبداللطيف46408  عبدالباسط حسي 
ئ
يةزياد رجان 50عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةزياد سيد سعيد ابراهيم عل46409 75عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةزياد دمحم رجب ابراهيم46410 49.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن ضاج 46411 يةبسيطه- زياد دمحم دمحم حسي  63عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46412 يةزياد محمود عبدالجواد حساني  74.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 



يةزياد مصطفن رمضان سعد46413 60عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةسعيد احمد سعيد احمد دمحم46414 36عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةسعيد وحيد اسماعيل السيد46415 29.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةسيد احمد سيد عل دمحم46416 31عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةسيد فتىح عبدالمحسن حسن46417 39عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 سالم46418
ن
يةسيف اسامه عبدالشاق 44.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةشعبان ايهاب شعبان ابراهيم46419 30.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةصابر احمد رمضان دمحم46420 34.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46421 ن صابر امي  يةصابر امي  45عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةصابر عاطف صابر احمد46422 43.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةصالح عبدالوهاب صالح الدين عبدالوهاب46423 30عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ايمن دمحم عبدالحكيم46424 20عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن روج احمد عبدالمجيد46425 54عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن فوزى احمد دمحم46426 57.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم حافظ حامد46427 98عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن مصطفن يوسف ابراهيم46428 88عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

 عبدالرحمن معوض46429
ن
يةعبدالرحمن هان 43عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن وائل دمحم عبدالقادر46430 41عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا شعبان رمضان دمحم ضاج46431 25عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةبسيطه- عبدهللا دمحم محمود احمد 46432 32عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعل جمال رجب دمحم عل46433 83.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمنقطع- عل عبدالحميد عبداليى عبدالحميد دمحم 46434 15.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعل عبدالمحسن دمحم نجم الدين46435 51عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعمار منصور عجالن منصور46436 42.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعمر فتىح زاهر فتىح46437 21عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةعمر دمحم يىح كمال46438 53.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفارس دمحم سعد امام46439 23.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفكرى احمد فكرى ابراهيم46440 26.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةفوزى احمد عبدالحميد عل46441 4.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةكريم سعيد السيد عزاز نوير46442 111عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةكريم محمود رمضان محمود46443 92.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةكريم مصطفن شعبان شحات محمود46444 47عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم السيد متوىل ابوالعال46445 21.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46446 يةدمحم جمال فهىم حسي  87عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم جمال دمحم عل حميده46447 99.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم جمال دمحم دمحم مجاهد46448 59.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن عل 46449 ن دمحم حسي  يةبسيطه- دمحم حسي  50عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حمدى حامد محروس دمحم46450 40عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم زغلول دمحم عمر46451 61عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم شعبان عبدربه احمد46452 98عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن عل46453 يةدمحم طارق دمحم حسي  58عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عرفه مهدى دمحم محمود46454 30.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محسن عبدالغفار احمد46455 100.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ياش سالمه دمحم46456 74عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمحمود سيد عجالن منصور46457 40عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمحمود كرم جمال الدين دمحم بهجت46458 115عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمروان اسامه جمعه عبدالننى46459 120.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمروان جمال السيد ابو النيل46460 117عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمروان غريب فايز رجب46461 78عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمروان نارص عبدالقادر ابراهيم الصاوى46462 50عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 



يةمصطفن حمدى فكرى ابراهيم46463 36.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46464  رمضان عبدالجابر حساني 
يةمصطفن 76.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46465  سيد عبدالمنعم حسي 
يةمصطفن 29.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن عبدهللا السيد احمد46466 40.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم صابر دمحم46467 28عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم عبدالحميد محمود46468 60.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن ياش فكرى ابراهيم اسماعيل46469 51.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن السيد فتىح ابراهيم46470 يةمعي  22.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ى عبداللطيف46471 يةموس رجب صيى 100عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةنادر السيد محمود سالم46472 49.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةنور الدين صالح عبدالهادى جمعه46473 51.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةهادى رجب دمحم جايد46474 70.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف احمد فوزى شديد46475 38.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

ن46476 يةيوسف سيد عبدالجواد حساني  60عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عبدالننى دمحم دمحم46477 30عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عطوه عبدالمنعم حامد عوده46478 50.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف كرم احمد يوسف46479 23.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف محمود عبدالجيد دمحم46480 19.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةيوسف نارص دمحم ابراهيم46481 92.5عزبة االهاىل ت أالقناطر الخي 

يةاحالم جمال سيد احمد اسماعيل46482 19.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاروى اسامة بيوىم حافظ46483 106فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاشاء احمد عبدالعاىط عل46484 81.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاشاء حافظ احمد حافظ علي46485 101فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

 السيد46486
 
يةاشاء حمدى رجب دسوق 81فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

وك حلىم عبداللطيف46487 يةاسماء حلىم ميى 119فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاسماء دمحم بيوىمي مغاوري نجدي46488 110فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاالء دمحم حلىمي دمحم مهدي46489 94فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةبسمه السيد مكرم يوتس دمحم46490 64.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةبسنت خالد علي محمود احمد46491 124فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةبسنت فرج شحات سليمان46492 93.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ى دمحم عبدالرحيم ابوالمجد ابراهيم46493 يةبشر 86.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةجنات اسامه جمال جويده46494 121فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةجنن احمد محمود احمد فتح هللا46495 117.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةحبيبه احمد حلىمي دمحم مهدي46496 114.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةحسناء محمود صالح مبارك صالح46497 104فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةحال تامر احمد حسن دمحم46498 110فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةرانا احمد عبدهللا احمد سيد احمد46499 103.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ي عبدالستار احمد احمد46500
يةرباب مصطفن 86.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةرضوى مصطفن وجيه اسماعيل46501 98.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةرنا احمد عبدالحميد رمضان ابراهيم46502 108فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةروضه دمحم عبدالمنصف دمحم46503 51.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ي46504
يةروميساء دمحم عبدالقادر دمحم مصطفن 82فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةرؤى احمد عبدالمنعم عبدالقادر46505 122.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةسلىم دمحم مصطفن دمحم46506 132فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةسندس احمد دمحم ابراهيم محمود46507 48فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةسندس اسامة دمحم احمد46508 119فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةشهد احمد فاروق فرحات عل46509 121فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ي سيد هلول حسن46510
ن
يةشهد هان 114.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه احمد دمحم محمود معبد46511 124.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةفاطمه هشام عبدالمنصف دمحم حسان46512 98.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 



يةكريمه خالد عبدالحكم خالد علي عيد46513 96.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةملك دمحم حمدي عبدالعال مهدي46514 46.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةملك دمحم طايع موس طايع46515 103فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةملك محمود احمد عرانى46516 !VALUE#فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةمنه محسن عبدالمنصف احمد سالم46517 82.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةندا جمال عبدالحميد السيد محمود46518 125فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةندا دمحم احمد علي قطب46519 120.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةندى خالد دمحم سيد قطب46520 102.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ن خلف عبدالحميد دمحم ابو العال46521 يةنرمي  87.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ه رمضان محمود شعبان46522 يةني  2فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةهدى ايمن عبدالموىل محمود46523 118.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةهنا احمد محمود احمد فتح هللا46524 131فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ن عبدهللا46525 يةورود دمحم دمحم حسي  97فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ن جمال سيد احمد اسماعيل46526 يةياسمي  55فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ن دمحم منصور دمحم منصور46527 يةياسمي  112.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم نائل علي حسن فرج46528 53فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عادل دمحم بيوىم عل46529 109فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةاحمد نبيل دمحم حافظ خميس46530 34فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةادم عالء بهجت ابراهيم الخوىل46531 119.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةبدر سيد دمحم يوسف دمحم46532 48فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةحسام سعيد كمال دمحم جمال الدين46533 102.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةحسن احمد دمحم ابوبكر حسن46534 83.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

ن عل 46535 يةبسيطه- سيد مهدى سيد حسي  80.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن احمد بيوىمي مغاوري احمد46536 85.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن رجب فوزى عبدالقادر46537 111فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن سيد احمد علي قطب46538 128فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يف ماهر عبدالحميد46539 يةعبدالرحمن شر 102فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن محمود عبدربه دمحم االبيض46540 82فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن ياش حشمت عبدالحفيظ46541 52.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا احمد عبدالمقصود احمد46542 57فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا عل سيد عبدهللا عل46543 109فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

 سعد عبدالمطلب جنيدى46544
 
يةعبدالملك شوق 80.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعالء عبدالعال سيد عبدالعال46545 93.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعمر احمد دمحم فوزي دمحم46546 108.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعمر دمحم عبدالرازق دمحم خليف46547 61.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةعمر دمحم فتىح دمحم46548 87فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

 احمد عرانى46549
يةعمرو وحيد مصطفن 110.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةكريم رزق سيد يوسف46550 67.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد سيد احمد اسماعيل46551 106فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ايمن دمحم موس سباق46552 73فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سعيد شحات سليمان46553 79.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم سيد رمضان ابراهيم46554 93فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عبدالعليم شعبان عبدالعليم ابراهيم46555 97فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم محمود دمحم حسن زايد46556 68.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم هلول سيد هلول حسن46557 67.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وائل دمحم بيوىمي حافظ46558 83فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةمحمود احمد شحات سليمان دمحم46559 81فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةمحمود وائل مصطفن دمحم46560 101فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن دمحم فوزى احمد46561 116فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةمينا فريد كامل فضل هللا سيدهم46562 90.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 



 دمحم ابو الفتح سليمان46563
ن
ن هان يةياسي  82.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف احمد ابراهيم حافظ46564 109فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف السيد مني  يونس دمحم46565 116.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف بيوىم مغاورى احمد نجدى46566 75فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عبدهللا فتىح دمحم46567 99فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف محمود دمحم عبدالمعبود سيد احمد46568 125.5فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

يةيوسف وليد عبدالمنعم عبدالجواد46569 133فوقية فؤاد ت أالقناطر الخي 

اابانوب فريد فتىح شاكر46570 نغرب شيى ا ت أ بني  88دمنهور شيى

اابراهيم احمد عبدالعزيز عبدالمقصود عبيد46571 نغرب شيى ا ت أ بني  130دمنهور شيى

اابراهيم حاتم عبدالخالق عبدالقادر46572 نغرب شيى ا ت أ بني  98دمنهور شيى

اابراهيم طارق سيد دمحم46573 نغرب شيى ا ت أ بني  36.5دمنهور شيى

اابراهيم عل ابراهيم مهدى سالم46574 نغرب شيى ا ت أ بني  25دمنهور شيى

ن46575  عل ابو العيني 
اابراهيم مصطفن مصطفن نغرب شيى ا ت أ بني  23دمنهور شيى

بينن عماره46576 اابراهيم ممدوح ابراهيم الشر نغرب شيى ا ت أ بني  104دمنهور شيى

اابراهيم وليد احمد حجاج46577 نغرب شيى ا ت أ بني  52دمنهور شيى

اابوبكر دمحم محمود عل46578 نغرب شيى ا ت أ بني  31دمنهور شيى

46579
 
ااحمد ابراهيم محمود عبدالباق نغرب شيى ا ت أ بني  27.5دمنهور شيى

ااحمد اسامه عل حسن عقل46580 نغرب شيى ا ت أ بني  27.5دمنهور شيى

ااحمد ايمن مصطفن عبدالكريم46581 نغرب شيى ا ت أ بني  31دمنهور شيى

ااحمد ايهاب فاروق عبدالحميد46582 نغرب شيى ا ت أ بني  84.5دمنهور شيى

ااحمد تامر عل عليوه عل الجدوى46583 نغرب شيى ا ت أ بني  91دمنهور شيى

ن46584 ااحمد حسام الدين دمحم حساني  نغرب شيى ا ت أ بني  93دمنهور شيى

ااحمد حسن فريد محمود46585 نغرب شيى ا ت أ بني  101دمنهور شيى

ن عبدالفتاح ابراهيم46586 ااحمد حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  126.5دمنهور شيى

ااحمد حمدى احمد عبدالعزيز عل46587 نغرب شيى ا ت أ بني  53دمنهور شيى

ن46588 ااحمد رزق عبدالسالم احمد الحساني  نغرب شيى ا ت أ بني  53.5دمنهور شيى

ااحمد عباس جابر عباس دمحم46589 نغرب شيى ا ت أ بني  71دمنهور شيى

ااحمد عبدالحافظ احمد عبدالحافظ46590 نغرب شيى ا ت أ بني  71.5دمنهور شيى

ي46591
ااحمد عالء دمحم عفيفن نغرب شيى ا ت أ بني  53.5دمنهور شيى

ااحمد عمرو لطفن دمحم ابراهيم46592 نغرب شيى ا ت أ بني  23.5دمنهور شيى

ااحمد عيد رمضان احمد46593 نغرب شيى ا ت أ بني  70.5دمنهور شيى

ااحمد دمحم ابوالفتوح عبدالجليل قاسم46594 نغرب شيى ا ت أ بني  131.5دمنهور شيى

ااحمد دمحم عبدالخالق معوض46595 نغرب شيى ا ت أ بني  90دمنهور شيى

ااحمد دمحم عبدالرازق احمد متوىل46596 نغرب شيى ا ت أ بني  91دمنهور شيى

ااحمد دمحم قنديل محمود46597 نغرب شيى ا ت أ بني  87دمنهور شيى

ااحمد دمحم دمحم عبدالرحمن46598 نغرب شيى ا ت أ بني  117دمنهور شيى

ااحمد محمود احمد سيد46599 نغرب شيى ا ت أ بني  53دمنهور شيى

ااحمد نعمان عزت عبده46600 نغرب شيى ا ت أ بني  105دمنهور شيى

ااحمد وائل دمحم فوزى46601 نغرب شيى ا ت أ بني  101.5دمنهور شيى

ااحمد ياش عبدالعزيز علي زهران46602 نغرب شيى ا ت أ بني  17.5دمنهور شيى

اادهم ابراهيم عبدالصمد دمحم46603 نغرب شيى ا ت أ بني  46دمنهور شيى

اادهم احمد السيد محمود ابراهيم46604 نغرب شيى ا ت أ بني  79.5دمنهور شيى

اادهم احمد منىحى عبدالعزيز منىحى46605 نغرب شيى ا ت أ بني  38.5دمنهور شيى

اادهم وليد مرزق فرغل شحاته46606 نغرب شيى ا ت أ بني  44.5دمنهور شيى

ن جابر46607 اادهم يوسف ياسي  نغرب شيى ا ت أ بني  54.5دمنهور شيى

ااسالم ابراهيم عبدهللا دمحم علي46608 نغرب شيى ا ت أ بني  107.5دمنهور شيى

ف دمحم موس دمحم46609 ااسالم اشر نغرب شيى ا ت أ بني  !VALUE#دمنهور شيى

ااسالم ايمن عبدالعال عبدالغنن46610 نغرب شيى ا ت أ بني  48دمنهور شيى

ااسالم سيد عبدالستار سيد عطيه46611 نغرب شيى ا ت أ بني  27.5دمنهور شيى

ااسالم طارق خلف هللا ادم46612 نغرب شيى ا ت أ بني  67دمنهور شيى



ااسماعيل سمي  اسماعيل دمحم46613 نغرب شيى ا ت أ بني  83دمنهور شيى

ااياد عبدالمنعم زكريا عبدالمنعم46614 نغرب شيى ا ت أ بني  112.5دمنهور شيى

ابالل دمحم وصفن محمود46615 نغرب شيى ا ت أ بني  108.5دمنهور شيى

اتميم احمد رجب سعد46616 نغرب شيى ا ت أ بني  81.5دمنهور شيى

اجاش عصام عبدالمنعم دمحم46617 نغرب شيى ا ت أ بني  103.5دمنهور شيى

اجمال الدين دمحم جمال الدين دمحم يوسف46618 نغرب شيى ا ت أ بني  93دمنهور شيى

احازم رفعت حنفن محمود مراد46619 نغرب شيى ا ت أ بني  77دمنهور شيى

احسام محمود خليل السيد منىس46620 نغرب شيى ا ت أ بني  66.5دمنهور شيى

امنقطع- حسن دمحم احمد دمحم حافظ 46621 نغرب شيى ا ت أ بني  50دمنهور شيى

ن ابراهيم غنيم46622 ن دمحم حسي  احسي  نغرب شيى ا ت أ بني  38.5دمنهور شيى

ن سليمان عيد46623 ن دمحم حسي  احسي  نغرب شيى ا ت أ بني  97.5دمنهور شيى

ن اسماعيل احمد46624 ن وائل حسي  احسي  نغرب شيى ا ت أ بني  31دمنهور شيى

احمدى دمحم حمدي ابراهيم حسن46625 نغرب شيى ا ت أ بني  112دمنهور شيى

احمزه مجدى احمد محمود زهده46626 نغرب شيى ا ت أ بني  100.5دمنهور شيى

اخالد رفاع عرفه عباس46627 نغرب شيى ا ت أ بني  103.5دمنهور شيى

 دمحم46628
 
اخالد عبدالنارص محمود عبدالباق نغرب شيى ا ت أ بني  37دمنهور شيى

اخالد دمحم تامر عل46629 نغرب شيى ا ت أ بني  85.5دمنهور شيى

ازياد اسامه ابراهيم حافظ ابراهيم46630 نغرب شيى ا ت أ بني  !VALUE#دمنهور شيى

ازياد ايهاب ابراهيم سيد دمحم46631 نغرب شيى ا ت أ بني  35.5دمنهور شيى

ازياد رجب دمحم عل46632 نغرب شيى ا ت أ بني  89.5دمنهور شيى

ازياد عرفه عبدالعزيز سعيد46633 نغرب شيى ا ت أ بني  102.5دمنهور شيى

ازياد عل عطيه احمد46634 نغرب شيى ا ت أ بني  34دمنهور شيى

اسيد صالح ربيع حسن رشوان46635 نغرب شيى ا ت أ بني  44.5دمنهور شيى

ن46636 اسيد عبدالواحد سيد عبدالواحد حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  56دمنهور شيى

اسيد دمحم عبدالسالم السيد46637 نغرب شيى ا ت أ بني  89دمنهور شيى

اسيف الدين احمد صبىح ابراهيم حسن46638 نغرب شيى ا ت أ بني  67دمنهور شيى

اسيف الدين دمحم سعيد احمد نض46639 نغرب شيى ا ت أ بني  107دمنهور شيى

يف حامد ابراهيم فرج46640 اسيف شر نغرب شيى ا ت أ بني  77دمنهور شيى

اسيف عماد عبدالسالم محمود46641 نغرب شيى ا ت أ بني  114.5دمنهور شيى

اسيف وائل محمود عبدالعظيم46642 نغرب شيى ا ت أ بني  36.5دمنهور شيى

اشادى دمحم السيد دمحم46643 نغرب شيى ا ت أ بني  64.5دمنهور شيى

اشهاب دمحم السيد دمحم46644 نغرب شيى ا ت أ بني  88.5دمنهور شيى

اصالح دمحم صالح ربيع46645 نغرب شيى ا ت أ بني  89.5دمنهور شيى

اصالح ياش صالح عبدالتواب46646 نغرب شيى ا ت أ بني  111دمنهور شيى

ن46647 اطارق زيدان فريد مخيمر شاهي  نغرب شيى ا ت أ بني  83دمنهور شيى

اعبدالرؤف حسن عبدالرؤف دمحم هاشم46648 نغرب شيى ا ت أ بني  49دمنهور شيى

اعبدالرحمن ابراهيم سيد ابراهيم46649 نغرب شيى ا ت أ بني  119دمنهور شيى

46650
ن
اعبدالرحمن احمد محمود كيالن نغرب شيى ا ت أ بني  104دمنهور شيى

اعبدالرحمن اسامه اسماعيل دمحم ابراهيم46651 نغرب شيى ا ت أ بني  113.5دمنهور شيى

اعبدالرحمن اكرىم دمحم ابوزيد46652 نغرب شيى ا ت أ بني  117دمنهور شيى

اعبدالرحمن السيد دمحم جعفر صالح46653 نغرب شيى ا ت أ بني  81.5دمنهور شيى

اعبدالرحمن ايمن عبدالمنعم حافظ46654 نغرب شيى ا ت أ بني  128.5دمنهور شيى

اعبدالرحمن جمال دمحم محمود الجندى46655 نغرب شيى ا ت أ بني  !VALUE#دمنهور شيى

اعبدالرحمن سيد ابراهيم سيد عروجه46656 نغرب شيى ا ت أ بني  109دمنهور شيى

يف حسن صديق صاوى46657 اعبدالرحمن شر نغرب شيى ا ت أ بني  100دمنهور شيى

اعبدالرحمن عبدالغنن عوض عبدالغنن46658 نغرب شيى ا ت أ بني  123دمنهور شيى

اعبدالرحمن دمحم حسن احمد الحلو46659 نغرب شيى ا ت أ بني  67دمنهور شيى

ابسيطه- عبدالرحمن دمحم زين العابدين حسن 46660 نغرب شيى ا ت أ بني  99دمنهور شيى

اعبدالرحمن دمحم محروس عبدهللا46661 نغرب شيى ا ت أ بني  116.5دمنهور شيى

اعبدالرحمن دمحم دمحم اسماعيل فوده46662 نغرب شيى ا ت أ بني  47دمنهور شيى



اعبدالرحمن مصطفن عبدهللا مصطفن46663 نغرب شيى ا ت أ بني  30دمنهور شيى

اعبدالرحمن نارص عز العرب فرحات عبدهللا46664 نغرب شيى ا ت أ بني  85.5دمنهور شيى

 شبل اسماعيل46665
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى ا ت أ بني  105.5دمنهور شيى

اعبدالرحمن وائل حجاج يوسف الفالح46666 نغرب شيى ا ت أ بني  111دمنهور شيى

اعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز حنفن دمحم46667 نغرب شيى ا ت أ بني  45.5دمنهور شيى

اعبدالغفار محمود عبدالغفار عبدالجليل الضوى46668 نغرب شيى ا ت أ بني  87.5دمنهور شيى

اعبدهللا احمد سيد عبدالفتاح46669 نغرب شيى ا ت أ بني  81.5دمنهور شيى

ابسيطه- عبدهللا ربيع سيد احمد عبدهللا مصطفن 46670 نغرب شيى ا ت أ بني  83دمنهور شيى

اعبدهللا دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن دمحم46671 نغرب شيى ا ت أ بني  109دمنهور شيى

ابسيطه- عبدهللا دمحم عبدالكريم دمحم بدر 46672 نغرب شيى ا ت أ بني  77.5دمنهور شيى

اعبدهللا دمحم عبدهللا زىك46673 نغرب شيى ا ت أ بني  68.5دمنهور شيى

اعبدهللا دمحم عزام دمحم عويس46674 نغرب شيى ا ت أ بني  91.5دمنهور شيى

اعبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا46675 نغرب شيى ا ت أ بني  80.5دمنهور شيى

ن حسن عبدالرحمن46676 اعزالدين تحسي  نغرب شيى ا ت أ بني  104دمنهور شيى

اعل ابراهيم ابو شيع دمحم عبدالحافظ46677 نغرب شيى ا ت أ بني  56.5دمنهور شيى

اعل ابوبكر عل دمحم46678 نغرب شيى ا ت أ بني  65دمنهور شيى

اعل احمد فرحات دمحم السيد46679 نغرب شيى ا ت أ بني  117.5دمنهور شيى

اعل سيد فرحات دمحم السيد46680 نغرب شيى ا ت أ بني  82.5دمنهور شيى

اعل دمحم عبدالحكيم عبدالوهاب46681 نغرب شيى ا ت أ بني  114.5دمنهور شيى

اعل دمحم عل ابراهيم46682 نغرب شيى ا ت أ بني  110دمنهور شيى

اعل دمحم عل عبدالحميد عل46683 نغرب شيى ا ت أ بني  51دمنهور شيى

ن46684 اعمار اسامه سعيد عبدالحميد حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  74دمنهور شيى

اعمار سمي  سيد احمد ابراهيم سيد احمد46685 نغرب شيى ا ت أ بني  61.5دمنهور شيى

اعمر اسامه ابراهيم عبدالحميد46686 نغرب شيى ا ت أ بني  102دمنهور شيى

اعمر سامح انور سالم عل46687 نغرب شيى ا ت أ بني  114دمنهور شيى

اعمر شعبان ابراهيم دمحم46688 نغرب شيى ا ت أ بني  119دمنهور شيى

اعمر عبدالغنن دمحم عبدالغنن46689 نغرب شيى ا ت أ بني  !VALUE#دمنهور شيى

اعمر عماد فتىحي موسي46690 نغرب شيى ا ت أ بني  110دمنهور شيى

اعمر فؤاد دمحم العزب46691 نغرب شيى ا ت أ بني  96دمنهور شيى

اعمر هشام سيد حسن46692 نغرب شيى ا ت أ بني  111.5دمنهور شيى

اعمر يوسف ابراهيم سيد46693 نغرب شيى ا ت أ بني  128.5دمنهور شيى

اعمرو خالد السيد عبدالتواب رونى46694 نغرب شيى ا ت أ بني  89.5دمنهور شيى

اعمرو عيد مرس عل46695 نغرب شيى ا ت أ بني  116.5دمنهور شيى

اعمرو دمحم فهىم عبدالعزيز ابراهيم46696 نغرب شيى ا ت أ بني  80.5دمنهور شيى

افتىح شحته متوىل دمحم46697 نغرب شيى ا ت أ بني  76.5دمنهور شيى

 قليدس46698
ن
افيلوباتي  سعيد وردان نغرب شيى ا ت أ بني  98.5دمنهور شيى

اكريم حماده مصطفن السيد عل46699 نغرب شيى ا ت أ بني  119.5دمنهور شيى

اكريم عبدالخالق دمحم عبدالمنعم سعيد46700 نغرب شيى ا ت أ بني  44.5دمنهور شيى

اكريم عمرو السيد دمحم دمحم46701 نغرب شيى ا ت أ بني  75دمنهور شيى

اكريم مصطفن عبدالعليم حسن46702 نغرب شيى ا ت أ بني  123.5دمنهور شيى

لس عاطف شكرى فخرى46703 اكي  نغرب شيى ا ت أ بني  123دمنهور شيى

الؤى رضا عبدالنعيم ابراهيم46704 نغرب شيى ا ت أ بني  98دمنهور شيى

الؤى محسن حسنن دمحم عفيفن46705 نغرب شيى ا ت أ بني  92.5دمنهور شيى

ن احمد عيىس46706 امازن احمد حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  122.5دمنهور شيى

امازن احمد دمحم عيد46707 نغرب شيى ا ت أ بني  135.5دمنهور شيى

امازن كرم وجيه حسن46708 نغرب شيى ا ت أ بني  114.5دمنهور شيى

امازن دمحم السيد متوىلي46709 نغرب شيى ا ت أ بني  117دمنهور شيى

امازن محمود عبدهللا دمحم46710 نغرب شيى ا ت أ بني  102دمنهور شيى

ف صالح محروس46711 امالك اشر نغرب شيى ا ت أ بني  90.5دمنهور شيى

ادمحم ابراهيم دمحم عبدالمطلب عطيه46712 نغرب شيى ا ت أ بني  73دمنهور شيى



ادمحم احمد ابراهيم محمود46713 نغرب شيى ا ت أ بني  69دمنهور شيى

ادمحم احمد دمحم مصطفن46714 نغرب شيى ا ت أ بني  74.5دمنهور شيى

ن46715 ادمحم السيد عباس حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  64.5دمنهور شيى

ادمحم ثروت حامد عبدالجيد سيد46716 نغرب شيى ا ت أ بني  71.5دمنهور شيى

ادمحم حسن دمحم حسن عبداللطيف46717 نغرب شيى ا ت أ بني  89.5دمنهور شيى

ادمحم خالد احمد الجوهرى46718 نغرب شيى ا ت أ بني  128دمنهور شيى

ادمحم رمضان شعبان شبكه46719 نغرب شيى ا ت أ بني  130دمنهور شيى

ادمحم زىك دمحم ابراهيم عبدالقادر46720 نغرب شيى ا ت أ بني  99دمنهور شيى

ادمحم سمي  صالح ابراهيم عالم46721 نغرب شيى ا ت أ بني  85دمنهور شيى

ادمحم سيد دمحم سيد البدر46722 نغرب شيى ا ت أ بني  85.5دمنهور شيى

ادمحم سيد دمحم عبدالننى46723 نغرب شيى ا ت أ بني  31دمنهور شيى

يف السيد دمحم السيد46724 ادمحم شر نغرب شيى ا ت أ بني  73دمنهور شيى

ن مراد46725 ادمحم صبىح حسي  نغرب شيى ا ت أ بني  63.5دمنهور شيى

ى يوسف احمد مصطفن46726 ادمحم صيى نغرب شيى ا ت أ بني  117.5دمنهور شيى

ادمحم طاهر دمحم عبدالحميد46727 نغرب شيى ا ت أ بني  115.5دمنهور شيى

ادمحم عادل احمد عل ابو العطا46728 نغرب شيى ا ت أ بني  89.5دمنهور شيى

ادمحم عبدالعاىط عبدالرحمن عبدالعاىط46729 نغرب شيى ا ت أ بني  99دمنهور شيى

ادمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب مصطفن46730 نغرب شيى ا ت أ بني  77.5دمنهور شيى

ادمحم عصام دمحم دمحم46731 نغرب شيى ا ت أ بني  75.5دمنهور شيى

ادمحم عل فوزى عل46732 نغرب شيى ا ت أ بني  85.5دمنهور شيى

ادمحم عل مصطفن عبدالغنن مصطفن46733 نغرب شيى ا ت أ بني  104دمنهور شيى

ي46734 ادمحم علي دمحم يحن  نغرب شيى ا ت أ بني  135دمنهور شيى

ادمحم عمرو فوزي دمحم46735 نغرب شيى ا ت أ بني  108.5دمنهور شيى

46736
 
ادمحم عني  ابراهيم السيد الحماق نغرب شيى ا ت أ بني  75دمنهور شيى

ادمحم دمحم طه احمد الجندى46737 نغرب شيى ا ت أ بني  77.5دمنهور شيى

ادمحم دمحم عبدالعال عبدالمحسن46738 نغرب شيى ا ت أ بني  106دمنهور شيى

ادمحم محمود حامد هاشم عواد46739 نغرب شيى ا ت أ بني  126دمنهور شيى

ادمحم محمود حمدان احمد عبدالموىل46740 نغرب شيى ا ت أ بني  54دمنهور شيى

ادمحم محمود عبدالفتاح عطيه شور46741 نغرب شيى ا ت أ بني  117دمنهور شيى

ادمحم مرزوق ابو الفتوح دمحم الطوجن46742 نغرب شيى ا ت أ بني  115.5دمنهور شيى

ادمحم مصطفن منىحى عبدالعزيز منىحى46743 نغرب شيى ا ت أ بني  23.5دمنهور شيى

ادمحم ممدوح دمحم رمضان46744 نغرب شيى ا ت أ بني  127دمنهور شيى

 قنديل محمود عبدهللا46745
ن
ادمحم هان نغرب شيى ا ت أ بني  91.5دمنهور شيى

ادمحم هشام عبدالدايم عبدالصمد46746 نغرب شيى ا ت أ بني  100دمنهور شيى

ادمحم هشام عطا دمحم46747 نغرب شيى ا ت أ بني  129دمنهور شيى

ادمحم وائل حجاج يوسف الفالح46748 نغرب شيى ا ت أ بني  132دمنهور شيى

ادمحم وليد عبدالغنن عبداللطيف46749 نغرب شيى ا ت أ بني  73دمنهور شيى

امحمود جمال دمحم محمود اسماعيل46750 نغرب شيى ا ت أ بني  76.5دمنهور شيى

امحمود سالم محمود سالم46751 نغرب شيى ا ت أ بني  39دمنهور شيى

امحمود سيد رمضان عبدالوهاب46752 نغرب شيى ا ت أ بني  66دمنهور شيى

امحمود صبىح دمحم الشحات عبدالحميد عبودة46753 نغرب شيى ا ت أ بني  54.5دمنهور شيى

ف46754 ف علي شر
امحمود طارق شر نغرب شيى ا ت أ بني  90دمنهور شيى

امحمود مجدى محمود مجاهد عل46755 نغرب شيى ا ت أ بني  115دمنهور شيى

امحمود دمحم زين العابدين حسن يسن46756 نغرب شيى ا ت أ بني  116.5دمنهور شيى

امحمود دمحم فراج دمحم فراج46757 نغرب شيى ا ت أ بني  72دمنهور شيى

امحمود دمحم لطفن عبدالرحيم عبداللطيف46758 نغرب شيى ا ت أ بني  104.5دمنهور شيى

امرس حماده مرس اسماعيل فراج46759 نغرب شيى ا ت أ بني  87.5دمنهور شيى

امروان صفوت سعد محمود الوصيف46760 نغرب شيى ا ت أ بني  138دمنهور شيى

امروان عيد النادى عيد عل46761 نغرب شيى ا ت أ بني  128دمنهور شيى

امصطفن احمد حلىم غنيم46762 نغرب شيى ا ت أ بني  126دمنهور شيى



امصطفن عبدالكريم صبىح غمرى زيدان46763 نغرب شيى ا ت أ بني  134.5دمنهور شيى

امصطفن فايز محمود مجاهد46764 نغرب شيى ا ت أ بني  41دمنهور شيى

امصطفن دمحم رياض السيد46765 نغرب شيى ا ت أ بني  105دمنهور شيى

امصطفن محمود مصطفن دمحم عبدالرحمن46766 نغرب شيى ا ت أ بني  86دمنهور شيى

امصطفن نض خليل عقل احمد46767 نغرب شيى ا ت أ بني  64دمنهور شيى

امصطفن ياش عبدالحميد فهيم الصاوى46768 نغرب شيى ا ت أ بني  113دمنهور شيى

امعاذ احمد دمحم احمد سالم46769 نغرب شيى ا ت أ بني  121دمنهور شيى

امعاذ دمحم الرونى السيد46770 نغرب شيى ا ت أ بني  97.5دمنهور شيى

امعاذ نارص سعيد ابراهيم46771 نغرب شيى ا ت أ بني  53.5دمنهور شيى

امهاب دمحم غانم عبدالجابر46772 نغرب شيى ا ت أ بني  125.5دمنهور شيى

امهران دمحم علي السيد موسي46773 نغرب شيى ا ت أ بني  52دمنهور شيى

امهند وليد دمحم دمحم46774 نغرب شيى ا ت أ بني  88دمنهور شيى

امؤمن مصطفن ثروت سعد الدين46775 نغرب شيى ا ت أ بني  109دمنهور شيى

امؤمن هشام فتىح صادق عبدالواحد46776 نغرب شيى ا ت أ بني  87دمنهور شيى

انورالدين ايمن عيد احمد46777 نغرب شيى ا ت أ بني  72دمنهور شيى

اهادى ممدوح دمحم عطيه46778 نغرب شيى ا ت أ بني  56.5دمنهور شيى

اوائل صالح سعد عبدالعال46779 نغرب شيى ا ت أ بني  92.5دمنهور شيى

ن عبدالوارث عبدالعال46780 ن محمود ياسي  اياسي  نغرب شيى ا ت أ بني  90.5دمنهور شيى

ايوسف احمد السعيد دمحم عبدالعال46781 نغرب شيى ا ت أ بني  74دمنهور شيى

ايوسف احمد حسن عل موس46782 نغرب شيى ا ت أ بني  52دمنهور شيى

 دمحم46783
ن
ايوسف السيد رمضان البسيون نغرب شيى ا ت أ بني  98.5دمنهور شيى

ايوسف بدر رجب عزب46784 نغرب شيى ا ت أ بني  77دمنهور شيى

ايوسف تامر السيد عبدالوهاب السيد46785 نغرب شيى ا ت أ بني  77.5دمنهور شيى

ايوسف تامر خليل سيد46786 نغرب شيى ا ت أ بني  111.5دمنهور شيى

ايوسف حسن محمود سيد عبدالمجيد46787 نغرب شيى ا ت أ بني  86.5دمنهور شيى

ايوسف رمضان فتىح محمود حسن46788 نغرب شيى ا ت أ بني  97دمنهور شيى

ايوسف سيد رمضان دمحم46789 نغرب شيى ا ت أ بني  94دمنهور شيى

ايوسف عبدالفتاح عاشور دمحم ابراهيم46790 نغرب شيى ا ت أ بني  96دمنهور شيى

ايوسف عمر طلب عبدالننى46791 نغرب شيى ا ت أ بني  116دمنهور شيى

ايوسف دمحم احمد دمحم النجار46792 نغرب شيى ا ت أ بني  120دمنهور شيى

ايوسف دمحم سعد محمود عل46793 نغرب شيى ا ت أ بني  118دمنهور شيى

ايوسف دمحم محمود دمحم46794 نغرب شيى ا ت أ بني  118دمنهور شيى

ايوسف محمود دمحم سيد46795 نغرب شيى ا ت أ بني  116دمنهور شيى

ايوسف مختار دمحم احمد العدوى46796 نغرب شيى ا ت أ بني  100.5دمنهور شيى

ايوسف منصور نض عبدالجواد دمحم46797 نغرب شيى ا ت أ بني  114دمنهور شيى

ايوسف نارص دمحم كامل الصاوى46798 نغرب شيى ا ت أ بني  78.5دمنهور شيى

اابرام جاورجيوس مكرم راغب46799 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

ف ابراهيم عبدالنارص عل46800 اابراهيم اشر نغرب شيى 112ابن رشد ع بني 

اابراهيم متوىل ابراهيم سيد46801 نغرب شيى 81.5ابن رشد ع بني 

اابراهيم دمحم عبدهللا محمود46802 نغرب شيى 38ابن رشد ع بني 

يل46803 اابراهيم محمود عبدالفتاح عبدالىح جيى نغرب شيى 108.5ابن رشد ع بني 

اابراهيم وائل ابراهيم محمود46804 نغرب شيى 107ابن رشد ع بني 

ااحمد ابراهيم عبدالعاىط ابراهيم46805 نغرب شيى 108ابن رشد ع بني 

ف دمحم دمحم مىك46806 ااحمد اشر نغرب شيى 70ابن رشد ع بني 

ااحمد السيد دمحم فرج سالمان46807 نغرب شيى 112.5ابن رشد ع بني 

ااحمد الغريب انور الغريب46808 نغرب شيى 117.5ابن رشد ع بني 

ااحمد انور دمحمى عواد46809 نغرب شيى 131.5ابن رشد ع بني 

ااحمد بدر حسن دمحم ابوشادى46810 نغرب شيى 110ابن رشد ع بني 

ااحمد حبيب دمحم عطيه46811 نغرب شيى 132ابن رشد ع بني 

ااحمد حسام فؤاد دمحم السباع46812 نغرب شيى 65ابن رشد ع بني 



ااحمد حسن لطفن السباع46813 نغرب شيى 133.5ابن رشد ع بني 

ااحمد حسن مسعود عبدالمقصود46814 نغرب شيى 109.5ابن رشد ع بني 

ااحمد حمدى احمد دمحم محجوب46815 نغرب شيى 109.5ابن رشد ع بني 

ن احمد46816 ااحمد خالد امي  نغرب شيى 94.5ابن رشد ع بني 

ااحمد خالد شاكر طه46817 نغرب شيى 115.5ابن رشد ع بني 

ااحمد رضا عوده محمود46818 نغرب شيى 122.5ابن رشد ع بني 

ااحمد زين العابدين سعيد عبدالحليم46819 نغرب شيى 77ابن رشد ع بني 

ااحمد سعيد نادى حسب هللا46820 نغرب شيى 48ابن رشد ع بني 

ااحمد سيد يوسف حميده46821 نغرب شيى 52.5ابن رشد ع بني 

ااحمد عادل دمحم زىك دمحم46822 نغرب شيى 87.5ابن رشد ع بني 

ااحمد عبدالستار احمد دمحم46823 نغرب شيى 93.5ابن رشد ع بني 

ااحمد عبدالمحسن سيد عبدالفتاح دمحم46824 نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

ااحمد عالء مختار خليفه46825 نغرب شيى 114.5ابن رشد ع بني 

امنقطع- احمد عمرو حمدى عبدالتواب 46826 نغرب شيى !VALUE#ابن رشد ع بني 

ااحمد عيد ربيع احمد السيد46827 نغرب شيى 82.5ابن رشد ع بني 

ااحمد عيىسي احمد عوض46828 نغرب شيى 59.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم ابوزيد احمد46829 نغرب شيى 69ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم احمد البندارى46830 نغرب شيى 91ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالرازق عثمان46831 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم46832 نغرب شيى 71.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم اسماعيل دمحم46833 نغرب شيى 73.5ابن رشد ع بني 

ن امام46834 ااحمد دمحم امي  نغرب شيى 133.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم توفيق حسب هللا46835 نغرب شيى 42.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم سيد دمحم46836 نغرب شيى 80ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم عبدهللا سليمان46837 نغرب شيى 76ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم علي البكري46838 نغرب شيى 72.5ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم احمد علي46839 نغرب شيى 93ابن رشد ع بني 

ااحمد دمحم وحيد طلبة عل46840 نغرب شيى 91ابن رشد ع بني 

ى علي46841
ااحمد محمود بشر نغرب شيى 92.5ابن رشد ع بني 

ااحمد محمود عبدالرحيم محمود46842 نغرب شيى 78.5ابن رشد ع بني 

ااحمد مصطفن ضياء دمحم الصباج46843 نغرب شيى 72.5ابن رشد ع بني 

ااحمد ناجى حلىم حافظ المرس ابوعيد46844 نغرب شيى 68ابن رشد ع بني 

ااحمد وائل عبدالفتاح عبدالهادى46845 نغرب شيى 132.5ابن رشد ع بني 

اادهم ابراهيم دمحم ابراهيم موس46846 نغرب شيى 107.5ابن رشد ع بني 

اادهم حسن دمحم حسن46847 نغرب شيى 40.5ابن رشد ع بني 

اادهم دمحم سالم حامد46848 نغرب شيى 10.5ابن رشد ع بني 

اادهم دمحم فرحات عواد حسن46849 نغرب شيى 84ابن رشد ع بني 

اادهم دمحم فوزي سيداحمد46850 نغرب شيى 108ابن رشد ع بني 

ااسالم احمد رجب عبدالواحد عبدالعال46851 نغرب شيى 91.5ابن رشد ع بني 

ااسالم سيد عبدالحميد احمد46852 نغرب شيى 42ابن رشد ع بني 

ااسالم دمحم صبىح عبدالفتاح46853 نغرب شيى 106ابن رشد ع بني 

 مختار حسن46854
ن
ااسالم هان نغرب شيى 88ابن رشد ع بني 

ف نض الدين ابراهيم محمود46855 ااشر نغرب شيى 7.5ابن رشد ع بني 

ف عبدالحليم عوض هللا46856 اء اشر االيى نغرب شيى 60.5ابن رشد ع بني 

االسيد محمود السيد دمحم مراد46857 نغرب شيى 68ابن رشد ع بني 

ف عطية عبدالرازق46858 اايبك اشر نغرب شيى 92ابن رشد ع بني 

اايمن عبدالمقصود دمحم عل46859 نغرب شيى 79ابن رشد ع بني 

اايهاب توفيق عبدالرحيم الششتاوى46860 نغرب شيى 107.5ابن رشد ع بني 

اباسم سامح صبىح نبيه مكرم46861 نغرب شيى 66.5ابن رشد ع بني 

اباسم وائل ناجح جميل46862 نغرب شيى 66ابن رشد ع بني 



ابافل ابراهيم عطا عبدالمسيح46863 نغرب شيى 63.5ابن رشد ع بني 

ي سليمان46864 ي خالد بحي  ابحي  نغرب شيى 20.5ابن رشد ع بني 

ى46865 ابهاء احمد دمحم بحي  نغرب شيى 43ابن رشد ع بني 

 عزىم لمع46866
ن
ابوال رمان نغرب شيى 59ابن رشد ع بني 

ابيي  سليمان محفوظ سليمان46867 نغرب شيى 136.5ابن رشد ع بني 

ابيي  نبيل مارس بشاي46868 نغرب شيى 89ابن رشد ع بني 

ابيشوى جورج جرجس فهد46869 نغرب شيى 35.5ابن رشد ع بني 

ابيشوى رفعت نياظ لوقا46870 نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

ابيشوى عبدالمالك لبيب حنا46871 نغرب شيى 52.5ابن رشد ع بني 

يال46872 اتوماس حسنن فيليب غيى نغرب شيى 68ابن رشد ع بني 

اجاش دمحم سعيد عوض46873 نغرب شيى 101ابن رشد ع بني 

اجاش محمود السيد محمود46874 نغرب شيى 45ابن رشد ع بني 

احسن ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم46875 نغرب شيى 102ابن رشد ع بني 

احسن احمد حسن عمران46876 نغرب شيى 123ابن رشد ع بني 

ابسيطه- حسن حسنن مني  عبدالواحد 46877 نغرب شيى 82ابن رشد ع بني 

احسن عبده فتىحي حسن46878 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

 هاشم46879
ن
احسن كرم بيون نغرب شيى 74.5ابن رشد ع بني 

 حسن دمحم46880
ن
احسن هان نغرب شيى 100.5ابن رشد ع بني 

ن ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم46881 احسي  نغرب شيى 125.5ابن رشد ع بني 

ف عبدالحفيظ دمحم46882 ن اشر احسي  نغرب شيى 134ابن رشد ع بني 

ن دمحم حسن رجب46883 احسي  نغرب شيى 9ابن رشد ع بني 

احلىم حافظ حلىم حافظ عبدالوهاب46884 نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

ن دمحم46885 احمزه ياش محمود حساني  نغرب شيى 80.5ابن رشد ع بني 

اخالد حسن احمد سالم سالم46886 نغرب شيى 92.5ابن رشد ع بني 

اخالد وليد عبدالعاىطي ابراهيم46887 نغرب شيى 90.5ابن رشد ع بني 

اخالد ياش عبدربه السيد احمد46888 نغرب شيى 120ابن رشد ع بني 

ارامز كرم رمزى فؤاد ميخائيل46889 نغرب شيى 76.5ابن رشد ع بني 

ازياد احمد السيد عبدالحليم46890 نغرب شيى 114.5ابن رشد ع بني 

ن سليم46891 ازياد احمد حسي  نغرب شيى 50ابن رشد ع بني 

ازياد تامر عوض عبدالعظيم46892 نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

ازياد حازم طه عبدالعزيز عبدالحمبيد46893 نغرب شيى 19.5ابن رشد ع بني 

ازياد صالح دمحم كامل46894 نغرب شيى 123.5ابن رشد ع بني 

ازياد طارق صالح طه46895 نغرب شيى 69ابن رشد ع بني 

ازياد عادل احمد علي46896 نغرب شيى 108.5ابن رشد ع بني 

ازياد عادل دمحم مناع46897 نغرب شيى 89ابن رشد ع بني 

ازياد عبدالعزيز حسن دمحم46898 نغرب شيى 35ابن رشد ع بني 

ي46899
ازياد عماد حمدي عفيفن نغرب شيى 94.5ابن رشد ع بني 

ازياد عمرو دمحم ابراهيم46900 نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

ازياد عيد عيد عبدالعليم النمس46901 نغرب شيى 78.5ابن رشد ع بني 

ازياد دمحم خليل حامد46902 نغرب شيى 56ابن رشد ع بني 

ازياد دمحم عبدالقادر السباع46903 نغرب شيى 134.5ابن رشد ع بني 

ازياد محمود عبدالعزيز يوسف46904 نغرب شيى 102ابن رشد ع بني 

ازياد محمود لبيب غنيم46905 نغرب شيى 130.5ابن رشد ع بني 

46906
 
ازياد مصطفن ابراهيم الدسوق نغرب شيى 132ابن رشد ع بني 

ازياد مصطفن دمحم السيد46907 نغرب شيى 70ابن رشد ع بني 

ي احمد46908
ازياد نضال عبدالراضن نغرب شيى 87.5ابن رشد ع بني 

اساىم احمد ساىم سعيد46909 نغرب شيى 62ابن رشد ع بني 

اسلمان دمحم سعيد دمحم46910 نغرب شيى 129.5ابن رشد ع بني 

اسمي  احمد سمي  احمد46911 نغرب شيى 91.5ابن رشد ع بني 

اسهيل سيد احمد حسن46912 نغرب شيى 112ابن رشد ع بني 



ن46913 ن صالح حسي  اسيد حسي  نغرب شيى 48ابن رشد ع بني 

اسيد متوىل سليم فرج46914 نغرب شيى 48.5ابن رشد ع بني 

ابسيطه- سيد دمحم سيد دمحم فاضل 46915 نغرب شيى 104ابن رشد ع بني 

اسيد دمحم سيد دمحم شبل46916 نغرب شيى 113ابن رشد ع بني 

اسيف الدين عبدالرحمن احمد احمد عبدالرحمن46917 نغرب شيى 38ابن رشد ع بني 

ي عوض احمد46918
اسيف الدين عصام عفيفن نغرب شيى 39.5ابن رشد ع بني 

اسيف الدين دمحم عبدالمعطي دمحم46919 نغرب شيى 67ابن رشد ع بني 

اسيف تامر متوىل همام46920 نغرب شيى 96ابن رشد ع بني 

46921
ن
 بيوىم كيالن

ن
اسيف كيالن نغرب شيى 57ابن رشد ع بني 

اسيف دمحم صابر علي46922 نغرب شيى 33ابن رشد ع بني 

ن46923 اسيف محمود دمحم حسني  نغرب شيى 136.5ابن رشد ع بني 

اسيف وحيد عبدالواحد عبدالسالم46924 نغرب شيى 133.5ابن رشد ع بني 

اشادى عبدالعظيم عبدالعليم بيوىمي46925 نغرب شيى 128ابن رشد ع بني 

ي عبدالسالم مصطفن46926
يف احمد مصطفن اشر نغرب شيى 53.5ابن رشد ع بني 

اشهاب عبدالدايم عبدالعزيز عبدالدايم46927 نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

اشهاب مجدي السيد عمر46928 نغرب شيى 38.5ابن رشد ع بني 

اشهاب وائل عبدالرازق عل46929 نغرب شيى 111.5ابن رشد ع بني 

اصبىح مصطفن صبىح عبدالعليم نصار46930 نغرب شيى 55.5ابن رشد ع بني 

اصالح ابراهيم حسن دمحم حجاب46931 نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

اصالح محمود دمحم صالح الدين46932 نغرب شيى 105ابن رشد ع بني 

ف طلعت عازر46933 اطلعت اشر نغرب شيى 36ابن رشد ع بني 

اعاصم حمدى زىك دمحم46934 نغرب شيى 43ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن احمد حسن دمحم46935 نغرب شيى 70.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن اسامه عاشور احمد46936 نغرب شيى 72.5ابن رشد ع بني 

وك46937 اعبدالرحمن اسالم علي ميى نغرب شيى 76ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن ايمن دمحم عطيه46938 نغرب شيى 77.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن خالد رتيب حسن ابراهيم46939 نغرب شيى 51ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن خالد يوسف سعيد اسماعيل46940 نغرب شيى 58ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن راضن عفيفن احمد خليفه46941 نغرب شيى 77ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن رضا سمي  عل46942 نغرب شيى 95.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن سعد سعد سليمان عبدالمنعم46943 نغرب شيى 96ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن سالمه عبدهللا سالمان46944 نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن سيد عطيه سيد حجازى46945 نغرب شيى 71ابن رشد ع بني 

يف حسن عبده السيد46946 اعبدالرحمن شر نغرب شيى 118ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن صالح بدوى دمحم بالل46947 نغرب شيى 120.5ابن رشد ع بني 

ن46948 اعبدالرحمن عصام محمود هاشم حساني  نغرب شيى 124ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن عل عبدالرسول حسن46949 نغرب شيى 108ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن عل عطيه عبدالرحمن46950 نغرب شيى 107ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن علي السيد احمد46951 نغرب شيى 100ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن عني  دمحم عني  الهوارى46952 نغرب شيى 126.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن فرحات فايز احمد46953 نغرب شيى 84ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم احمد سيد46954 نغرب شيى 103ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم جمعه حسن عالم46955 نغرب شيى 78.5ابن رشد ع بني 

ن حسن46956 اعبدالرحمن دمحم حسي  نغرب شيى 125ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم حلىم محمود46957 نغرب شيى 114ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالتواب السيد46958 نغرب شيى 112ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فتوح احمد46959 نغرب شيى 81ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فرج دمحم حسن46960 نغرب شيى 113.5ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم قاصد دمحم46961 نغرب شيى 105ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مغاورى دمحم السيد46962 نغرب شيى 120.5ابن رشد ع بني 



اعبدالرحمن نارص اسماعيل حسن سيد احمد46963 نغرب شيى 106ابن رشد ع بني 

اعبدالرحمن وائل دمحم مختار46964 نغرب شيى 95.5ابن رشد ع بني 

اعبدالفتاح فوزى عبدالفتاح ابراهيم46965 نغرب شيى 112.5ابن رشد ع بني 

اعبدهللا جمال تهاىم دياب46966 نغرب شيى 63.5ابن رشد ع بني 

اعبدهللا حماده عطيتو عل46967 نغرب شيى 115ابن رشد ع بني 

اعبدهللا صالح دمحم عبدالعاىط46968 نغرب شيى 101ابن رشد ع بني 

اعبدهللا طه عبدهللا حافظ46969 نغرب شيى 99ابن رشد ع بني 

اعبدهللا عالء احمد رفاعي46970 نغرب شيى 135ابن رشد ع بني 

اعبدهللا عوض السيد عوض46971 نغرب شيى 112.5ابن رشد ع بني 

ابسيطه- عبدهللا دمحم عبدهللا عامر 46972 نغرب شيى 76.5ابن رشد ع بني 

اعبدالوهاب مجاهد سيد ابراهيم46973 نغرب شيى 76.5ابن رشد ع بني 

اعبدالوهاب دمحم صبىحي احمد46974 نغرب شيى 111.5ابن رشد ع بني 

ى46975 اعبده ابراهيم دمحم خضي  نغرب شيى 63.5ابن رشد ع بني 

اعرفات دمحم عرفات دمحم46976 نغرب شيى 75ابن رشد ع بني 

اعل حسن طه محمود46977 نغرب شيى 124.5ابن رشد ع بني 

اعل صالح علي احمد46978 نغرب شيى 34ابن رشد ع بني 

اعل عالء عل عبدالعزيز مصطفن46979 نغرب شيى 112ابن رشد ع بني 

ي عبدالموجود ابراهيم46980
ن
اعماد هان نغرب شيى 22.5ابن رشد ع بني 

اعمار ابراهيم بدري راضن46981 نغرب شيى 94.5ابن رشد ع بني 

اعمار دمحم عبدالدايم عبدالصمد46982 نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

ي46983
ن
اعمار ياش دمحم عبدالشاق نغرب شيى 105.5ابن رشد ع بني 

اعمر احمد ثابت عساف حسن46984 نغرب شيى 115.5ابن رشد ع بني 

ف دمحم دمحم جوده46985 اعمر اشر نغرب شيى 92ابن رشد ع بني 

اعمر السيد حامد محمود46986 نغرب شيى 28.5ابن رشد ع بني 

اعمر ايمن عبدالعزيز عبدالسالم46987 نغرب شيى 107.5ابن رشد ع بني 

اعمر تامر كمال سيد عبوده46988 نغرب شيى 73.5ابن رشد ع بني 

ن السيد عبدالعزيز بدوي46989 اعمر حسي  نغرب شيى 31ابن رشد ع بني 

اعمر عبدالغنن مصطفن عبدالغنن46990 نغرب شيى 48.5ابن رشد ع بني 

اعمر عل عبدالرسول حسن46991 نغرب شيى 105.5ابن رشد ع بني 

اعمر عماد عبدالمقصود انور46992 نغرب شيى 51.5ابن رشد ع بني 

اعمر دمحم عل دمحم46993 نغرب شيى 115.5ابن رشد ع بني 

اعمر دمحم فتىح دمحم46994 نغرب شيى 124ابن رشد ع بني 

اعمر دمحم مصطفن عبدالسميع46995 نغرب شيى 131.5ابن رشد ع بني 

اعمر محمود زىكي عيد46996 نغرب شيى 32.5ابن رشد ع بني 

اعمر ممدوح شعبان دمحم46997 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

اعمر وجيه عبدالستار ابراهيم46998 نغرب شيى 31ابن رشد ع بني 

اعمرو جمال دمحم علي46999 نغرب شيى 50ابن رشد ع بني 

اعمرو خالد رافت عبدالفتاح47000 نغرب شيى 121.5ابن رشد ع بني 

اعمرو عالء عبدالسميع عبدالخالق47001 نغرب شيى 65.5ابن رشد ع بني 

اعمرو عماد عبدالمنعم عبدالمقصود47002 نغرب شيى 85ابن رشد ع بني 

اعمرو فهيم دمحم فهيم47003 نغرب شيى 25ابن رشد ع بني 

اعمرو محمود دمحم محمود امام47004 نغرب شيى 68ابن رشد ع بني 

ابسيطه- فادى حارس حكيم ابراهيم 47005 نغرب شيى 63ابن رشد ع بني 

افارس دمحم سيد امام47006 نغرب شيى 66.5ابن رشد ع بني 

افارس دمحم فتىح دمحم47007 نغرب شيى 111.5ابن رشد ع بني 

افارس محمود كذلك طه47008 نغرب شيى 99ابن رشد ع بني 

افيلوباتي  صبىحي ابراهيم صليب47009 نغرب شيى 97.5ابن رشد ع بني 

اكريم سالم دمحم عبدالحميد عفيفن47010 نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

اكريم سليمان محمود حسن47011 نغرب شيى 76ابن رشد ع بني 

ي47012
اكريم طه حسن مصطفن نغرب شيى 125ابن رشد ع بني 



اكريم عبدالحميد عل عبدالحميد47013 نغرب شيى 125ابن رشد ع بني 

اكريم دمحم رمسيس فتىح47014 نغرب شيى 121ابن رشد ع بني 

ابسيطه- كريم دمحم فريد عبدالفتاح 47015 نغرب شيى 85.5ابن رشد ع بني 

ي47016
اكريم ممدوح السيد حسنن نغرب شيى 122ابن رشد ع بني 

ي عزت دمحم47017
ن
اكريم هان نغرب شيى 76.5ابن رشد ع بني 

اكمال تامر كمال سيد عبوده47018 نغرب شيى 99ابن رشد ع بني 

لس حشمت كامل بخيت 47019 ابسيطه- كي  نغرب شيى 68.5ابن رشد ع بني 

لس راىم مالك وليم رزق هللا47020 اكي  نغرب شيى 71.5ابن رشد ع بني 

لس صموئيل مهران ناشد47021 اكي  نغرب شيى 84.5ابن رشد ع بني 

لس عبدالمسيح بساىلي هابيل 47022 ابسيطه- كي  نغرب شيى 84ابن رشد ع بني 

لس مكرم بطرس ثابت عياد47023 اكي  نغرب شيى 102ابن رشد ع بني 

اماريو ميالد اسحق عوض47024 نغرب شيى 81ابن رشد ع بني 

امازن احمد ابو عيله خلف سباق47025 نغرب شيى 43ابن رشد ع بني 

امازن اسماعيل صالح الدين ايوب47026 نغرب شيى 29ابن رشد ع بني 

امازن عبدهللا حمدي عبدهللا47027 نغرب شيى 33ابن رشد ع بني 

امازن عزت احمد دمحم47028 نغرب شيى 55ابن رشد ع بني 

ادمحم ابراهيم حسن دمحم47029 نغرب شيى 66.5ابن رشد ع بني 

ادمحم ابوالحسن حافظ علي47030 نغرب شيى 38.5ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد السيد دمحم47031 نغرب شيى 136.5ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد السيد محمود47032 نغرب شيى 109.5ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد خميس احمد47033 نغرب شيى 44ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد زىك مسعد ابراهيم47034 نغرب شيى 95ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد عباس حنفن47035 نغرب شيى 99ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم47036 نغرب شيى 135.5ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد عبدربه علي47037 نغرب شيى 111ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد فتىحي رفاعي47038 نغرب شيى 49.5ابن رشد ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالرازق ابراهيم47039 نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

ادمحم اسامة الطيب صابر47040 نغرب شيى 71.5ابن رشد ع بني 

ادمحم اسامه عبدالسميع احمد47041 نغرب شيى 64.5ابن رشد ع بني 

ادمحم اسالم السيد السعيد47042 نغرب شيى 102ابن رشد ع بني 

ف دمحم حلىمي47043 ادمحم اشر نغرب شيى 103.5ابن رشد ع بني 

ادمحم الصياد دمحم عل47044 نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

ادمحم ايهاب عيد دمحم47045 نغرب شيى 123ابن رشد ع بني 

ادمحم باسم بيوىم عبدالسالم47046 نغرب شيى 77ابن رشد ع بني 

ابسيطه- دمحم تامر دمحم عمر عبدالحليم 47047 نغرب شيى 89ابن رشد ع بني 

ابسيطه- دمحم تامر مرسي عبدالنافع 47048 نغرب شيى 90ابن رشد ع بني 

ن دمحم سعيد47049 ادمحم حسي  نغرب شيى 31ابن رشد ع بني 

ادمحم خالد كمال عباس47050 نغرب شيى 124.5ابن رشد ع بني 

ادمحم خالد كمال عبدالفتاح47051 نغرب شيى 97.5ابن رشد ع بني 

ادمحم رجب رضوان ابراهيم47052 نغرب شيى 32ابن رشد ع بني 

ادمحم رمضان جمعه سعد محمود47053 نغرب شيى 46.5ابن رشد ع بني 

ادمحم رمضان رشاد عبدالرحمن47054 نغرب شيى !VALUE#ابن رشد ع بني 

ادمحم سامح شكرى دمحم47055 نغرب شيى 68ابن رشد ع بني 

ادمحم ساىم حامد نوار47056 نغرب شيى 62.5ابن رشد ع بني 

ادمحم سعيد عبدالعزيز عبدالعليم47057 نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

ادمحم سعيد دمحم سيد عل47058 نغرب شيى 98ابن رشد ع بني 

يف جالل عبدالحميد47059 ادمحم شر نغرب شيى 79.5ابن رشد ع بني 

يف ناهض محارب هليل47060 ادمحم شر نغرب شيى 48.5ابن رشد ع بني 

ادمحم شعبان رمضان السيد47061 نغرب شيى !VALUE#ابن رشد ع بني 

ي سيد دمحم47062 ادمحم صيى نغرب شيى 81ابن رشد ع بني 



ادمحم طارىء علي عبدالحميد47063 نغرب شيى 89ابن رشد ع بني 

ادمحم عادل احمد نض الدين47064 نغرب شيى 70ابن رشد ع بني 

ادمحم عادل جمال محفوظ مصطفن47065 نغرب شيى 107ابن رشد ع بني 

ادمحم عبدالرحمن ابراهيم عبدالغنن عوف47066 نغرب شيى 135ابن رشد ع بني 

ادمحم عبدالرحمن عل جميل47067 نغرب شيى 88ابن رشد ع بني 

ادمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز47068 نغرب شيى 44ابن رشد ع بني 

ادمحم عبدالفتاح صابر رمضان47069 نغرب شيى 57.5ابن رشد ع بني 

ادمحم عرفات دمحم دمحم سيد47070 نغرب شيى 58ابن رشد ع بني 

ادمحم عصام فوزي عبدالرحمن47071 نغرب شيى 106.5ابن رشد ع بني 

ادمحم عل سيد خليل عماره47072 نغرب شيى 122.5ابن رشد ع بني 

ادمحم علي سالمه علي47073 نغرب شيى 132ابن رشد ع بني 

ادمحم عمرو رشاد دمحم47074 نغرب شيى 112.5ابن رشد ع بني 

ادمحم عمرو رفعت عبدالرسول47075 نغرب شيى 129ابن رشد ع بني 

ادمحم عمرو صابر دمحم47076 نغرب شيى 56ابن رشد ع بني 

ادمحم عمرو عواد عبده حسن47077 نغرب شيى 101ابن رشد ع بني 

ادمحم فريد رجب فريد47078 نغرب شيى 69.5ابن رشد ع بني 

ادمحم فوزى دمحم السيد دمحم47079 نغرب شيى 124.5ابن رشد ع بني 

ادمحم مجدي دمحم يوسف47080 نغرب شيى 37ابن رشد ع بني 

ادمحم محسن بكر احمد بكر47081 نغرب شيى 34ابن رشد ع بني 

ن حسن47082 ادمحم محمود حسي  نغرب شيى 62ابن رشد ع بني 

ادمحم محمود دمحم عبدالفتاح47083 نغرب شيى 94.5ابن رشد ع بني 

ادمحم مصطفن دمحم احمد ابراهيم47084 نغرب شيى 36.5ابن رشد ع بني 

ادمحم معوض صابر معوض47085 نغرب شيى 127.5ابن رشد ع بني 

ادمحم نارص احمد احمد عشوش47086 نغرب شيى 128ابن رشد ع بني 

ادمحم نارص سعيد رضوان47087 نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

 ابو طالب دمحم ابو طالب47088
ن
ادمحم هان نغرب شيى 95ابن رشد ع بني 

 امبانى شحاتة47089
ن
ادمحم هان نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

ي صالح عبدالقادر47090
ن
ادمحم هان نغرب شيى 71ابن رشد ع بني 

ن47091 ادمحم هيثم ابراهيم احمد حسي  نغرب شيى 112ابن رشد ع بني 

ادمحم وائل دمحم عبده علي47092 نغرب شيى 115.5ابن رشد ع بني 

ي دمحم عبدالعزيز47093
ن
ادمحم واق نغرب شيى 33.5ابن رشد ع بني 

ابسيطه- دمحم وليد حمدي السيد 47094 نغرب شيى 65.5ابن رشد ع بني 

ادمحم وليد رمضان عبدالمجيد47095 نغرب شيى 80.5ابن رشد ع بني 

ى عبدالقادر47096 ادمحم ياش دمحم صيى نغرب شيى 86ابن رشد ع بني 

امحمود احمد خميس احمد47097 نغرب شيى 28ابن رشد ع بني 

ف عيد عبدالغفار47098 امحمود اشر نغرب شيى 34.5ابن رشد ع بني 

امحمود ايهاب جابر ابراهيم47099 نغرب شيى 80.5ابن رشد ع بني 

امحمود جابر دمحم زىك اسماعيل47100 نغرب شيى 31ابن رشد ع بني 

امحمود حسن دمحم عبدالغفار47101 نغرب شيى 64ابن رشد ع بني 

امحمود حمدي سيد احمد ابراهيم47102 نغرب شيى 39ابن رشد ع بني 

امحمود حنفن محمود احمد دمحم47103 نغرب شيى 121ابن رشد ع بني 

امحمود عبدالحميد سالم عامر47104 نغرب شيى 116ابن رشد ع بني 

امحمود عبدالنارص سالم صابر47105 نغرب شيى 52ابن رشد ع بني 

امحمود عزت عبدالفتاح رشوان47106 نغرب شيى 19ابن رشد ع بني 

امحمود مجاهد دمحم سيد47107 نغرب شيى 57.5ابن رشد ع بني 

امحمود دمحم محمود دمحم47108 نغرب شيى 71.5ابن رشد ع بني 

امحمود محمود احمد دمحم حجاب47109 نغرب شيى 96ابن رشد ع بني 

امحمود ياش عبدربه السيد احمد47110 نغرب شيى 127.5ابن رشد ع بني 

امروان ابراهيم دمحم ابراهيم سالمه47111 نغرب شيى 99.5ابن رشد ع بني 

ف عبدالعاىط دمحم47112 امروان اشر نغرب شيى 86.5ابن رشد ع بني 



امروان تامر فوزى كمال عثمان47113 نغرب شيى 73ابن رشد ع بني 

امروان سيد علي احمد47114 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

ي احمد زيدان47115
امروان عبدالراضن نغرب شيى 61ابن رشد ع بني 

امصطفن ابراهيم صبىح احمد47116 نغرب شيى 123.5ابن رشد ع بني 

امصطفن احمد السيد السيد47117 نغرب شيى 115.5ابن رشد ع بني 

امصطفن احمد دمحم احمد47118 نغرب شيى 83ابن رشد ع بني 

امصطفن احمد مصطفن احمد47119 نغرب شيى 107.5ابن رشد ع بني 

امصطفن اسامه عبدالتواب احمد47120 نغرب شيى 126.5ابن رشد ع بني 

امصطفن اسامه منصور صادق47121 نغرب شيى 104ابن رشد ع بني 

ن عبدالرحمن دمحم47122  حسي 
امصطفن نغرب شيى 96.5ابن رشد ع بني 

ن دمحم الطوجن47123  حسي 
امصطفن نغرب شيى 91.5ابن رشد ع بني 

امصطفن راىم مصطفن ناجى47124 نغرب شيى 57.5ابن رشد ع بني 

امصطفن رمضان ذكرى عل47125 نغرب شيى 32ابن رشد ع بني 

امصطفن صالح دمحم دمحم حسن47126 نغرب شيى 106.5ابن رشد ع بني 

امصطفن مجدى صبىح عواد47127 نغرب شيى 58ابن رشد ع بني 

امصطفن دمحم بكر السيد السيد47128 نغرب شيى 114.5ابن رشد ع بني 

امصطفن دمحم سيد اسماعيل47129 نغرب شيى 116ابن رشد ع بني 

امصطفن دمحم عبدالعال مصطفن47130 نغرب شيى 113.5ابن رشد ع بني 

امصطفن دمحم فتىح دمحم47131 نغرب شيى 83.5ابن رشد ع بني 

 رجب دمحم47132
ن
امصطفن هان نغرب شيى 75.5ابن رشد ع بني 

امعاذ عبدهللا احمد فهيم47133 نغرب شيى 34.5ابن رشد ع بني 

امهاب احمد عبدالرحمن السيد47134 نغرب شيى 90ابن رشد ع بني 

امهاب سالمان عبدهللا سالمان47135 نغرب شيى 31ابن رشد ع بني 

امهاب دمحم سيد عبدالراضن عل47136 نغرب شيى 42.5ابن رشد ع بني 

ي47137
امؤمن صفوت عبدالحليم مصطفن نغرب شيى 97ابن رشد ع بني 

امؤمن مجدى دمحم دمحم حسن47138 نغرب شيى 91.5ابن رشد ع بني 

اميخائيل عادل مكرم جرجس47139 نغرب شيى 95ابن رشد ع بني 

امينا ساىمي فاروق عبدالسيد47140 نغرب شيى 34.5ابن رشد ع بني 

امينا ماجد مكرم حلقه47141 نغرب شيى 26ابن رشد ع بني 

امينا وحيد صموائيل غاىل47142 نغرب شيى 50ابن رشد ع بني 

ى حسيب يونان فرنسيس47143 انادر سي  نغرب شيى 38ابن رشد ع بني 

ي ابراهيم47144
 
ف شوق انورالدين اشر نغرب شيى !VALUE#ابن رشد ع بني 

اهاشم ياش هاشم دمحم47145 نغرب شيى 67.5ابن رشد ع بني 

 دمحم عبدالمنعم دمحم47146
ن
اهان نغرب شيى 38ابن رشد ع بني 

اهشام دمحم رمضان عثمان47147 نغرب شيى 55.5ابن رشد ع بني 

ن قاسم47148 اوليد محمود حسي  نغرب شيى 48.5ابن رشد ع بني 

ايىح دمحم محن  فرج47149 نغرب شيى 34.5ابن رشد ع بني 

ن احمد47150 ايحن  ايمن امي  نغرب شيى 118.5ابن رشد ع بني 

ايحن  دمحم سمي  دمحم47151 نغرب شيى 112.5ابن رشد ع بني 

ابسيطه- يشى وائل يشى السيد 47152 نغرب شيى 81.5ابن رشد ع بني 

ايوسف ابراهيم دمحم عبدالفتاح47153 نغرب شيى 131ابن رشد ع بني 

ي47154
ن
ايوسف احمد حسن عبدالشاق نغرب شيى 78.5ابن رشد ع بني 

ايوسف احمد فوزي عبدالسالم47155 نغرب شيى 64ابن رشد ع بني 

ايوسف احمد محمود السيد47156 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

ف كامل محروس 47157 ابسيطه- يوسف اشر نغرب شيى 81.5ابن رشد ع بني 

ايوسف السيد عبدالهادى عبدالعزيز47158 نغرب شيى 32ابن رشد ع بني 

ايوسف ايمن جمال عبدالسالم47159 نغرب شيى 89ابن رشد ع بني 

ابسيطه- يوسف بدر ابو المحاسن دمحم بدر 47160 نغرب شيى 100.5ابن رشد ع بني 

ايوسف تامر فهىم خليل47161 نغرب شيى 102.5ابن رشد ع بني 

ايوسف جابر سمي  جابر47162 نغرب شيى 113.5ابن رشد ع بني 



ايوسف حسن يوسف عباوى47163 نغرب شيى 100.5ابن رشد ع بني 

ايوسف خالد حسنن احمد47164 نغرب شيى 85.5ابن رشد ع بني 

ايوسف خالد رتيب حسن ابراهيم47165 نغرب شيى 34.5ابن رشد ع بني 

ايوسف خالد محمود دمحم محمود47166 نغرب شيى 81ابن رشد ع بني 

ايوسف رافت بدري حمدان47167 نغرب شيى 125ابن رشد ع بني 

ايوسف رضا صبىح احمد47168 نغرب شيى 118.5ابن رشد ع بني 

ايوسف سليمان دمحم علي حماد47169 نغرب شيى 98ابن رشد ع بني 

ابسيطه- يوسف سمي  ابراهيم داوود 47170 نغرب شيى 92ابن رشد ع بني 

ايوسف سيد دمحم التحيوي47171 نغرب شيى 128.5ابن رشد ع بني 

ايوسف شعبان سالم محمود47172 نغرب شيى 78.5ابن رشد ع بني 

ايوسف شعبان فايز عبدالحميد47173 نغرب شيى 127ابن رشد ع بني 

ى دمحم قطب ابراهيم47174 ايوسف صيى نغرب شيى 123.5ابن رشد ع بني 

ايوسف طارق سعيد دمحم عل47175 نغرب شيى 123.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عادل يىح حسن درويش47176 نغرب شيى 119ابن رشد ع بني 

ايوسف عبدالرشيد زنهاوي عبدالرشيد47177 نغرب شيى 103.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عزالعرب كمال فتوح47178 نغرب شيى 87.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عصام الجوهري مندور47179 نغرب شيى 130.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عصام عبدالجابر الشاعر47180 نغرب شيى 111.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عالء الدين محمود محمود47181 نغرب شيى 127.5ابن رشد ع بني 

ايوسف عل عبدالعظيم دمحم47182 نغرب شيى 129.5ابن رشد ع بني 

ايوسف فريد فوزي عبدالسالم47183 نغرب شيى 55.5ابن رشد ع بني 

ايوسف فوزى سيد عبدالفتاح عل47184 نغرب شيى 6.5ابن رشد ع بني 

ايوسف مجدى دمحم ابراهيم سليمان47185 نغرب شيى 37.5ابن رشد ع بني 

ايوسف محسن سيد سيد عفيفن47186 نغرب شيى 44.5ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم صابر علي47187 نغرب شيى 19ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم صالح رجب ابونار47188 نغرب شيى 68.5ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم عل كامل حسن47189 نغرب شيى 73ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم فرحات عواد حسن47190 نغرب شيى 58ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم فوزى مهدى سليمان47191 نغرب شيى 132.5ابن رشد ع بني 

ايوسف دمحم دمحم عبدالعزيز47192 نغرب شيى 73.5ابن رشد ع بني 

ن دمحم عبدالرحمن47193 ايوسف محمود امي  نغرب شيى 98ابن رشد ع بني 

ايوسف محمود عباس دمحم47194 نغرب شيى 88.5ابن رشد ع بني 

ايوسف ممدوح صديق عبدالعال47195 نغرب شيى 57ابن رشد ع بني 

ايوسف ناجى قطب عبدالمقصود47196 نغرب شيى 32ابن رشد ع بني 

ايوسف نارص دمحم عبدالغفار47197 نغرب شيى 85ابن رشد ع بني 

 صبىح عبده47198
ن
ايوسف هان نغرب شيى 109ابن رشد ع بني 

ايوسف هشام صالح عفيفن منصور47199 نغرب شيى 82.5ابن رشد ع بني 

ايوسف ياش دمحم عبدالتواب47200 نغرب شيى 104ابن رشد ع بني 

ايونس السيد عبدالهادى عبدالعزيز47201 نغرب شيى 81ابن رشد ع بني 

ابسيطه- ابراهيم احمد دمحم دمحم 47202 نغرب شيى 80االمام دمحم عبده ع بني 

 اسماعيل47203
ن
 كيالن

 
اابراهيم دسوق نغرب شيى 64االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم رجب عباس عبدالغفور47204 نغرب شيى 56االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم رزق جالل جاد47205 نغرب شيى 29.5االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم سيد عزت عبده47206 نغرب شيى 59االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم عماد احمد حافظ47207 نغرب شيى 29االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم دمحم اسماعيل طه47208 نغرب شيى 40االمام دمحم عبده ع بني 

اابراهيم نادى دمحم دمحم47209 نغرب شيى 31.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد ابراهيم احمد ابراهيم47210 نغرب شيى 23االمام دمحم عبده ع بني 

ى دمحم47211 ااحمد احمد الخضن نغرب شيى 33االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد ايهاب عبدالوهاب فهىم47212 نغرب شيى 69.5االمام دمحم عبده ع بني 



ااحمد جمال احمد محمود غزال47213 نغرب شيى 85االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد حازم احمد السيد47214 نغرب شيى 71االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد حسام ابو السعود عيد الوهاب47215 نغرب شيى 80االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد حسن سيد احمد47216 نغرب شيى 125االمام دمحم عبده ع بني 

 عبدالىح47217
 
ن شوق ااحمد حسي  نغرب شيى 97.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد حمدى عبدالمقصود عل احمد47218 نغرب شيى 93.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد خالد فتىح رمضان47219 نغرب شيى 58.5االمام دمحم عبده ع بني 

ي47220
ن
ااحمد رمضان سيد عنان نغرب شيى 70االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد سعد فؤاد ابو عزام47221 نغرب شيى 128.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد سعيد وهبه عبدالوهاب47222 نغرب شيى 115.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد سيد ابوالمجد دمحم47223 نغرب شيى 70االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد سيد فتىح دمحم47224 نغرب شيى 85.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد سيد فرحات عباس الشافع47225 نغرب شيى 10.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد صبىح دمحم ابراهيم الطوجن47226 نغرب شيى 60االمام دمحم عبده ع بني 

ى احمد محمود47227 ااحمد صيى نغرب شيى 23.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد صالح رشدى حسن47228 نغرب شيى 19.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد طارق سيد رفاع47229 نغرب شيى 105.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن اسماعيل47230 ااحمد عبدالباسط حسي  نغرب شيى 32.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عصام جمعه دمحم عل47231 نغرب شيى 14.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عالء دمحم عبدالحليم47232 نغرب شيى 33.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عل عبدالرحيم دمحم عبدهللا47233 نغرب شيى 53.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عل كامل عل47234 نغرب شيى 22.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عل دمحم عبدالفتاح47235 نغرب شيى 59.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عماد السيد محمود47236 نغرب شيى 39.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد عمرو عبدالواحد عبدالرؤف47237 نغرب شيى 58.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد مجدى عبدالجابر دمحم47238 نغرب شيى 85.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم ابوالوفا احمد47239 نغرب شيى 51االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالحميد47240 نغرب شيى 93.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالمنعم47241 نغرب شيى 93االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم47242 نغرب شيى 97.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم طلبه خليل سالمه47243 نغرب شيى 85االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم عباس الحسينن احمد47244 نغرب شيى 49.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم عبدالحميد موس موس47245 نغرب شيى 27.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم عبدالمتجل دمحم47246 نغرب شيى 31.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم فهىم سيد47247 نغرب شيى 50.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد دمحم كمال ابراهيم47248 نغرب شيى 51.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن47249 ااحمد محمود احمد عبدالمجيد حساني  نغرب شيى 98.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااحمد محمود دمحم سيد احمد47250 نغرب شيى 43االمام دمحم عبده ع بني 

اادم احمد عل جاد47251 نغرب شيى 32.5االمام دمحم عبده ع بني 

اادهم السيد محمود عل47252 نغرب شيى 116.5االمام دمحم عبده ع بني 

اادهم علي دمحم دمحم47253 نغرب شيى 53االمام دمحم عبده ع بني 

اادهم مجدى بيوىم عطية47254 نغرب شيى 92.5االمام دمحم عبده ع بني 

اادهم مصطفن كامل عباس47255 نغرب شيى 30االمام دمحم عبده ع بني 

ااسامه صابر السيد حسن47256 نغرب شيى 15االمام دمحم عبده ع بني 

ااسامه دمحم عبدالمنعم دمحم47257 نغرب شيى 66االمام دمحم عبده ع بني 

ن47258 ااسالم عادل وحيد حسي  نغرب شيى 55.5االمام دمحم عبده ع بني 

ااسالم عبدالحميد عبدالحميد عامر47259 نغرب شيى 30االمام دمحم عبده ع بني 

ااسالم دمحم يىح فاروق47260 نغرب شيى 18االمام دمحم عبده ع بني 

ى شحاته دمحم47261 االحسن فريد خي  نغرب شيى 94االمام دمحم عبده ع بني 

ى شحاته47262 ن فريد خي  االحسي  نغرب شيى 102.5االمام دمحم عبده ع بني 



االسيد احمد السيد احمد47263 نغرب شيى 86.5االمام دمحم عبده ع بني 

االسيد ساىمي السيد نض47264 نغرب شيى 111.5االمام دمحم عبده ع بني 

االسيد صالح السيد يوسف47265 نغرب شيى 52.5االمام دمحم عبده ع بني 

ي دمحم47266
ف دمحم حفنن اامي  اشر نغرب شيى 49.5االمام دمحم عبده ع بني 

اامي  مجدى عبدالحفيظ دمحم فرج47267 نغرب شيى 37االمام دمحم عبده ع بني 

اانور عادل انور عشم هللا47268 نغرب شيى 40االمام دمحم عبده ع بني 

اايمن دمحم السيد بدوي خاطر47269 نغرب شيى 47.5االمام دمحم عبده ع بني 

اايهاب سليمان عباس عبدالرازق47270 نغرب شيى 80.5االمام دمحم عبده ع بني 

اايهاب عل يوسف سيد47271 نغرب شيى 69.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابدر عامر محسن حامد محمود47272 نغرب شيى 8االمام دمحم عبده ع بني 

ابدر دمحم فتىحي عبدالمقصود دمحم47273 نغرب شيى 92االمام دمحم عبده ع بني 

ابسام محمود السيد محمود احمد47274 نغرب شيى 26.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابالل ابراهيم عل دمحم47275 نغرب شيى 27.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابالل عل صالح سيد بخيت47276 نغرب شيى 30االمام دمحم عبده ع بني 

ابالل مجدي علي دمحم47277 نغرب شيى 78.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابالل دمحم ابراهيم دمحم عبده47278 نغرب شيى 42.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابالل ياش دمحم ابراهيم47279 نغرب شيى 78.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابلتاجى ايمن بلتاجى عبدالعال47280 نغرب شيى 27.5االمام دمحم عبده ع بني 

 جمال حلىم فانوس47281
ن
اتون نغرب شيى 23.5االمام دمحم عبده ع بني 

اجابر دمحم جابر حسن47282 نغرب شيى 36.5االمام دمحم عبده ع بني 

 عبدالننى سيد47283
ن
احازم هان نغرب شيى 33.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن47284 احسام رضا ابراهيم حافظ حسي  نغرب شيى 60االمام دمحم عبده ع بني 

احسن احمد دمحم شبل الشيخ47285 نغرب شيى 45.5االمام دمحم عبده ع بني 

احسن رجب احمد حسن47286 نغرب شيى 49االمام دمحم عبده ع بني 

احسن عبدهللا عل عبدهللا دمحم47287 نغرب شيى 87االمام دمحم عبده ع بني 

احسن دمحم حسن منجد47288 نغرب شيى 46االمام دمحم عبده ع بني 

 حسن الشناوي47289
ن
احسن هان نغرب شيى 131االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم جوده47290 ن ياش حسي  احسي  نغرب شيى 31.5االمام دمحم عبده ع بني 

احلىم رضا حلىم سالم دمحم47291 نغرب شيى 56.5االمام دمحم عبده ع بني 

احمدى ايهاب حمدى عبدالرحمن47292 نغرب شيى 65.5االمام دمحم عبده ع بني 

احمزه دمحم دمحم فكرى دمحم47293 نغرب شيى 111.5االمام دمحم عبده ع بني 

اخالد دمحم زكريا دمحم47294 نغرب شيى 128.5االمام دمحم عبده ع بني 

يف رشاد عبدالجواد47295 ارشاد شر نغرب شيى 91االمام دمحم عبده ع بني 

ارشاد مختار رشاد مختار47296 نغرب شيى 46.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازكريا عبدالعظيم زكريا عبدالعظيم دمحم47297 نغرب شيى 122االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد احمد بخيت عبدالحكيم47298 نغرب شيى 82.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد احمد شعراوى دمحم47299 نغرب شيى 114االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد احمد عبدالحميد متوىل47300 نغرب شيى 96.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد اسامة عبدالرحمن عباس دمحم47301 نغرب شيى 30.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد اسالم عبدالعزيز عبدالفتاح47302 نغرب شيى 96.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد السيد احمد مرسي47303 نغرب شيى 106.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد السيد دمحم عبدالعزيز دمحم47304 نغرب شيى 33.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن47305 ن دمحم حسني  ازياد حسني  نغرب شيى 57.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد حمدي عبدالفتاح هاشم47306 نغرب شيى 82االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد سالم حسام الدين عبدالفتاح47307 نغرب شيى 79.5االمام دمحم عبده ع بني 

وك سيد عفيفن47308 ازياد طاهر ميى نغرب شيى 103.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد عبدالوهاب جوده عبدالوهاب47309 نغرب شيى 119.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد قناوى يوسف عبدالعزيز عل47310 نغرب شيى 71.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد دمحم جوده ابراهيم السيد47311 نغرب شيى 59.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد دمحم سيد امام47312 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 



ازياد دمحم عاصم دمحم47313 نغرب شيى 67.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد دمحم مصطفن سيد مصطفن47314 نغرب شيى 73.5االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد محمود حسن دمحم47315 نغرب شيى 123االمام دمحم عبده ع بني 

ابسيطه- زياد وائل عثمان حسن الزيات 47316 نغرب شيى 57االمام دمحم عبده ع بني 

ازياد وائل محمود عل47317 نغرب شيى 55االمام دمحم عبده ع بني 

اسعد ابراهيم سعد ابراهيم47318 نغرب شيى 72.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسعد احمد سعد دمحم47319 نغرب شيى 24االمام دمحم عبده ع بني 

اسعيد احمد سعيد سيد47320 نغرب شيى 45االمام دمحم عبده ع بني 

اسعيد مصطفن فتىح سند47321 نغرب شيى 18.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسليم دمحم سليم عبدالغفار47322 نغرب شيى 110االمام دمحم عبده ع بني 

اسمي  محمود امام خليل47323 نغرب شيى 47.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيد رضا سيد قرش47324 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 

اسيد دمحم سيد دمحم احمد47325 نغرب شيى 20.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيد ياش عبدالصادق عبدالصادق47326 نغرب شيى 7.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف احمد شحاته عبدالوهاب عل47327 نغرب شيى 18.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف احمد صالح محمود47328 نغرب شيى 72.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف حسن عل حسن47329 نغرب شيى 20.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف حيدر راسم دمحم حجاج47330 نغرب شيى 128.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف عاطف رجب خليفه47331 نغرب شيى 54االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف عبدالحميد رزق عبدالوهاب47332 نغرب شيى 68.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف دمحم عبدالعظيم عبدالتواب47333 نغرب شيى 52.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف دمحم دمحم دمحم موس47334 نغرب شيى 28.5االمام دمحم عبده ع بني 

اسيف محمود صالح الدين مصطفن47335 نغرب شيى 25االمام دمحم عبده ع بني 

اشادى عبدالحميد رزق عبدالوهاب47336 نغرب شيى 60.5االمام دمحم عبده ع بني 

اشادى يشى حسن سيد محمود47337 نغرب شيى 21االمام دمحم عبده ع بني 

ف شعبان دمحم47338 اشعبان اشر نغرب شيى 25االمام دمحم عبده ع بني 

اشهاب وليد دمحم راضن عبدالعاىط47339 نغرب شيى 29.5االمام دمحم عبده ع بني 

ى دمحم السيد47340 ى دمحم صيى اصيى نغرب شيى 26.5االمام دمحم عبده ع بني 

اصالح سعيد صالح الدين سعيد دمحم47341 نغرب شيى 28االمام دمحم عبده ع بني 

يف احمد السيد47342 اضياء شر نغرب شيى 91.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعادل محمود عبدالسميع دمحم ابو زيد47343 نغرب شيى 21.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالخالق رضا عبدالخالق عوده47344 نغرب شيى 76االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم فرج ابراهيم47345 نغرب شيى 62االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن احمد اسماعيل دمحم47346 نغرب شيى 73االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن ايمن سعدالدين علي47347 نغرب شيى 50االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن حسام عبدالرحمن احمد ترىك47348 نغرب شيى 20.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن خالد دمحم اسماعيل47349 نغرب شيى 39االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن سعيد ابو الوفا احمد47350 نغرب شيى 50االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن طارق مهران حسن47351 نغرب شيى 78.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن عاطف دمحم ابراهيم الطوجن47352 نغرب شيى 13االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن عمرو دمحم محمود دمحم47353 نغرب شيى 108االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالدايم دمحم47354 نغرب شيى 50االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز محمود احمد47355 نغرب شيى 20االمام دمحم عبده ع بني 

ن47356 اعبدالرحمن دمحم فاروق دمحم حساني  نغرب شيى 34.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن محمود صادق جاد47357 نغرب شيى 55االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن منصور شندى عل47358 نغرب شيى 36.5االمام دمحم عبده ع بني 

 انور احمد ابراهيم47359
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى 74.5االمام دمحم عبده ع بني 

 رافت عبدالمقصود محمود47360
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى 31االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن هشام محمود احمد47361 نغرب شيى 78االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالرحمن وائل فهيم عبداللطيف47362 نغرب شيى 60االمام دمحم عبده ع بني 



ابسيطه- عبدالرحمن ياش خميس جمعه بدوى 47363 نغرب شيى 63.5االمام دمحم عبده ع بني 

ي عبدالعظيم علي47364
اعبدالعظيم مصطفن نغرب شيى 100االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدالمحسن47365 نغرب شيى 46االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالاله احمد عبدالاله قطب47366 نغرب شيى 53االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدهللا دمحم احمد احمد47367 نغرب شيى 70.5االمام دمحم عبده ع بني 

ي دمحم47368 اعبدهللا دمحم عبدالننى نغرب شيى 67.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدهللا دمحم عل ابراهيم47369 نغرب شيى 39االمام دمحم عبده ع بني 

ن47370  عبدهللا رمضان حساني 
ن
اعبدهللا هان نغرب شيى 115االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدهللا ياش كمال دمحم عبدهللا47371 نغرب شيى 98.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن47372 اعبدهللا يىح دمحم حسي  نغرب شيى 69.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالمنعم شاكر عبدالمنعم حسن47373 نغرب شيى 76.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالوهاب عل عبدالوهاب عبدالعزيز47374 نغرب شيى 101االمام دمحم عبده ع بني 

اعبدالوهاب مصطفن عبدالعزيز محمود احمد47375 نغرب شيى 120االمام دمحم عبده ع بني 

اعالء الدين ايمن بلتاجى عبدالعال47376 نغرب شيى 17االمام دمحم عبده ع بني 

اعل احمد عل حسان دمحم47377 نغرب شيى 56.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعل احمد عيد عواد47378 نغرب شيى 42.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن حماد47379 اعل عصام حسي  نغرب شيى 41االمام دمحم عبده ع بني 

اعل عمرو دمحم طه47380 نغرب شيى 40.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعل دمحم السيد يوسف47381 نغرب شيى 119االمام دمحم عبده ع بني 

اعل دمحم عل صديق47382 نغرب شيى 127.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعل دمحم عل عبدالجيد47383 نغرب شيى 56االمام دمحم عبده ع بني 

اعماد الدين نارص دمحم احمد السعيد47384 نغرب شيى 79.5االمام دمحم عبده ع بني 

 رشاد عبدالعظيم عبدالرحمن47385
ن
اعماد هان نغرب شيى 14.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمار وليد الشحات دمحم47386 نغرب شيى 115.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر احمد مصطفن عبدالحميد47387 نغرب شيى 131.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر اسماعيل عفيفن عل47388 نغرب شيى 63.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم احمد47389 اعمر االمي  نغرب شيى 127.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر رافت ابراهيم عل مرس47390 نغرب شيى 67االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر سلطان كامل سليمان نصار47391 نغرب شيى 79.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر عاطف رمضان عبدالفتاح47392 نغرب شيى 95االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر عبداللطيف عبدالسالم فرج سليمان47393 نغرب شيى 53االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر عبدالمنعم فتىح عامر47394 نغرب شيى 104.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر عرنى عبدالعزيز السيد47395 نغرب شيى 77.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر دمحم جمعه احمد47396 نغرب شيى 42.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح47397 نغرب شيى 102.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر دمحم عبدالرحمن دمحم47398 نغرب شيى 40.5االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر دمحم فوزى مصطفن47399 نغرب شيى 33االمام دمحم عبده ع بني 

اعمر محمود فتىح عبدالوهاب47400 نغرب شيى 86االمام دمحم عبده ع بني 

ن47401 اعمر نارص جابر حسني  نغرب شيى 33االمام دمحم عبده ع بني 

اعمرو سعيد عل احمد47402 نغرب شيى 100االمام دمحم عبده ع بني 

يد47403 ن اعمرو دمحم الشهاوى ابو الي  نغرب شيى 61االمام دمحم عبده ع بني 

اعمرو مصطفن خليل عبدالقادر47404 نغرب شيى 101.5االمام دمحم عبده ع بني 

افارس ابراهيم عطا محمود47405 نغرب شيى 68االمام دمحم عبده ع بني 

افارس احمد دمحم ابراهيم سيد47406 نغرب شيى 34.5االمام دمحم عبده ع بني 

افارس ايمن جمال سيد47407 نغرب شيى 55االمام دمحم عبده ع بني 

افارس حماده عل حموده47408 نغرب شيى 66االمام دمحم عبده ع بني 

افتىح ابراهيم عل احمد47409 نغرب شيى 74.5االمام دمحم عبده ع بني 

افتىح عادل ادهم دمحم47410 نغرب شيى 82االمام دمحم عبده ع بني 

افريد عل دمحم اسماعيل حسن47411 نغرب شيى 17.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن طه احمد47412 اكريم حسي  نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 



اكريم سيد دمحم عواد47413 نغرب شيى 70االمام دمحم عبده ع بني 

اكريم صبىح دمحم ابراهيم الطوجن47414 نغرب شيى 91االمام دمحم عبده ع بني 

اكريم دمحم مسعد جابر47415 نغرب شيى 93االمام دمحم عبده ع بني 

اكمال دمحم كمال حسن47416 نغرب شيى 106.5االمام دمحم عبده ع بني 

اكمال محمود كمال حسن47417 نغرب شيى 19.5االمام دمحم عبده ع بني 

ابسيطه- مارفن مايكل ابراهيم بطرس 47418 نغرب شيى 74االمام دمحم عبده ع بني 

امازن سامح صبىحي عبدالحفيظ47419 نغرب شيى 65.5االمام دمحم عبده ع بني 

امازن سعد سيد عباس دمحم47420 نغرب شيى 70االمام دمحم عبده ع بني 

امازن عادل سيد السيد47421 نغرب شيى 123.5االمام دمحم عبده ع بني 

امازن عادل فهىمي عبدالرازق امنة47422 نغرب شيى 106االمام دمحم عبده ع بني 

امازن دمحم السيد توفيق47423 نغرب شيى 57.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ابراهيم احمد ابراهيم47424 نغرب شيى 40االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ابراهيم عبدالحليم عبدالرؤف قنصوه47425 نغرب شيى 50.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ابراهيم فهىم دياب47426 نغرب شيى 60االمام دمحم عبده ع بني 

ى دمحم47427 ادمحم احمد الخضن نغرب شيى 46.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد سعيد عبدالمحسن عبدالغنن47428 نغرب شيى 59.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد سيد دمحم47429 نغرب شيى 80.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد شاكر عطيه الصيفن47430 نغرب شيى 87.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد عل احمد عل47431 نغرب شيى 78االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد فاروق دمحم عبدالرحمن47432 نغرب شيى 100االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد كمال دمحم47433 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم احمد دمحم زين47434 نغرب شيى 82االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم اسماعيل حسن عايد عوده47435 نغرب شيى 60.5االمام دمحم عبده ع بني 

ف اسعد عل47436 ادمحم اشر نغرب شيى 101االمام دمحم عبده ع بني 

ن الشعراوى47437 ف دمحم حسي  ادمحم اشر نغرب شيى 36.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم اسماعيل47438 ادمحم الحسي  نغرب شيى 114االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم السعيد متوىلي دمحم47439 نغرب شيى 132.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ايمن دمحم عبداللطيف47440 نغرب شيى 73االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ايهاب عبدالوهاب فهىم47441 نغرب شيى 48.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم بدر دمحم سيد47442 نغرب شيى 21.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم حامد السعيد وهبه47443 نغرب شيى 130االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم حسن ابراهيم عبدهللا47444 نغرب شيى 45االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم حسن مكرم دمحم47445 نغرب شيى 106االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم خالد دمحم احمد47446 نغرب شيى 86.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم رضا محمود ابراهيم47447 نغرب شيى 76.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم سليمان دمحم راغب47448 نغرب شيى 69االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم سيد ابراهيم محمود47449 نغرب شيى 82االمام دمحم عبده ع بني 

 ابراهيم47450
 
ادمحم سيد كمال دسوق نغرب شيى 72االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم صابر محروس طه عل47451 نغرب شيى 29.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم طارق حبيب احمد47452 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم طارق عبدالسميع عبدالمنعم47453 نغرب شيى 83.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم طارق دمحم عبدالتواب47454 نغرب شيى 61.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم طارق دمحمي عبداللطيف47455 نغرب شيى 127االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عادل محن  دمحم عبدالحميد47456 نغرب شيى 107االمام دمحم عبده ع بني 

ابسيطه- دمحم عبدالرحمن دمحم احمد 47457 نغرب شيى 86.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عبدالرحمن دمحم حكمت دمحم47458 نغرب شيى 34االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عبدالعظيم شعبان عبدالعظيم اسماعيل47459 نغرب شيى 46االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عبدالعليم رمضان عبدالهادى السيد47460 نغرب شيى 42.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عبدالنارص اسماعيل عبدالحميد47461 نغرب شيى 66.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عل عبدهللا مرس47462 نغرب شيى 81.5االمام دمحم عبده ع بني 



قاوى47463 ادمحم عماد السيد دمحم الشر نغرب شيى 26االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم47464 ادمحم عماد امي  نغرب شيى 24االمام دمحم عبده ع بني 

ابسيطه- دمحم عماد سمي  السيد 47465 نغرب شيى 62االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عمرو حامد منصور حامد47466 نغرب شيى 41.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عواد دمحم عواد47467 نغرب شيى 26.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم فؤاد دمحم دمحم حزين47468 نغرب شيى 107االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم فتىح خطاب السيد47469 نغرب شيى 54االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم فتىح مغاورى دمحم47470 نغرب شيى 46االمام دمحم عبده ع بني 

ي عبدالفتاح ابراهيم47471
ادمحم لطفن نغرب شيى 75االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم دمحم محمود احمد47472 نغرب شيى 75االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم محمود السيد سالم47473 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم محمود عبدهللا عيسوى47474 نغرب شيى 43.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم محمود دمحم ابراهيم47475 نغرب شيى 31.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم محمود دمحم بهجت47476 نغرب شيى 85.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم محمود دمحم دمحم سيد احمد47477 نغرب شيى 77االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم مصطفن السيد محمود47478 نغرب شيى 87.5االمام دمحم عبده ع بني 

 عبدالعظيم شعبان47479
ن
ادمحم هان نغرب شيى 36.5االمام دمحم عبده ع بني 

 دمحم عبدالتواب دمحم47480
ن
ادمحم هان نغرب شيى 130.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم هشام فتىح دمحم47481 نغرب شيى 31االمام دمحم عبده ع بني 

ي47482 ادمحم وليد سعيد عبدالننى نغرب شيى 38االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم وليد دمحم محمود47483 نغرب شيى 67االمام دمحم عبده ع بني 

ن عل 47484 ابسيطه- دمحم ياش احمد حسي  نغرب شيى 84.5االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم ياش محمود ابراهيم47485 نغرب شيى 29االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم يوسف دمحم يوسف الشحرى47486 نغرب شيى !VALUE#االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود ابراهيم شعبان ابراهيم احمد47487 نغرب شيى 21االمام دمحم عبده ع بني 

ف نور الدين فهىم47488 امحمود اشر نغرب شيى 17.5االمام دمحم عبده ع بني 

ي علي47489 امحمود امام عبدالننى نغرب شيى 29االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود ايهاب عبدالوهاب فهىم47490 نغرب شيى 46االمام دمحم عبده ع بني 

ن ابو العال47491 امحمود خالد حسي  نغرب شيى 40االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود سعد فؤاد طه47492 نغرب شيى 44.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود سعيد عبدالعزيز غريب47493 نغرب شيى 26.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود صالح محمود ابراهيم47494 نغرب شيى 63.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود عادل عبدالمنعم دمحم47495 نغرب شيى 65.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود عمرو عبدالعليم عبدالموجود47496 نغرب شيى 54االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود لطفن محمود حسن النجار47497 نغرب شيى 26االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود دمحم سيد احمد دمحم47498 نغرب شيى 57.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود دمحم عبدالموجود الصديق47499 نغرب شيى 96االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود دمحم عل احمد47500 نغرب شيى 93.5االمام دمحم عبده ع بني 

47501
 
امحمود دمحم فوزى دسوق نغرب شيى 96.5االمام دمحم عبده ع بني 

امحمود دمحم محمود محمود عاشور47502 نغرب شيى 118االمام دمحم عبده ع بني 

امروان حمدى دمحم سيد47503 نغرب شيى 95االمام دمحم عبده ع بني 

امروان عل دمحم محمود47504 نغرب شيى 40.5االمام دمحم عبده ع بني 

امروان عماد فتىح دمحم بدر47505 نغرب شيى 80االمام دمحم عبده ع بني 

امروان كرم عل توفيق47506 نغرب شيى 55.5االمام دمحم عبده ع بني 

امروان دمحم عبدالمنعم دمحم47507 نغرب شيى 77.5االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن حسن ابو العال عبدالرسول47508 نغرب شيى 80االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن سعد دمحم عبدالرؤوف47509 نغرب شيى 87.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن السيد47510  سيد حسي 
امصطفن نغرب شيى 80االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن صبىح محروس عبدالعاىط47511 نغرب شيى 27االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن عادل احمد فج النور دمحم47512 نغرب شيى 69.5االمام دمحم عبده ع بني 



امصطفن عيد رجب عبدالموىل47513 نغرب شيى 54.5االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن فكرى ابراهيم فرج47514 نغرب شيى 37.5االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن قدرى مرزوق عل دمحم47515 نغرب شيى 113.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم شحاته47516 امصطفن دمحم حساني  نغرب شيى 64.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن عواد47517 امصطفن دمحم حسي  نغرب شيى 41االمام دمحم عبده ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن ابراهيم47518 نغرب شيى 93.5االمام دمحم عبده ع بني 

47519
ن
 دمحم الوردان

ن
امعاذ الوردان نغرب شيى 98االمام دمحم عبده ع بني 

امعاذ حسام احمد احمد47520 نغرب شيى 87االمام دمحم عبده ع بني 

امعاذ سيد عبدالسميع دمحمى47521 نغرب شيى 86االمام دمحم عبده ع بني 

امهاب ضياءالدين القطب شحاته47522 نغرب شيى 92االمام دمحم عبده ع بني 

امهند ابراهيم عبدالمجيد سعد عبدالمجيد47523 نغرب شيى 95.5االمام دمحم عبده ع بني 

امؤمن حماده كامل دمحم47524 نغرب شيى 55االمام دمحم عبده ع بني 

امؤمن سيد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن47525 نغرب شيى 32االمام دمحم عبده ع بني 

ي عطيه47526
 
انجم السيد شوق نغرب شيى 39.5االمام دمحم عبده ع بني 

انجم راشد دمحم نجم47527 نغرب شيى 34.5االمام دمحم عبده ع بني 

ف47528 اهالل احمد عبدهللا شر نغرب شيى 32االمام دمحم عبده ع بني 

اهالل رمضان ممدوح ابراهيم47529 نغرب شيى 18.5االمام دمحم عبده ع بني 

اهيثم وليد طه السيد47530 نغرب شيى 66االمام دمحم عبده ع بني 

اوائل جمال عفيفن منصور47531 نغرب شيى 29.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن دمحم عثمان مبارك47532 اياسي  نغرب شيى 66.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايىح حسن دمحم عبدالىحي47533 نغرب شيى 32االمام دمحم عبده ع بني 

ايشي جمال يشي حافظ47534 نغرب شيى 54.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايسن دمحم يسن فاضل47535 نغرب شيى 87االمام دمحم عبده ع بني 

ايوساب اكرم صالح خلة47536 نغرب شيى 95االمام دمحم عبده ع بني 

ن عبدالمعبود47537 ايوسف احمد حسي  نغرب شيى 67.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف احمد عبدالعزيز حسن47538 نغرب شيى 77االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف احمد يوسف طه47539 نغرب شيى 48االمام دمحم عبده ع بني 

47540
 
ايوسف السيد دمحم عبدالباق نغرب شيى 90.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن47541 ايوسف ايمن دمحم دمحم حسي  نغرب شيى 90االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف ايهاب مغاورى دمحم عثمان47542 نغرب شيى 124االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف حامد صبىحي حامد دمحم47543 نغرب شيى 50االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف خالد مصطفن دمحم47544 نغرب شيى 131.5االمام دمحم عبده ع بني 

ى عويس47545 يف خي  ايوسف شر نغرب شيى 39االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف صديق صادق جاد47546 نغرب شيى 27االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف طارق دمحم زايد محمود47547 نغرب شيى 79.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عبدالحميد رجب عبدالعظيم47548 نغرب شيى 48االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عبدالغفار حجاج يوسف47549 نغرب شيى 96االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عبدهللا سليمان عبدالغفار47550 نغرب شيى 91.5االمام دمحم عبده ع بني 

بينن47551 ايوسف عماد السيد السيد الشر نغرب شيى 59.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عماد السيد محمود47552 نغرب شيى 49االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عماد عبدالعال عبدالعزيز47553 نغرب شيى 77االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عمران دمحم عمران47554 نغرب شيى 100االمام دمحم عبده ع بني 

ن47555 ايوسف عمرو عل امي  نغرب شيى 81االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف عيد محمود ابراهيم47556 نغرب شيى 82.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم ابراهيم جوده شحات47557 نغرب شيى 96االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم ابو السعود رشدى مصطفن47558 نغرب شيى 59.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن السيد47559 ايوسف دمحم امي  نغرب شيى 33االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم جمال السيد47560 نغرب شيى 107االمام دمحم عبده ع بني 

 محيفض47561
ن
ايوسف دمحم رجب فرجان نغرب شيى 83.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم صالح سيد رزق47562 نغرب شيى 84االمام دمحم عبده ع بني 



ن فريد47563 ايوسف دمحم صالح حساني  نغرب شيى 69.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم عفيفن دمحم47564 نغرب شيى 14.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم عل دمحم الحفناوى47565 نغرب شيى 122.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم دمحم عبدالحليم47566 نغرب شيى 86االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف دمحم معوض عبدالعال47567 نغرب شيى 118االمام دمحم عبده ع بني 

 دمحم 47568
 
ابسيطه- يوسف محمود دمحم دسوق نغرب شيى 108.5االمام دمحم عبده ع بني 

ايوسف مصباح عبداللطيف مصطفن47569 نغرب شيى 64.5االمام دمحم عبده ع بني 

اابانوب جاد السيد بخيت كرلس47570 نغرب شيى 32.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يوس47571 اابانوب عاطف محروس كي  نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابانوب عماد بطرس مرقص47572 نغرب شيى 70عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم احمد ابراهيم عبدالحفيظ الطنطاوي47573 نغرب شيى 88.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47574 اابراهيم حامد ابراهيم دمحم الحبينى نغرب شيى 46.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم سعد السيد دمحم عقيلة47575 نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم عبدالمعط ابراهيم عبدالمعط فرج47576 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم دمحم حامد عامر عبدالجليل47577 نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم دمحم حسن دمحم ابراهيم47578 نغرب شيى 112عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم دمحم سيد حسن عشان47579 نغرب شيى 76.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم دمحمعيد دمحم عبدالرحمن47580 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد اسامه دمحم عل رضوان47581 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف سعد عبدالعزيز عل47582 ااحمد اشر نغرب شيى 111.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف هاشم عبدالعزيز شديد47583 ااحمد اشر نغرب شيى 39.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد اكراىم احمد سيد عبود47584 نغرب شيى 44عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد الشاذىل بكرى الشاذىل السيد47585 نغرب شيى 79عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد ايمن احمد محمود عبدالوهاب47586 نغرب شيى 99عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد ايمن دمحم علي عبدربه47587 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد بدوي عبدالمنعم خليفة علي47588 نغرب شيى 81.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد تامر بكر محمود حسن47589 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد جمال زىك احمد حماد47590 نغرب شيى 48.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد حاتم فؤاد دمحم عبدالحميد47591 نغرب شيى 41.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد حسن اسماعيل حسن اسماعيل47592 نغرب شيى 92عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد حسن عبدالفتاح توفيق حسن47593 نغرب شيى 97.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد حسن كامل دمحم عبدالرسول47594 نغرب شيى 64عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد خالد احمد ابراهيم مرس47595 نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ى خلف عل احمد47596 ااحمد خي  نغرب شيى 114عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد رمضان دمحم عبدالمنعم احمد47597 نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن سالمة دمحم47598 ااحمد رياض حسي  نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد سالم عبدالرازق سالم ابراهيم47599 نغرب شيى 59.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد سعيد سيد احمد عبدهللا احمد47600 نغرب شيى 52.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي عبدالمعط47601
ااحمد سعيد عطا عفيفن نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد سعيد فهىم دمحم احمد47602 نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي زىك47603
ااحمد سمي  حسنن نغرب شيى 34عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد سيد عبدالعظيم يوسف غنيم47604 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي حسن احمد47605 ااحمد سيد عبدالننى نغرب شيى 91.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد سيد محمود محمود دمحم مكرم47606 نغرب شيى 73.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد شعبان عزت عبدالحميد سيد احمد47607 نغرب شيى 107.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد صالح عبدالحفيظ رشوان محمود47608 نغرب شيى 19عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عبدالننى محمود سيد هالل47609 نغرب شيى 107.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عبدالهادى السيد دمحم47610 نغرب شيى 106عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عصام دمحم دمحم شحاته47611 نغرب شيى 66عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عطية دمحم الغريب عطية احمد47612 نغرب شيى 107.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ن عبدالجواد دمحم47613 ااحمد عل حسي  نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47614 ااحمد عل دمحم حامد حسي  نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عل محمود فتح هللا يوسف47615 نغرب شيى 69عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عماد احمد ابراهيم دمحم47616 نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 عبدالقادر علي47617
ن ااحمد عيد حسي  نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد عيد صالح سليم عليوة47618 نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد مجدى دمحم الحسينن دمحم احمد47619 نغرب شيى 125عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد محسن عبدالمنعم عل دمحم47620 نغرب شيى 131.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم احمد سعيد محمود47621 نغرب شيى 121عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم احمد سليمان عبدالحافظ47622 نغرب شيى 73.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم السيد صابر فرغلي47623 نغرب شيى 71عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47624 ااحمد دمحم السيد عبداللطيف ابوالعني  نغرب شيى 119عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم توفيق الرفاعي عبدالرحيم47625 نغرب شيى 24.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن موس47626 ااحمد دمحم رمزي حسي  نغرب شيى 116عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم سعد السيد عبدالاله47627 نغرب شيى 90عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم سيد خليفه خطيب47628 نغرب شيى 75عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم عبدالعظيم عطية السيد47629 نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47630 ااحمد دمحم عبدالغفار حسني  نغرب شيى 27.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد دمحم نفادي سليم احمد47631 نغرب شيى 29عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن ابراهيم47632 ااحمد محمود العرب حسي  نغرب شيى 109.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد محمود دمحم عبدالموىل47633 نغرب شيى 87.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد مصطفن السيد عبدالعظيم بدر47634 نغرب شيى 43عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد مهدى عزالعرب مرزوق عزالعرب47635 نغرب شيى 90.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد نض رشاد عل متوىل47636 نغرب شيى 126.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47637
ي عبدالمنعم عبدالغنن

ن
ااحمد هان نغرب شيى 75عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد وائل ساىمي السيد فرحات47638 نغرب شيى 125عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد وائل صبىح عل السيد47639 نغرب شيى 27عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااحمد وجيه السيد دمحم الهادى47640 نغرب شيى 92عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن محمود47641  حسي 
ااحمد وليد مصطفن نغرب شيى 113عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ا احمد موسي ابراهيم موس ادهم 47642 نغرب شيى 95.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اادهم احمد دمحم علي عبدالجواد47643 نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اادهم احمد محمود السيد رضوان47644 نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اادهم سيد احمد دمحمى ابراهيم47645 نغرب شيى 63عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اادهم سيد محمود خلف عليوة47646 نغرب شيى 33عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 دمحم47647
 
 دمحم عبدالباق

 
اادهم عبدالباق نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47648 اادهم دمحم عبدالحميد احمد حساني  نغرب شيى 69.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اارسانيوس جورج ميالد جرجس ابراهيم47649 نغرب شيى 86.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسامه الباز عبدالخالق عبدالعظيم الباز47650 نغرب شيى 23عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسامه جمال فتىحي بكري عوض47651 نغرب شيى 106.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسامه منصور هاشم احمد عبدالحافظ47652 نغرب شيى 14.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن نض ابراهيم47653 ااسالم ابراهيم حسي  نغرب شيى 34.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم احمد كمال عباس حسن47654 نغرب شيى 111عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم سعد سيد احمد ابراهيم47655 نغرب شيى 110عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم سليمان سليمان عبدهللا47656 نغرب شيى 59.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم عماد دمحم سمي  نبوى47657 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم دمحم عبدالعظيم عبدالعظيم شحاته47658 نغرب شيى 99عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسماعيل ساىم اسماعيل صالح اسماعيل47659 نغرب شيى 75.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن محجوب47660 ن امي  يف حسي  ف شر ااشر نغرب شيى 89.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف عادل مصطفن عبدالعزيز احمد47661 ااشر نغرب شيى 34عمر بن عبدالعزيز ع بني 

االحسن السيد حامد عبدالفتاح السيد47662 نغرب شيى 131.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ن السيد حامد عبدالفتاح السيد47663 االحسي  نغرب شيى 128عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 ابراهيم فرج47664
 
 محمود الدسوق

 
االدسوق نغرب شيى 78.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

االمهدى رجب دمحم عبدالرحمن47665 نغرب شيى 62.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اامي  انور يعقوب سعد بشارة47666 نغرب شيى 106.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اامي  دمحم دمحم السيد عبدالمعطي47667 نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اامي  وسام عبدالمنعم ابراهيم االشقر47668 نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اانس امي  نجدى دمحم عقيله47669 نغرب شيى 120عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اانطونيوس ايهاب ناصح مسعد قالده47670 نغرب شيى 124عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اانطونيوس سامح سمعان خليل مخائيل47671 نغرب شيى 120عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اانطونيوس نشات فايز ذىك47672 نغرب شيى 84.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااياد عصام مصباح دمحم السيد47673 نغرب شيى 106عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااياد مصطفن كامل عبدالمحسن طلبه47674 نغرب شيى 51.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اايهاب بهاء نض دمحم السيد47675 نغرب شيى 103.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اباسم عبدالهادي دمحم عبدالهادي حجازي47676 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن فتح هللا دمحم عبدالفتاح47677 ابدر الحسي  نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابدر الدين دمحم عبدالرشيد شحاتة47678 نغرب شيى 66.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابدر عل بدر عل47679 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي عمر سالم47680
ن
ي بسيون

ن
ي هان

ن
ابسيون نغرب شيى 22.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابالل احمد محمود عبدالعزيز دمحم47681 نغرب شيى 102.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابالل دمحم عبدالحكيم دمحم عمر47682 نغرب شيى 25.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابالل محمود فرج ابراهيم عمر47683 نغرب شيى 111عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47684
ابالل وليد دمحم شعبان مصطفن نغرب شيى 41عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابيشوى حليم عيادى رياض مسيحه47685 نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابيشوى مجدى كمال سيدهم خليل47686 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابيشوي نادي اسعد مجلي47687 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 رمسيس عجاينى جيد شلنى47688
ن
اتون نغرب شيى 41عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجان وليد سمي  ابو الحلقان صديق47689 نغرب شيى 33.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجرجس ابراهيم عياد رياض مسيحه47690 نغرب شيى 90.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجرجس باسم سمي  اسعد عطا هللا47691 نغرب شيى 55عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجمال فايز عبدالرؤوف عبدالقادر47692 نغرب شيى 29.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجورج سند سعد سعيد سعد47693 نغرب شيى 112.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اجون سعيد عبدهللا عزيز عطيه47694 نغرب شيى 95عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احامد محمود حامد دمحم عطية47695 نغرب شيى 83.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسام جمعه دمحم عباس دمحم47696 نغرب شيى 44.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن سالم47697 احسام دمحم عبدالفتاح حسني  نغرب شيى 66عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسام محمود رجب يوسف طلب47698 نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسن احمد دمحم عبدالعليم47699 نغرب شيى 62عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسن عبدالنارص حسن ابراهيم سيد47700 نغرب شيى 60.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسن عمرو حسن دمحم فؤاد47701 نغرب شيى 104.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن 47702 ابسيطه- حسن وليد حسن احمد حسي  نغرب شيى 78عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي ابراهيم ابراهيم47703
ي دمحم حسنن

احسنن نغرب شيى 117عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن سامح حسن دمحم ابو زيد47704 احسي  نغرب شيى 18عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 حسن علي47705
ن ن دمحم حسي  احسي  نغرب شيى 100عمر بن عبدالعزيز ع بني 

47706
ن
ن قرن ن دمحم حسي  احسي  نغرب شيى 52.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احمدى احمد حمدى دمحم47707 نغرب شيى 90.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احمدى نزيه جمعة فرج جمعة47708 نغرب شيى 9.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احمزه احمد متوىل دمحم47709 نغرب شيى 29عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احمزه رمضان توفيق عدىل47710 نغرب شيى 105.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اخالد سعيد عبدالعزيز رزق حسن47711 نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اخالد دمحم شعبان شعيب محمود47712 نغرب شيى 62.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



اخالد دمحم هاشم دمحم دمحم47713 نغرب شيى 103.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ارضا اسالم رضا عبدالهادي47714 نغرب شيى 80عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ارمضان بخيت شحاته احمد47715 نغرب شيى 100عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 جميل نسيم بخيت عبده47716
ن
ارومان نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 ابوالفتوح47717
 
ازياد ابراهيم الدسوق نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد احمد عبدالعزيز عمر علي47718 نغرب شيى 67.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد ايمن فتىح صالح درويش47719 نغرب شيى 100عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد توفيق عيد توفيق حسن47720 نغرب شيى 110عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد رضا دمحم عبدالعليم47721 نغرب شيى 78عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد ساىم جالل عبدالحميد عبدالفتاح47722 نغرب شيى 27عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47723 ازياد سعيد دمحم جاد البحي  نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد سيد زينهم السيد دمحم47724 نغرب شيى 44عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد سيد شعبان جاد دمحم47725 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد صابر ابراهيم دمحم احمد47726 نغرب شيى 69.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد عاطف عبدالحميد احمد متوىل47727 نغرب شيى 48عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد عصام عل ماضن دمحم47728 نغرب شيى 100.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد عمرو منصور منصور السعيد47729 نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد فتىح عبدالوهاب احمد47730 نغرب شيى 78عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد فيصل رضوان احمد47731 نغرب شيى 32عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد محسن سيد حسن47732 نغرب شيى 91.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم السيد فؤاد47733 نغرب شيى 32عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم سيد احمد47734 نغرب شيى 48عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم عيد رجب47735 نغرب شيى 47.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم فؤاد دمحم سالمه47736 نغرب شيى 45عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم دمحم الشلقاىم عبدالراضن47737 نغرب شيى 45عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد دمحم موس حسن47738 نغرب شيى 48عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد منصور مختار احمد47739 نغرب شيى 63.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد مني  جمال سيد احمد47740 نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 فكرى سند دمحم47741
ن
ازياد هان نغرب شيى 35عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد وليد عبدالفتاح عبده عبده عويضة47742 نغرب شيى 88عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازياد يوسف بدوى عل عبدهللا47743 نغرب شيى 38عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ازين عبدالحميد رشاد عبدالحميد47744 نغرب شيى 74.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسامح ميالد ذىك ميخائيل رزق هللا47745 نغرب شيى 63عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47746 اسامر سعيد سيد حسي  نغرب شيى 25.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسعد ممدوح سعد عل الشاذىل47747 نغرب شيى 81.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسعيد احمد سعيد حميده47748 نغرب شيى 91.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسعيد عبدالحميد سعيد عبدالحفيظ عبدالعزيز47749 نغرب شيى 78عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف سليمان عبدالعزيز47750 اسليمان شر نغرب شيى 69عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسليمان هشام دمحم محمود ابراهيم47751 نغرب شيى 115.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسليمان ياش دمحم حسن سليمان47752 نغرب شيى 117عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسمي  احمد سمي  عبدالعزيز السيد47753 نغرب شيى 127.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف دمحم عبدهللا47754 اسمي  شر نغرب شيى 49عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسمي  طارق بشاى مسعد47755 نغرب شيى 37عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس47756 اسمي  وائل سمي  راغب كي  نغرب شيى 29.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي ابراهيم47757
ن
اسيد ابراهيم بسيون نغرب شيى 47عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيد راىمي سيد كمال علي47758 نغرب شيى 91.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيد سعد سيد احمد ابراهيم47759 نغرب شيى 123.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيد عاطف سيد دمحمين احمد47760 نغرب شيى 101.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيد قاسم سيد دمحم سويفن47761 نغرب شيى 68عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيد نارص دمحم احمد سيد47762 نغرب شيى 49.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



اسيف الدين دمحم عل احمد47763 نغرب شيى 41.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف الدين مدكور عبدالنظي  عبدالعال47764 نغرب شيى 38.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف حمدي احمد ابراهيم حسن47765 نغرب شيى 36عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف عادل سيد دمحم47766 نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي دمحم47767 اسيف فرج عبداللطيف مليىحى نغرب شيى 78.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك بيوىمي47768 وك عبدالمنعم ميى اسيف ميى نغرب شيى 128.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف محب دمحم غباسر حبيب47769 نغرب شيى 130عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف دمحم حسنن عواد مراد47770 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف دمحم عل حسن47771 نغرب شيى 76.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسيف وليد احمد عبدربه47772 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف دمحم صالح47773 اشادى اشر نغرب شيى 79.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اشادى دمحم سليمان عبدالعزيز ابراهيم47774 نغرب شيى 96عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف47775 يف عبدالحميد شر يف جيى شر اشر نغرب شيى 80عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف عادل عبدالفتاح عبدالخالق47776 اشر نغرب شيى 50عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اشهاب شاكر دمحم لطفن عليىم47777 نغرب شيى 48.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اشهاب دمحم ابراهيم دمحم47778 نغرب شيى 97عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اشوق دمحم شوق جوده عبدالرحمن47779 نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اصالح خالد دمحم احمد حبيب47780 نغرب شيى 55عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اصالح قدرى حمدان يوسف47781 نغرب شيى 58.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اضياء عبدالمعط عزت عبدالمعط عثمان47782 نغرب شيى 92عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اطه دمحم السيد السيد47783 نغرب شيى 98.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اطه مصطفن زين عل47784 نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي صليب كامل صليب47785
ن
اعادل جون نغرب شيى 104.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابسيطه- عبدالحميد عبدالحميد ابوالمحاسن عبدالحميده 47786 نغرب شيى 92عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالحميد عماد عبده عبدالفتاح الشاعر47787 نغرب شيى 65عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم47788 نغرب شيى 75عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن احمد ابراهيم علي احمد47789 نغرب شيى 118.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن احمد خميس مخيمر47790 نغرب شيى 32.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن احمد عيد احمد47791 نغرب شيى 101.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن احمد فؤاد عبدالسالم47792 نغرب شيى 131.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم عبدالرحمن ترىك47793 نغرب شيى 113.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 دمحم 47794
 
ابسيطه- عبدالرحمن اسامه ابراهيم الدسوق نغرب شيى 99عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف ابوالعال دمحم عل47795 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف محمود كامل47796 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى 118عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن امام شعبان السيد47797 نغرب شيى 21.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن تامر عبدالمنعم احمد47798 نغرب شيى 46.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن السيد مرس السيد47799 اعبدالرحمن حسي  نغرب شيى 14.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن حمدي كامل علي داود47800 نغرب شيى 24عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن سيد سمي  ادم47801 نغرب شيى 83عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي عمار علي47802
ن
اعبدالرحمن سيد قرن نغرب شيى 50.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن صابر دمحم عبدالفتاح47803 نغرب شيى 130عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن عبدالستار عبدالرازق زىكي عبدالرحمن47804 نغرب شيى 95.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن عبدالعظيم محمود احمد هواري47805 نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن عثمان فرغل احمد اسماعيل47806 نغرب شيى 33عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن عماد عبدهللا ابراهيم47807 نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن عماد عبدالمنعم حسن47808 نغرب شيى 109عمر بن عبدالعزيز ع بني 

47809
 
اعبدالرحمن دمحم حنفن دمحم دسوق نغرب شيى 94عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن دمحم شعبان عماره47810 نغرب شيى 64.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فاروق حامد47811 نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن دمحم كمال عل عبدالعال47812 نغرب شيى 27.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



اعبدالرحمن دمحم كمال دمحم خليل47813 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن مسعد ابراهيم عبدالظاهر ابراهيم47814 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن ابراهيم عبدالمجيد47815 نغرب شيى 12.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن نارص قدري السيد47816 نغرب شيى 53عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالعزيز عدىل عبدالعزيز صميده عل47817 نغرب شيى 48عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالعظيم عاطف عبدالعظيم دمحم احمد47818 نغرب شيى 15عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم عبدهللا47819 نغرب شيى 112عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47820 اعبدهللا احمد دمحم جابر علي حسي  نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

47821
ن
اعبدهللا السيد عطيه بسيون نغرب شيى 101عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا خالد منصور دمحم47822 نغرب شيى 104.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا رمضان سعد السيد47823 نغرب شيى 66عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا سيد عل حنفن47824 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا عرانى عبدهللا دمحم فراج47825 نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا عل دمحم دمحم عل47826 نغرب شيى 26.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا عماد عفيفن سالمه عفيفن47827 نغرب شيى 85.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا عيد عبدهللا عبدالرسول47828 نغرب شيى 26عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا كرم السيد عبدهللا47829 نغرب شيى 53عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن دمحم47830 اعبدهللا دمحم حسي  نغرب شيى 132عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا دمحم طه احمد47831 نغرب شيى 82.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالعزيز دمحم دمحم47832 نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا محمود ابراهيم عبدالسالم ابراهيم47833 نغرب شيى 47.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك47834 ي دمحم موسي ميى
اعبدهللا مصطفن نغرب شيى 24.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 ابراهيم مصطفن شور47835
ن
اعبدهللا هان نغرب شيى 81عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا وائل عبداللطيف رمضان عبداللطيف47836 نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدهللا ياش عبدالرحيم احمد47837 نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالمعبود محمود عبدالمعبود عبدالىحي عرب47838 نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالمنعم سمي  منصور احمد47839 نغرب شيى 33عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم محروس47840 نغرب شيى 45عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالوهاب احمد عبدالوهاب متوىلي علي47841 نغرب شيى 70.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امنقطع- عرفه دمحم عبدالمنعم دمحم غريب 47842 نغرب شيى 64عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47843
اعصام نبيل سيد عبدالمنعم مصطفن نغرب شيى 41عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي السخاوي47844
اعل ابراهيم عبدالمنعم مصطفن نغرب شيى 127.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل احمد عبدالمجيد ابو العال47845 نغرب شيى 77.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل البدرى ابراهيم عيد ابراهيم47846 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل حسن عل السيد47847 نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل حسن معوض دمحم ابو الروس47848 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن بخيت عبدالعال بخيت47849 اعل حسي  نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل خالد احمد نض حسن47850 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل رمضان احمد احمد47851 نغرب شيى 30عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل عبدالرحمن عل حسن قطب47852 نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل دمحم صابر دمحم فرغلي47853 نغرب شيى 100عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل دمحم عل محمود احمد47854 نغرب شيى 101.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل دمحم علي دمحم عل47855 نغرب شيى 111عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل محمود عل عبدالسالم قطب47856 نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعل محمود يس فاضل47857 نغرب شيى 29.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عل نجم47858 اعل نجم حسي  نغرب شيى 87.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعماد احمد عبده متوىل47859 نغرب شيى 66.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

47860
 
ن عبدالباق اعماد عيد جمعه حسي  نغرب شيى 78.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي زكريا سوسي تادرس47861
ن
اعماد هان نغرب شيى 39عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمار بدوى دمحم عطيه47862 نغرب شيى 39عمر بن عبدالعزيز ع بني 



اعمار بكي  السيد الصاوى بكي 47863 نغرب شيى 28.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي السخاوي47864
اعمار دمحم عبدالمنعم مصطفن نغرب شيى 131عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمار دمحم عطا عبدالسالم عل47865 نغرب شيى 126عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمار وائل منصور دمحم احمد47866 نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمار ياش عل عبدالخالق مصطفن47867 نغرب شيى 128.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر احمد بكرى دمحم احمد47868 نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر احمد بيوىمي سند محمود47869 نغرب شيى 99عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي ابو العز47870
اعمر احمد رشدي عفيفن نغرب شيى 130عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف امبانى احمد47871
اعمر اشر نغرب شيى 126.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

بينن47872 ف فتىح عبدالوهاب الشر اعمر اشر نغرب شيى 125.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف دمحم محمود موسي47873 اعمر اشر نغرب شيى 132عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر ايمن عبدالحليم ابراهيم مرع47874 نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر ايمن عيد نور الدين بهلول47875 نغرب شيى 113.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر تامر دمحم دمحم عشماوى47876 نغرب شيى 108عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر حامد دمحم هوارى47877 نغرب شيى 120عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن نارص حسن عبدهللا47878 اعمر حسي  نغرب شيى 96عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر حمدى احمد فتىح خليل دمحم47879 نغرب شيى 130عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر حنفن حنفن السيد محمود47880 نغرب شيى 118.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47881 اعمر زكريا زارع دمحم حسني  نغرب شيى 131عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف احمد مولد دمحم47882 اعمر شر نغرب شيى 112.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر صالح دمحم دمحم47883 نغرب شيى 39عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر صالح دمحم عبدالعزيز عبدهللا47884 نغرب شيى 102.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر طارق فرج دمحم دمحم47885 نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن شحاته محمود47886 اعمر عبدالعال حسي  نغرب شيى 97.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف الدين47887 اعمر فتىحي موسي عزب شر نغرب شيى 84عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر كمال حامد عبدالمجيد عثمان47888 نغرب شيى 58عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك بيوىمي47889 وك عبدالمنعم ميى اعمر ميى نغرب شيى 124.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر دمحم المتوىل عبدالغنن غيث47890 نغرب شيى 15عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر دمحم شعراوي عبدالعال عبدالعاىطي47891 نغرب شيى 71.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر دمحم وفاء عباس يوسف47892 نغرب شيى 135عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر محمود احمد اسماعيل منصور47893 نغرب شيى 73.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر محمود عل دمحم47894 نغرب شيى 31.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر محمود دمحم محمود سليمان47895 نغرب شيى 92.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر محمود دمحم محمود موس47896 نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر مصطفن كامل عل زوين47897 نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي ابو شديد عمر47898
اعمر مصطفن نغرب شيى 10عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 عبدهللا صابر عبدهللا47899
ن
اعمر هان نغرب شيى 43.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمرو جمال احمد دمحم عبدالننى47900 نغرب شيى 129.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمرو جمال سيد دمحم47901 نغرب شيى 26عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عبدالحميد عبدالعزيز47902 اعمرو حسي  نغرب شيى 104.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمرو خالد صالح عبدالعال دمحم47903 نغرب شيى 100.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمرو خالد قنديل جاد ابو جنينه47904 نغرب شيى 23عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي دمحم دمحم47905
اعمرو عبدالفتاح مصطفن نغرب شيى 54عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمرو دمحم عبدالرحيم دمحم47906 نغرب شيى 14عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 سالمة هالل47907
 
اعمرو ياش صدق نغرب شيى 83.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افادى عصام خليفه سيدهم مقار47908 نغرب شيى 76عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افادى عماد رزق يوسف عطيه47909 نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افارس ايمن سيد دمحم زىكي47910 نغرب شيى 124عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افارس دمحم الشحات دمحم عبدالفتاح47911 نغرب شيى 48.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افتىح احمد فتىح عبدهللا عبداللطيف47912 نغرب شيى 129عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ا دمحم عبدالصمد فتىح خالد فتىح 47913 نغرب شيى 107.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افتىح فوزى احمد احمد الشساوى47914 نغرب شيى 98.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افتىح دمحم فتىح دمحم47915 نغرب شيى 32.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افلوباتي  جورج عبدالشهيد شحاته طانيوس47916 نغرب شيى 114عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اسليم.فهد عبدالحميد عبدالباسط 47917 نغرب شيى 115عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افهىم سيد فهىم السيد ابراهيم47918 نغرب شيى 102.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

افهىم مالك فهىم سعيد سعد47919 نغرب شيى 60.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم احمد احمد السيد47920 نغرب شيى 127عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم احمد فاروق دمحم47921 نغرب شيى 100.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم اسماعيل عبدالجليل المحمدى ابوالغيط47922 نغرب شيى 129.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف عبدالفتاح دمحم عل47923 اكريم اشر نغرب شيى 97عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم ايمن دمحم حامد47924 نغرب شيى 129عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم حماده احمد خليل47925 نغرب شيى 126.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم حماده فاروق صالح رمضان47926 نغرب شيى 125.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم حمدى عبدالعال السيد مرس47927 نغرب شيى 119عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم سعد طه سعد عبدالرحمن47928 نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم سعيد دمحمى يوسف47929 نغرب شيى 122.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي علي دمحم47930
اكريم عالء عبدالمرضن نغرب شيى 114.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم دمحم السيد ابراهيم عبدهللا47931 نغرب شيى 122عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم دمحم فوزى دمحم خاطر47932 نغرب شيى 95.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اكريم وليد احمد دمحم الدرديري47933 نغرب شيى 60عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف وهيب جاد هللا47934 لس اشر اكي  نغرب شيى 46عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس سليمان راغب سعد47935 اكي  نغرب شيى 46عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس شنودة نض وجيد نض47936 اكي  نغرب شيى 72.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس عادل تلميذ عطا ويصا47937 اكي  نغرب شيى 100.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس عماد رزق ابراهيم47938 اكي  نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

لس فريد حليم فوزي جاد الكريم47939 اكي  نغرب شيى 115.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن مينا جرجس يوسف عوض هللا47940 اكيفي  نغرب شيى 46.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امارسيلينو راىمي عبده عطا هلل عطية47941 نغرب شيى 48.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اماركو وجدى وديع امي  حنا47942 نغرب شيى 62عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امازن احمد دمحم ماهر47943 نغرب شيى 114عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي دمحم47944
امازن ايهاب حسنن نغرب شيى 90عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امازن خالد دمحم حسن السيد47945 نغرب شيى 121.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن مفتاح47946  عبدالرحمن حسي 
امازن سيد مصطفن نغرب شيى 25.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امازن دمحم السيد ابراهيم47947 نغرب شيى 108عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امازن دمحم السيد عبدالفتاح دمحم عزب47948 نغرب شيى 134.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ى47949  دمحم عل بحي 
ن
امازن هان نغرب شيى 137عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اماهر رمضان عبدالحميد عل اسماعيل47950 نغرب شيى 75عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امجدى خالد احمد دمحم المليىحى47951 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امجدى نبيل نجيب جرجس جودة47952 نغرب شيى 32عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم ابراهيم سعيد دمحم دمحم47953 نغرب شيى 127.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد بدوى عفيفن47954 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد حسن دمحم عيد47955 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد طه عبدالجيد دمحم47956 نغرب شيى 92.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد عبدالمعط سليم47957 نغرب شيى 101عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد علي عبدالحليم عبدالرحمن47958 نغرب شيى 89.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد دمحم احمد47959 نغرب شيى 33.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 عبدالمنعم47960
ن
ادمحم احمد دمحم عبدالشاق نغرب شيى 68عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم احمد دمحم محمود ابراهيم47961 نغرب شيى 122عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم اسامة شعبان عبدالجليل مرسي47962 نغرب شيى 71عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ف شحاتة ابراهيم حسن47963 ادمحم اشر نغرب شيى 53.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف عبدالجواد عبدالرحيم دمحم العجوز47964 ادمحم اشر نغرب شيى 69.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف عبدالفتاح دمحم الدمرداش47965 ادمحم اشر نغرب شيى 92عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم االمي  فؤاد عبدالسميع سليمان47966 نغرب شيى 108.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن البدرى احمد سالمان47967 ادمحم الحسي  نغرب شيى 81.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي47968 ادمحم السعيد الشحات السيد عبدالننى نغرب شيى 89عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم السيد احمد العادىل ابراهيم47969 نغرب شيى 121.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 علي رمضان47970
ادمحم السيد عني  نغرب شيى 116عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم ايمن صابر عطيه عثمان47971 نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم باسم دمحم عبدالواحد47972 نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي محمود عواد47973
ادمحم باهي حنفن نغرب شيى 117عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم بهاء جاد مجاهد عزام47974 نغرب شيى 113.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم تامر دمحم جالل دمحم47975 نغرب شيى 59.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم جاد ماهر احمد جاد47976 نغرب شيى 84.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم جالل دمحم كامل عبدالسميع47977 نغرب شيى 129.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن47978 ادمحم حافظ دمحم علي ابو العني  نغرب شيى 68.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم حسام دمحم رجب توفيق47979 نغرب شيى 66.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن حسن دمحم يوسف47980 ادمحم حسي  نغرب شيى 126عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن رمضان دمحم ابو طالب47981 ادمحم حسي  نغرب شيى 63.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عبدالواحد سليم احمد47982 ادمحم حسي  نغرب شيى 101.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عيد ابراهيم نصار47983 ادمحم حسي  نغرب شيى 89.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن مراد احمد مراد47984 ادمحم حسي  نغرب شيى 28عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم حماده دمحم ابو الحمد محمود47985 نغرب شيى 122عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم حمدى عل عل خاطر47986 نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم خالد السيد كرم47987 نغرب شيى 133.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم خالد عبدالقادر ابو المعاىط47988 نغرب شيى 113عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم خالد دمحم حسن47989 نغرب شيى 119عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ش سالمه47990 ادمحم خالد محمود ختي  نغرب شيى 112عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم رضوان عل محمود47991 نغرب شيى 74عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ى فراج47992 ادمحم سامح عبدالعزيز العشر نغرب شيى 123عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سامح دمحم عبدالسيد دمحم47993 نغرب شيى 101.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سامح دمحم فتىح حامد47994 نغرب شيى 89.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سعد دمحم سعد دمحم47995 نغرب شيى 62عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سعيد فهىم دمحم47996 نغرب شيى 105.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سعيد محمود دمحم47997 نغرب شيى 28.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سيد احمد احمد47998 نغرب شيى 92.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سيد بدر الدين ابراهيم ابراهيم47999 نغرب شيى 121.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ه احمد دمحم48000 ادمحم سيد صيى نغرب شيى 78.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم سيد دمحم سيد دمحم48001 نغرب شيى 76.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي بدوي48002
يف حسنن ادمحم شر نغرب شيى 68عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف عل عبدهللا دمحم48003 ادمحم شر نغرب شيى 102عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ين دمحم عواد48004 ادمحم شر نغرب شيى 110عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم شعبان صبىحي السيد دمحم48005 نغرب شيى 115.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن دمحم48006 ادمحم صبىحي عبدالفتاح حسني  نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم صالح يوسف مرس جاد الكريم48007 نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم طارق احمد محمود عبدربه48008 نغرب شيى 84.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم طه احمد احمد عبده48009 نغرب شيى 121عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عادل الشحات عل عل48010 نغرب شيى 119عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عادل عبدالرؤوف النادى حسن فرج48011 نغرب شيى 107عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن48012 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ادمحم عبدالعزيز علي عبدالعزيز48013 نغرب شيى 72.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عبدالمنعم السيد حجازي عطية48014 نغرب شيى 48.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عالء الشحات توفيق عل48015 نغرب شيى 43عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابسيطه- دمحم عل ابراهيم عبدالوهاب علي 48016 نغرب شيى 105عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عل عمر دمحم حفنن48017 نغرب شيى 109.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عمرو مبارك عوده48018 نغرب شيى 59.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عمرو دمحم ساىم عبدالحميد48019 نغرب شيى 82.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عمرو مني  سعداوى48020 نغرب شيى 100عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم غريب عبدالمنعم موسي48021 نغرب شيى 72.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عل48022  حسي 
ادمحم قدرى مصطفن نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم كارم دمحم جالل كامل دمحم48023 نغرب شيى 94.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم مجدى عبدهللا دمحم محمود48024 نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم دمحم عطية عبدالحليم عطية48025 نغرب شيى 30عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم دمحم مغاورى شنبىك حسن48026 نغرب شيى 53.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم دمحم نض احمد فرج48027 نغرب شيى 112عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود احمد ابوالمعاىطي48028 نغرب شيى 74.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود احمد مهدي48029 نغرب شيى 123.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود سيد خليل حسن48030 نغرب شيى 106.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود عبدالخالق محمود48031 نغرب شيى 106.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود عبدالسميع احمد سالم48032 نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود عبدالعال ابوهيف هاشم48033 نغرب شيى 131عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود ماهر محمود48034 نغرب شيى 86.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي فتوح حسن48035
ادمحم محمود دمحم راضن نغرب شيى 83عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم محمود دمحم عبدالحميد48036 نغرب شيى 88عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن النحاس48037  عبدالمحسن حسي 
ادمحم مصطفن نغرب شيى 125عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك48038 وك سيد ميى ادمحم نارص ميى نغرب شيى 125.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك48039 وك سيد ميى ادمحم نبيل ميى نغرب شيى 134عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم نصار دمحم نصار عطية48040 نغرب شيى 87عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم نور الدين احمد اسماعيل احمد48041 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 دمحم سعد بيوىم48042
ن
ادمحم هان نغرب شيى 67عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم وائل دمحم السيد عبدالفتاح48043 نغرب شيى 60.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم وليد بدران عبدالمجبد48044 نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن48045 ادمحم وليد زكريا حلىمي حسي  نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم وليد فرحات دمحم النجار48046 نغرب شيى 102.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم وليد دمحم شعبان مصطفن48047 نغرب شيى 50عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم ياش السيد علي48048 نغرب شيى 44.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم ياش محجوب مصطفن محجوب48049 نغرب شيى 111عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم يشى عبدالجواد ابوشيع ابراهيم48050 نغرب شيى 99عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود احمد السيد ابراهيم عبدهللا48051 نغرب شيى 30.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 دمحم48052
ن
امحمود احمد عبدالشاق نغرب شيى 75عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود احمد محمود سليمان سليمان رمضان48053 نغرب شيى 132.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود اسامه عبدالرحمن سيد48054 نغرب شيى 52.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي مغاوري علي48055
ن لطفن امحمود حسي  نغرب شيى 42.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود خالد دمحم ثابت خليل48056 نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود سيد دمحم رمضان48057 نغرب شيى 20عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود سيد دمحم محمود دمحم48058 نغرب شيى 78عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود طارق ساىمي ابراهيم مجاهد48059 نغرب شيى 39عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود عادل رمزي علي زيد48060 نغرب شيى 37.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود عبدالسالم جميل دمحم48061 نغرب شيى !VALUE#عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود عالء عبدالسالم سليمان عبدالسالم48062 نغرب شيى 68.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 



امحمود عل مبارك عل48063 نغرب شيى 36.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود عل محمود عفيفن عل48064 نغرب شيى 55.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود فوزى السعيد عبدالعزيز عبدالحميد48065 نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود فيصل رضوان احمد48066 نغرب شيى 32عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود قدري الديب مرجان جوهر48067 نغرب شيى 52.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود دمحم سيد خليفة خطيب48068 نغرب شيى 87.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود دمحم محمود عبدالعال48069 نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود دمحم مختار عثمان عبدالجيد48070 نغرب شيى 73.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود دمحم يشي دمحم دمحم48071 نغرب شيى 96عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود محمود دمحم احمد48072 نغرب شيى 44عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود محمود مني  السيد احمد48073 نغرب شيى 67عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود مصطفن محمود موس موس48074 نغرب شيى 76عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عبدالعال48075 ي عبدالحميد حساني 
امحمود مصطفن نغرب شيى 113.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابسيطه- محمود نارص اسماعيل عل زيدان 48076 نغرب شيى 85عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود وجدى عبدالصمد طلبة48077 نغرب شيى 32.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امحمود وليد كامل امام مصطفن48078 نغرب شيى 48عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 عبدالحميد احمد48079
ن
امىح هان نغرب شيى 49عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امروان احمد عبدالخالق حافظ مرزوق48080 نغرب شيى 35عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امروان اياد سيد عبدالغفار دمحم48081 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي48082
ن
امروان صبىحي ابو العال ابو زيد السالمون نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن48083 امروان طارق محمود محمود حسي  نغرب شيى 97.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن احمد عطيه اسماعيل عل48084 نغرب شيى 93عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن احمد محمود دمحم48085 نغرب شيى 90عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن احمد مصطفن دمحم48086 نغرب شيى 114.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن السيد عابدين احمد48087 نغرب شيى 8عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن الهاىم سعد سيد احمد48088 نغرب شيى 121عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن امام حسن سالم سليمان48089 نغرب شيى 47عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن48090 امصطفن ايمن دمحم حساني  نغرب شيى 117.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 باسم رضا علي ابو سقايا 48091
ابسيطه- مصطفن نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن جمال عبدالعزيز مولد48092 نغرب شيى 59عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن خالد عل مليىحى دمحم48093 نغرب شيى 106عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 سمي  هالل السيد العزب48094
امصطفن نغرب شيى 33عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن سيد بخيت عبدالعال بخيت48095 نغرب شيى 100.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف احمد شحاته48096 امصطفن شر نغرب شيى 34.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن شعبان عل عبدالسند48097 نغرب شيى 21عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ا.مصطفن عبدالرسول حافظ رجب48098 نغرب شيى 25عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اوي48099 ن امصطفن عبدهللا احمد عبدهللا الجي  نغرب شيى 22عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عمر48100 امصطفن عبدهللا دمحم حسي  نغرب شيى 97عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن عصام الدين احمد دمحمين عبدالعزيز48101 نغرب شيى 136عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن عل كمال عل عل48102 نغرب شيى 111.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن مجدى محروس عبدالحميد حسن48103 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن دمحم حامد السيد دمحم48104 نغرب شيى 114عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن دمحم سعيد عبدالمجيد سيد احمد48105 نغرب شيى 57عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن دمحم عبدالقادر دمحم48106 نغرب شيى 119.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن دمحم فوزى ابراهيم ابراهيم48107 نغرب شيى 78.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن الصافورى48108 امصطفن دمحم فوزى حسني  نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن عباس قاسم48109 نغرب شيى 132عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن محمود مصطفن محمود دمحم48110 نغرب شيى 34عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن مرس جمعه عبدالننى مرس48111 نغرب شيى 18.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امصطفن مسعد عيد عبدالجليل عبدالمنعم48112 نغرب شيى 108عمر بن عبدالعزيز ع بني 



امصطفن وليد السعيد دمحم احمد48113 نغرب شيى 90.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امعاذ مجدي عبدالغفار عبدالرحمن حسب هللا48114 نغرب شيى 77.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي48115 امعاذ دمحم جالل حامد شلنى نغرب شيى 56عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امعاذ دمحم سيد خليل48116 نغرب شيى 110.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي48117
ي شفيق مصطفن

امعاذ دمحم لطفن نغرب شيى 45عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امعاذ ممدوح حسب محمود حسب48118 نغرب شيى 60.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امعروف زينهم توفيق دمحم عطيفه48119 نغرب شيى 34.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اممدوح دمحم ممدوح محمود48120 نغرب شيى 36.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امهاب مدحت صالح الدين دمحم48121 نغرب شيى 66عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي محمود عواد48122
امهند باهي حنفن نغرب شيى 96عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امهند دمحم السعيد عبدالحميد متوىل48123 نغرب شيى 94عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امهند دمحم عصمت عبدالصادق عبدالقادر48124 نغرب شيى 67عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امينا جرجس عبدالسيد باشا عبدالسيد48125 نغرب شيى 95.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امينا ريمون كامل فهىمي كامل48126 نغرب شيى 88عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امينا ظريف زخرى بقطر48127 نغرب شيى 112عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اناجى هشام ناجى السيد زيان48128 نغرب شيى 65عمر بن عبدالعزيز ع بني 

انبيل سعيد علي دمحم حامد48129 نغرب شيى 54.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

انور الدين خالد عبدالقادر ابراهيم دمحم48130 نغرب شيى 116.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

انور الدين سعيد عبدهللا محمود سالم48131 نغرب شيى 61.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

انور وليد دمحم سعد السيد48132 نغرب شيى 42عمر بن عبدالعزيز ع بني 

انوفي  كمال عزيز سعيد48133 نغرب شيى 33عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اوحيد خالد وحيد نور الدين مهدى48134 نغرب شيى 54عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف عبدالسميع ابو المجد48135 ن اشر اياسي  نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايىح دمحم يىح علي دمحم48136 نغرب شيى 91عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايحن  زكريا النجار رفاعي دمحم48137 نغرب شيى 95.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايحن  دمحم صالح عبدالعاىط ابراهيم48138 نغرب شيى 108عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايحن  دمحم يىح رشاد حسن48139 نغرب شيى 33.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايىس ايمن فتىح كامل48140 نغرب شيى 56عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايىس عطيه ساىم عطيه48141 نغرب شيى !VALUE#عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف ابراهيم جالل عبدالعزيز نض48142 نغرب شيى 70عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف احمد شكرى دمحم عبدالرحمن48143 نغرب شيى 31عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف احمد عبدالرسول احمد48144 نغرب شيى 106.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف احمد عبدالنعيم عبدالشهيد48145 نغرب شيى 128عمر بن عبدالعزيز ع بني 

وك48146 ايوسف احمد دمحم موسي ميى نغرب شيى 60عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف ادوار شحاته عطيه عبده48147 نغرب شيى 94.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن48148 ايوسف اسامه توفيق عبدالعليم حسي  نغرب شيى 41.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف اسامه عبدالفتاح دمحم48149 نغرب شيى 93.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف سعيد الصاوي48150 ايوسف اشر نغرب شيى 102عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف السيد عبدالننى احمد48151 نغرب شيى 28عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف تامر دمحم خي  بربري سعيد48152 نغرب شيى 74.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف جمال محمود بديوى محمود48153 نغرب شيى 73عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف حامد عباس خليل يوسف48154 نغرب شيى 74عمر بن عبدالعزيز ع بني 

48155
ن
ايوسف حسن شحات حسن بسيون نغرب شيى 94عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف حسن صالح سليمان حرب48156 نغرب شيى 133عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف سعيد عباس عل48157 نغرب شيى 45.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف سالمة صابر احمد فراج48158 نغرب شيى 73.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن دمحم بدر48159 ايوسف سمي  امي  نغرب شيى 121عمر بن عبدالعزيز ع بني 

يف صبىحي النادي ابراهيم48160 ايوسف شر نغرب شيى 39عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ى احمد عبدالحميد48161 ايوسف صيى نغرب شيى 105.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف صالح الدين طايل احمد48162 نغرب شيى 114عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ايوسف صالح السيد دمحم خليل48163 نغرب شيى 64عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف طارق دمحم عبدالحميد48164 نغرب شيى 117عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف طه عبدالتواب حسن48165 نغرب شيى 103.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عادل عبدالقادر عبدالعزيز عل48166 نغرب شيى 118.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عادل مسعد جندي جرجس48167 نغرب شيى 109عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عبدالتواب سيد توفيق48168 نغرب شيى 86عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عبدالرحمن غانم ورور48169 نغرب شيى 117عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابسيطه- يوسف عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد 48170 نغرب شيى 61عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عزت عيادى رياض48171 نغرب شيى 97عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عصام دمحم عبدالحميد بديوى48172 نغرب شيى 119.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عالء دمحم عادل دمحم حسن48173 نغرب شيى 96.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عل ابراهيم عل ابراهيم48174 نغرب شيى 79عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف عل عزوز محمود محمود48175 نغرب شيى 17.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف مجدى عباس عل48176 نغرب شيى 23.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف محسن قصد هللا ابو سيف48177 نغرب شيى 112.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 عمر48178
ن
ايوسف دمحم بسيون نغرب شيى 40.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم شحاته عفيفن بدوى48179 نغرب شيى 57.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم صبىح عل السيد48180 نغرب شيى 61.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم عبدالرحمن سويلم48181 نغرب شيى 128عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم عبدالنافع احمد48182 نغرب شيى 55عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم عزت عبدالحميد متوىل48183 نغرب شيى 130عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ابسيطه- يوسف دمحم فرج عبدالفتاح فرج 48184 نغرب شيى 70عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ف48185 ايوسف دمحم لطفن دمحم شر نغرب شيى 110عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف دمحم دمحم ثابت48186 نغرب شيى 72عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف محمود فاروق عبدالحميد الديب دمحم48187 نغرب شيى 53.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف محمود دمحم دمحم هاشم48188 نغرب شيى !VALUE#عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف محمود مصطفن احمد مصطفن48189 نغرب شيى 52عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف مدحت محمود دردير احمد48190 نغرب شيى 120عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف نادر عواد عبدالمنعم احمد48191 نغرب شيى 109عمر بن عبدالعزيز ع بني 

 وجية رزق هللا صالح48192
ن
ايوسف هان نغرب شيى 113عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف وليد عبدالعزيز دمحم عبدالجواد48193 نغرب شيى 83.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف ياش كمال السيد48194 نغرب شيى 121.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي 48195
 
ابسيطه- ابانوب ريمون اميل شوق ن /شغرب شيى 85.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اابانوب يوسف موريس يوسف48196 ن /شغرب شيى 96(1)دمحم مجدى ع بني 

ف عبدالحكيم ابراهيم48197 اابراهيم اشر ن /شغرب شيى 84(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48198 ن ابراهيم حسي  اابراهيم حسي  ن /شغرب شيى 119(1)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم مجدي ابراهيم احمد عوض48199 ن /شغرب شيى 121(1)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم دمحم عبدالعال عيىس48200 ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

ي48201
اابراهيم وائل ابراهيم شبل مصطفن ن /شغرب شيى 36.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اابوبكر دمحم شعيب دمحم48202 ن /شغرب شيى 3.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ابراهيم محمود جعفر48203 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد اسماعيل ابراهيم حسن خي 48204 ن /شغرب شيى 85(1)دمحم مجدى ع بني 

ف سيد عبدالرحمن طلبه48205 ااحمد اشر ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

 عبدالسالم48206
 
ااحمد السعيد عبدالعزيز الدسوق ن /شغرب شيى 115(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد السيد عبدالخالق بكرى عبدالدايم48207 ن /شغرب شيى 85(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد امام توفيق عبداللطيف48208 ن /شغرب شيى 96(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد بالل عبدالعزيز رفاع48209 ن /شغرب شيى 93.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48210 ااحمد تامر احمد ابوالعني  ن /شغرب شيى 92(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد تامر دمحم االنور دمحم هالل48211 ن /شغرب شيى 103(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد توفيق سعيد توفيق48212 ن /شغرب شيى 134.5(1)دمحم مجدى ع بني 



ي عبدالعاىطي48213
ااحمد جمال الدين حسنن ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد جمعه رشدي طه48214 ن /شغرب شيى 77.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حافظ احمد حافظ48215 ن /شغرب شيى 64(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حسن احمد رمضان48216 ن /شغرب شيى 41.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد حسن اسماعيل عبدهللا علي 48217 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد حسن عل حسن 48218 ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حمدى ابو الفضل عبدالعال48219 ن /شغرب شيى 59(1)دمحم مجدى ع بني 

ي فكري دمحم احمد48220
ااحمد حنفن ن /شغرب شيى 9.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد راىمي سيد علي رضوان48221 ن /شغرب شيى 92.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد رجب ابوشيع دمحم 48222 ن /شغرب شيى 87(1)دمحم مجدى ع بني 

ن درويش48223 ااحمد رجب سيد حسني  ن /شغرب شيى 46.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد رضا منصور سعيد48224 ن /شغرب شيى 114(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سامح احمد دمحم48225 ن /شغرب شيى 91.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ساىمي السيد جمعه عليوه48226 ن /شغرب شيى 108.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سمي  دمحم عل48227 ن /شغرب شيى 83(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سيد احمد احمد48228 ن /شغرب شيى 44.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي48229
ااحمد سيد احمد عفيفن ن /شغرب شيى 32(1)دمحم مجدى ع بني 

ي عبدالرسول يوسف48230
 
ااحمد شوق ن /شغرب شيى 35.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد صابر عبدالعال عيىسي48231 ن /شغرب شيى 36.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد صالح دمحم الزغنى48232 ن /شغرب شيى 113.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عبدالرحمن احمد حسن عبدالرازق48233 ن /شغرب شيى 95.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عبدالسالم دمحم رشاد48234 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عبدالعزيز فهيم عل48235 ن /شغرب شيى 94.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عبدالاله انور عبدهللا حسن48236 ن /شغرب شيى 119.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عالء دمحم حسن48237 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد فاروق جادالرب جاد ابو هانه48238 ن /شغرب شيى 15.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد فايز حسن علي48239 ن /شغرب شيى 89(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم احمد احمد48240 ن /شغرب شيى 110(1)دمحم مجدى ع بني 

قاوى48241 ااحمد دمحم احمد الشر ن /شغرب شيى 111.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالعظيم عبدالسميع48242 ن /شغرب شيى 105(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالكريم48243 ن /شغرب شيى 1(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم احمد48244 ن /شغرب شيى 124(1)دمحم مجدى ع بني 

48245
ن
ن احمد كرمان ااحمد دمحم امي  ن /شغرب شيى 132.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم جمعه احمد48246 ن /شغرب شيى 45(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم رضا حسن 48247 ن /شغرب شيى 65.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم عل ابراهيم48248 ن /شغرب شيى 44(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم عل احمد48249 ن /شغرب شيى 54.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم فتوح السيد48250 ن /شغرب شيى 118.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48251 ااحمد دمحم مسعد دمحم حسي  ن /شغرب شيى 98.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم مهدى بالل دمحم بالل48252 ن /شغرب شيى 120.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محمود ابراهيم عودة حسن48253 ن /شغرب شيى 36(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محمود دمحم عبدالتواب48254 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد مصطفن احمد اسماعيل48255 ن /شغرب شيى 71(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد مصطفن حنفن دمحم48256 ن /شغرب شيى 28.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي احمد دمحم48257
ااحمد مصطفن ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد نض دمحم ابوالحديد دمحم48258 ن /شغرب شيى 96(1)دمحم مجدى ع بني 

 دمحم مصطفن48259
ن
ااحمد هان ن /شغرب شيى 97.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي عبدهللا علي جمعه48260
ن
ااحمد هان ن /شغرب شيى 66(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد هشام صبىحي دمحم احمد48261 ن /شغرب شيى 29(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ياش دمحم السيد48262 ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 



ااحمد يوسف السيد احمد يوسف48263 ن /شغرب شيى 23.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن خميس احمد48264 اادم حسي  ن /شغرب شيى 58.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم احمد دمحم حسن هندى48265 ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم سليمان عل سليمان الوكيل48266 ن /شغرب شيى 31.5(1)دمحم مجدى ع بني 

يف جمعه شبل علي48267
اادهم شر ن /شغرب شيى 46.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم طارق فتىح التهاىم48268 ن /شغرب شيى 48.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم غريب فتىح عل غريب48269 ن /شغرب شيى 63(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم دمحم امام حسن48270 ن /شغرب شيى 27.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم دمحم رزق عبدالفتاح48271 ن /شغرب شيى 99.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اادهم محمود دمحم فرج درويش48272 ن /شغرب شيى 27.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسامه حمدى سالمه سيد48273 ن /شغرب شيى 35(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم احمد كرم دمحم48274 ن /شغرب شيى 51(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم اسامة عبدالعزيز السيد سالمه48275 ن /شغرب شيى 61(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم ايمن احمد عبدالجواد48276 ن /شغرب شيى 21(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم سيد دمحم دمحم48277 ن /شغرب شيى 58.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم عبدهللا غيط دمحم48278 ن /شغرب شيى 63(1)دمحم مجدى ع بني 

ي متوىلي زىكي عبدالعال48279 ااسالم عرنى ن /شغرب شيى 67(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم دمحم ابراهيم طه48280 ن /شغرب شيى 59.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم دمحم بيوىم عبدالرحمن48281 ن /شغرب شيى 38(1)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم دمحم رمضان دمحم48282 ن /شغرب شيى 28.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف حسام الدين دمحم عبداللطيف48283 ااشر ن /شغرب شيى 22.5(1)دمحم مجدى ع بني 

االبكري حمدي دمحم عبدالعال48284 ن /شغرب شيى 31.5(1)دمحم مجدى ع بني 

االحسن احمد حسن عبدالحميد احمد48285 ن /شغرب شيى 71.5(1)دمحم مجدى ع بني 

االسعيد عطية السعيد دمحم48286 ن /شغرب شيى 102.5(1)دمحم مجدى ع بني 

االعزب جمال ابراهيم عبدالحق48287 ن /شغرب شيى 44(1)دمحم مجدى ع بني 

ف جميل حرز48288 اامي  اشر ن /شغرب شيى 42(1)دمحم مجدى ع بني 

اامي  عادل نض زىك جرجس48289 ن /شغرب شيى 24.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اامي  عصام فرحات مهدى48290 ن /شغرب شيى 115(1)دمحم مجدى ع بني 

ااندراوس ايهاب وديع عزيز48291 ن /شغرب شيى 57(1)دمحم مجدى ع بني 

اايمن والء عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب48292 ن /شغرب شيى 68.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابافل تامر كامل جاد48293 ن /شغرب شيى 111.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابافل نارص محروس سعيد48294 ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

ابدر اسامة بدر خضن48295 ن /شغرب شيى 66(1)دمحم مجدى ع بني 

ابدر ايهاب عبدالرحمن جادالحق48296 ن /شغرب شيى 92(1)دمحم مجدى ع بني 

ابدر دمحم بدر عامر عبدالبارى48297 ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابدرالدين دمحم عبدالمنعم سيداحمد هاشم48298 ن /شغرب شيى 80.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابدوي السيد بدوي احمد48299 ن /شغرب شيى 59.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسام ماهر نبيل ابراهيم قمحاوي48300 ن /شغرب شيى 64(1)دمحم مجدى ع بني 

ابطرس فارس بشاى جابر48301 ن /شغرب شيى 35(1)دمحم مجدى ع بني 

ابوال رافت نجيب عوض هللا48302 ن /شغرب شيى 59(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- بوال رضا غاىل سليمان غاىل 48303 ن /شغرب شيى 83(1)دمحم مجدى ع بني 

ابوال عماد عياد نجيب عماد عياد نجيب48304 ن /شغرب شيى 21(1)دمحم مجدى ع بني 

يال48305 ابيشوى راضن حكيم عطوان غيى ن /شغرب شيى 29.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابيشوى مينا صالح راغب جرجس48306 ن /شغرب شيى 41(1)دمحم مجدى ع بني 

اجابر احمد جابر عبدالمجيد سيد48307 ن /شغرب شيى 67(1)دمحم مجدى ع بني 

اجابر جالل جابر رضا48308 ن /شغرب شيى 57.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اجابر حسن جابر دمحم عل48309 ن /شغرب شيى 25(1)دمحم مجدى ع بني 

يل دمحم عصمت عباس المحالوى48310 اجيى ن /شغرب شيى 87.5(1)دمحم مجدى ع بني 

وس48311 ف ثابت بقطر تاورصن اجرجس اشر ن /شغرب شيى 28.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اجمال محمود جمال محمود48312 ن /شغرب شيى 111(1)دمحم مجدى ع بني 



 عطا لوندى48313
ن
اجورج هان ن /شغرب شيى 88.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احازم حسن ابوالمعاىط دمحم احمد48314 ن /شغرب شيى 72.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احامد خلف دمحم مرجان48315 ن /شغرب شيى 58(1)دمحم مجدى ع بني 

احسام جمال محمود فراج48316 ن /شغرب شيى 54.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48317 احسام ياش جابر امي  ن /شغرب شيى 103(1)دمحم مجدى ع بني 

احسام يحن  سعد عبدالعليم48318 ن /شغرب شيى 31.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احسن احمد حسن احمد48319 ن /شغرب شيى 127.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احسن سامح شعبان شاكر48320 ن /شغرب شيى 98(1)دمحم مجدى ع بني 

احسن علي دمحم الزغنى48321 ن /شغرب شيى 112(1)دمحم مجدى ع بني 

احسن عماد حسن رضوان الشحات48322 ن /شغرب شيى 57.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم نجم48323 احسن دمحم حسي  ن /شغرب شيى 24(1)دمحم مجدى ع بني 

احسنن مجدى وجيه سمعان48324 ن /شغرب شيى 63.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احسنن دمحم حسنن دمحم48325 ن /شغرب شيى 26(1)دمحم مجدى ع بني 

ن رضا دمحم زيدان48326 احسي  ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

ن عل48327 ن عبدهللا حسي  احسي  ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم اسماعيل ابراهيم48328 احسي  ن /شغرب شيى 123.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم دمحم احمد48329 احسي  ن /شغرب شيى 72.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احمدى ابراهيم حمدى محمود48330 ن /شغرب شيى 16.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اخالد احمد علي سعد شالطه48331 ن /شغرب شيى 27.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي الحداد 48332
 
ابسيطه- خالد احمد دمحم المكبان ن /شغرب شيى 67(1)دمحم مجدى ع بني 

اخالد ماهر عبدالكريم احمد ابو شوشه48333 ن /شغرب شيى 83.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اخالد وليد عبدالمجيد سليم48334 ن /شغرب شيى 23(1)دمحم مجدى ع بني 

اذياد ايهاب دمحم عبدالخالق دمحم48335 ن /شغرب شيى 131.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 سيد احمد48336
 
ارضا محمود عبدالباق ن /شغرب شيى 87(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- رمضان بالل مدكور دمحم 48337 ن /شغرب شيى 79.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ارمضان شعبان يوسف السيد48338 ن /شغرب شيى 29(1)دمحم مجدى ع بني 

اريمون اسامة وهبه شحاتة فانوس48339 ن /شغرب شيى 97.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اريمون نض راتب جندي48340 ن /شغرب شيى 126.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازىك عامر زىك عامر48341 ن /شغرب شيى 96.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد احمد سعد مرس48342 ن /شغرب شيى 44.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف خلف محمود48343 ازياد اشر ن /شغرب شيى 77.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف عبدالسميع عبدالخالق48344 ازياد اشر ن /شغرب شيى 113(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد ايمن سعيد عبدالرسول دمحم48345 ن /شغرب شيى 65.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد ايمن عبدالمعطي متوىلي48346 ن /شغرب شيى 68(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48347 ن محمود حسي  ازياد حسي  ن /شغرب شيى 43.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي احمد خليل48348
 
ازياد رجب صدق ن /شغرب شيى 108.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48349 ازياد طارق دمحم حسي  ن /شغرب شيى 103.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عبدالرحمن عبدالرحمن حسن48350 ن /شغرب شيى 6(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عبدهللا نض ابراهيم48351 ن /شغرب شيى 83.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عبدالمجيد زايد عبدالمجيد48352 ن /شغرب شيى 91(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عفيفن كامل عفيفن قناوى48353 ن /شغرب شيى 78.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم حسن علي48354 ن /شغرب شيى 83.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم زىكي معوض48355 ن /شغرب شيى 26(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم عبدالظاهر سالم دمحم48356 ن /شغرب شيى 53.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد مصطفن سعيد جاد48357 ن /شغرب شيى 48.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد ممدوح سعد دمحم48358 ن /شغرب شيى 101.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد وليد دمحم يوسف48359 ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

اسالم طه سالم احمد عبدالرحيم48360 ن /شغرب شيى 32(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48361 اسامح عادل نسيم امي  ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اشاج السيد عبدالستار حسن48362 ن /شغرب شيى 137(1)دمحم مجدى ع بني 



ي ابراهيم48363
ن
اسعد الزعيم بسيون ن /شغرب شيى 109(1)دمحم مجدى ع بني 

يف48364 اسعيد دمحم سعيد شر ن /شغرب شيى 53(1)دمحم مجدى ع بني 

اسعيد دمحم سعيد دمحم منصور48365 ن /شغرب شيى 24.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48366 اسعيد دمحم عبدالحميد حساني  ن /شغرب شيى 24.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسمي  راىم سمي  حسن عباس48367 ن /شغرب شيى 31(1)دمحم مجدى ع بني 

اسمي  سامح سعيد عبدالحليم48368 ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

اسمي  عاطف سمي  عبدالرحمن48369 ن /شغرب شيى 111(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيد احمد سيد عبدالفضيل48370 ن /شغرب شيى 122.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيد دمحم سيد دمحم رجب48371 ن /شغرب شيى 96.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف الدين احمد دمحم عبدالمنعم48372 ن /شغرب شيى 107(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف الدين دمحم فواز عبدالحميد48373 ن /شغرب شيى 31.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم48374 ن دمحمي امي  اسيف امي  ن /شغرب شيى 45(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف خالد فتىح العدىل48375 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف رضا احمد عبدالحميد48376 ن /شغرب شيى 80.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف سيد ابوالعال احمد سيد48377 ن /شغرب شيى 48.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف دمحم السيد احمد48378 ن /شغرب شيى 134.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف دمحم سالم سالمة48379 ن /شغرب شيى 56.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف محمود سيد محمود48380 ن /شغرب شيى 22.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 احمد ترىك48381
ن
اسيف هان ن /شغرب شيى 8(1)دمحم مجدى ع بني 

اسيف ياش صالح دمحم48382 ن /شغرب شيى 20(1)دمحم مجدى ع بني 

اشادى سعيد حنفن محمود48383 ن /شغرب شيى 127(1)دمحم مجدى ع بني 

يف احمد ربيع عبده48384 اشر ن /شغرب شيى 7.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف عل سليمان48385 يف اشر اشر ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي48386
يف فتىحي مسعد ابراهيم مصطفن اشر ن /شغرب شيى 1.5(1)دمحم مجدى ع بني 

يف دمحم صابر مرسي48387 اشر ن /شغرب شيى 8(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48388 اشفيق عادل شفيق توفيق حني  ن /شغرب شيى 56(1)دمحم مجدى ع بني 

ه48389 ى زىك جيى اشنوده صيى ن /شغرب شيى 30.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اشنوده عماد فوزى عبدالسيد48390 ن /شغرب شيى 48(1)دمحم مجدى ع بني 

 حسن دمحم48391
ن
اشهاب الدين هان ن /شغرب شيى 26(1)دمحم مجدى ع بني 

اصادق عز الدين صادق احمد خليل48392 ن /شغرب شيى 14.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اصدام خالد دمحم دمحم48393 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ي هللا دمحم رفعت محروس48394
اصفن ن /شغرب شيى 26(1)دمحم مجدى ع بني 

ي حسن دمحم48395
ن
اصالح الدين هان ن /شغرب شيى 113.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اصالح ايمن صالح دمحم48396 ن /شغرب شيى 80(1)دمحم مجدى ع بني 

اصالح رمضان صالح عبدالهادي دمحم48397 ن /شغرب شيى 10(1)دمحم مجدى ع بني 

اصالح سيد عل السيد48398 ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

اصالح وليد زىك حافظ48399 ن /شغرب شيى 48(1)دمحم مجدى ع بني 

اطارق دمحم فرغلي ابراهيم علي48400 ن /شغرب شيى 48(1)دمحم مجدى ع بني 

اطة دمحم طه محمود48401 ن /شغرب شيى 59.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اطه سعيد عبدالغفور عبدالعال48402 ن /شغرب شيى 57(1)دمحم مجدى ع بني 

اطه عبدالمنعم رمضان احمد48403 ن /شغرب شيى 10(1)دمحم مجدى ع بني 

اعادل سعيد عيد احمد بركات48404 ن /شغرب شيى 45.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي ضاجي ابراهيم48405
اعادل لطفن ن /شغرب شيى 93.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعادل وليم نخيل نخلة عبدالسيد48406 ن /شغرب شيى 44.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعاشور ابوالحسن عاشور ابوالحسن48407 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

 عبدالمجيد عل عل48408
ن
اعاطف هان ن /شغرب شيى 28(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالجليل دمحم عبدالجليل عثمان48409 ن /شغرب شيى 5.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالحميد السيد عبدالحميد السيد48410 ن /شغرب شيى 19(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرازق عبدهللا عبدالرازق عبدالعزيز48411 ن /شغرب شيى 21.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد السعيد جالل48412 ن /شغرب شيى 86.5(1)دمحم مجدى ع بني 



ن عبدالمحسن سيف48413 اعبدالرحمن احمد امي  ن /شغرب شيى 109(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبداللطيف مرشدى48414 ن /شغرب شيى 35(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد فواز عبدالحميد48415 ن /شغرب شيى 7.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم انور امام48416 ن /شغرب شيى 30.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد نبيل فتىحي48417 ن /شغرب شيى 15(1)دمحم مجدى ع بني 

ف عبدهللا سيد48418 اعبدالرحمن اشر ن /شغرب شيى 46.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن جمعه عل دمحم 48419 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم شاج48420 ن دمحم حساني  اعبدالرحمن حساني  ن /شغرب شيى 102.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن حسن عرفه صابر48421 ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

ن بخيت دمحم همام48422 اعبدالرحمن حسي  ن /شغرب شيى 118.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن حمدى دمحم السيد 48423 ن /شغرب شيى 84.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن خالد خلف هللا شندى48424 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن خالد نبوى سليمان48425 ن /شغرب شيى 120.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 علي الداىلي48426
ن اعبدالرحمن ساىمي حساني  ن /شغرب شيى 12(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن سيد حجاج احمد 48427 ن /شغرب شيى 63.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن شعبان دمحمى عبدالعزيز48428 ن /شغرب شيى 39(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن صابر دمحم رشيد48429 ن /شغرب شيى 24.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن صالح احمد كمال48430 ن /شغرب شيى 59(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن صالح رضا فهىمي48431 ن /شغرب شيى 78.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن صالح دمحم دمحم عبدالدايم48432 ن /شغرب شيى 98(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن عادل عبدالعزيز عباس48433 ن /شغرب شيى 97(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن عاصم عبدالعظيم السعيد48434 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن عمر عبدالرحمن عبدالمنعم48435 ن /شغرب شيى 127(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن عمرو دمحم رفاعي48436 ن /شغرب شيى 22.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن مبارك محمود حجازى48437 ن /شغرب شيى 21.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم احمد حافظ48438 ن /شغرب شيى 68.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم الكردي سيد علي48439 ن /شغرب شيى 86.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم حسن سيد عبدالرحمن48440 ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم حمدي دمحم االصبح48441 ن /شغرب شيى 84(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم حموده حسن الهوارى48442 ن /شغرب شيى 50(1)دمحم مجدى ع بني 

ى48443 ن بحي  اعبدالرحمن دمحم عبدالرسول حسي  ن /شغرب شيى 28(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالستار دمحم نجم48444 ن /شغرب شيى 62.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عل علي دمحم48445 ن /شغرب شيى 56.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم دمحم رمضان48446 ن /شغرب شيى 60.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف ثابت حسن48447 اعبدالرحمن دمحم مشر ن /شغرب شيى 64.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مصلىح راضن48448 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن مسعد جالل الرفاع48449 ن /شغرب شيى 16(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن عطا هللا عبدالغنن48450 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن نض عبدالعال دمحم حسن48451 ن /شغرب شيى 61.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن هشام احمد فرحات سنجر48452 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن وليد عبدالتواب سند48453 ن /شغرب شيى 47.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن ياش فاروق اسماعيل48454 ن /شغرب شيى 31(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن يشى جالل عبدالغفار دمحم48455 ن /شغرب شيى 39.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحيم محمود عبدالرحيم دمحم عمر48456 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالعال محمود محمود دمحم48457 ن /شغرب شيى 31(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالفتاح سيد عبدالفتاح عامر48458 ن /شغرب شيى 25.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عبدهللا ابراهيم احمد دمحم 48459 ن /شغرب شيى 43.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا احمد عبدالسميع احمد48460 ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا احمد دمحم احمد48461 ن /شغرب شيى 107.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا حمدي احمد محمود دمحم48462 ن /شغرب شيى 75.5(1)دمحم مجدى ع بني 



اعبدهللا عاطف دمحم عبدهللا48463 ن /شغرب شيى 43(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا عل عبدهللا عل جمعه48464 ن /شغرب شيى 18.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم ابراهيم عبدالعظيم48465 ن /شغرب شيى 52(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم حمدتة احمد48466 ن /شغرب شيى 58.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا سيد عبدهللا48467 ن /شغرب شيى 123(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم دمحم زىكي احمد48468 ن /شغرب شيى 124.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم دمحم عبدربه48469 ن /شغرب شيى 73(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا محمود سليمان عبدالعزيز48470 ن /شغرب شيى 129.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا محمود عبدالعزيز عبدالعاىطي48471 ن /شغرب شيى 133.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا محمود دمحم عزت السيد الحبينى48472 ن /شغرب شيى 128.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا ناجح سالمة نض48473 ن /شغرب شيى 121.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا نارص عبيد عبدالاله48474 ن /شغرب شيى 78.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي48475
ي ماهر سعيد عبدالغنن

ن
اعبدهللا هان ن /شغرب شيى 64.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا هشام احمد فؤاد عبدالقادر48476 ن /شغرب شيى 15(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالمحسن دمحم عبدالمحسن صادق دمحم48477 ن /شغرب شيى 33.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالمنعم احمد عبدالمنعم عيد عبدهللا48478 ن /شغرب شيى 51(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالمنعم احمد عبدالمنعم دمحم48479 ن /شغرب شيى 18.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالمنعم خالد عبدالمنعم عبدالكريم48480 ن /شغرب شيى 18(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالنعيم عمرو عبدالنعيم مهران دمحم48481 ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالوهاب جمال فاروق دمحم48482 ن /شغرب شيى 47(1)دمحم مجدى ع بني 

يف48483 اعبدالوهاب عبدالحميد عبدالوهاب دمحم شر ن /شغرب شيى 16(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالوهاب وائل عبدالوهاب دمحم مبارك48484 ن /شغرب شيى 99.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعالء احمد عبدالقادر محمود48485 ن /شغرب شيى 52.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعالء الدين دمحم نبيل زىك عل48486 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعالءالدين احمد عبدالعظيم عبدهللا48487 ن /شغرب شيى 39.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل ابراهيم عل ابراهيم48488 ن /شغرب شيى 88(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل احمد عل احمد عل48489 ن /شغرب شيى 22(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل احمد عل النبوى48490 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل حسن عل سيد48491 ن /شغرب شيى 34.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل عبدالكريم عل عل الدين دمحم48492 ن /شغرب شيى 30(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل عبدهللا عل عبدهللا48493 ن /شغرب شيى 88.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل نجاح ابراهيم دمحم48494 ن /شغرب شيى 30(1)دمحم مجدى ع بني 

اعل وليد عل ابو قرص48495 ن /شغرب شيى 22.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمار سيد باز الصاوى48496 ن /شغرب شيى 69(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمار دمحم ابوشيع دمحم عبدالفتاح48497 ن /شغرب شيى 128(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمار دمحم عل ابو العزم48498 ن /شغرب شيى 122(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمار ياش سعيد زيدان48499 ن /شغرب شيى 64.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمار ياش ممدوح محمود48500 ن /شغرب شيى 37(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر ابو شيع ابراهيم محمود اسماعيل48501 ن /شغرب شيى 23.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر احمد خميس حسن48502 ن /شغرب شيى 26(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر احمد عزت بكر احمد48503 ن /شغرب شيى 60.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر تامر عمر الدرملل احمد48504 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم شاج48505 ن دمحم حساني  اعمر حساني  ن /شغرب شيى 102.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن مرسي48506 اعمر حسن حسي  ن /شغرب شيى 113(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عمر حمدى دمحم عل 48507 ن /شغرب شيى 81(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر شلنى هاشم حافظ احمد48508 ن /شغرب شيى 126.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم ابراهيم جوده48509 ن /شغرب شيى 87.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم ابوعيله خلف48510 ن /شغرب شيى 60.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم احمد دمحم48511 ن /شغرب شيى 66.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم عكاشه عبدالعظيم48512 ن /شغرب شيى 79.5(1)دمحم مجدى ع بني 



اعمر محمود عبدهللا عبدالقادر مرسي48513 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ي48514
اعمر نظىمي يوسف مصطفن ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر هشام فتىح سيد عفيفن48515 ن /شغرب شيى 38(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمر هيثم عمر دمحم ابراهيم48516 ن /شغرب شيى 79(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو عبدالفتاح دمحم دمحم48517 ن /شغرب شيى 29(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو دمحم عبدالمعطي هالل قرقر48518 ن /شغرب شيى 131(1)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو دمحم محمود فوزى48519 ن /شغرب شيى 121(1)دمحم مجدى ع بني 

ي مدبوىلي خليل48520
اعمرو محمود مصطفن ن /شغرب شيى 121.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن محمود48521 اعيد دمحم حسي  ن /شغرب شيى 102(1)دمحم مجدى ع بني 

افادى حسام فخرى بساىل48522 ن /شغرب شيى 78(1)دمحم مجدى ع بني 

افادى سند وهيب مان48523 ن /شغرب شيى 62(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم48524 افارس ايمن حسي  ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

افارس رضا حسن دمحم48525 ن /شغرب شيى 98(1)دمحم مجدى ع بني 

48526
ن
ن عدىل عبدالشاق افارس سيف االسالم حسي  ن /شغرب شيى 97(1)دمحم مجدى ع بني 

افارس دمحم حمدى عفيفن48527 ن /شغرب شيى 88.5(1)دمحم مجدى ع بني 

افارس دمحم سعد عبدهللا سليم48528 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

افارس يىح سمي  احمد سليم48529 ن /شغرب شيى 50(1)دمحم مجدى ع بني 

افاروق محمود فاروق دمحم48530 ن /شغرب شيى 19.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48531 افتىح ايمن فتىح امي  ن /شغرب شيى 78(1)دمحم مجدى ع بني 

افتىحي السيد فتىح عبدالعزيز48532 ن /شغرب شيى 1.5(1)دمحم مجدى ع بني 

افتىحي الشافعي فتىحي عبدالحليم48533 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

افهد احمد دمحم شعبان خميس48534 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

افوزى نسيم فوزى كراس48535 ن /شغرب شيى 87.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اقاسم عني  قاسم دمحم48536 ن /شغرب شيى 26.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم احمد جالل مدبوىلي48537 ن /شغرب شيى 131(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم احمد سمي  عبدالرازق اسماعيل48538 ن /شغرب شيى 66(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- كريم احمد عبدالعال عبدالوهاب 48539 ن /شغرب شيى 71.5(1)دمحم مجدى ع بني 

48540
ن
اكريم احمد مرس مدن ن /شغرب شيى 58(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم اسامه دمحم عبدالمنعم48541 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم السيد عبدالرحمن يوسف عبدالعليم48542 ن /شغرب شيى 37.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم حمادة عبدالننى مصطفن48543 ن /شغرب شيى 66(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم سعيد سمي  سليمان48544 ن /شغرب شيى 22(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم عاطف اسماعيل سند48545 ن /شغرب شيى 55.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- كريم عبدهللا اسماعيل عبدهللا 48546 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48547 اكريم دمحم جاد احمدحسي  ن /شغرب شيى 67.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم دمحم عبدالرازق عبدالسميع48548 ن /شغرب شيى 55.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اكمال سعيد كمال دمحم علي48549 ن /شغرب شيى 125.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ى شفيق 48550 لس ايمن صيى ابسيطه- كي  ن /شغرب شيى 74.5(1)دمحم مجدى ع بني 

لس دانيال فايز فكرى48551 اكي  ن /شغرب شيى 70.5(1)دمحم مجدى ع بني 

لس عزيز جندى يوسف48552 اكي  ن /شغرب شيى 13.5(1)دمحم مجدى ع بني 

لس فريد خليل نجيب48553 اكي  ن /شغرب شيى 3(1)دمحم مجدى ع بني 

 راشد عوض48554
ن
لس هان اكي  ن /شغرب شيى 23.5(1)دمحم مجدى ع بني 

وس48555 ي محروس حبيب تاورصن
ن
لس هان اكي  ن /شغرب شيى 46.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اماجد جرجس مني  حنا48556 ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

اماجد عادل رزق عبده مقار48557 ن /شغرب شيى 112(1)دمحم مجدى ع بني 

اماجد محمود احمد عبدالغنن48558 ن /شغرب شيى 49(1)دمحم مجدى ع بني 

امارسلينو ابراهيم بخيت بباوى بخيت48559 ن /شغرب شيى 81(1)دمحم مجدى ع بني 

امازن اسماعيل سيد اسماعيل48560 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امازن عالءالدين سمي  طه ابو شيه48561 ن /شغرب شيى 93.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي موسي دمحم العقاد48562
امازن مصطفن ن /شغرب شيى 116(1)دمحم مجدى ع بني 



امايكل عدىل يونان معوض48563 ن /شغرب شيى 50(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48564 امحروس تامر محروس امي  ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد احمد يوسف48565 ن /شغرب شيى 64(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد سعيد عبدالسميع بيوىم48566 ن /شغرب شيى 87.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد فؤاد دمحم48567 ن /شغرب شيى 103.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم السيد48568 ن /شغرب شيى 77(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم عل جمعه48569 ن /شغرب شيى 87.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم محمود48570 ن /شغرب شيى 70.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم مرزوق48571 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم مصطفن48572 ن /شغرب شيى 55.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف حامد عبداللطيف48573 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 67(1)دمحم مجدى ع بني 

ف حسنن احمد48574 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 82(1)دمحم مجدى ع بني 

ف طه سيد48575 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 45(1)دمحم مجدى ع بني 

ف ثابت48576 ف مشر ادمحم اشر ن /شغرب شيى 35(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم السيد رفاع احمد48577 ن /شغرب شيى 68.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن محمود محمود علي48578 ن /شغرب شيى 51.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم بدر الدين عبدالرحيم عبدالقادر48579 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم تمام سليم قناوى48580 ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حامد فوزي دمحم48581 ن /شغرب شيى 29.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسن رفاع حسن االحمر48582 ن /شغرب شيى 108.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسن دمحم عبداللة48583 ن /شغرب شيى 21.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن حسن سليمان48584 ادمحم حسي  ن /شغرب شيى 22(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حمدى دمحم السيد فايد48585 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ن مصطفن48586  حسي 
ادمحم حنفن ن /شغرب شيى 131(1)دمحم مجدى ع بني 

 السيد48587
 
ادمحم خالد الدسوق ن /شغرب شيى 54.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم خالد السيد محمود عثمان48588 ن /شغرب شيى 79.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم خالد عبدالمنعم رمضان48589 ن /شغرب شيى 23(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم خالد دمحم عيد منصور48590 ن /شغرب شيى 90.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم رضا دمحم دمحم48591 ن /شغرب شيى 42.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم رمضان فؤاد عيد48592 ن /شغرب شيى 32.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم رمضان دمحم السيد علي48593 ن /شغرب شيى 85(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم زينهم الحسينن ابراهيم المالح48594 ن /شغرب شيى 50(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سامح عبدالرازق عبدالعال48595 ن /شغرب شيى 29.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سليمان عبدالقادر عبدالقادر عبدهللا48596 ن /شغرب شيى 74.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 دمحم48597
 
ادمحم سيد دسوق ن /شغرب شيى 18(1)دمحم مجدى ع بني 

 متوىل48598
ن
ادمحم سيد زهرالدين مدن ن /شغرب شيى 67.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد عبدالرحمن محمود عبدالرحمن48599 ن /شغرب شيى 114.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد عبدالاله مرس48600 ن /شغرب شيى 128(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد فتىحي السيد48601 ن /شغرب شيى 35(1)دمحم مجدى ع بني 

يف احمد عبدالصادق48602 ادمحم شر ن /شغرب شيى 66(1)دمحم مجدى ع بني 

يف دمحم احمد48603 ادمحم شر ن /شغرب شيى 106.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم شعيب سيد شعيب ابراهيم48604 ن /شغرب شيى 107.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ى دمحم محمود48605 ادمحم صيى ن /شغرب شيى 113(1)دمحم مجدى ع بني 

ي عبدهللا48606 ادمحم صالح صابر عبدالننى ن /شغرب شيى 75(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم طارق زىك احمد48607 ن /شغرب شيى 76(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم طه احمد دمحم48608 ن /شغرب شيى 90.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عادل دمحم احمد ابوطالب48609 ن /شغرب شيى 63(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدالستار احمد بيوىم48610 ن /شغرب شيى 75.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48611 ادمحم عبدالسالم متوىل عبدالمتي  ن /شغرب شيى 19(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح48612 ن /شغرب شيى 64.5(1)دمحم مجدى ع بني 



ادمحم عبدالمقصود ابراهيم عبدالمقصود حسن48613 ن /شغرب شيى 35.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عصام دمحم فرج48614 ن /شغرب شيى 35.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عالء دمحم محمود48615 ن /شغرب شيى 73(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عل فوزى عبده فوزى48616 ن /شغرب شيى 39.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عماد حمدي دمحم48617 ن /شغرب شيى 131.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عماد سعيد ابراهيم48618 ن /شغرب شيى 82(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عماد شعبان عبدالعال عل48619 ن /شغرب شيى 56(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عماد دمحم السيد ابراهيم48620 ن /شغرب شيى 76.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مجدى قطب ابراهيم48621 ن /شغرب شيى 93(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مجدي عبدالرحمن حامد سليمان48622 ن /شغرب شيى 18.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم دمحم عبدالسالم يوسف فرج48623 ن /شغرب شيى 12.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود احمد مهران48624 ن /شغرب شيى 60.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود اسماعيل محمود48625 ن /شغرب شيى 61.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود حسن دمحم حجازى48626 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود حمزه السباع ابراهيم48627 ن /شغرب شيى 40.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود طه علي تمساح48628 ن /شغرب شيى 59.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود عبدالعزيز عبدالفتاح48629 ن /شغرب شيى 49.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود دمحم احمد48630 ن /شغرب شيى 62.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محمود دمحم احمد رضوان48631 ن /شغرب شيى 67.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن اسماعيل48632  امي 
ادمحم مصطفن ن /شغرب شيى 66.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مصطفن غانم عبدالجابر48633 ن /شغرب شيى 137(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ممدوح سعد دمحم48634 ن /شغرب شيى 134(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48635 ادمحم ممدوح عبدالننى حسني  ن /شغرب شيى 10.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم نارص حسن بخيت48636 ن /شغرب شيى 65.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم نارص سيد عواد48637 ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

48638
 
 دمحم المكبان

ن
ادمحم هان ن /شغرب شيى 117(1)دمحم مجدى ع بني 

ي عبده48639
ي عفيفن

ن
ادمحم هان ن /شغرب شيى 69.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي دمحم فرج درويش48640
ن
ادمحم هان ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم هشام دمحم دمحم سعيد48641 ن /شغرب شيى 122(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ياش حسن االنوار جاب هللا48642 ن /شغرب شيى 113.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ياش فتىح محمود سعيد48643 ن /شغرب شيى 21(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود احمد شحاتة مصيلىح48644 ن /شغرب شيى 16(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود احمد محمود دمحم الجزار48645 ن /شغرب شيى 35.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود السعداوى محمود احمد48646 ن /شغرب شيى 107(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود السيد توفيق السيد48647 ن /شغرب شيى 9.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود تمام السيد دمحم48648 ن /شغرب شيى 6(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود جمال السيد عل48649 ن /شغرب شيى 6.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود جمال عل حناوى48650 ن /شغرب شيى 49(1)دمحم مجدى ع بني 

ن محمود عبدالرحمن48651 امحمود حسي  ن /شغرب شيى 34(1)دمحم مجدى ع بني 

ن حمدى48652 امحمود حمدى حسي  ن /شغرب شيى 74(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود رضا فاروق ابراهيم48653 ن /شغرب شيى 21.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود رفعت حنفن محمود48654 ن /شغرب شيى 34.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود رمضان حسن عامر48655 ن /شغرب شيى 14(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود رمضان محمود حسن48656 ن /شغرب شيى 27(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود سامح دمحم عزيز48657 ن /شغرب شيى 27.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود سعيد محمود عبدالمقصود48658 ن /شغرب شيى 25.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود صابر محمود السيد حسن48659 ن /شغرب شيى 23(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود ضياء جميل دمحم48660 ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عادل سالمه حسن48661 ن /شغرب شيى 22(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عادل عبدالوهاب دمحم محمود48662 ن /شغرب شيى 12(1)دمحم مجدى ع بني 



امحمود عاطف محمود دمحم48663 ن /شغرب شيى 10(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عبدالرازق حسن احمد48664 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عبدالننى احمد محمود48665 ن /شغرب شيى 73.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عزت عبدالغنن حجاج48666 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود فرج محمود ابراهيم دمحم48667 ن /شغرب شيى 44(1)دمحم مجدى ع بني 

ن احمد48668 امحمود كمال حسي  ن /شغرب شيى 43.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم حسن حامد48669 ن /شغرب شيى 51(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم عبدالرشيد محمود48670 ن /شغرب شيى 49.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم عطيه عبدالمقصود احمد48671 ن /شغرب شيى 23.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم فتىح عبداللطيف الصباغ48672 ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم محمود دمحم ابراهيم48673 ن /شغرب شيى 18(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم مصطفن عبدالسميع48674 ن /شغرب شيى 123(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود مسعد محمود مصطفن سليمان48675 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود نادي توفيق دمحم48676 ن /شغرب شيى 41.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود هشام محمود دمحم محمود48677 ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

امحمود وائل جمال الحسينن48678 ن /شغرب شيى 9.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان سعيد متوىل عبود48679 ن /شغرب شيى 10(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان عبدالحليم دمحم فتىح48680 ن /شغرب شيى 37(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان عل عبدالرحمن حامد48681 ن /شغرب شيى 23.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان دمحم عبدالرؤف عبدالخالق سليمان48682 ن /شغرب شيى 89(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان دمحم عبدالعاىط السيد48683 ن /شغرب شيى 42(1)دمحم مجدى ع بني 

امروان مختار دمحم عبدالرحمن48684 ن /شغرب شيى 37.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امسعد مني  حنا بسطاوروس48685 ن /شغرب شيى 111.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن ابراهيم دمحم دمحم عفيفن48686 ن /شغرب شيى 116(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- مصطفن احمد محمود هاشم 48687 ن /شغرب شيى 77(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن احمد مصطفن عبدالسميع48688 ن /شغرب شيى 82(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن ايمن حلىم عبدالحميد48689 ن /شغرب شيى 80(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن حسن مصطفن دمحم48690 ن /شغرب شيى 108.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48691 ن محمود حسي   حسي 
امصطفن ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن رفيق ابراهيم ابراهيم غانم48692 ن /شغرب شيى 103.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن سيد احمد عثمان48693 ن /شغرب شيى 85(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن كامل ابو رحاب كامل48694 ن /شغرب شيى 129.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن كامل فوزى صادق48695 ن /شغرب شيى 66.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 عبدالغنن48696
ن
امصطفن ماجد قرن ن /شغرب شيى 38.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 عبدالموجود48697
 
امصطفن دمحم شوق ن /شغرب شيى 104.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن دمحم عبدالرحيم دمحم48698 ن /شغرب شيى 115.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48699  محمود احمد حسي 
امصطفن ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن محمود فرج ابراهيم48700 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن محمود دمحم رشاد48701 ن /شغرب شيى 123(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن وليد دمحم حلىمي48702 ن /شغرب شيى 18.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امعاذ محمود سيد دمحم48703 ن /شغرب شيى 67.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امعاذ ناجح دمحم عبدالحليم48704 ن /شغرب شيى 91(1)دمحم مجدى ع بني 

امعاذ هشام حسن دمحم48705 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

اممدوح حمدى دمحم احمد48706 ن /شغرب شيى 62(1)دمحم مجدى ع بني 

امهند احمد عباس شبل حسن48707 ن /شغرب شيى 90(1)دمحم مجدى ع بني 

امهند مجدى عبدالحميد عيد48708 ن /شغرب شيى 45.5(1)دمحم مجدى ع بني 

امهند وجيه عيد شور48709 ن /شغرب شيى 101.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اموس دمحم شحاته موس48710 ن /شغرب شيى 39.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ف سعيد بخيت عبدهللا48711 امينا اشر ن /شغرب شيى 45(1)دمحم مجدى ع بني 

امينا جرجس مني  حنا48712 ن /شغرب شيى 27.5(1)دمحم مجدى ع بني 



امينا نعيم فهيم ابراهيم48713 ن /شغرب شيى 45.5(1)دمحم مجدى ع بني 

 عادل نجيب48714
ن
امينا هان ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

امينا وليد وجيه اسكندر48715 ن /شغرب شيى 55(1)دمحم مجدى ع بني 

انادر مجدى فرج عازر48716 ن /شغرب شيى 33(1)دمحم مجدى ع بني 

ف عبدالواحد عبدالرحمن عبدالواحد48717 اهشام اشر ن /شغرب شيى 73.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اياش سامح سيد عبدالرحمن عبدهللا48718 ن /شغرب شيى 84(1)دمحم مجدى ع بني 

ن عل عادل عل حسن48719 اياسي  ن /شغرب شيى 50(1)دمحم مجدى ع بني 

ن محمود فرج ابراهيم48720 اياسي  ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ن والء سعدالدين جعفرالسيد 48721 ابسيطه- ياسي  ن /شغرب شيى 74(1)دمحم مجدى ع بني 

ايحن  سيد يحن  عبدهللا48722 ن /شغرب شيى 98.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايحن  مجدي يىحي مرسي48723 ن /شغرب شيى 74(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف ابراهيم محمود عفيفن48724 ن /شغرب شيى 72(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد سالمه نصار سليمان48725 ن /شغرب شيى 61(1)دمحم مجدى ع بني 

ف دمحم عبدالرازق عبدالوهاب48726 ايوسف اشر ن /شغرب شيى 38.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف السيد صابر رزق48727 ن /شغرب شيى 54(1)دمحم مجدى ع بني 

ن حميد عبداللطيف48728 ايوسف امي  ن /شغرب شيى 44(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف ايمن دمحم كامل ابراهيم احمد48729 ن /شغرب شيى 112(1)دمحم مجدى ع بني 

ن48730 ن دمحم حسي  ايوسف حسي  ن /شغرب شيى 121(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف سعيد حلىمي دمحم حسن48731 ن /شغرب شيى 80(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف سيد سمي  دمحم48732 ن /شغرب شيى 32.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- يوسف سيد عبدالحميد سعد 48733 ن /شغرب شيى 86(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف سيد يس دمحم عبدالرحيم48734 ن /شغرب شيى 48.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف شعبان نبيل عبدالحميد48735 ن /شغرب شيى 34.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف صابر امام دمحم48736 ن /شغرب شيى 99(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف طلبة سعيد دمحم48737 ن /شغرب شيى 112(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عاطف اسماعيل سند48738 ن /شغرب شيى 121(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عبدالحليم احمد ابراهيم48739 ن /شغرب شيى 136(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عبدالحميد دمحم رضا48740 ن /شغرب شيى 88(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح شماخ48741 ن /شغرب شيى 84(1)دمحم مجدى ع بني 

ي السيد عوض48742 ايوسف عبدالننى ن /شغرب شيى 103(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عل رمضان عل48743 ن /شغرب شيى 132.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عل عبدالعال عل دمحم48744 ن /شغرب شيى 45(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عل عبدالمنعم عبود دمحم48745 ن /شغرب شيى 47.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف علي السيد عبدالمجيد48746 ن /شغرب شيى 102.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عمرو يوسف سالم48747 ن /شغرب شيى 51(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف مجدى عبدالفتاح دمحم48748 ن /شغرب شيى 78(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم ابو عيلة خلف48749 ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم احمد عبدالحميد48750 ن /شغرب شيى 60(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم السعيد عبدالعظيم48751 ن /شغرب شيى 7(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم السيد احمد48752 ن /شغرب شيى 130.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم عزت السيد48753 ن /شغرب شيى 50.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم فوزى دمحم احمد48754 ن /شغرب شيى 89.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم محسن دمحم زىك48755 ن /شغرب شيى 74.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف محمود سيد محمود48756 ن /شغرب شيى 63(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف محمود مسعد مليىحى48757 ن /شغرب شيى 129.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف منصور السيد علي48758 ن /شغرب شيى 11(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف نبيل دمحم عمر48759 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف هشام دمحم بدوى دمحم48760 ن /شغرب شيى 81.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف وائل محروس ابو سخرون48761 ن /شغرب شيى 92.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن فهىمي48762 ي حسي  ايوسف يحن  ن /شغرب شيى 105.5(1)دمحم مجدى ع بني 



اابراهيم احمد حمزه شحاتة48763 ن /شغرب شيى 12.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- ابراهيم رفاع احمد دمحم احمد 48764 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم صابر عجىم ابوعمر48765 ن /شغرب شيى 64(2)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم عل عبدالرحمن يوسف48766 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم محسن سمي  عبدالعزيز48767 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم دمحم دمحم ابراهيم48768 ن /شغرب شيى 117(2)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم ممدوح سلمان نصار48769 ن /شغرب شيى 53(2)دمحم مجدى ع بني 

ي دمحم عامر48770
اابوبكر ابراهيم عبدالغنن ن /شغرب شيى 105(2)دمحم مجدى ع بني 

ف احمد احمد درويش48771 ااحمد اشر ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

ف زىكي ابو زيد48772
ااحمد اشر ن /شغرب شيى 71.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ف وجيه عيد ابراهيم48773 ااحمد اشر ن /شغرب شيى 13.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ايمن احمد عبدالوهاب48774 ن /شغرب شيى 64(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد باسم احمد مراد48775 ن /شغرب شيى 60.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد جمال الصادق الراوى48776 ن /شغرب شيى 35.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حامد السيد احمد48777 ن /شغرب شيى 84(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حسن عبدالعال عبدالحليم احمد48778 ن /شغرب شيى 21.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حسن دمحم درويش48779 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

ن رجب قطب السيد48780 ااحمد حسي  ن /شغرب شيى 88.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد حمدى عبدالحميد عبدالعزيز ابراهيم48781 ن /شغرب شيى 111(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد راضن لطفن عبداللطيف48782 ن /شغرب شيى 18.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد رجب سعيد طلبه48783 ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد سامح محمود دمحم 48784 ن /شغرب شيى 75.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سعد دمحم دمحم48785 ن /شغرب شيى 118.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سيد ابو هاشم زكرياالجوهرى48786 ن /شغرب شيى 107.5(2)دمحم مجدى ع بني 

يف احمد دمحم صالح48787 ااحمد شر ن /شغرب شيى 5(2)دمحم مجدى ع بني 

يف عبدالحميد عبدالمقصود48788 ااحمد شر ن /شغرب شيى 1.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد طاهر دمحم عل48789 ن /شغرب شيى 81(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عبدالمقصود احمد عبدالمقصود48790 ن /شغرب شيى 29(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد عل فايز حافظ48791 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد فتىحي علي دمحم48792 ن /شغرب شيى 31(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محسن عبدالحليم عثمان48793 ن /شغرب شيى 41(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم دمحم الشاذىل48794 ن /شغرب شيى 123.5(2)دمحم مجدى ع بني 

وك48795 ااحمد دمحم احمد محمود ميى ن /شغرب شيى 100.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم خميس عبدالمقصود48796 ن /شغرب شيى 133.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم رجب حامد ابراهيم 48797 ن /شغرب شيى 66(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم رجب فواز دمحم48798 ن /شغرب شيى 121.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم سعيد عبدالموىل48799 ن /شغرب شيى 118(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم شعبان امام دمحم48800 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم عبدالرحمن عبداللطيف48801 ن /شغرب شيى 32(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم عبدالعزيز عطيه لولو48802 ن /شغرب شيى 65(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد دمحم عبدالغنن عبدالمالك48803 ن /شغرب شيى 35(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم مصطفن احمد 48804 ن /شغرب شيى 60.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محمود ابراهيم محمود48805 ن /شغرب شيى 16(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محمود عبدالغفار دمحم جعفر48806 ن /شغرب شيى 14.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد محمود دمحم فرج48807 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد مصطفن المدبوىل دمحم سليمان48808 ن /شغرب شيى 36.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ممدوح دمحم عبدالجيد48809 ن /شغرب شيى 29.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 شاكر ابوزيد48810
ن
ااحمد هان ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ي نجاح عبدالجليل48811
ن
ااحمد هان ن /شغرب شيى 59(2)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد هيثم صعب عبدالعزيز حيدر48812 ن /شغرب شيى 117.5(2)دمحم مجدى ع بني 



ااحمد وليد عابد عبدالصادق48813 ن /شغرب شيى 42.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي حسن دمحم48814
ااحمد وليد مصطفن ن /شغرب شيى 87.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم احمد عبدالعال محمود ابراهيم48815 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم احمد محروس عبدالمنعم48816 ن /شغرب شيى 79(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم رمضان كمال السيد48817 ن /شغرب شيى 112(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم عبدالحميد سعيد عبدالحميد48818 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم عماد سيد عبدالنظي 48819 ن /شغرب شيى 20(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم عماد دمحم حسن48820 ن /شغرب شيى 1.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم دمحم عاطف دمحم48821 ن /شغرب شيى 96(2)دمحم مجدى ع بني 

ي دمحم48822 اادهم مراد صيى ن /شغرب شيى 24(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم وليد سمي  جالل48823 ن /شغرب شيى 126(2)دمحم مجدى ع بني 

اادهم وليد دمحم فرج48824 ن /شغرب شيى 8(2)دمحم مجدى ع بني 

 بساده فايز عطا هللا48825
ئ
ااسامه رجان ن /شغرب شيى 50.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااسامه سعيد دمحم ابوحديد دمحم48826 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااستيفن امجد عادل راغب48827 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

ااستيفن ايمن نسيم واصف48828 ن /شغرب شيى 120(2)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم احمد ابراهيم ثابت48829 ن /شغرب شيى 58.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم خالد عبدالعزيز عبدربه دمحم48830 ن /شغرب شيى 6.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااسالم رجب شلقاىمي اسماعيل48831 ن /شغرب شيى 39(2)دمحم مجدى ع بني 

االسيد دمحم الطاهر حمادى عضان48832 ن /شغرب شيى 10(2)دمحم مجدى ع بني 

االسيد مختار السيد مغازى48833 ن /شغرب شيى 58.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ااندرو فايز فكري حكيم48834 ن /شغرب شيى 29(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- اندرو نض تادرس بسخرون 48835 ن /شغرب شيى 51(2)دمحم مجدى ع بني 

اايهاب رضا موريس حافظ48836 ن /شغرب شيى 100(2)دمحم مجدى ع بني 

اايهاب فتىح عبدالفتاح فرج عبدالرحمن48837 ن /شغرب شيى 101.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اباسل ياش عبدالاله عمر هريدى48838 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابدر رفعت دمحم كمال عزب48839 ن /شغرب شيى 43.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابدوي محمود عبدالفتاح بدوي علي48840 ن /شغرب شيى 28(2)دمحم مجدى ع بني 

ابالل ابراهيم رجب ابراهيم48841 ن /شغرب شيى 25.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابالل ايهاب عبدالرازق عبدهللا48842 ن /شغرب شيى 14(2)دمحم مجدى ع بني 

ابالل مصطفن دمحم يوسف رزق48843 ن /شغرب شيى 18(2)دمحم مجدى ع بني 

ابهاء محمود بهاء محمودعبدالمتجل48844 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ابوال جميل زخرى ارمانيوس صليب48845 ن /شغرب شيى 28.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن يعقوب واصف48846 ابوال صالحي  ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابوال نصيف سعيد حليم48847 ن /شغرب شيى 84.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابيي  ميالد بشاى عبدالنور48848 ن /شغرب شيى 51.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابيشوى جمال بدروس زخاريوس مساك48849 ن /شغرب شيى 127.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابيشوى جميل شكرى اسكندر48850 ن /شغرب شيى 56(2)دمحم مجدى ع بني 

ابيشوى عزت عصمت يىسي48851 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- بيشوى مشيل محروس عبدالمسيح 48852 ن /شغرب شيى 64.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اتوفيق عبدالننى بدرى عيد48853 ن /شغرب شيى 32.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اتوماس عاطف فريد عوض48854 ن /شغرب شيى 34.5(2)دمحم مجدى ع بني 

وك الشاذىل48855 اجاش دمحم سعيد ميى ن /شغرب شيى 94.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن جالل دمحم السيد48856 اجالل حسي  ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اجمال عصام مهدى فهىم48857 ن /شغرب شيى 29.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اجمال عماد جمال دمحم شديد48858 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

اجوزيف سامح عزيز عوض ميخائيل48859 ن /شغرب شيى 87.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احازم سيد عبدالسميع دمحم48860 ن /شغرب شيى 82(2)دمحم مجدى ع بني 

احازم مدحت عبدالننى دمحم موس48861 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

احسام الدين دمحم مغرنى يوسف48862 ن /شغرب شيى 42(2)دمحم مجدى ع بني 



احسام جميل عبدالعظيم عبدالعزيز امام48863 ن /شغرب شيى 26.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسام حسن محمود حسن عبدالغفار48864 ن /شغرب شيى 37.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسام شعيب دمحم انور48865 ن /شغرب شيى 118(2)دمحم مجدى ع بني 

احسام طه عبدالغفار دمحم جعفر48866 ن /شغرب شيى 36.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسام محمود اسماعيل عبدالعال اسماعيل48867 ن /شغرب شيى 48.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسن احمد حسن السيد دمحم48868 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسن السيد ابوالفتوح حسن48869 ن /شغرب شيى 57.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احسن دمحم حسن عل احمد48870 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

احسن دمحم عبدهللا حسن عبدهللا48871 ن /شغرب شيى 28.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن سامح صالح السيد48872 احسي  ن /شغرب شيى 46(2)دمحم مجدى ع بني 

ن محسن دمحم جاب هللا48873 احسي  ن /شغرب شيى 61.5(2)دمحم مجدى ع بني 

احمزه احمد احمد ابو النجا48874 ن /شغرب شيى 60(2)دمحم مجدى ع بني 

اخالد احمد دمحم احمد48875 ن /شغرب شيى 3.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اخالد اكراىم دمحم عبدالعال يوسف48876 ن /شغرب شيى 53(2)دمحم مجدى ع بني 

اخالد محمود فوزى عبدالحميد48877 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

 محمود عبدالرازق48878
ن
اخالد هان ن /شغرب شيى 57.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ى محمود48879 ى محمود خي  اخي  ن /شغرب شيى 104.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 فوزى عطيه48880
 
ارامز كمال صدق ن /شغرب شيى 64(2)دمحم مجدى ع بني 

ارمضان سمي  رمضان عواد48881 ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- زياد ابراهيم صالح الدين السيد 48882 ن /شغرب شيى 72.5(2)دمحم مجدى ع بني 

48883
ن
ازياد احمد خميس بسيون ن /شغرب شيى 81(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد احمد وهبه سيد48884 ن /شغرب شيى 26.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد ايمن احمد السيد الجباىل48885 ن /شغرب شيى 96.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد حمدى يوسف رسالن عل48886 ن /شغرب شيى 9.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد سيد اسماعيل بيوىم عل48887 ن /شغرب شيى 71.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد سيد دمحم احمد48888 ن /شغرب شيى 54.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عبدالخالق عل السيد48889 ن /شغرب شيى 8.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عبدهللا دمحم منصور48890 ن /شغرب شيى 106.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عمرو انور عبدهللا48891 ن /شغرب شيى 87(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد فاروق عبدالنظي  داود48892 ن /شغرب شيى 97.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم عبدالسالم خليفة48893 ن /شغرب شيى 94.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم عمر دمحم48894 ن /شغرب شيى 93.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم محمود حسن مبارك48895 ن /شغرب شيى 47(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد مصطفن عبدالجواد نجيب48896 ن /شغرب شيى 85.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 محمود سيد احمد الجزار48897
ن
ازياد هان ن /شغرب شيى 17.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد وائل ابراهيم عل48898 ن /شغرب شيى 31(2)دمحم مجدى ع بني 

ازياد وليد شعبان ابراهيم48899 ن /شغرب شيى 21(2)دمحم مجدى ع بني 

اسامح اسالم حموده حسن48900 ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

اسليمان جمال الدين عبدالشكور احمد48901 ن /شغرب شيى 31(2)دمحم مجدى ع بني 

اسليمان ربيع عل سليمان48902 ن /شغرب شيى 26.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اسمعان نض زىك رزق هللا ميخائيل48903 ن /شغرب شيى 78(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيد عبدهللا دمحم محمود48904 ن /شغرب شيى 102(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيد دمحم سيد دمحم ابراهيم48905 ن /شغرب شيى 56.5(2)دمحم مجدى ع بني 

وك48906 اسيد محمود سيد احمد ميى ن /شغرب شيى 40(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف الدين مصطفن عبدالقادر عل48907 ن /شغرب شيى 75.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن عبدالننى دمحم عماره48908 اسيف الدين ياسي  ن /شغرب شيى 104.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف السيد عاطف دمحم48909 ن /شغرب شيى 41(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف تامر الشحات عل عثمان48910 ن /شغرب شيى 53(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف تامر فتىح متوىل48911 ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف رضا عيد متوىل48912 ن /شغرب شيى 57.5(2)دمحم مجدى ع بني 



ن48913 اسيف سيد ابراهيم امي  ن /شغرب شيى 23(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف دمحم صالح السيد عبدالرحمن48914 ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

اسيف دمحم دمحم سيف48915 ن /شغرب شيى 70(2)دمحم مجدى ع بني 

اشبل مدحت شبل سيد عبدالعزيز48916 ن /شغرب شيى 111(2)دمحم مجدى ع بني 

اشمس الدين طارق عل عل48917 ن /شغرب شيى 6(2)دمحم مجدى ع بني 

 عطا48918
 
 مراد شوق

 
اشوق ن /شغرب شيى 27.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اصالح ابراهيم علي صالح48919 ن /شغرب شيى 51.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اصالح سالم غريب سالم48920 ن /شغرب شيى 21(2)دمحم مجدى ع بني 

اعادل رافت احمد محمود48921 ن /شغرب شيى 77.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعادل وائل عادل سعيد48922 ن /شغرب شيى 35.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعامر السعيد السعيد منصور الحداد48923 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

اعامر شحاته دمحم شحاته48924 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم السيد ابراهيم48925 ن /شغرب شيى 4.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد السيد احمد48926 ن /شغرب شيى 10(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد عباس احمد48927 ن /شغرب شيى 11.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدالحميد كحول بكرى48928 ن /شغرب شيى 28(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد عيد حسن48929 ن /شغرب شيى 51.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن احمد فؤاد صديق48930 ن /شغرب شيى 90.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي خليل سالم48931
ف عبدالغنن اعبدالرحمن اشر ن /شغرب شيى 37.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن ايمن عل عبدالحميد48932 ن /شغرب شيى 57(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن بكر مىح بكر48933 ن /شغرب شيى 52.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن عبدالعظيم احمد48934 اعبدالرحمن حسي  ن /شغرب شيى 76(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن سيد ماهر ابوالفتوح احمد48935 ن /شغرب شيى 31(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن سيد دمحم السيد48936 ن /شغرب شيى 7.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن شحاته شبل شحاته48937 ن /شغرب شيى 68.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن48938 اعبدالرحمن عمر سعد الدين امي  ن /شغرب شيى 32(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم رجب دمحم عبدالقوى48939 ن /شغرب شيى 105(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سيد دمحم عطيفن48940 ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن مصلىحي48941 ن /شغرب شيى 70.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالعاىطي احمد48942 ن /شغرب شيى 11(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبده دمحم عبداللطيف48943 ن /شغرب شيى 21.5(2)دمحم مجدى ع بني 

يف48944 اعبدالرحمن دمحم دمحم شر ن /شغرب شيى 37.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن محمود احمد دمحم48945 ن /شغرب شيى 27(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن محمود مصطفن دمحم حسن48946 ن /شغرب شيى 24.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي48947  الزغنى
اعبدالرحمن مصطفن متوىل مصطفن ن /شغرب شيى 12(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن نادى ابراهيم مرع حسن48948 ن /شغرب شيى 20(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن نارص حلىم عل سالم48949 ن /شغرب شيى 21.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالسالم دمحم اسماعيل عبدالسالم ناجى48950 ن /شغرب شيى 116.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالسالم دمحم عبدالسالم عبدالرحمن دمحم48951 ن /شغرب شيى 42.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز فريد48952 ن /شغرب شيى 76.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالاله منتض عبدالمطلب دمحم ابوزيد48953 ن /شغرب شيى 89(2)دمحم مجدى ع بني 

ن48954 ي حسي 
اعبدهللا ابراهيم حنفن ن /شغرب شيى 73.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا خالد فوىل متوىل48955 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا كارم محمود دمحم48956 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالعزيز زىك عبدالعزيز48957 ن /شغرب شيى 55.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا محمود عبدهللا عبدالىح48958 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا ممدوح فكرى عبدهللا48959 ن /شغرب شيى 89(2)دمحم مجدى ع بني 

اعصام عل حسان دمحم48960 ن /شغرب شيى 47(2)دمحم مجدى ع بني 

اعصام دمحم عبدالوهاب دمحم48961 ن /شغرب شيى 13.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعالء دمحم سيد دمحم عطيفن48962 ن /شغرب شيى 20(2)دمحم مجدى ع بني 



48963
 
اعل ابراهيم عل الدسوق ن /شغرب شيى 75.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل احمد عل ابو المجد48964 ن /شغرب شيى 19.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل احمد عل كامل حسن48965 ن /شغرب شيى 40(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل الدين وليد ابراهيم صادق48966 ن /شغرب شيى 66(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل ايمن دمحم السيد48967 ن /شغرب شيى 95(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل رماح جمال الدين دمحم عل48968 ن /شغرب شيى 70(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل فوزي عل احمد علي48969 ن /شغرب شيى 35.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل كرم عل احمد عبدالرحيم48970 ن /شغرب شيى 19(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل دمحم عل عل رمضان48971 ن /شغرب شيى 99(2)دمحم مجدى ع بني 

اعل وحيد عل كامل عبدالعال48972 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اعماد الدين دمحم منصور منشاوى حجاج48973 ن /شغرب شيى 17.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعماد دمحم حمدي دمحم كعيب48974 ن /شغرب شيى 18.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار باسم منصور ابراهيم48975 ن /شغرب شيى 110(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار سيد دمحم احمد48976 ن /شغرب شيى 35(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار عبدالسالم دمحم اسماعيل48977 ن /شغرب شيى 103.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار عصام شكرى مختار عواد48978 ن /شغرب شيى 31(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار نافع احمد نافع عبدالخالق48979 ن /شغرب شيى 39.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمار ياش احمد اسماعيل48980 ن /شغرب شيى 120(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- عمار ياش دمحم ابوزيد 48981 ن /شغرب شيى 84.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر ابراهيم عل ابراهيم الخوىل48982 ن /شغرب شيى 43.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر احمد رمضان زين العابدين48983 ن /شغرب شيى 54(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر اسالم عبداالول السباع يوسف48984 ن /شغرب شيى 13(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر جمعه احمد اصالن الساه48985 ن /شغرب شيى 16(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر صبىح عبدالننى صبىح48986 ن /شغرب شيى 25.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر عبدالعزيز سيد عل الجمل48987 ن /شغرب شيى 77.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر عبدالعزيز عزت عبدالعزيز بركات48988 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم عبدالغنن احمد48989 ن /شغرب شيى 14(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر دمحم عبدهللا دمحم48990 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ن48991 اعمر دمحم عبدالمنعم بهجت حساني  ن /شغرب شيى 123(2)دمحم مجدى ع بني 

ن48992 اعمر دمحم فوزى امي  ن /شغرب شيى 109.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر محمود عمر منجود عبدالرحمن48993 ن /شغرب شيى 35.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر وحيد السيد عبدالعاىط سالم48994 ن /شغرب شيى 24(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر ياش زكريا احمد48995 ن /شغرب شيى 55(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمر يىح دمحم صادق48996 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو جمال اسماعيل احمد48997 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو عبدالاله عبدالعظيم دمحم48998 ن /شغرب شيى 29.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو عبدالهادي احمد حجازي عمر48999 ن /شغرب شيى 95(2)دمحم مجدى ع بني 

اعمرو مجدى عبدالسالم دمحم49000 ن /شغرب شيى 71(2)دمحم مجدى ع بني 

اعياد فارس عياد بولس تاودروس49001 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 سعيد ابراهيم طنيوس49002
ن
افادى هان ن /شغرب شيى 133(2)دمحم مجدى ع بني 

افارس ايهاب عزت دمحم49003 ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

افارس ايهاب دمحم عبدالوهاب سيد49004 ن /شغرب شيى 24(2)دمحم مجدى ع بني 

افريد احمد فريد احمد49005 ن /شغرب شيى 17.5(2)دمحم مجدى ع بني 

افوزى مصطفن دمحم خليل مصطفن49006 ن /شغرب شيى 19.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اكاراس عماد غاىل سليمان غاىل49007 ن /شغرب شيى 71(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم حاتم فوزى دمحم49008 ن /شغرب شيى 48.5(2)دمحم مجدى ع بني 

يف عطيه محروس49009 اكريم شر ن /شغرب شيى 120.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم دمحم جمعة عبدالتواب49010 ن /شغرب شيى 16.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم دمحم سيد حزين ابوالعال49011 ن /شغرب شيى 35.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم دمحم دمحم رمضان عبدالوهاب49012 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 



اكريم محمود دمحم محمود49013 ن /شغرب شيى 41(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم مصطفن احمد مصطفن49014 ن /شغرب شيى 97.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اكريم ياش مرس مرس49015 ن /شغرب شيى 70.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ف ظريف زكريا49016 لس اشر اكي  ن /شغرب شيى 62(2)دمحم مجدى ع بني 

لس جرجس حبيب عبدالمسيح49017 اكي  ن /شغرب شيى 51(2)دمحم مجدى ع بني 

لس ماهر ميالد نض عازر49018 اكي  ن /شغرب شيى 113(2)دمحم مجدى ع بني 

لس محروس عدىل خليل 49019 ابسيطه- كي  ن /شغرب شيى 70(2)دمحم مجدى ع بني 

الويس سالمة لويس برسوم49020 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

امارك ممدوح صديق حناوى جرجس49021 ن /شغرب شيى 66.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ف ماهر نجيب49022 اماركو اشر ن /شغرب شيى 73(2)دمحم مجدى ع بني 

اسمع- مازن ايهاب عرنى عبدربه 49023 ن /شغرب شيى 76(2)دمحم مجدى ع بني 

امازن دمحم السيد بيوىم دمحم49024 ن /شغرب شيى 54(2)دمحم مجدى ع بني 

امتوىل صيام متوىل صيام49025 ن /شغرب شيى 77(2)دمحم مجدى ع بني 

امحروس محمود محروس عبدالرزاق49026 ن /شغرب شيى 36.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحسن حماده عبدالمحسن متوىل حنفن49027 ن /شغرب شيى 21(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ابراهيم حلىم عل عبداللطيف49028 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ابراهيم فؤاد ابراهيم عل49029 ن /شغرب شيى 21.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم ابراهيم خلف هللا49030 ن /شغرب شيى 16.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم السيد خميس49031 ن /شغرب شيى 48.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد عبدالحميد عثمان49032 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد عبدالرحمن حسن49033 ن /شغرب شيى 13.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد عطية كامل49034 ن /شغرب شيى 29.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم ابراهيم دمحم49035 ن /شغرب شيى 25.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدربه49036 ن /شغرب شيى 37.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد ناجى الحفنن الطنطاوى49037 ن /شغرب شيى 63.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ف ربيع ماهر عبدالجواد49038 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 112.5(2)دمحم مجدى ع بني 

49039
ن
ف فاروق مدن ادمحم اشر ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ف دمحم بخيت49040 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 7(2)دمحم مجدى ع بني 

ف دمحم سعد49041 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 47.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ف نجيب دمحم طنطاوى49042 ادمحم اشر ن /شغرب شيى 4.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم اكرم احمد عبدالهادى دمحم49043 ن /شغرب شيى 119.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم الجميل محمود درويش49044 ن /شغرب شيى 47.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم السيد كمال السيد سليمان49045 ن /شغرب شيى 28.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن ابراهيم دمحم49046 ن /شغرب شيى 63.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن احمد محمود قنديل49047 ن /شغرب شيى 19(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن كتنى ابو العال هللا جاب49048 ن /شغرب شيى 62.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن دمحم دمحم49049 ن /شغرب شيى 40.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايمن مصطفن احمد49050 ن /شغرب شيى 129.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايهاب شحاته عبدالحميد49051 ن /شغرب شيى 26(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم بدر دمحم السيد49052 ن /شغرب شيى 94.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم تامر دمحم ابو المعاىط49053 ن /شغرب شيى 117.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم جمال عبدالجواد سالمة49054 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم جمال محروس عبدالرؤوف حسن49055 ن /شغرب شيى 18.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حافظ فتىح مصطفن49056 ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسام عبدالسميع عبدالسالم49057 ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسام مصطفن خليفه49058 ن /شغرب شيى 74.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسن ابوالوفا الحداد49059 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حمدان اسماعيل سند البدوى49060 ن /شغرب شيى 18(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حمدى عبدالخالق عبدالهادى49061 ن /شغرب شيى 30(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم رافت ابو المجد دمحم49062 ن /شغرب شيى 51.5(2)دمحم مجدى ع بني 



ادمحم رجب دمحم ابراهيم49063 ن /شغرب شيى 40(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم رضا سيد عل49064 ن /شغرب شيى 90.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سمي  جاعوره مندى فرج49065 ن /شغرب شيى 34.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد رشاد عثمان49066 ن /شغرب شيى 81.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد عبدالهادي عبدالعال49067 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم سيد دمحم احمد جاد الكريم49068 ن /شغرب شيى 55(2)دمحم مجدى ع بني 

يف دمحم احمد49069 ادمحم شر ن /شغرب شيى 36.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم شعبان دمحم طه49070 ن /شغرب شيى 15(2)دمحم مجدى ع بني 

ابسيطه- دمحم صفوت عبدالقادر فرغل 49071 ن /شغرب شيى 86(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم صالح الدين دمحم السيد49072 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم طارق عبدالعزيز عل خليل49073 ن /شغرب شيى 52(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عادل سعد دمحم سعد49074 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدالرؤوف عبدالرحمن دمحم49075 ن /شغرب شيى 5.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي علي49076
ي علي عبدالغنن

ادمحم عبدالغنن ن /شغرب شيى 100(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدهللا حجاج عبدهللا49077 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدهللا عطيه السيد49078 ن /شغرب شيى 114.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عبدالمنعم رشاد البندارى49079 ن /شغرب شيى 118(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عالء الدين معوض عوض هللا49080 ن /شغرب شيى 13.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عل عبداللطيف حسن49081 ن /شغرب شيى 67(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عل محمود دمحم حسوبه49082 ن /شغرب شيى 64.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عمر دمحم حسن49083 ن /شغرب شيى 59.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عني  سيد موس49084 ن /شغرب شيى 45.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عيد عبدالمحسن امام49085 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عيد دمحم عبدالعزيز دمحم49086 ن /شغرب شيى 35(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مجدى عبدالهادى دمحم سابق49087 ن /شغرب شيى 32.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مجدى دمحم عبدالفتاح49088 ن /شغرب شيى 103(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محسن دمحم السيد49089 ن /شغرب شيى 122.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم دمحم سعيد دمحم49090 ن /شغرب شيى 32.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم دمحم نجم احمد نجم49091 ن /شغرب شيى 30(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم محن  صالح حسن صالح49092 ن /شغرب شيى 87.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مرزوق فؤاد دمحم علي49093 ن /شغرب شيى 52(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم مصطفن دمحم عبدالرحمن49094 ن /شغرب شيى 67.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ممدوح عبدالراضن عبدالاله49095 ن /شغرب شيى 18(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم نارص مرس عبدهللا خليل49096 ن /شغرب شيى 96.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم هاشم مسعود طلب49097 ن /شغرب شيى 74.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 دمحم احمد49098
ن
ادمحم هان ن /شغرب شيى 44(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم هيثم السيد سيد49099 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ى عبدالحميد عثمان49100 ادمحم وجدى دمحم خي  ن /شغرب شيى 46.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ياش ابراهيم عل عل49101 ن /شغرب شيى 2.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي ابراهيم49102
ادمحم ياش علي مصطفن ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ياش فريد سعد عبدالسالم49103 ن /شغرب شيى 2(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم يحن  عبدالستار عبدالعزيز السيد49104 ن /شغرب شيى 78(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم يشى جمعة دمحم49105 ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم يونس حسن يونس49106 ن /شغرب شيى 73.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود احمد عبدالمحسن دمحم فرج49107 ن /شغرب شيى 61(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود احمد عزب رزق49108 ن /شغرب شيى 90.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ار49109 ف احمد عبدالسالم رصن امحمود اشر ن /شغرب شيى 112.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود ايمن فتىح دمحم49110 ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود ايهاب عباس احمد سعيد49111 ن /شغرب شيى 20(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود جمال دمحم عل49112 ن /شغرب شيى 16(2)دمحم مجدى ع بني 



امحمود حسن نبيل فهىم49113 ن /شغرب شيى 19.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 محمود49114
ن
ن هان امحمود حسي  ن /شغرب شيى 25.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود حمادة رشدى عل49115 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود سيد عبدالهادي عبدالعال49116 ن /شغرب شيى 2(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عبدالحكيم صادق ابراهيم دمحم49117 ن /شغرب شيى 20(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عبدالكريم عل مهدى49118 ن /شغرب شيى 22.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عز جمال عبدالفتاح49119 ن /شغرب شيى 43(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود عماد ابراهيم عبدالجليل سليمان49120 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم احمد ابراهيم عطيه49121 ن /شغرب شيى 24(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم رشدى دمحم49122 ن /شغرب شيى 49.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم عبدالسالم احمد عرانى49123 ن /شغرب شيى 52.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن49124 امحمود دمحم عبدالمجيد دمحم شاهي  ن /شغرب شيى 36.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم كامل دمحم49125 ن /شغرب شيى 16.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود دمحم محمود فرج49126 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود مصطفن المدبوىل دمحم49127 ن /شغرب شيى 15.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود مصطفن شعبان دمحم محمود49128 ن /شغرب شيى 31.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن49129  عبدالجابر عبدالحميد حسي 
امحمود مصطفن ن /شغرب شيى 40(2)دمحم مجدى ع بني 

امحمود منصور سعيد عبدالرحيم49130 ن /شغرب شيى 52.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امىح عبدهللا اسماعيل متوىل اسماعيل49131 ن /شغرب شيى 23(2)دمحم مجدى ع بني 

امرضن دمحم مرضن حلىم49132 ن /شغرب شيى 34.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن رفاع49133 امروان دمحم احمد حساني  ن /شغرب شيى 123.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امروان دمحم مصطفن دمحم مصطفن49134 ن /شغرب شيى 88.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امروان دمحم منصور رمضان49135 ن /شغرب شيى 105(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن ابوشيع الجابرى احمد49136 ن /شغرب شيى 70.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن احمد فتىح عبدالمقصود49137 ن /شغرب شيى 18(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن احمد فوزى دمحم49138 ن /شغرب شيى 88.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن اسماعيل صادق السيد49139 ن /شغرب شيى 66(2)دمحم مجدى ع بني 

ف ربيع ماهر عبدالجواد49140 امصطفن اشر ن /شغرب شيى 110(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن السيد ربيع ساىم توفيق49141 ن /شغرب شيى 32(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن تامر عبدالوهاب دمحم عبدهللا49142 ن /شغرب شيى 37(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن حسام مصطفن خليفه49143 ن /شغرب شيى 88(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن خالد محمود دمحم حسن49144 ن /شغرب شيى 108.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن رجب عبدهللا عفيفن49145 ن /شغرب شيى 33(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن سامح ابراهيم عبدالعال49146 ن /شغرب شيى 34.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن سامح دمحم رشاد49147 ن /شغرب شيى 102(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن سيد نبيل عبدالعليم49148 ن /شغرب شيى 36(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن عبدالعظيم عل عبدالعظيم49149 ن /شغرب شيى 18(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن عالء مصطفن عبدالحميد49150 ن /شغرب شيى 86.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن ابو طالب49151 امصطفن دمحم احمد رفاع حسي  ن /شغرب شيى 88.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن دمحم عطا عبدالعزيزعطا49152 ن /شغرب شيى 40.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن دمحم49153 ن /شغرب شيى 113.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 محمود علي عبدالفتاح49154
امصطفن ن /شغرب شيى 68.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن معوض محمود معوض عجوز49155 ن /شغرب شيى 70.5(2)دمحم مجدى ع بني 

 وليد عبدالقادر احمد علي49156
امصطفن ن /شغرب شيى 54.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امكاريوس نادر فخرى زخارى49157 ن /شغرب شيى 133(2)دمحم مجدى ع بني 

اممدوح بهلول احمد بهلول49158 ن /شغرب شيى 30.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امهند حسن عبدالمطلب احمد حسن49159 ن /شغرب شيى 23.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اموس بدر موس عبدالحميد49160 ن /شغرب شيى 27(2)دمحم مجدى ع بني 

اموس دمحم موس دمحم49161 ن /شغرب شيى 52(2)دمحم مجدى ع بني 

امومن دمحم بيوىمي دمحم49162 ن /شغرب شيى 40.5(2)دمحم مجدى ع بني 



امومن دمحم سيد ابراهيم49163 ن /شغرب شيى 54.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امومن دمحم محمود ابراهيم عبدالهادى49164 ن /شغرب شيى 9(2)دمحم مجدى ع بني 

اميخائيل جمال مخائيل جرجس49165 ن /شغرب شيى 34.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امينا جمال مخائيل جرجس49166 ن /شغرب شيى 38.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امينا جميل نادى سليمان49167 ن /شغرب شيى 56.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي طلعت جاد السيد49168
ن
امينا رومان ن /شغرب شيى 113.5(2)دمحم مجدى ع بني 

امينا عيىس عطا فهىم49169 ن /شغرب شيى 107(2)دمحم مجدى ع بني 

امينا ماجد مكرم حنا سليمان49170 ن /شغرب شيى 85(2)دمحم مجدى ع بني 

امينا يوسف لطفن شحات سعد هللا49171 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

انادر نور دمحم ابراهيم دمحم49172 ن /شغرب شيى 59.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي مالك فهيم49173
ن
اناروز رومان ن /شغرب شيى 19.5(2)دمحم مجدى ع بني 

انجاح حسام نجاح شعبان49174 ن /شغرب شيى 32.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن49175 انور الدين عماد صالح ابراهيم حساني  ن /شغرب شيى 28(2)دمحم مجدى ع بني 

انور مصطفن لطفن عبدالحميد49176 ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

اهالل جمال هالل عبده49177 ن /شغرب شيى 22(2)دمحم مجدى ع بني 

ن خالد دمحم احمد منصور49178 اياسي  ن /شغرب شيى 49.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي حجاج ابراهيم49179 ايحن  حجاج يحن  ن /شغرب شيى 82.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ي49180
ايحن  عصام السيد احمد عبدالغنن ن /شغرب شيى 98(2)دمحم مجدى ع بني 

ايحن  دمحم عبدالحق عبدالفضيل49181 ن /شغرب شيى 122(2)دمحم مجدى ع بني 

ايىس رافت بخيت عبدالمالك49182 ن /شغرب شيى 17(2)دمحم مجدى ع بني 

يه حنس49183 ايىسي جرجس شيى ن /شغرب شيى 45.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد رجب عبدالحسيب امام49184 ن /شغرب شيى 41(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد طلعت دمحم49185 ن /شغرب شيى 78(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد عبدالرؤف عبدالدايم عبدالقادر49186 ن /شغرب شيى 44(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد عبدالرازق سيد49187 ن /شغرب شيى 12.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف احمد فرحات دمحم49188 ن /شغرب شيى 9.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف ايهاب دمحم عبدالغفار49189 ن /شغرب شيى 126.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف جمال طلعت دمحم علي49190 ن /شغرب شيى 124.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف حسن دمحم دمحم49191 ن /شغرب شيى 67.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن49192  حسي 
ن مصطفن ايوسف حسي  ن /شغرب شيى 77.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف حمدى دمحم ابراهيم49193 ن /شغرب شيى 20.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف سيد عبده درويش49194 ن /شغرب شيى 4(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف سيد دمحم ابراهيم49195 ن /شغرب شيى 83.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف شعبان احمد عبدالعال49196 ن /شغرب شيى 40(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف صالح ساىم صالح49197 ن /شغرب شيى 56.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم49198 ايوسف عالم فهىم حسي  ن /شغرب شيى 57(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عماد لمع السن49199 ن /شغرب شيى 87(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف عوض فكري عوض اسماعيل49200 ن /شغرب شيى 78.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف غزال عبده ابوشيع49201 ن /شغرب شيى 45(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف فايد عبدالجليل شعبان عبدالرحمن49202 ن /شغرب شيى 12(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف فوزى حسنن ابراهيم بهنساوى49203 ن /شغرب شيى 108(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف مجدى دمحم صبىح49204 ن /شغرب شيى 21.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم اسماعيل دمحم49205 ن /شغرب شيى 56(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالفتاح حسن عبدالفتاح49206 ن /شغرب شيى 30.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم عيد دمحمحميده49207 ن /شغرب شيى 14.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف دمحم محمود محمود عل الشوه49208 ن /شغرب شيى 73(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف نبيل وديع نسيم49209 ن /شغرب شيى !VALUE#(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف وائل سيد حب الدين49210 ن /شغرب شيى 43.5(2)دمحم مجدى ع بني 

ايوسف وائل عبدهللا عبدهللا49211 ن /شغرب شيى 87.5(2)دمحم مجدى ع بني 

اابانوب راوى خليفه سليمان49212 نغرب شيى 35.5منط ع بني 



اابرام ساىم سمعان عبدالمالك49213 نغرب شيى 53.5منط ع بني 

ن49214 اابراهيم احمد ابراهيم حساني  نغرب شيى 36.5منط ع بني 

اابراهيم احمد حلىم عبدالمقصود49215 نغرب شيى 71.5منط ع بني 

ن ابراهيم عل49216 اابراهيم حسي  نغرب شيى 25منط ع بني 

اابراهيم سعيد عبدالخالق عبدالهادى49217 نغرب شيى 126منط ع بني 

اابراهيم عل عل ابراهيم49218 نغرب شيى 116منط ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم49219 نغرب شيى 96منط ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم السيد49220 نغرب شيى 34.5منط ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عبدالحفيظ49221 نغرب شيى 77.5منط ع بني 

اابراهيم دمحم احمد دمحم49222 نغرب شيى 88.5منط ع بني 

ن دمحم49223 اابراهيم دمحم شاهي  نغرب شيى 92منط ع بني 

اابراهيم معوض انور معوض49224 نغرب شيى 37.5منط ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم قنديل49225 نغرب شيى 76.5منط ع بني 

ااحمد اسامة احمد المغاورى49226 نغرب شيى 51منط ع بني 

ف ابراهيم محمود49227 ااحمد اشر نغرب شيى 47منط ع بني 

نس عل49228 ف اليى ااحمد اشر نغرب شيى 70.5منط ع بني 

ااحمد ايمن دمحم عبدالرسول49229 نغرب شيى 52.5منط ع بني 

ابسيطه- احمد ايمن دمحم معوض 49230 نغرب شيى 82منط ع بني 

ااحمد تامر دمحم زىك49231 نغرب شيى 34.5منط ع بني 

ااحمد جمال عل عليوه49232 نغرب شيى 24منط ع بني 

ااحمد جمال كمال جابر49233 نغرب شيى 31منط ع بني 

ن حسن كامل احمد49234 ااحمد حسي  نغرب شيى 33.5منط ع بني 

ااحمد حماده عبدالخالق عبدالخالق49235 نغرب شيى 76.5منط ع بني 

ااحمد خالد دمحم احمد49236 نغرب شيى 48.5منط ع بني 

ااحمد ساىم عبدالوارث عبدالجابر49237 نغرب شيى 29.5منط ع بني 

ااحمد سعد احمد دمحم الديب49238 نغرب شيى 64.5منط ع بني 

ااحمد سعيد احمد عبدالرحمن49239 نغرب شيى 54منط ع بني 

ااحمد سمي  بسطويىس قطب دمحم49240 نغرب شيى 72منط ع بني 

ااحمد سيد احمد محمود49241 نغرب شيى 35.5منط ع بني 

ااحمد شعبان دمحم محمود49242 نغرب شيى 44منط ع بني 

ى سمي  سالم49243 ااحمد صيى نغرب شيى 29منط ع بني 

ااحمد عادل دمحم شاكر49244 نغرب شيى 129.5منط ع بني 

ااحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد49245 نغرب شيى 75منط ع بني 

ي محمود دمحم49246
ااحمد عبدهللا حسنن نغرب شيى 95منط ع بني 

ااحمد عبدالوهاب حامد احمد49247 نغرب شيى 34منط ع بني 

ااحمد عالء فتىحي حداد ابراهيم49248 نغرب شيى 106.5منط ع بني 

ااحمد عل عبدالسالم حماد49249 نغرب شيى 63منط ع بني 

ااحمد عل دمحم عبدالخالق49250 نغرب شيى 123.5منط ع بني 

 الزاملي49251
ن مصطفن ااحمد مجدى امي  نغرب شيى 130.5منط ع بني 

ااحمد مجدى عبدالحميد الشاعر49252 نغرب شيى 117.5منط ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم محمود49253 نغرب شيى 48منط ع بني 

ن49254 ااحمد دمحم احمد حساني  نغرب شيى 29منط ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالصبور49255 نغرب شيى 109منط ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم عثمان49256 نغرب شيى 18.5منط ع بني 

ااحمد دمحم بركات محمود49257 نغرب شيى 80.5منط ع بني 

ااحمد دمحم زىك دمحم49258 نغرب شيى 28منط ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم سالم عبدالمحسن 49259 نغرب شيى 76.5منط ع بني 

ااحمد دمحم سعيد عبدالحميد49260 نغرب شيى 109.5منط ع بني 

ااحمد دمحم سيد درويش49261 نغرب شيى 114منط ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدهللا سيد احمد49262 نغرب شيى 73منط ع بني 



ااحمد دمحم موس عبداللطيف49263 نغرب شيى 51منط ع بني 

ااحمد مصطفن فتىح دمحم منصور49264 نغرب شيى 63منط ع بني 

ااحمد نارص عبدالرحمن دمحم49265 نغرب شيى 125منط ع بني 

ابسيطه- احمد هشام احمد دمحم 49266 نغرب شيى 88منط ع بني 

ااحمد هشام عبدالحليم السيد49267 نغرب شيى 117منط ع بني 

ااحمد هشام دمحم عبدهللا49268 نغرب شيى 87.5منط ع بني 

ااحمد وليد عماد عبدالوهاب49269 نغرب شيى 120منط ع بني 

ااحمد وليد محمود مصيلىح49270 نغرب شيى 92.5منط ع بني 

ن رجب عبدالعليم49271 ااحمد ياسي  نغرب شيى 101.5منط ع بني 

اادم تامر عيد مصطفن49272 نغرب شيى 116منط ع بني 

اادم خالد خليل دمحم49273 نغرب شيى 109منط ع بني 

وك دمحم49274 اادم دمحم ميى نغرب شيى 93منط ع بني 

اادهم ابراهيم عبدالشفيع عل49275 نغرب شيى 119منط ع بني 

اادهم تامر دمحم اسماعيل49276 نغرب شيى 73منط ع بني 

اادهم حسن رمضان حسن سليمان49277 نغرب شيى 77.5منط ع بني 

اادهم حمدى رجب دمحم49278 نغرب شيى 23منط ع بني 

اادهم عبدالحكيم محمود احمد49279 نغرب شيى 59.5منط ع بني 

اادهم عرنى مدبوىل غريب السيد49280 نغرب شيى 35.5منط ع بني 

اادهم عل سالمة عل49281 نغرب شيى 118منط ع بني 

اادهم دمحم سعيد دمحم49282 نغرب شيى 79.5منط ع بني 

اادهم دمحم سعيد مصيلىح49283 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

ااسامه ابراهيم احمد احمد49284 نغرب شيى 57.5منط ع بني 

ااسامه دمحم عبدالننى عبدالشكور49285 نغرب شيى 60منط ع بني 

ااسالم اسامه عبدالجيد عيد49286 نغرب شيى 102منط ع بني 

ف عبدهللا محمود49287 ااسالم اشر نغرب شيى 35.5منط ع بني 

ااسالم جمال عبدالمنعم دمحم حسان49288 نغرب شيى 89.5منط ع بني 

ااسالم عطيه سعيد عطيه49289 نغرب شيى 125.5منط ع بني 

ااسالم دمحم ابراهيم دمحم49290 نغرب شيى 44.5منط ع بني 

ااسالم دمحم حسن دمحم صقر49291 نغرب شيى 95منط ع بني 

ااسماعيل دمحم احمد دمحم49292 نغرب شيى 97منط ع بني 

ف ياش نعناع ذىك49293 ااشر نغرب شيى 92.5منط ع بني 

 سيد دمحم49294
ن
ااكرم هان نغرب شيى 94.5منط ع بني 

49295
ن
االسيد ايهاب السيد بسيون نغرب شيى 95.5منط ع بني 

ن حامد دمحم49296 اامي  حسي  نغرب شيى 55منط ع بني 

اامي  دمحم السيد جاد49297 نغرب شيى 107منط ع بني 

اامي  وليد امي  زىك49298 نغرب شيى 111منط ع بني 

اانس دمحم انس الوجود احمد49299 نغرب شيى 59منط ع بني 

ااياد احمد مصطفن دمحم49300 نغرب شيى 93.5منط ع بني 

ف فؤاد محمود49301 ااياد اشر نغرب شيى 80.5منط ع بني 

ااياد يحن  طه رمضان49302 نغرب شيى 17منط ع بني 

اايهاب حسام عبدالسالم عبدالرحمن49303 نغرب شيى 78.5منط ع بني 

ابرسوم ايمن عطية سليمان49304 نغرب شيى 59منط ع بني 

لس شحاته49305 ابرسوم عريان كي  نغرب شيى 57منط ع بني 

ابكر حسن بكرى حسن49306 نغرب شيى 83.5منط ع بني 

ابيي  سيدهم زكرى عبدالكريم49307 نغرب شيى 37منط ع بني 

ابيشوى مجدى رياض ملوكه49308 نغرب شيى 51.5منط ع بني 

ابيشوى ميالد نض هللا عبدالمالك49309 نغرب شيى 116منط ع بني 

ابيوىم يىح بيوىم احمد49310 نغرب شيى 44.5منط ع بني 

اتوماس ماهر موريس ميخائيل49311 نغرب شيى 34.5منط ع بني 

 بديع بيوض49312
ن
اجرجس رومان نغرب شيى 46منط ع بني 



اجرجس فيكتور فؤاد زىك خليل49313 نغرب شيى 28منط ع بني 

اجرجس ميالد عوض سليمان49314 نغرب شيى 59منط ع بني 

احازم دمحم عوض علي ابراهيم49315 نغرب شيى 87منط ع بني 

ي مفتاح49316
احجاج دمحم حجاج حفنن نغرب شيى 43.5منط ع بني 

ي علي ابراهيم علي49317 احرنى نغرب شيى 34منط ع بني 

احسام عمرو جمعة عيد49318 نغرب شيى 84.5منط ع بني 

احسام عمرو مصطفن فوىل49319 نغرب شيى 86منط ع بني 

احسام دمحم ابراهيم الغنمن 49320 نغرب شيى 98.5منط ع بني 

ن49321 احسام وائل سعيد حسي  نغرب شيى 121منط ع بني 

ن49322 ن دمحم احمد حساني  احساني  نغرب شيى 60منط ع بني 

احسن جالل حسن محمود49323 نغرب شيى 33.5منط ع بني 

احسن رمضان خلف دمحم49324 نغرب شيى 29منط ع بني 

احسن سيد حسن علي49325 نغرب شيى 131.5منط ع بني 

يف توبه حسن49326 احسن شر نغرب شيى 66منط ع بني 

ابسيطه- حسن قبيص حسن علي 49327 نغرب شيى 67منط ع بني 

ن49328 احسن محمود دمحم حساني  نغرب شيى 127منط ع بني 

احسن وليد حسن ابو زيد49329 نغرب شيى 93منط ع بني 

49330
ن
احسن يشى دمحم الصوق نغرب شيى 83.5منط ع بني 

احسنن سالم حسنن سالم49331 نغرب شيى 133منط ع بني 

ن سيد سالم49332 ن عالء الدين حسي  احسي  نغرب شيى 110منط ع بني 

ن49333 ن محمود دمحم حساني  احسي  نغرب شيى 109.5منط ع بني 

احلىم نبيل حلىم مهنن49334 نغرب شيى 72منط ع بني 

احمزه ابراهيم سعيد ذىك49335 نغرب شيى 30.5منط ع بني 

ن رجب49336 اخالد رجب حسي  نغرب شيى 101منط ع بني 

اخالد عبدالجليل عبدالعزيز عبدالجليل49337 نغرب شيى 29منط ع بني 

اخالد محسن عبدهللا عل49338 نغرب شيى 101منط ع بني 

اذياد عطيه عبدالمنعم ابراهيم خليل49339 نغرب شيى 75منط ع بني 

اربيع عل ربيع ابو شيع49340 نغرب شيى 47منط ع بني 

ارمضان السيد رمضان ابوكيله49341 نغرب شيى 128.5منط ع بني 

ارمضان مدحت رمضان عبدالمنعم49342 نغرب شيى 71منط ع بني 

 عريان ابراهيم هنن49343
ن
ارومان نغرب شيى 70.5منط ع بني 

ن49344 ازكريا عبدالحسيب السيد حسي  نغرب شيى 79.5منط ع بني 

ازياد ابراهيم اسماعيل ابراهيم49345 نغرب شيى 82.5منط ع بني 

ازياد ايمن عبدالحميد عبدالحليم49346 نغرب شيى 79منط ع بني 

ازياد جمال سليمان مني 49347 نغرب شيى 93.5منط ع بني 

ازياد حمدى صبىح عبدالعزيز فرج49348 نغرب شيى 98.5منط ع بني 

ازياد عمرو جالل السيد49349 نغرب شيى 59منط ع بني 

ازياد فارس عبدالرؤف عبدالكريم49350 نغرب شيى 56.5منط ع بني 

ازياد دمحم حامد سعد49351 نغرب شيى 90منط ع بني 

ازياد دمحم حسان عبدالجابر49352 نغرب شيى 15منط ع بني 

ن49353 ازياد دمحم حماد سيد حسي  نغرب شيى 37.5منط ع بني 

ازياد دمحم دمحم ابراهيم49354 نغرب شيى 46.5منط ع بني 

ازياد محمود عل دمحم بحر49355 نغرب شيى 51منط ع بني 

ازياد نارص زىك زيدان49356 نغرب شيى 63منط ع بني 

ازياد ياش رمضان دمحم49357 نغرب شيى 98.5منط ع بني 

ابسيطه- سالم حسن سالم دمحم 49358 نغرب شيى 77.5منط ع بني 

وك دمحم49359 اسامح عمر ميى نغرب شيى 56.5منط ع بني 

اسعيد صالح صابر صابر49360 نغرب شيى 86.5منط ع بني 

اسعيد عماد سعيد دمحم49361 نغرب شيى 56.5منط ع بني 

ابسيطه- سعيد مصطفن عبدالغفار فريد 49362 نغرب شيى 77.5منط ع بني 



اسمعان عاطف موريس عبدربه49363 نغرب شيى 78منط ع بني 

ن49364 ن سيد حسي  اسيد حسي  نغرب شيى 49.5منط ع بني 

ن دمحم سيد49365 اسيد حسي  نغرب شيى 90.5منط ع بني 

اسيد سمي  عبدالمنعم السيد49366 نغرب شيى 82.5منط ع بني 

اسيد عماد سيد عبدالعزيز49367 نغرب شيى 46منط ع بني 

اسيد دمحم السيد احمد دمحم عالم49368 نغرب شيى 101منط ع بني 

اسيد دمحم سيد جاد الرب49369 نغرب شيى 124منط ع بني 

اسيف الدين عبدالنارص سيد معبد49370 نغرب شيى 57منط ع بني 

اسيف الدين دمحم محمود دمحم49371 نغرب شيى 88.5منط ع بني 

اسيف الدين محمود عبدالسالم عل49372 نغرب شيى 60.5منط ع بني 

 احمد49373
 
اسيف الدين هشام شوق نغرب شيى 79منط ع بني 

اسيف رضوان مىح رضوان49374 نغرب شيى 103.5منط ع بني 

اسيف عاطف سيف المسيح عبده49375 نغرب شيى 87منط ع بني 

اسيف وليد دمحم دمحم49376 نغرب شيى 89.5منط ع بني 

اسيف ياش رفاع سلطان49377 نغرب شيى 86.5منط ع بني 

ف دمحم عثمان49378 يف اشر اشر نغرب شيى 71منط ع بني 

اشنوده منقريوس فهيم يوسف49379 نغرب شيى 86.5منط ع بني 

49380
 
اشهي  عزت سيد عبدالباق نغرب شيى 95منط ع بني 

 درويش49381
 
 سامح شوق

 
اشوق نغرب شيى 82منط ع بني 

ى ايمن سيد عبدالمحسن 49382 ابسيطه- صيى نغرب شيى 68منط ع بني 

اصالح احمد صالح امام49383 نغرب شيى 68منط ع بني 

ف ماهر سعد الدين49384 اصالح الدين اشر نغرب شيى 62.5منط ع بني 

اصالح الدين حماده صالح الدين دمحم49385 نغرب شيى 51منط ع بني 

اصالح دمحم صالح شندى49386 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

اطارق عبدالعال دمحم عبدالعال49387 نغرب شيى 63منط ع بني 

اطه مصطفن طه دمحم49388 نغرب شيى 62منط ع بني 

اطوبيا مجدى سيدهم لوقا سيدهم49389 نغرب شيى 52.5منط ع بني 

اعادل ايهاب حمزه حنفن49390 نغرب شيى 55.5منط ع بني 

اعادل مصطفن دمحم مصطفن49391 نغرب شيى 54منط ع بني 

اعبدالتواب عل عبدالتواب عبداللطيف49392 نغرب شيى 66.5منط ع بني 

اعبدالحافظ حسن عبدالحافظ حسن49393 نغرب شيى 65منط ع بني 

اعبدالرؤف ابراهيم رمضان دمحم49394 نغرب شيى 63.5منط ع بني 

اعبدالرحمن احمد اسماعيل احمد49395 نغرب شيى 92.5منط ع بني 

اعبدالرحمن احمد حسنن احمد زوين49396 نغرب شيى 63منط ع بني 

اعبدالرحمن احمد سعيد عبدالموىل49397 نغرب شيى 56منط ع بني 

اعبدالرحمن احمد كامل احمد49398 نغرب شيى 56.5منط ع بني 

اعبدالرحمن السيد رجب عبدالعزيز49399 نغرب شيى 42.5منط ع بني 

اعبدالرحمن امام عبدالننى امام49400 نغرب شيى 46.5منط ع بني 

اعبدالرحمن جمال احمد دمحم49401 نغرب شيى 44.5منط ع بني 

اعبدالرحمن حلىم سمي  حلىم شلباية49402 نغرب شيى 77.5منط ع بني 

اعبدالرحمن خالد يوسف ابراهيم49403 نغرب شيى 65.5منط ع بني 

اعبدالرحمن رضا قاصد دمحم49404 نغرب شيى 121منط ع بني 

اعبدالرحمن رمضان سعد احمد49405 نغرب شيى 60.5منط ع بني 

ن عبدالمعط49406 اعبدالرحمن سعد حسي  نغرب شيى 45منط ع بني 

اعبدالرحمن سيد عباس رشوان49407 نغرب شيى 37.5منط ع بني 

اعبدالرحمن طارق احمد عل49408 نغرب شيى 65.5منط ع بني 

اعبدالرحمن عبدالسالم شييب عبدالسالم49409 نغرب شيى 74منط ع بني 

اعبدالرحمن عصام شحاته شحاته شعيب49410 نغرب شيى 96.5منط ع بني 

اعبدالرحمن عل شاكر عل49411 نغرب شيى 44منط ع بني 

اعبدالرحمن عل محمود احمد49412 نغرب شيى 79.5منط ع بني 



اعبدالرحمن عماد دمحم عبدالرحمن49413 نغرب شيى 6.5منط ع بني 

اعبدالرحمن عماد نجاح دمحم49414 نغرب شيى 77منط ع بني 

اعبدالرحمن فوزى دمحم عبدالصمد49415 نغرب شيى 95.5منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم ابراهيم حسن49416 نغرب شيى 79منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سالمه متوىل49417 نغرب شيى 79منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالسالم دمحم49418 نغرب شيى 104.5منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبده دمحم49419 نغرب شيى 90.5منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عل حسن49420 نغرب شيى 45منط ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فوزى عبدالمعط49421 نغرب شيى 128منط ع بني 

اعبدالرحمن محمود السيد محمود49422 نغرب شيى 128.5منط ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن محروس مصطفن49423 نغرب شيى 39منط ع بني 

اعبدالعليم طه عبدالعليم ابوالعطا49424 نغرب شيى 116.5منط ع بني 

اعبدهللا اسماعيل عبدالحميد محمود49425 نغرب شيى 92منط ع بني 

اعبدهللا السيد عبدالخالق عبدالحكيم49426 نغرب شيى 85منط ع بني 

اعبدهللا خالد عبدهللا سيد49427 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

اعبدهللا رجب السيد حافظ49428 نغرب شيى 40منط ع بني 

ي49429
اعبدهللا دمحم حجاج حفنن نغرب شيى 49.5منط ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالفتاح دمحم49430 نغرب شيى 97.5منط ع بني 

اعبدهللا محمود دمحم محمود احمد49431 نغرب شيى 104منط ع بني 

اعبدهللا محمود مصطفن محمود49432 نغرب شيى 129منط ع بني 

اعبدهللا مصطفن صالح عبدالمعط49433 نغرب شيى 122.5منط ع بني 

 عبدالرازق سيد49434
ن
اعبدهللا هان نغرب شيى 52.5منط ع بني 

اعل زين العابدين عل دمحم49435 نغرب شيى 72.5منط ع بني 

اعل عمرى عايد دمحم49436 نغرب شيى 46منط ع بني 

اعل دمحم عل عزام49437 نغرب شيى 118.5منط ع بني 

اعمار سيد حسن جمعه49438 نغرب شيى 51منط ع بني 

اعمار مجاهد احمد مجاهد49439 نغرب شيى 114منط ع بني 

اعمار هشام عبدالصمد عبدالحكيم49440 نغرب شيى 127.5منط ع بني 

اعمر احمد زكريا حسان49441 نغرب شيى 126.5منط ع بني 

ف غانم صادق49442 اعمر اشر نغرب شيى 47.5منط ع بني 

اعمر حازم فريد دمحم عوض49443 نغرب شيى 117منط ع بني 

اعمر سعيد عبدالحافظ حسن49444 نغرب شيى 95منط ع بني 

اعمر سيد عبدالفتاح بدوى49445 نغرب شيى 110منط ع بني 

اعمر عباس ابراهيم عباس49446 نغرب شيى 56منط ع بني 

اعمر عل احمد عل49447 نغرب شيى 97منط ع بني 

اعمر محمود مصطفن عبدهللا49448 نغرب شيى 39منط ع بني 

اعمر مدحت دمحم عمر49449 نغرب شيى 112.5منط ع بني 

 قطب49450
 
اعمر وائل شوق نغرب شيى 111منط ع بني 

ي49451
ن
اعمر وائل علي الميمون نغرب شيى 131.5منط ع بني 

49452
 
اعمر وحيد محمود دسوق نغرب شيى 109.5منط ع بني 

اعمر ياش مصطفن حلفاوى49453 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

اعمرو رمضان رشاد عبدالتواب49454 نغرب شيى 79منط ع بني 

اعمرو عبدالرازق جمعه عبدالعال هندى49455 نغرب شيى 51.5منط ع بني 

ى محفوظ49456 اعمرو عبده سالم بحي  نغرب شيى 60منط ع بني 

اعمرو دمحم رزق مرزبان49457 نغرب شيى 42منط ع بني 

ف رفعت نجيب49458 افادى اشر نغرب شيى 62منط ع بني 

افادى فايز موريس بسخرون بولس49459 نغرب شيى 43منط ع بني 

افارس عماد عل احمد49460 نغرب شيى 36.5منط ع بني 

افارس دمحم احمد توفيق49461 نغرب شيى 76.5منط ع بني 

افارس دمحم شعبان السيد عبدهللا49462 نغرب شيى 49.5منط ع بني 



 حسنن احمد دمحم49463
ن
افارس هان نغرب شيى 42.5منط ع بني 

ايوسف صبىح بيوىم كامل49464 نغرب شيى 69منط ع بني 

ن 49465  محمود حسي 
ن
امنقطع- فارس هان نغرب شيى 107.5منط ع بني 

امنقطع- فرحات ماضن فرحات عامر عبدالمجيد 49466 نغرب شيى 35منط ع بني 

امنقطع- فوزى نبيل فوزى مهدى 49467 نغرب شيى 21.5منط ع بني 

ن 49468 امنقطع- كارم ياش دمحم عبدالرحمن حساني  نغرب شيى 72.5منط ع بني 

ن حامد دمحم 49469 امنقطع- كرم حسي  نغرب شيى 44منط ع بني 

امنقطع- كريم ابراهيم ابوالمكارم ابراهيم 49470 نغرب شيى 78منط ع بني 

اكريم احمد ابراهيم عبدالحميد49471 نغرب شيى 105.5منط ع بني 

اكريم ايمن يوسف امام49472 نغرب شيى 103منط ع بني 

اكريم رضا فهىم عبدالعال عبدالعزيز49473 نغرب شيى 72.5منط ع بني 

اكريم رضا موس عبدالعال49474 نغرب شيى 58منط ع بني 

اكريم عبدالعظيم سعيد امام49475 نغرب شيى 89.5منط ع بني 

اكريم عل عبدالعظيم عبده السيد49476 نغرب شيى 45منط ع بني 

اكريم فراج عبدالننى فراج49477 نغرب شيى 73.5منط ع بني 

اكريم دمحم بهجت عبدالمعبود49478 نغرب شيى 73منط ع بني 

اكريم محمود حمزه حنفن49479 نغرب شيى 62.5منط ع بني 

اكريم محمود دمحم محمود49480 نغرب شيى 20.5منط ع بني 

اكمال احمد كامل بكرى49481 نغرب شيى 50.5منط ع بني 

اكمال متوىل كمال محمود49482 نغرب شيى 54.5منط ع بني 

لس ثابت صابر شاكر49483 اكي  نغرب شيى 88.5منط ع بني 

لس عبدالمالك من  عبدالمالك49484 اكي  نغرب شيى 50منط ع بني 

لس فتىح ماهر فتىح49485 اكي  نغرب شيى 116منط ع بني 

لس مجدي بخيت روبيل49486 اكي  نغرب شيى 118منط ع بني 

لس نادر عبدالمالك حليم49487 اكي  نغرب شيى 34منط ع بني 

لس نض اندرواس خليل49488 اكي  نغرب شيى 29منط ع بني 

ي فايق عبده49489
ن
لس هان اكي  نغرب شيى 66منط ع بني 

ف عياد نجيب49490 اماريو اشر نغرب شيى 65منط ع بني 

49491
 
امازن تامر فرج صالح دسوق نغرب شيى 41منط ع بني 

يف دمحم دمحم49492 امازن شر نغرب شيى 81.5منط ع بني 

امازن عل عبدالمجيد السيد49493 نغرب شيى 118منط ع بني 

امازن دمحم حموده حمد هللا49494 نغرب شيى 32منط ع بني 

امازن مصطفن سيف عبدهللا دمحم49495 نغرب شيى 127.5منط ع بني 

امجدى احمد دمحم الحلي49496 نغرب شيى 34منط ع بني 

امجدى ياش مجدى سليمان49497 نغرب شيى 94منط ع بني 

ادمحم ابراهيم صالح شعبان49498 نغرب شيى 72منط ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم عباس49499 نغرب شيى 46منط ع بني 

ادمحم احمد احمد الرفاع49500 نغرب شيى 120.5منط ع بني 

ادمحم احمد احمد دمحم49501 نغرب شيى 48منط ع بني 

ادمحم احمد السيد احمد49502 نغرب شيى 131.5منط ع بني 

ن49503 ادمحم احمد سعد دمحم حساني  نغرب شيى 101منط ع بني 

ن احمد49504 ادمحم احمد عبدالرافع حسي  نغرب شيى 106.5منط ع بني 

ادمحم احمد عبدالمعط دمحم49505 نغرب شيى 133.5منط ع بني 

ادمحم احمد عبدالمنىحى احمد49506 نغرب شيى 26.5منط ع بني 

ادمحم احمد عبدالهادى حامد49507 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

ادمحم احمد كامل بكرى49508 نغرب شيى 92منط ع بني 

ادمحم احمد دمحم احمد عبدالفتاح49509 نغرب شيى 122.5منط ع بني 

ادمحم احمد دمحم احمد مرزوق49510 نغرب شيى 113منط ع بني 

49511
 
ادمحم احمد دمحم دسوق نغرب شيى 117منط ع بني 

ادمحم اسامه دمحم احمد دمحم49512 نغرب شيى 35.5منط ع بني 



ادمحم اسامه دمحم عبداللطيف49513 نغرب شيى 128.5منط ع بني 

ادمحم اسامه دمحم دمحم حسن49514 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

ف شعبان الحفناوى49515 ادمحم اشر نغرب شيى 130.5منط ع بني 

ف عبدالدايم عبدهللا49516 ادمحم اشر نغرب شيى 104.5منط ع بني 

ف عطية عبدالهادى49517 ادمحم اشر نغرب شيى 91.5منط ع بني 

ن دمحم محروس مصطفن49518 ادمحم الحسي  نغرب شيى 42.5منط ع بني 

ادمحم جمال سالم ابراهيم49519 نغرب شيى 53منط ع بني 

ادمحم حامد شعبان عبدالسالم49520 نغرب شيى 64منط ع بني 

ى دمحم عرفه احمد49521 ادمحم خي  نغرب شيى 90منط ع بني 

ادمحم رضا قاصد دمحم49522 نغرب شيى 125.5منط ع بني 

ادمحم رمضان ابوزيد المهدى49523 نغرب شيى 40.5منط ع بني 

ادمحم سامح دمحم عبدالفتاح49524 نغرب شيى 103منط ع بني 

ادمحم سعد اسماعيل سعد49525 نغرب شيى 56منط ع بني 

ادمحم سعيد دمحم عثمان49526 نغرب شيى 94.5منط ع بني 

ن49527 ادمحم سيد عل حسي  نغرب شيى 43.5منط ع بني 

ادمحم سيد محمود عبده49528 نغرب شيى 95.5منط ع بني 

يف فتىح عبدالمقصود يوسف49529 ادمحم شر نغرب شيى 91.5منط ع بني 

ادمحم عادل جمال مليىحى49530 نغرب شيى 63منط ع بني 

ادمحم عادل عبدهللا احمد49531 نغرب شيى 55.5منط ع بني 

ادمحم عبدالحميد ابو الروس نجدى49532 نغرب شيى 55.5منط ع بني 

ن49533 ادمحم عبدالمهيمن ابوزيد حسي  نغرب شيى 76منط ع بني 

ابسيطه- دمحم عبدالموجود سعيد عبدالموجود عشوش 49534 نغرب شيى 97.5منط ع بني 

ادمحم عز الدين دمحم عدىل49535 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

ادمحم عصام دمحم طلبه49536 نغرب شيى 111منط ع بني 

ادمحم عصام دمحم عبدهللا موس49537 نغرب شيى 84.5منط ع بني 

ادمحم عصام دمحم عبدالمحسن49538 نغرب شيى 108منط ع بني 

ادمحم عالء حسنن احمد49539 نغرب شيى 64منط ع بني 

ادمحم عل بكرى حسن49540 نغرب شيى 109.5منط ع بني 

ادمحم عماد رضا سيد49541 نغرب شيى 75.5منط ع بني 

ادمحم عماد صفوت برع49542 نغرب شيى 38.5منط ع بني 

ادمحم عمرو دمحم عل49543 نغرب شيى 59منط ع بني 

 عبدالسميع49544
 
ادمحم مجدى عبدالباق نغرب شيى 111منط ع بني 

ادمحم محمود ابراهيم دمحم سيد49545 نغرب شيى 70.5منط ع بني 

ادمحم محمود احمد محمود49546 نغرب شيى 82.5منط ع بني 

ادمحم محمود رزق دمحم49547 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

ادمحم مسعد دمحم عني  ابراهيم49548 نغرب شيى 111منط ع بني 

ادمحم مصطفن فتىح مهران موس49549 نغرب شيى 54منط ع بني 

ن49550 ادمحم ممدوح دمحم حساني  نغرب شيى 99منط ع بني 

ن49551 ادمحم منصور دمحم شاهي  نغرب شيى 58منط ع بني 

ادمحم وائل حمدى دمحم49552 نغرب شيى 82.5منط ع بني 

ادمحم وائل دمحم حسن49553 نغرب شيى 105منط ع بني 

ادمحم وحيد ابراهيم دمحم49554 نغرب شيى 64.5منط ع بني 

ن سيد49555 ادمحم ياش حساني  نغرب شيى 14.5منط ع بني 

ادمحم يحن  زين العابدين دمحم49556 نغرب شيى 49.5منط ع بني 

امحمود احمد حسن محمود49557 نغرب شيى 73منط ع بني 

امحمود احمد ماهر محمود49558 نغرب شيى 47.5منط ع بني 

ف سعيد عبدالسالم49559 امحمود اشر نغرب شيى 55منط ع بني 

امحمود سعيد جمعة احمد49560 نغرب شيى 55.5منط ع بني 

امحمود صالح حلىم عبدالحكيم49561 نغرب شيى 53.5منط ع بني 

ابسيطه- محمود عامر هندى دمحم 49562 نغرب شيى 91.5منط ع بني 



امحمود عبدالحليم دمحم احمد49563 نغرب شيى 58.5منط ع بني 

امحمود عبدالقادر محمود بخيت49564 نغرب شيى 25منط ع بني 

امحمود عبده محمود عبده البنا49565 نغرب شيى 30منط ع بني 

امحمود عماد زيدان هاشم49566 نغرب شيى 61منط ع بني 

امحمود دمحم ابراهيم صابر49567 نغرب شيى 44.5منط ع بني 

امحمود دمحم عبداللطيف فرحان49568 نغرب شيى 44منط ع بني 

ابسيطه- مرس احمد مرس احمد 49569 نغرب شيى 64منط ع بني 

امروان ساىم دمحم احمد49570 نغرب شيى 79.5منط ع بني 

امروان عبدهللا مصطفن اسماعيل حسن49571 نغرب شيى 131منط ع بني 

امروان عمرو حسن عليوه49572 نغرب شيى 86.5منط ع بني 

امروان نارص خالد عبده السيد49573 نغرب شيى 44.5منط ع بني 

ن احمد49574  احمد حسي 
امصطفن نغرب شيى 29.5منط ع بني 

امصطفن احمد عاصم السيد49575 نغرب شيى 66منط ع بني 

امصطفن احمد عبدالرحمن عبدالعظيم49576 نغرب شيى 52.5منط ع بني 

امصطفن احمد مصطفن سيد49577 نغرب شيى 63.5منط ع بني 

امصطفن حمدى عبدالرحيم قطب49578 نغرب شيى 18.5منط ع بني 

امصطفن خالد مصطفن عبدالىح49579 نغرب شيى 14منط ع بني 

امصطفن دياب عل حسن دياب49580 نغرب شيى 63.5منط ع بني 

امصطفن رافت دمحم دمحم49581 نغرب شيى 58منط ع بني 

امصطفن شكرى دمحم راشد49582 نغرب شيى 82منط ع بني 

ن49583  عصام عل حسي 
امصطفن نغرب شيى 71منط ع بني 

امصطفن عصام دمحم عبدالمعط49584 نغرب شيى 39.5منط ع بني 

امصطفن دمحم عبدهللا دمحم49585 نغرب شيى 94منط ع بني 

 مصطفن عثمان 49586
ن
ابسيطه- مصطفن هان نغرب شيى 82منط ع بني 

امصطفن وائل فرحات رزق49587 نغرب شيى 97منط ع بني 

امعاذ دمحم رمضان احمد49588 نغرب شيى 54.5منط ع بني 

ن حذيفه انس الوجود احمد49589 امعي  نغرب شيى 110.5منط ع بني 

امكارى نسيم شحات بشاى49590 نغرب شيى 89منط ع بني 

اممدوح اسامه ممدوح سيد49591 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

يال روبيل49592 امينا مني  بولس غيى نغرب شيى 61منط ع بني 

امينا موريس عطيه فهيم49593 نغرب شيى 84منط ع بني 

انور ياش صادق زاخر49594 نغرب شيى 87منط ع بني 

اوائل رفعت حسن عل49595 نغرب شيى 64.5منط ع بني 

ابسيطه- وحيد طارق وحيد مرسي 49596 نغرب شيى 88.5منط ع بني 

ن احمد عبدالعزيز عبدالجواد49597 اياسي  نغرب شيى 123.5منط ع بني 

ن دمحم السيد احمد49598 اياسي  نغرب شيى 85.5منط ع بني 

ن دمحم عبداللطيف فرحان49599 اياسي  نغرب شيى 80منط ع بني 

ايىح سالمه فتح هللا عبدالعزيز49600 نغرب شيى 108.5منط ع بني 

ايحن  اسامه عيىس دمحم49601 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

 راتب راغب مينا49602
ن
ايىس رومان نغرب شيى 123.5منط ع بني 

ايوسف احمد اسماعيل دمحم49603 نغرب شيى 18.5منط ع بني 

ايوسف احمد بدر ابراهيم49604 نغرب شيى 110.5منط ع بني 

ن احمد49605 ايوسف احمد حسي  نغرب شيى 66منط ع بني 

49606
ن
ايوسف اسامه احمد الكيالن نغرب شيى 52.5منط ع بني 

ايوسف حسنن عبدالحميد دمحم49607 نغرب شيى 117منط ع بني 

ن رمضان يوسف 49608 ابسيطه- يوسف حسي  نغرب شيى 56.5منط ع بني 

ن دمحم حسن49609 ايوسف حسي  نغرب شيى 4.5منط ع بني 

ايوسف خالد عبدالغنن دمحم49610 نغرب شيى 127.5منط ع بني 

49611
ن
ايوسف خالد محمود بسيون نغرب شيى 130.5منط ع بني 

ى حسن محمود49612 ايوسف خضي  نغرب شيى 129.5منط ع بني 



ايوسف راغب فرحان دمحم49613 نغرب شيى 122منط ع بني 

 دمحم49614
ن
ايوسف سيد صوق نغرب شيى 85.5منط ع بني 

ايوسف سيد عل عزام49615 نغرب شيى 69منط ع بني 

ي عزالعرب عثمان عبدالرحمن49616 ايوسف صيى نغرب شيى 23منط ع بني 

ايوسف ضياء عبدالاله دمحم49617 نغرب شيى 50منط ع بني 

ايوسف طارق مراد احمد49618 نغرب شيى 33منط ع بني 

ايوسف عادل ماهر احمد مجاهد49619 نغرب شيى 56.5منط ع بني 

ايوسف عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم49620 نغرب شيى 109منط ع بني 

ايوسف عبدالغفار صبىح عبدالغفار49621 نغرب شيى 130.5منط ع بني 

ايوسف عبدهللا دمحم احمد49622 نغرب شيى 82.5منط ع بني 

ايوسف عزت خورشيد دمحم49623 نغرب شيى 22.5منط ع بني 

ايوسف عل عبدالىح خليل49624 نغرب شيى 78.5منط ع بني 

ايوسف عل عبدالرحيم خليفه49625 نغرب شيى 42منط ع بني 

ايوسف فوزى عبدهللا دمحم49626 نغرب شيى 36منط ع بني 

ايوسف ماهر دمحم مصطفن49627 نغرب شيى 101منط ع بني 

ايوسف محسن محمود دمحم49628 نغرب شيى 21منط ع بني 

ايوسف دمحم جميل دمحم49629 نغرب شيى 56منط ع بني 

ايوسف دمحم رجب عبدالفتاح49630 نغرب شيى 80.5منط ع بني 

ايوسف دمحم سعيد دمحم49631 نغرب شيى 111.5منط ع بني 

ايوسف دمحم صالح يوسف سالم49632 نغرب شيى 35منط ع بني 

ايوسف دمحم عبدالحميد دمحم49633 نغرب شيى 130.5منط ع بني 

ايوسف محمود السيد عبدالرحمن49634 نغرب شيى 100.5منط ع بني 

ايوسف مصطفن احمد احمد49635 نغرب شيى 76.5منط ع بني 

ايوسف ممتاز زكرى سمعان49636 نغرب شيى 47.5منط ع بني 

ايوسف ممدوح عبدالمنعم دمحم49637 نغرب شيى 28.5منط ع بني 

 عل سيد 49638
ن
ابسيطه- يوسف هان نغرب شيى 51منط ع بني 

اابانوب رؤوف بهنان سليمان49639 نغرب شيى 121.5خالد بن الوليد ع بني 

ي فتىحي ابراهيم49640
ن
اابانوب رومان نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

اابانوب عماد بخيت شكرى شحاته49641 نغرب شيى 56.5خالد بن الوليد ع بني 

اابانوب مدحت لمع خليل بخت49642 نغرب شيى 54.5خالد بن الوليد ع بني 

اابانوب ميخائيل نجيب نقوال ميخائيل49643 نغرب شيى 125.5خالد بن الوليد ع بني 

اابرام مارى نضهللا شحات49644 نغرب شيى 75خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم49645 اابراهيم احمد ابراهيم حسي  نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ف ابراهيم محمود دمحم49646 اابراهيم اشر نغرب شيى 60خالد بن الوليد ع بني 

اابراهيم خميس ابراهيم دمحم فضلون49647 نغرب شيى 48خالد بن الوليد ع بني 

اابراهيم عبدالننى ابراهيم احمدابوطاميه49648 نغرب شيى 45.5خالد بن الوليد ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم49649 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

 ابراهيم عبدالرحيم49650
ن
اابراهيم هان نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد ابراهيم مكاوى دمحم رفاع49651 نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد ابوالوفا احمد رزق49652 نغرب شيى 5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد ابومسلم منصور مسلم غريب49653 نغرب شيى 122خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد احمد اسماعيل محمود49654 نغرب شيى 52خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- احمد احمد سيد احمد 49655 نغرب شيى 80خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد اسامه عبدالعزيز دمحم49656 نغرب شيى 79خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد اسامه عبدالمعط عبدالعليم49657 نغرب شيى 113خالد بن الوليد ع بني 

49658
 
ف ابراهيم الدسوق ااحمد اشر نغرب شيى 70.5خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدالحميد محمود عمر49659 ااحمد اشر نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ف عبده عالم49660 ااحمد اشر نغرب شيى 41.5خالد بن الوليد ع بني 

ف دمحم ربيع دمحم سليمان49661 ااحمد اشر نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد التلين  جمعة دمحم السيىس49662 نغرب شيى 34خالد بن الوليد ع بني 



ن احمد حامد49663 ااحمد السعودى امي  نغرب شيى 34خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد ايمن معتمد عبدالستار49664 نغرب شيى 19خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد ايمن موس دمحم49665 نغرب شيى 23.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد جمال عبداللطيف صادق49666 نغرب شيى 36.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد جمعه خلف جمعه عبدالجواد49667 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد حامد جالل حسن49668 نغرب شيى 134.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد حسام عبدالرحمن احمد دمحم49669 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ن ابوالمجد49670 ن احمد حسي  ااحمد حسي  نغرب شيى 12.5خالد بن الوليد ع بني 

ن طلبة عبدالفتاح49671 ااحمد حسي  نغرب شيى 70.5خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم49672
ن
ن قرن ااحمد حسي  نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد حمدان ابوالمجد احمداسماعيل49673 نغرب شيى 51.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد خالد ابراهيم الحلفاوى49674 نغرب شيى 37خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد خالد احمد عبدالرحمن السيد49675 نغرب شيى 91.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد خالد رمضان خليل دمحم49676 نغرب شيى 112خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد خالد نجاح دمحم49677 نغرب شيى 79خالد بن الوليد ع بني 

ى احمد ضيف هللا احمد49678 ااحمد خضن نغرب شيى 35خالد بن الوليد ع بني 

ن الرفاع49679 ااحمد خميس عاطف امي  نغرب شيى 128.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد رفاع جالل امام احمد49680 نغرب شيى 116.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد رمزى كمال عبدالغنن فتح الباب49681 نغرب شيى 69.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد رمضان لطفن عبدالحميد49682 نغرب شيى 57خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد زكريا احمد نضابراهيم49683 نغرب شيى 95خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد زىك صالح الدين دمحم49684 نغرب شيى 115خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد زين العابدين علي حسن احمد49685 نغرب شيى 54.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد سعيد عبدالغفار دمحم دمحم49686 نغرب شيى 85خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد سعيد عل عبدالعاىط49687 نغرب شيى 47خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- احمد سعيد محروس عل احمد 49688 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد سمي  دمحم شعراوى مبارز49689 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد صالح سعد صالح49690 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد طارق السيد عبدالفتاح سليمان49691 نغرب شيى 124.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد طاهر عبدالحميد دمحم49692 نغرب شيى 52خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- احمد عادل لبيب سليمان 49693 نغرب شيى 76.5خالد بن الوليد ع بني 

49694
ن
 صوق

ن
ااحمد عاشور قرن نغرب شيى 97.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عبدالفتاح عبدالخالق اسماعيل49695 نغرب شيى 78.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عبدهللا عبدالعزيز عبدالمقصود49696 نغرب شيى 84.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عبدالهادى حسن عل49697 نغرب شيى 67.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عطية حسنن عطية السيد49698 نغرب شيى 91.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عالء عادل ابراهيم دمحم49699 نغرب شيى 116خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عل السيد عل سيد احمد49700 نغرب شيى 49خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عل عبدالسالم دمحم49701 نغرب شيى 75.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عل دمحم عل49702 نغرب شيى 39خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عل مصطفن عل هنداوى49703 نغرب شيى 43خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد عيد عبدالعزيز شفيق عل49704 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد قطب فرج جبيل السيد49705 نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد كامل دمحم احمد مصطفن49706 نغرب شيى 35.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم احمد راشد49707 نغرب شيى 115.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالمنعم49708 نغرب شيى 108خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم السيد عل49709 نغرب شيى 46خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم العقيل بركات عثمان49710 نغرب شيى 92.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم توفيق عبدالواحد49711 نغرب شيى 111خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم حامد دمحم49712 نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 



ااحمد دمحم حسن اسماعيل49713 نغرب شيى 106خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم رشدى دمحم سيداحمد49714 نغرب شيى 110.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم سعيد عبدالواحد عبدالهادى49715 نغرب شيى 75.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم صبىح دمحم احمد49716 نغرب شيى 112خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم عبدالحميد ابراهيم حسن49717 نغرب شيى 38.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم عبدالعال دمحم احمد49718 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم فاروق دمحم عيىسي49719 نغرب شيى 124خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم احمدعمارة49720 نغرب شيى 126خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدالحميد السيد49721 نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدالرحمن49722 نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدالفتاح49723 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدهللا49724 نغرب شيى 123خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم مصطفن فريد دمحم49725 نغرب شيى 122.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم منشاوى نافع احمد49726 نغرب شيى 126.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد دمحم نياظ جارج دمحم49727 نغرب شيى 110خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم هاشم سالم حسن 49728 نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

ن49729 ااحمد محمود احمد عبدالحميد حسي  نغرب شيى 53خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد محمود احمد عبدالرحيم49730 نغرب شيى 103خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد محمود السيد الجندى يوسف49731 نغرب شيى 131.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد محمود خليف مهران49732 نغرب شيى 89.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد مشهور احمد عبدالعال49733 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد مصطفن حسن ابوزيد دمحم49734 نغرب شيى 47خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد نبوى مصلىح طلبة شومان49735 نغرب شيى 66خالد بن الوليد ع بني 

 رشدى عبدالعظيم49736
ن
ااحمد هان نغرب شيى 45خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالجواد عبدالعزيز49737
ن
ااحمد هان نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالعزيز عثمان دمحم49738
ن
ااحمد هان نغرب شيى 107خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالغفار عثمان عقيل49739
ن
ااحمد هان نغرب شيى 109.5خالد بن الوليد ع بني 

 محمود عبدهللا49740
ن
ااحمد هان نغرب شيى 81خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد هشام السعيد احمدى49741 نغرب شيى 113خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد هندى السيد علي السيد زياده49742 نغرب شيى 116.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد وجيه عبداللطيف دمحم سليمان49743 نغرب شيى 37خالد بن الوليد ع بني 

ن احمد49744 ااحمد وليد حسي  نغرب شيى 123.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد وليد دمحم عبدربه49745 نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد يىح دمحم السيد البيه49746 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

ااحمد يشى عبدالفتاح عفيفن ابراهيم49747 نغرب شيى 70.5خالد بن الوليد ع بني 

اادريس محمود السيد مصلىح49748 نغرب شيى 35خالد بن الوليد ع بني 

ن49749 ن دمحم حساني  اادم اسماعيل حساني  نغرب شيى 40.5خالد بن الوليد ع بني 

اادم صبىح عل عبداللطيف عل49750 نغرب شيى 75خالد بن الوليد ع بني 

اادم عادل عل دمحم49751 نغرب شيى 44خالد بن الوليد ع بني 

اادهم احمد عبدهللا احمد49752 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

اادهم احمد دمحم عبدالررؤف49753 نغرب شيى 29.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- ادهم اسامه عل دمحم 49754 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

اادهم طارق عبدالفتاح دمحم عبدالكريم49755 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

اادهم عصام مرسي جميل49756 نغرب شيى 46.5خالد بن الوليد ع بني 

اادهم دمحم عيد عبدالعليم عبدالمطلب49757 نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

اادهم محمود عبدالنارص احمد ابوزيد49758 نغرب شيى 38.5خالد بن الوليد ع بني 

اادهم مصطفن محمود حسن دمحم49759 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

ااستيفن سارى مختار حنس فرج49760 نغرب شيى 119خالد بن الوليد ع بني 

لس49761 ااسحق ميالد اسحق كي  نغرب شيى 39خالد بن الوليد ع بني 

ااش مصطفن دمحم كامل بحر49762 نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 



 مغرنى49763
 
ااسالم السيد فهىم دسوق نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم انور صابر محمود49764 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

ن طلبة عبدالفتاح49765 ااسالم حسي  نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم سعيد دمحم عطية49766 نغرب شيى 102خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم سيد خليفه عبدالسميع49767 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم عباس حامد ابو السعود49768 نغرب شيى 57.5خالد بن الوليد ع بني 

ن49769 ااسالم عرنى دمحم دمحم حسي  نغرب شيى 53خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم عز العرب حسنن حسن49770 نغرب شيى 38.5خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم مجدى عبدربه حسن امام49771 نغرب شيى 50.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم49772 ااسالم دمحم حسي  نغرب شيى 24خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم محمود طه ابراهيم49773 نغرب شيى 52خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم مهدى عل محمود عل49774 نغرب شيى 77خالد بن الوليد ع بني 

ااسالم نبيل كامل المرسي49775 نغرب شيى 40.5خالد بن الوليد ع بني 

ااسماعيل دمحم اسماعيل دمحم49776 نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

ااسماعيل محمود عبدالعزيز اسماعيل سليمان49777 نغرب شيى 26خالد بن الوليد ع بني 

ف تامر صبىح محمودحسن49778 ااشر نغرب شيى 97.5خالد بن الوليد ع بني 

االحسن دمحم حامد ابو زيد49779 نغرب شيى 125.5خالد بن الوليد ع بني 

االسيد احمد عبدالرؤف السيد دمحم49780 نغرب شيى 76.5خالد بن الوليد ع بني 

االسيد دمحم سيد مدبوىل49781 نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

اامي  ابراهيم كامل ناروز سليمان49782 نغرب شيى 78.5خالد بن الوليد ع بني 

اامي  عبدالمؤمن نعيم عبدالمؤمن عبدالحميد49783 نغرب شيى 60خالد بن الوليد ع بني 

لس49784 ااندرو ميشيل ميخائيل كي  نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اانس حسن محمود عساىل49785 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

اانس عل ربيع عبدربه ابراهيم49786 نغرب شيى 37.5خالد بن الوليد ع بني 

ي49787
اانس وائل عبدالمطلب عبدالغنن نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

نيوس49788 اانطونيوس ايمن رافت صليب غيى نغرب شيى 16.5خالد بن الوليد ع بني 

اانطونيوس عادل فرنسيس فوزى قلته49789 نغرب شيى 35.5خالد بن الوليد ع بني 

اانطونيوس كامل ناجح اعط49790 نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

اانطونيوس وجدى اسكندر حلىم اسكندر49791 نغرب شيى 96خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم محمود49792
ااياد دمحم حسنن نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

اايمن احمد معتمد دمحم49793 نغرب شيى 108خالد بن الوليد ع بني 

اايمن عيد دمحم قطب عجىم49794 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

اايهاب دمحم عبدالهادي دمحم سيد دمحم49795 نغرب شيى 48خالد بن الوليد ع بني 

 خلف عويضه49796
ن
اباترك هان نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

اباسم احمد عبدالسالم دمحم49797 نغرب شيى 106خالد بن الوليد ع بني 

يال49798 ابافل مدحت جميل فريد غيى نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

ابالل ابراهيم كمال دمحم دمحم49799 نغرب شيى 101.5خالد بن الوليد ع بني 

ن حسن ابوزيد دمحم49800 ابالل حسي  نغرب شيى 44.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم احمد49801 ابالل حسي  نغرب شيى 25خالد بن الوليد ع بني 

ابالل خالد دمحم عوض49802 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ابالل عادل عبدالبارى عل سيداحمد49803 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

ابالل عفيفن معتمد عفيفن عبدهللا49804 نغرب شيى 45خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- بالل محمود صالح عل دمحم 49805 نغرب شيى 56خالد بن الوليد ع بني 

ابالل محمود فتىحي عبدالمنعم49806 نغرب شيى 24.5خالد بن الوليد ع بني 

ابالل مهدي جالل دمحم49807 نغرب شيى 99.5خالد بن الوليد ع بني 

ابوال اسحاق فوزى عزىم49808 نغرب شيى 23خالد بن الوليد ع بني 

ابوال نبيل ابراهيم فانوس49809 نغرب شيى 42خالد بن الوليد ع بني 

ن سليمان49810  عادل حني 
ابيي  نغرب شيى 75.5خالد بن الوليد ع بني 

ابيشوى جاد فتاح صادق عطية هللا49811 نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

ابيشوى فتىح رمزى فهيم49812 نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 



ابيشوى كمال اسحاق عبدالسيد49813 نغرب شيى 76خالد بن الوليد ع بني 

يوس49814 ابيشوى نبيل كامل كي  نغرب شيى 46.5خالد بن الوليد ع بني 

اتامر صابر محمود الداكر49815 نغرب شيى 25خالد بن الوليد ع بني 

اجاش دمحم سيد عبدالحميد49816 نغرب شيى 33خالد بن الوليد ع بني 

اجاسم حمدى يوسف سعد عبدالستار49817 نغرب شيى 45.5خالد بن الوليد ع بني 

اجرجس سمي  نصىح رمزى بارح49818 نغرب شيى 27خالد بن الوليد ع بني 

اجمال خالد عبدالحكم مصطفن49819 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اجمال عزالدين دمحم جيى هندى49820 نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

اجمال دمحم عيد حسن49821 نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- حازم احمد خلف يوسف 49822 نغرب شيى 98.5خالد بن الوليد ع بني 

احازم رمضان شعبان مصلىح49823 نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

احازم دمحم عبدالمنعم مهدى49824 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

احازم معتمد دمحم معتمد49825 نغرب شيى 54خالد بن الوليد ع بني 

ف بهجت عبدالرحيم دمحم49826 احسام اشر نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

احسام انور طه سيد احمد المحالوى49827 نغرب شيى 111.5خالد بن الوليد ع بني 

ى دمحم49828 احسام حسن صيى نغرب شيى 84.5خالد بن الوليد ع بني 

احسام صالح بركات دمحم شلنى49829 نغرب شيى 114خالد بن الوليد ع بني 

احسام دمحم عيد احمد احمد49830 نغرب شيى 58.5خالد بن الوليد ع بني 

احسام هيثم وحيد دمحم احمد حسن49831 نغرب شيى 85خالد بن الوليد ع بني 

ف حسن عبدالوهاب49832 احسن اشر نغرب شيى 66.5خالد بن الوليد ع بني 

احسن دمحم حسن عمر49833 نغرب شيى 112خالد بن الوليد ع بني 

احسن ممدوح حفيدى حسن49834 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

ي جمال الدين49835
احسنن اسماعيل حسنن نغرب شيى 113.5خالد بن الوليد ع بني 

احسنن دمحم حسنن عبدالوهاب محمود49836 نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

ن ابراهيم السيد ابراهيم49837 احسي  نغرب شيى 10.5خالد بن الوليد ع بني 

ن حامد مهنن49838 ن حامد حسي  احسي  نغرب شيى 20.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم ساىم دمحم49839 احسي  نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

احماده ايمن حماده عبدالعزيز حماده49840 نغرب شيى 109.5خالد بن الوليد ع بني 

احمدى حسن حمدى سيد درغام49841 نغرب شيى 118خالد بن الوليد ع بني 

احمدى فوزي طعيمة فوزي طعيمة49842 نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

احمزه اسامه دمحم احمد وحيدالدين49843 نغرب شيى 28.5خالد بن الوليد ع بني 

احمزه عزت دمحم محمود رمضان49844 نغرب شيى 127.5خالد بن الوليد ع بني 

احمزه عل احمد دمحم ابوالمجد49845 نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

احمزه دمحم عل عبدالمقصود49846 نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 

احمزه محمود دمحم كمال49847 نغرب شيى 113خالد بن الوليد ع بني 

اخالد احمد دمحم احمد49848 نغرب شيى 7خالد بن الوليد ع بني 

اخالد رمضان دمحم برعي شعبان49849 نغرب شيى 15خالد بن الوليد ع بني 

اخالد سمي  دمحم عبدالعزيز محمود49850 نغرب شيى 112خالد بن الوليد ع بني 

ى دمحم49851 اخالد شحاته صيى نغرب شيى 28.5خالد بن الوليد ع بني 

اخالد عبدالعليم دمحم عل جمعه49852 نغرب شيى 34خالد بن الوليد ع بني 

اخالد مجدى احمد عبادى49853 نغرب شيى 80خالد بن الوليد ع بني 

اخالد دمحم ابوالليل بالل عثمان49854 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

اخالد دمحم عبدهللا دمحم49855 نغرب شيى 124.5خالد بن الوليد ع بني 

اخالد محمود دمحم عبدالخالق49856 نغرب شيى 102خالد بن الوليد ع بني 

ي49857
 
ق ارامز سامح ميالد مشر نغرب شيى 82خالد بن الوليد ع بني 

ارامز لبيب لوندى صديق49858 نغرب شيى 81خالد بن الوليد ع بني 

اربيع عل ربيع حامد دمحم49859 نغرب شيى 72.5خالد بن الوليد ع بني 

 رضا عل49860
ن
ارضا هان نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ارمضان ابو المكارم لبيب ابو المكارم49861 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ارمضان جمعة عل عبدالعاىط49862 نغرب شيى 26خالد بن الوليد ع بني 



 جرجس محروس سعد مسعد49863
ن
ارومان نغرب شيى 9.5خالد بن الوليد ع بني 

 وجيه مرزق عبدالمالك عبدالسيد49864
ن
ارومان نغرب شيى 4خالد بن الوليد ع بني 

ارياض السيد عادل رياض البدرى49865 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

وس49866  نجيب تاورصن
ن
اريمون هان نغرب شيى 63خالد بن الوليد ع بني 

ه ابراهيم49867 ازياد ابراهيم صيى نغرب شيى 55.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم دمحم49868 نغرب شيى 36خالد بن الوليد ع بني 

ازياد احمد السيد عبدالعال49869 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- زياد احمد عبدهللا مهدي 49870 نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- زياد ايمن عبدالحفيظ احمد 49871 نغرب شيى 63خالد بن الوليد ع بني 

ازياد ايمن عبدالسميع رجب49872 نغرب شيى 59.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد ايمن دمحم عبدالحميد49873 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

49874
 
ن شوق ازياد تامر حساني  نغرب شيى 52.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد جادهللا انور جادهللا يوسف49875 نغرب شيى 48.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد حازم طه ابو عزام49876 نغرب شيى 45خالد بن الوليد ع بني 

ازياد حسام صابر فرغلي49877 نغرب شيى 94خالد بن الوليد ع بني 

ازياد حماده عبدالمنعم دمحم دمحم49878 نغرب شيى 31.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد حماده فاروق احمد49879 نغرب شيى 29.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد خالد حنفن محمود رضوان49880 نغرب شيى 90خالد بن الوليد ع بني 

ازياد رضا عل جمعة49881 نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد سلطان دمحم عبدالسالم عبده49882 نغرب شيى 87.5خالد بن الوليد ع بني 

يف محمود دمحم49883 ازياد شر نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

يف مصطفن احمد49884 ازياد شر نغرب شيى 109خالد بن الوليد ع بني 

ازياد عادل عبدالرؤوف سنوس دمحم49885 نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ي49886
ازياد عادل نبيه مصطفن نغرب شيى 52.5خالد بن الوليد ع بني 

ن49887 ازياد عصام عبدالرحمن امي  نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد عالء دمحم مرع دمحم49888 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

ازياد عل ابراهيم سند49889 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

ازياد عل عطا عبدالحميد غنيم49890 نغرب شيى 99.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد عني  نجاح عبدالمجيد خليل49891 نغرب شيى 85.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم49892 ازياد دمحم ابراهيم حسي  نغرب شيى 89.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم احمد عبداللطيف49893 نغرب شيى 23.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم سليم جودة عطيه49894 نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم عبدالجواد زىكي49895 نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم عبدالحميد معوض49896 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم عبدالرازق عبدالصادق شور49897 نغرب شيى 59.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم عبدالمنعم عل49898 نغرب شيى 38.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم كامل دمحم49899 نغرب شيى 80.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد دمحم محمود دمحم سيد احمد49900 نغرب شيى 98.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد محمود سالمه ابراهيم49901 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

ازياد محمود عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن49902 نغرب شيى 21خالد بن الوليد ع بني 

ازياد محمود مجدى عبدالفتاح عبدالغنن49903 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

ازياد محمود دمحم كمال49904 نغرب شيى 112.5خالد بن الوليد ع بني 

ازياد مصطفن احمد دمحم احمد49905 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

ي محمود السيد49906
ازياد منتض حنفن نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ازياد نبيل سعد محمود49907 نغرب شيى 83خالد بن الوليد ع بني 

ازياد هيثم سعيد سيد49908 نغرب شيى 103خالد بن الوليد ع بني 

ازياد وليد جالل عل49909 نغرب شيى 55خالد بن الوليد ع بني 

ازياد يوسف دمحم دمحم يوسف49910 نغرب شيى 37.5خالد بن الوليد ع بني 

اسالم محمود سالم عبداللطيف حسن49911 نغرب شيى 8.5خالد بن الوليد ع بني 

اساىم عادل ساىمي عبدالسيد49912 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 



اسعد مجدى سعد عبدالمقصود خليل49913 نغرب شيى 54.5خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم سعد49914
ن
اسعد هان نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

اسعيد ابراهيم شاكر ابراهيم49915 نغرب شيى 22.5خالد بن الوليد ع بني 

اسعيد محمود سعيد محمود49916 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

 سعيد عبدالنور49917
ن
اسعيد هان نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

اسالمه دمحم سالمه ابراهيم49918 نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

اسليمان نجم سالمان دمحم سالمان49919 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

اسمي  متواضع تامر جاب هللا49920 نغرب شيى 66خالد بن الوليد ع بني 

اسيد خالد سيد اسماعيل49921 نغرب شيى 86خالد بن الوليد ع بني 

 احمد احمد ابراهيم49922
 
اسيف ابراهيم الدسوق نغرب شيى 31.5خالد بن الوليد ع بني 

اسيف ابراهيم حسنن عبدالرحمن عل49923 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

اسيف احمد بكر عمر49924 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

اسيف الدين السيد رمضان السيد قطب49925 نغرب شيى 68خالد بن الوليد ع بني 

اسيف الدين تامر سيد سعيد49926 نغرب شيى 55.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- سيف الدين جمعه عبدالجليل علي 49927 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اسيف الدين دمحم يوسف دمحم49928 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

اسيف السيد نعيم عبدالمومن عبدالحميد49929 نغرب شيى 59.5خالد بن الوليد ع بني 

اسيف صالح زكريا دمحم49930 نغرب شيى 86خالد بن الوليد ع بني 

اسيف دمحم عبدالرحمن عبدربه49931 نغرب شيى 25.5خالد بن الوليد ع بني 

اسيف دمحم فتىح دمحم49932 نغرب شيى 99خالد بن الوليد ع بني 

اسيف نادر السيد عبدالهادي49933 نغرب شيى 34.5خالد بن الوليد ع بني 

اشادى عماد فتىح لبيب49934 نغرب شيى 28خالد بن الوليد ع بني 

اشادى دمحم عباس دمحم49935 نغرب شيى 21.5خالد بن الوليد ع بني 

اشاكر حبيب شاكر حبيب شمروخ49936 نغرب شيى 115خالد بن الوليد ع بني 

يف علي السيد علي البهنساوي49937
اشر نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

اشعبان احمد شعبان ابراهيم حجاج49938 نغرب شيى 71خالد بن الوليد ع بني 

اصبىح رضا صبىح ابراهيم وفا49939 نغرب شيى 62خالد بن الوليد ع بني 

ع49940 ى هاشم محمود عبدالعظيم اليى اصيى نغرب شيى 113.5خالد بن الوليد ع بني 

اصالح احمد صالح الدين ابوالحديدفياض49941 نغرب شيى 89خالد بن الوليد ع بني 

اصالح الدين محمود صالح محمود السيد49942 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

اصالح حمدى دمحم السيد العباس49943 نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

اصالح رمضان صالح عبدالباسط49944 نغرب شيى 32.5خالد بن الوليد ع بني 

اصالح عل احمد ابوضيف49945 نغرب شيى 56خالد بن الوليد ع بني 

اطارق دمحم بركات ابوشيع دمحم49946 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

اطلعت طارق دمحم احمد49947 نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

اطه طارق صديق محمود القديم49948 نغرب شيى 114خالد بن الوليد ع بني 

ن توفيق49949 اطه دمحم رفعت حسي  نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

اعادل عاطف ميالد ثابت49950 نغرب شيى 36خالد بن الوليد ع بني 

اعادل عبدالسميع عادل عبدالسميع49951 نغرب شيى 40.5خالد بن الوليد ع بني 

اعاطف رضا عاطف عبدالفتاح49952 نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

ن عل دمحم49953 اعاطف دمحم حسي  نغرب شيى 98خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالجواد دمحم عبدالجواد عبدالوهاب جمعه49954 نغرب شيى 50.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالحسيب دمحم عبدالحسيب دمحم49955 نغرب شيى 63.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالحكم رجب عبدالحكم دمحم49956 نغرب شيى 18.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالحكيم اسامه عبدالكريم عبدالعظيم حجازى49957 نغرب شيى 100خالد بن الوليد ع بني 

اسمع- عبدالحليم احمد عبدالحليم دمحم 49958 نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالحليم محمود ابراهيم محمود49959 نغرب شيى 89.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالحميد عالء عبدالحميد ابوالعالة49960 نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالخالق فرج عبدالخالق الشافع49961 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالخالق دمحم عبدالخالق يونس49962 نغرب شيى 47.5خالد بن الوليد ع بني 



يد ابراهيم49963 ن اعبدالرحمن ابراهيم ابو الي  نغرب شيى 82.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا ابراهيم49964 نغرب شيى 128.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم عل دمحم عبدالرحيم49965 نغرب شيى 123.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن احمد حسن عبدالحميدسيداحمد49966 نغرب شيى 112.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن احمد طه دمحم احمد49967 نغرب شيى 58.5خالد بن الوليد ع بني 

ف شعبان السيد دمحم49968 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ف عرفه الصادق49969 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن بيوىم عواد بيوىمي49970 نغرب شيى 63خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن حازم طه ابوعزم49971 نغرب شيى 46.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن حسام اسماعيل اسماعيل49972 نغرب شيى 67.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن حمدي دمحم عثمان49973 نغرب شيى 65خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن خالد عبدهللا دمحم49974 نغرب شيى 131.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن سامح راوى حامد محمود49975 نغرب شيى 17.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن سعيد سيد احمد49976 نغرب شيى 128خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن سيد حسن مرس اسماعيل49977 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن سيد فوزي دمحم عل49978 نغرب شيى 44خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن شكرى خميس مرزوق هالىل49979 نغرب شيى 80.5خالد بن الوليد ع بني 

ن عل عمر49980 اعبدالرحمن صابر حسي  نغرب شيى 41.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن طارق تامر عبدالحسيب49981 نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن عبدالحميد محمود عبدالحميدتفال49982 نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ن49983 اعبدالرحمن عصام عبدالرحمن امي  نغرب شيى 54.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن عصام نض نض عرفه49984 نغرب شيى 44.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن عصمت دمحم اسماعيل49985 نغرب شيى 53.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن عمرو فوزى عبدالجواد49986 نغرب شيى 66خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن عيد ابوالوفا جالل49987 نغرب شيى 55.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن فتىح عبدهللا يوسف49988 نغرب شيى 91.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن مجدي نارص عبدالنارص49989 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم السيد محمود49990 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سالم العزب49991 نغرب شيى 125.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سالم سيد49992 نغرب شيى 77.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن حسن49993 نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز دمحم دمحم49994 نغرب شيى 120خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فاروق دمحمين49995 نغرب شيى 26.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم كامل دمحمعل49996 نغرب شيى 110خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مختار يوسف49997 نغرب شيى 76خالد بن الوليد ع بني 

ن عبدالعظيم اسماعيل49998 اعبدالرحمن محمود حسني  نغرب شيى 36خالد بن الوليد ع بني 

ي فراج49999
 
اعبدالرحمن محمود دسوق نغرب شيى 85خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن محمود عبدالجواد حافظ دمحم50000 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن محمود عبدالمنصف محمود ابوالسعود50001 نغرب شيى 21خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن محمود دمحم عبدالوهاب50002 نغرب شيى 106خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن محمود دمحم دمحم ابوالعال50003 نغرب شيى 14خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن محمود مصطفن توفيق دمحم50004 نغرب شيى 128خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن مدحت منصور صبىح منصور 50005 نغرب شيى 57خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالرحمن مسعد فاروق السيد بدوى50006 نغرب شيى 55خالد بن الوليد ع بني 

 عوض محب عوض50007
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

 فاروق طلعت50008
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى 79خالد بن الوليد ع بني 

50009
ن
اعبدالسالم سعيد عبدالسالم كيالن نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالعزيز حافظ عبدالعزيز حافظ50010 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالعزيز سالم عبدالعزيز سالم دمحم50011 نغرب شيى 89خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالعزيز صابر عبدالعزيز مرس50012 نغرب شيى 73خالد بن الوليد ع بني 



اعبدالعظيم كامل عبدالعظيم عزوز50013 نغرب شيى 69.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالقادر عل عبدالقادر عل احمد50014 نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا احمد سيد بدوى السيد نوفل50015 نغرب شيى 24.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا احمد عل دمحم50016 نغرب شيى 42خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا حامد طه دمحم50017 نغرب شيى 70خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا سامح راوى حامد محمود50018 نغرب شيى 29خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا سامح عثمان حسن الزيات50019 نغرب شيى 40.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا سعيد يىحي حسن50020 نغرب شيى 38.5خالد بن الوليد ع بني 

50021
 
اعبدهللا طه عبداللطيف دسوق نغرب شيى 15خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا عل ربيع حامد50022 نغرب شيى 16.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا دمحم صابر دمحم ابراهيم50023 نغرب شيى 67.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم50024 نغرب شيى 32.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا دمحم مني  علي50025 نغرب شيى 17خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا محمود حامد محمود50026 نغرب شيى 54خالد بن الوليد ع بني 

اعبدهللا محمود عبدالقادر ابراهيم50027 نغرب شيى 5خالد بن الوليد ع بني 

ي50028 اعبدهللا محمود دمحم مليىحى نغرب شيى 0.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالملك ابراهيم عبدالرحمن عبدالغنن50029 نغرب شيى 85.5خالد بن الوليد ع بني 

اعبدالوهاب مصطفن السيد مدبوىل دمحم50030 نغرب شيى 97.5خالد بن الوليد ع بني 

ف عبده عالم50031 اعبده اشر نغرب شيى 48خالد بن الوليد ع بني 

اعبده حسن عبدالتواب متوىل50032 نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

اعزيز شيع عزيز يوسف عطيه50033 نغرب شيى 111.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل احمد علي ابراهيم50034 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل اسامه عل عطيه50035 نغرب شيى 60.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل ايمن عل محمود50036 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

اعل جالل عل ابراهيم دمحم50037 نغرب شيى 115خالد بن الوليد ع بني 

اعل سيد مصطفن سيد50038 نغرب شيى 94خالد بن الوليد ع بني 

يف فاروق عل ابوالخي 50039 اعل شر نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل طارق عل رشاد50040 نغرب شيى 47خالد بن الوليد ع بني 

اعل عبدالنارص عل دمحم عل50041 نغرب شيى 90خالد بن الوليد ع بني 

اعل عبده عبدالحميد احمدحمزه50042 نغرب شيى 91.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل عالء عبدالمنعم ابو خليل50043 نغرب شيى 99.5خالد بن الوليد ع بني 

اعل محمود صابر خميس50044 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

 علي هواري منصور50045
اعل مصطفن نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

 عل دمحم50046
ن
اعل هان نغرب شيى 34.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمار ابراهيم عامر دمحم50047 نغرب شيى 55خالد بن الوليد ع بني 

اعمار ايمن عبدالرؤؤف زين العابدين50048 نغرب شيى 87خالد بن الوليد ع بني 

اعمار مجدى دمحم سيد احمد ابراهيم50049 نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 

ن ابراهيم50050 اعمر ابراهيم حسي  نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر احمد عثمان دمحم عل50051 نغرب شيى 20خالد بن الوليد ع بني 

ف سعيد موسي50052 اعمر اشر نغرب شيى 122.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر السيد توفيق عبدالواحد50053 نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر ايهاب عبدالمومن السيد احمد50054 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

اعمر بشي  عبدهللا يوسف50055 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

اوي عمر عبدالتواب50056 اعمر جيى نغرب شيى 98.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر جمال فوزى دمحم50057 نغرب شيى 9خالد بن الوليد ع بني 

اعمر حسن احمد حسن نجم50058 نغرب شيى 54خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم سليمان50059
اعمر حسنن نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

اعمر حلىم سليمان زىك دمحم50060 نغرب شيى 69خالد بن الوليد ع بني 

اعمر خالد فرغل عزب اسماعيل50061 نغرب شيى 131.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر خالد دمحمين النونى عبدهللا50062 نغرب شيى 87.5خالد بن الوليد ع بني 



اعمر رضا احمد دمحم عبدالحليم50063 نغرب شيى 89خالد بن الوليد ع بني 

يف سيد بيوىم دمحم50064 اعمر شر نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

 المغاورى دمحم حسن50065
 
اعمر شوق نغرب شيى 95خالد بن الوليد ع بني 

اعمر عبدالمنعم سعد ابوالعزم50066 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر عرفه فكرى دمحم50067 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اعمر عماد فاروق سالمه دمحم50068 نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر عمران ابراهيم عمران50069 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

اعمر كرم عطا عطيه50070 نغرب شيى 17خالد بن الوليد ع بني 

اعمر دمحم الدرديرى دمحم50071 نغرب شيى 66خالد بن الوليد ع بني 

اعمر دمحم رشدي دمحم50072 نغرب شيى 67.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر دمحم فكرى سيد سليمان50073 نغرب شيى 101.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر محمود عبدهللا عطيه دمحم50074 نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

اعمر محمود دمحم دمرداش سعيد50075 نغرب شيى 99خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم50076
 
اعمر محمود دمحم شوق نغرب شيى 63.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر محمود مصطفن محمود رضوان50077 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمر مصطفن ريحان حجاج زيدان50078 نغرب شيى 35خالد بن الوليد ع بني 

اعمر مصطفن عبدهللا عبدالفتاح50079 نغرب شيى 51خالد بن الوليد ع بني 

اعمر نض فرج فردان50080 نغرب شيى 94.5خالد بن الوليد ع بني 

 العزب العزب دمحم50081
ن
اعمر هان نغرب شيى 42.5خالد بن الوليد ع بني 

 سعد ابو الفضل50082
ن
اعمر هان نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ه حافظ50083 اعمر ياش صيى نغرب شيى 71خالد بن الوليد ع بني 

اعمر ياش كمال حسن50084 نغرب شيى 82.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمرو احمد دمحم سيد50085 نغرب شيى 55خالد بن الوليد ع بني 

اعمرو خالد دمحم عبدالعزيز50086 نغرب شيى 116.5خالد بن الوليد ع بني 

اعمرو دمحم عبدالغنن دمحم50087 نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

اعيىس ابو طالب جمال ابوطالب50088 نغرب شيى 71.5خالد بن الوليد ع بني 

افادى سمي  موسي شاكر50089 نغرب شيى 17.5خالد بن الوليد ع بني 

افادى عاطف الضبع اشائيل سدراك50090 نغرب شيى 1خالد بن الوليد ع بني 

افارس احمد محمود محمود سيداحمد50091 نغرب شيى 5خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم امام دمحم50092
 
افارس حيان نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

ن50093 افارس رمضان احمد حسي  نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

افارس طاهر فارس عبدالحكيم50094 نغرب شيى 40خالد بن الوليد ع بني 

افارس دمحم السيد عبدالسالم50095 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

ي عبدالعليم50096
افارس دمحم حسنن نغرب شيى 75.5خالد بن الوليد ع بني 

افارس هشام دمحم عل50097 نغرب شيى 45.5خالد بن الوليد ع بني 

افتىح احمد فتىح رمضان دمحم50098 نغرب شيى 69خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- فهد حمدى سعد دمحم 50099 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

افوزى ماهر فوزي كامل50100 نغرب شيى 17خالد بن الوليد ع بني 

اقدرى سامح قدرى السيد عبدالرحيم50101 نغرب شيى 92.5خالد بن الوليد ع بني 

اكامل السيد كامل السيد50102 نغرب شيى 42.5خالد بن الوليد ع بني 

اكريم احمد عل الشافع الشوربىحى50103 نغرب شيى 97خالد بن الوليد ع بني 

اكريم اكراىمي رفعت ابو المحاسن50104 نغرب شيى 42.5خالد بن الوليد ع بني 

يف فتىح ابراهيم حجاج50105 اكريم شر نغرب شيى 50خالد بن الوليد ع بني 

ى50106 اكريم عمر فؤاد هدى بحي  نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

اكريم عمرو عطيه حلىم احمد50107 نغرب شيى 77خالد بن الوليد ع بني 

اكريم دمحم حمادة دمحم حفنن50108 نغرب شيى 24خالد بن الوليد ع بني 

ي رشيد علي50109
اكريم مصطفن نغرب شيى 50خالد بن الوليد ع بني 

اكمال ربيع عبدالمعز احمد50110 نغرب شيى 80خالد بن الوليد ع بني 

اكمال دمحم كمال دمحم50111 نغرب شيى 93.5خالد بن الوليد ع بني 

ي سيلمان50112 لس بخيت صيى اكي  نغرب شيى 13.5خالد بن الوليد ع بني 



لس جورج داود بطرس داود 50113 ابسيطه- كي  نغرب شيى 95خالد بن الوليد ع بني 

لس حسنن فاروق حبيب50114 اكي  نغرب شيى 7.5خالد بن الوليد ع بني 

ى سديره50115 لس رضا ناجح بشر اكي  نغرب شيى 50خالد بن الوليد ع بني 

لس صابر بديع عياد50116 اكي  نغرب شيى 86.5خالد بن الوليد ع بني 

لس مجدي راشد جاد الرب50117 اكي  نغرب شيى 108.5خالد بن الوليد ع بني 

لس ميخائيل جاد مجلع50118 اكي  نغرب شيى 112.5خالد بن الوليد ع بني 

لس ميالد عدىل عريان عطا هللا50119 اكي  نغرب شيى 25.5خالد بن الوليد ع بني 

لس نتع سمي  جوده50120 اكي  نغرب شيى 62خالد بن الوليد ع بني 

الؤى سعد ابوالعال احمد سيداحمد50121 نغرب شيى 62خالد بن الوليد ع بني 

لس جاد50122 امارتن ميشيل ميخائيل كي  نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

امارسلينو عماد مىحي زىكي50123 نغرب شيى 117.5خالد بن الوليد ع بني 

امارسلينو نسيم سمعان جرجس50124 نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

اماريو مجدى موريس اسكندر ابراهيم50125 نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

اماريو ميالد جمال ثابت خليل50126 نغرب شيى 43خالد بن الوليد ع بني 

امازن رجب سيد محمود50127 نغرب شيى 25خالد بن الوليد ع بني 

امازن دمحم حمدتو عبدالرحمن50128 نغرب شيى 7.5خالد بن الوليد ع بني 

امازن دمحم عبدالعليم ابراهيم50129 نغرب شيى 100خالد بن الوليد ع بني 

امالك اسالم رزق سيد50130 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

امالك مصطفن متوىل مصطفن50131 نغرب شيى 100.5خالد بن الوليد ع بني 

اماهر ابو قوره حفطن دمحم50132 نغرب شيى 27.5خالد بن الوليد ع بني 

امايكل ناصف زىك خلة50133 نغرب شيى 77.5خالد بن الوليد ع بني 

يف مجدى عبده50134 امجدى شر نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

امحسن شاكر مرس عواد50135 نغرب شيى 30خالد بن الوليد ع بني 

امحسن عادل عبدالمحسن عطيه50136 نغرب شيى 81خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابراهيم السيد حسن50137 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابراهيم حامد دمحمعثمان50138 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابراهيم راشد ابراهيم50139 نغرب شيى 13.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابراهيم علي ابراهيم ابراهيم50140 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم ابراهيم50141 نغرب شيى 92.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ابوالحجاج قاسم عل50142 نغرب شيى 24.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد احمد دمحم50143 نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد حنفن احمد دمحم50144 نغرب شيى 49خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد حنفن محمود50145 نغرب شيى 32خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد سعد دمحم الخوىل50146 نغرب شيى 9خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد سعيد جاد50147 نغرب شيى 12خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد عبدالحميد عل50148 نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد عيد دمحم حميده50149 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد فاروق دمحم50150 نغرب شيى 15.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد دمحم السيد50151 نغرب شيى 2.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد دمحم عل50152 نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد دمحم معارك50153 نغرب شيى 123خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد محمود عل بخيت50154 نغرب شيى 36.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد منصور احمد منصور50155 نغرب شيى 49خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم احمد هاشم دمحم50156 نغرب شيى 35خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم اسامة دمحم عبدالفتاح50157 نغرب شيى 66.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم اسماعيل احمد يوسف احمد50158 نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

ف جوده سيد50159 ادمحم اشر نغرب شيى 32خالد بن الوليد ع بني 

ن50160 ن حامد حسي  ف حسي  ادمحم اشر نغرب شيى 19خالد بن الوليد ع بني 

ف سعيد سيداحمد دمحم50161 ادمحم اشر نغرب شيى 50.5خالد بن الوليد ع بني 

ن50162  حسي 
 
ف عبدالباق ادمحم اشر نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 



ف عدىل عبدالعال احمد50163 ادمحم اشر نغرب شيى 22.5خالد بن الوليد ع بني 

ف فرج سالم مصطفن50164 ادمحم اشر نغرب شيى 100.5خالد بن الوليد ع بني 

ف دمحم المحمدى50165 ادمحم اشر نغرب شيى 92خالد بن الوليد ع بني 

ف دمحم شحاته سالم50166 ادمحم اشر نغرب شيى 136خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم البدري ابو زيد الوزير50167 نغرب شيى 93.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم السيد السيد عبدالهادى50168 نغرب شيى 84.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم السيد عبدالسالم دمحم السيد50169 نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم السيد مبارك محمود سليمان50170 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم السيد دمحم السيدعطيه50171 نغرب شيى 101خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم السيد محمود السيد العوضن50172 نغرب شيى 124خالد بن الوليد ع بني 

ن50173 ن رفعت امي  ادمحم امي  نغرب شيى 19خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم انور فهىم جاد دمحم50174 نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ايمن جالل عبدالرحمن دمحم50175 نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ايمن دمحم دمحم احمد50176 نغرب شيى 111خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ايهاب احمد السيد متوىلي50177 نغرب شيى 7خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ايهاب دمحم احمد دمحم50178 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ايهاب دمحم عبدالجواد50179 نغرب شيى 27.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم بدر دمحم الحافظ50180 نغرب شيى 90.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم بشي  دمحم عبدالحميد احمد50181 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم تامر موس محمود الضبع50182 نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم جابر عبداللطيف عبدالرحيم50183 نغرب شيى 137خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم جمال عواض دمحم50184 نغرب شيى 88.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم حاتم عل مطاوع50185 نغرب شيى 41خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم حاتم دمحم امام دمحم50186 نغرب شيى 64.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم حسن عبدالكريم عبدالحميد50187 نغرب شيى 69.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم حسن دمحم السيد فرج هللا50188 نغرب شيى 43خالد بن الوليد ع بني 

ن سعيد احمد50189 ادمحم حسي  نغرب شيى 107.5خالد بن الوليد ع بني 

50190 
 
 دمحم الدسوق

 
اسمع- دمحم دسوق نغرب شيى 85.5خالد بن الوليد ع بني 

شانى50191
ادمحم رجب دمحم موس الشر نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رضا سعد عطيه عل50192 نغرب شيى 114.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رضا عبدالنور ابراهيم السيد50193 نغرب شيى 88.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رضوان دمحم رضوان50194 نغرب شيى 103خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رمضان اسماعيل ابراهيم50195 نغرب شيى 57خالد بن الوليد ع بني 

ن50196 ادمحم رمضان جالل دمحم ابو العني  نغرب شيى 32.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رمضان سعيد علي50197 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم رمضان كمال مصباح50198 نغرب شيى 16خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سامح رمضان عبدالعال50199 نغرب شيى 15.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سعد ابوالعال احمد سيداحمد50200 نغرب شيى 19.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سعود كايد خليل50201 نغرب شيى 26.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سعيد دمحم دمحم موس50202 نغرب شيى 27خالد بن الوليد ع بني 

ن50203 ادمحم سمي  عبدالوهاب حسي  نغرب شيى 19.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سمي  دمحم عبدالرحمن50204 نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد ابوالمجد عبدالمبدى دمحم50205 نغرب شيى 28.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد عبدالتواب خليل محمود50206 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد متوىل دمحم50207 نغرب شيى 49خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد دمحم دمحم50208 نغرب شيى 20.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد دمحم نجيب50209 نغرب شيى 42.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم سيد مصطفن سيد مصطفن50210 نغرب شيى 23.5خالد بن الوليد ع بني 

يف احمد دمحم ابراهيم50211 ادمحم شر نغرب شيى 88خالد بن الوليد ع بني 

يف بكر دمحم حسن50212 ادمحم شر نغرب شيى 87.5خالد بن الوليد ع بني 



يف فتىحي محمود 50213 ابسيطه- دمحم شر نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم شعبان دمحم احمد50214 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم شعبان دمحم معتوق50215 نغرب شيى 35.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم صابر احمد مجاهد مؤنس50216 نغرب شيى 46.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم صبىح عبدالمنصف دمحم عبدالعزيز50217 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

ى سيداحمد يسن رجب50218 ادمحم صيى نغرب شيى 51.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم صالح ابوشيع عل50219 نغرب شيى 12.5خالد بن الوليد ع بني 

ن50220 ادمحم صالح الدين ابراهيم حسني  نغرب شيى 32خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم صالح دمحم عل50221 نغرب شيى 26خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم طارق حسن دمحم50222 نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم طارق فؤاد عل حجازى50223 نغرب شيى 86.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم طارق دمحم سيد50224 نغرب شيى 40خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم طه ابراهيم عبدالسميع50225 نغرب شيى 11.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم طوجن العقيل بركات50226 نغرب شيى 21خالد بن الوليد ع بني 

 اسماعيل50227
 
ق ادمحم عادل دمحم اليى نغرب شيى 130.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عادل دمحم السيد حسن50228 نغرب شيى 73خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عاطف عبدالرحمن يونس50229 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- دمحم عامر عبدالسميع عبدالغفار 50230 نغرب شيى 78.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدالحميد احمد عل50231 نغرب شيى 16.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح مصطفن50232 نغرب شيى 137.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبداللطيف دمحم عبداللطيف نض50233 نغرب شيى 44خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدهللا علي شعراوي علي50234 نغرب شيى 37.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدالمنعم راغب ابراهيم50235 نغرب شيى 23.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدالنارص كمال ابراهيم احمد50236 نغرب شيى 14خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عبدالوهاب عبدالفضيل دمحم50237 نغرب شيى 23.5خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم عثمان50238 ادمحم عرنى نغرب شيى 97خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عصام حسن دمحم50239 نغرب شيى 14خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عصام عبدالحليم دمحم50240 نغرب شيى 25.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عصام عبدالرحيم عطاالكريم مصبح50241 نغرب شيى 15.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عصام دمحم احمدعبدالحليم50242 نغرب شيى 32خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عالء الدين عبدالحميد محمود الحفناوى50243 نغرب شيى 84.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عالء عواض دمحم عل50244 نغرب شيى 108خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عل احمد دمحم50245 نغرب شيى 94.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عل دمحم احمد50246 نغرب شيى 65خالد بن الوليد ع بني 

ه50247 ادمحم عماد توفيق عمي  نغرب شيى 26خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عمر سيد ابراهيم50248 نغرب شيى 95خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم عمران احمد عمران عامر50249 نغرب شيى 72خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم فارس مختار صادق عبدالفتاح50250 نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم فتىحي مختار عبدالرحمن50251 نغرب شيى 17خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم فريد توفيق دمحم اسماعيل50252 نغرب شيى 102خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم فريد زىك فريد عل50253 نغرب شيى 107.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم كمال محمود عبدالعليم عبدالسيد50254 نغرب شيى 98.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم مجدى عبدالغفار دمحم دمحم50255 نغرب شيى 41خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم مجدى عبدربه حسن50256 نغرب شيى 50.5خالد بن الوليد ع بني 

ي جمال الدين50257
ادمحم دمحم حسنن نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم دمحم عل عمر دمحم50258 نغرب شيى 76.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم محمود الشحات صالح50259 نغرب شيى 51.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم50260 ادمحم محمود حسي  نغرب شيى 55خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم محمود عادل دمحم مطر50261 نغرب شيى 53.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالرشيد مصطفن50262 نغرب شيى 47.5خالد بن الوليد ع بني 



ادمحم مصطفن عبدالمحسن احمد50263 نغرب شيى 72خالد بن الوليد ع بني 

ن سليمان50264  عيد حساني 
ادمحم مصطفن نغرب شيى 109.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نارص احمد دمحم عثمان50265 نغرب شيى 103خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نارص عبدالفتاح شلنى50266 نغرب شيى 87خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نارص عني  جمعه50267 نغرب شيى 40خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نارص دمحم عبدالرحيم50268 نغرب شيى 69.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نض سيد احمد50269 نغرب شيى 117.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم نور دمحم مصطفن احمد50270 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

 كرم علي50271
ئ ادمحم هانن نغرب شيى 93.5خالد بن الوليد ع بني 

ي50272
ي عبدالغنن  صيى

ن
ادمحم هان نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

 عبداللطيف السيد عبدالحميد50273
ن
ادمحم هان نغرب شيى 106.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم هشام السيد دمحم50274 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم هشام عزت محمود دمحم الزينن50275 نغرب شيى 72خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم وائل دمحم رافت دمحم50276 نغرب شيى 90خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم وليد ابوطه سليمان قاسم50277 نغرب شيى 116.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم ياش دمحم مصطفن شاج50278 نغرب شيى 73خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم يوسف دمحم عبدالموىل50279 نغرب شيى 60خالد بن الوليد ع بني 

ي يونس حسن50280
ادمحم يونس الحسينن نغرب شيى 64خالد بن الوليد ع بني 

ادمحمى عمرو دمحمى غريب50281 نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود ابراهيم المغاورى مصطفن50282 نغرب شيى 87خالد بن الوليد ع بني 

امحمود ابراهيم دمحم ابراهيم عامر50283 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

 مرزوق50284
 
امحمود ابوالفتوح عبدالوهاب عبدالباق نغرب شيى 29خالد بن الوليد ع بني 

امحمود احمد حنفن محمود50285 نغرب شيى 64خالد بن الوليد ع بني 

امحمود احمد سليم دمحم50286 نغرب شيى 57خالد بن الوليد ع بني 

امحمود احمد عبدالباسط عبدالعزيز50287 نغرب شيى 124.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود احمد فاروق عبدالرحمن دمحم50288 نغرب شيى 46خالد بن الوليد ع بني 

امحمود اكراىم محمود مصطفن50289 نغرب شيى 42.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود الخطيب دمحم دمرداش50290 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود ايهاب محمود عبدالعزيزطلبه50291 نغرب شيى 24خالد بن الوليد ع بني 

ن50292 امحمود جمال محمود ابراهيم حسي  نغرب شيى 111.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود حافظ حافظ الباز العجىم50293 نغرب شيى 123.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود حامد محمود السيد زوبع50294 نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 

امحمود حسام محمود السيد ابراهيم50295 نغرب شيى 73.5خالد بن الوليد ع بني 

ن سيد شازىل دمحم50296 امحمود حسي  نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

ن عبدالمجيد حسن رمضان50297 امحمود حسي  نغرب شيى 76خالد بن الوليد ع بني 

امحمود خالد محمود عبدالونيس50298 نغرب شيى 121.5خالد بن الوليد ع بني 

يف50299 امحمود رافت عبدالمعز الشر نغرب شيى 109خالد بن الوليد ع بني 

امحمود رضا جودة محمود سليمان50300 نغرب شيى 24.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- محمود سعد زغلول دمحم دمحم 50301 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

امحمود شاكر السيد مصطفن الخشن50302 نغرب شيى 127.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود طاهر شبل شبل50303 نغرب شيى 86.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود عبدالعال عبداللطيف عبدالعال50304 نغرب شيى 64خالد بن الوليد ع بني 

امحمود عبدالعزيز دمحم احمد عبدالعزيز50305 نغرب شيى 87خالد بن الوليد ع بني 

امحمود عماد حمدى احمدعمر50306 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

امحمود عمرو محمود محمود السعيد50307 نغرب شيى 112.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود عيد عمر دمحم50308 نغرب شيى 16خالد بن الوليد ع بني 

امحمود مامون دمحم عبدالسالم50309 نغرب شيى 104.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود دمحم عبدالعظيم دمحم مصطفن50310 نغرب شيى 117خالد بن الوليد ع بني 

امحمود مسعد رمضان مصطفن سيد احمد50311 نغرب شيى 122خالد بن الوليد ع بني 

ن عل50312  امي 
امحمود مصطفن نغرب شيى 109.5خالد بن الوليد ع بني 



امحمود مصطفن سيد حسب هللا50313 نغرب شيى 82خالد بن الوليد ع بني 

امحمود نض الدين فروح ابو الفتوح50314 نغرب شيى 113خالد بن الوليد ع بني 

امحمود نض محمود هالل50315 نغرب شيى 106.5خالد بن الوليد ع بني 

امحمود وائل سمي  معوض عبدالعاىط50316 نغرب شيى 126.5خالد بن الوليد ع بني 

ن50317 امدحت محسن كمال حسي  نغرب شيى 47خالد بن الوليد ع بني 

امرزوق ابراهيم مرزوق ممدوح50318 نغرب شيى 32.5خالد بن الوليد ع بني 

امروان احمد سيد احمد سيد50319 نغرب شيى 84خالد بن الوليد ع بني 

امروان احمد عبدالعليم عبدالرحمن50320 نغرب شيى 94.5خالد بن الوليد ع بني 

ف حسان دمحم50321 امروان اشر نغرب شيى 67.5خالد بن الوليد ع بني 

ي50322
ي احمد مصطفن

امروان حمدي مصطفن نغرب شيى 97خالد بن الوليد ع بني 

امروان سامح احمد الهادى طه50323 نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

امروان عبدالحميد عبدهللا بشي  حسان50324 نغرب شيى 123.5خالد بن الوليد ع بني 

امروان عصام سيد حامد50325 نغرب شيى 56.5خالد بن الوليد ع بني 

امروان دمحم السيد عرفه50326 نغرب شيى 60خالد بن الوليد ع بني 

امروان دمحم محروس فرحات50327 نغرب شيى 67خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن احمد سيد دمحم50328 نغرب شيى 48خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن احمد عبدالفتاح دمحم مرس50329 نغرب شيى 80.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن احمد دمحم توفيق عل50330 نغرب شيى 121.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن ايمن فتوح عبدالرحيم50331 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن بالل دمحم عبدالعظيم ابوعزيزه50332 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن تامر دمحم ادم ابوزيد50333 نغرب شيى 123خالد بن الوليد ع بني 

ن يوسف50334  جمال بدوى حساني 
امصطفن نغرب شيى 125خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن حسن حناوي موسي50335 نغرب شيى 50خالد بن الوليد ع بني 

ن50336 ن محمود حساني  ن حساني   حسي 
امصطفن نغرب شيى 99.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن خالد السيد عبدالفتاح50337 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن خالد خضن عبدالرازق الكتاىم50338 نغرب شيى 129خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن خالد محمود عبدالحميد50339 نغرب شيى 47.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن رجب دمحم دمحم50340 نغرب شيى 98خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن سعيد انور عبدالحليم50341 نغرب شيى 130خالد بن الوليد ع بني 

 سمي  مصطفن عل محمود50342
امصطفن نغرب شيى 129.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن شعبان صالح محمود دمحم50343 نغرب شيى 134خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن عباس عبدالمنعم شبل50344 نغرب شيى 62خالد بن الوليد ع بني 

ى عبدهللا50345  عبدالحميد صيى
امصطفن نغرب شيى 48.5خالد بن الوليد ع بني 

ى عبدالغنن االحول50346  عبدالغنن صيى
امصطفن نغرب شيى 120.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن عبدالفتاح مصطفن اسماعيل50347 نغرب شيى 58خالد بن الوليد ع بني 

 محمود50348
ن
 عل عبدالننى حسان

امصطفن نغرب شيى 71.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن عماد السيد عبدالفتاح عيد50349 نغرب شيى 122.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم رشاد عثمان عل50350 نغرب شيى 19خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم عبدالحميد فتح هللا50351 نغرب شيى 62خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم عبدالعزيز دمحم50352 نغرب شيى 32.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم عبدهللا دمحم عليوه50353 نغرب شيى 36خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم مدحت زيدان50354 نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن دمحم عبدالحميد50355 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن محمود50356 نغرب شيى 24خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن محمود عبدالهادى عبدالمجيد50357 نغرب شيى 60خالد بن الوليد ع بني 

امصطفن نبيل محمود ابراهيم عبداللطيف50358 نغرب شيى 59خالد بن الوليد ع بني 

ي محمود50359
امصطفن نبيل مصطفن نغرب شيى 69خالد بن الوليد ع بني 

امعاذ احمد فؤاد عبدالفتاح50360 نغرب شيى 73خالد بن الوليد ع بني 

امعاذ السيد عيدهللا دمحم علي50361 نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

امعاذ سيد سعداوي عبدالتواب50362 نغرب شيى 78.5خالد بن الوليد ع بني 



امعاذ محسن دمحم حسن50363 نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

امعاذ دمحم سالمة عواد خليل50364 نغرب شيى 33.5خالد بن الوليد ع بني 

امعاذ محمود دمحم السيد50365 نغرب شيى 72خالد بن الوليد ع بني 

امقار سعد رافت صليب غي  نيوس50366 نغرب شيى 43خالد بن الوليد ع بني 

امكاريوس ثروت فارس فخري50367 نغرب شيى 55.5خالد بن الوليد ع بني 

امهند احمد سيد زىك السباع50368 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

امهند جميل عبدالعزيز عبدالعليم عبدالعزيز50369 نغرب شيى 110خالد بن الوليد ع بني 

امهند عادل كرم دمحم50370 نغرب شيى 52خالد بن الوليد ع بني 

اموسي رؤوف موسي شاكر50371 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

امومن حسام الدين نادر راشد50372 نغرب شيى 133خالد بن الوليد ع بني 

امومن حسن ابراهيم سند50373 نغرب شيى 94.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- مؤمن خالد فرغلي حسونه 50374 نغرب شيى 95خالد بن الوليد ع بني 

امومن دمحم السيد عرفه50375 نغرب شيى 23خالد بن الوليد ع بني 

ي فهىمي برسوم رسم50376
امينا راضن نغرب شيى 93.5خالد بن الوليد ع بني 

امينا راىم مرزوق بطرس عبدالمسيح50377 نغرب شيى 56.5خالد بن الوليد ع بني 

امينا كراس انور كراس قديس50378 نغرب شيى 99خالد بن الوليد ع بني 

امينا ناثان عبدالتواب عبيد50379 نغرب شيى 114.5خالد بن الوليد ع بني 

 منصور بشاى50380
 
 صدق

ن
امينا هان نغرب شيى 43.5خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدالحميد حافظ الحلوجى50381 انادر اشر نغرب شيى 97.5خالد بن الوليد ع بني 

انادر دمحم عبدهللا بيوىم50382 نغرب شيى 108.5خالد بن الوليد ع بني 

انبيل عطية عبدالرحمن دمحم50383 نغرب شيى 80.5خالد بن الوليد ع بني 

انبيل ماجد كمال زىك عبدالمالك50384 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

انوح اسامة امام السيد50385 نغرب شيى 28.5خالد بن الوليد ع بني 

انور احمد احمد محمود50386 نغرب شيى 60.5خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم هالل50387
ن
انور الدين عالء حصاق نغرب شيى 83.5خالد بن الوليد ع بني 

انور الدين دمحم حمدان دمحم50388 نغرب شيى 93خالد بن الوليد ع بني 

انور طارق عبدالمنعم دمحم50389 نغرب شيى 31.5خالد بن الوليد ع بني 

انور عبدالحليم محمود عبدالحليم محمود50390 نغرب شيى 13.5خالد بن الوليد ع بني 

انور دمحم المليىحى ابراهيم المليىحى50391 نغرب شيى 111خالد بن الوليد ع بني 

انور ممدوح رجب دمحم50392 نغرب شيى 121.5خالد بن الوليد ع بني 

اهشام ايمن سعيد دمحم ابوالفتوح50393 نغرب شيى 123خالد بن الوليد ع بني 

اهمام فراج همام علي50394 نغرب شيى 43.5خالد بن الوليد ع بني 

اوجيه عجاينى رزقاهلل بخيت50395 نغرب شيى 88خالد بن الوليد ع بني 

ي سيد50396 اوليد دمحم عبدالننى نغرب شيى 31خالد بن الوليد ع بني 

ن حماده شعبان احمددمحم50397 اياسي  نغرب شيى 89.5خالد بن الوليد ع بني 

ن عل السيد ابراهيم سعد50398 اياسي  نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

ايحن  خالد ابوبكر المليىحى50399 نغرب شيى 37.5خالد بن الوليد ع بني 

ايحن  دمحم جابر ابراهيم50400 نغرب شيى 68.5خالد بن الوليد ع بني 

ايس رياض صابر رياض خلة50401 نغرب شيى 116.5خالد بن الوليد ع بني 

ايىس حليم بخيت ابو سنه50402 نغرب شيى 94خالد بن الوليد ع بني 

ايىس مالكه فؤاد سالمه50403 نغرب شيى 91.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ابراهيم سعد محمود دمحم50404 نغرب شيى 74.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ابراهيم عل ابراهيم عل50405 نغرب شيى 82.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف احمد سيد ابوسليم مجاور50406 نغرب شيى 53خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف احمد شعبان كامل حسن50407 نغرب شيى 57.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف احمد عبدالجواد السيد عبدالجواد50408 نغرب شيى 78خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف احمد عبدهللا مهدي50409 نغرب شيى 37خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف احمد عل احمد50410 نغرب شيى 64خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف اسامه السيد حسن مرس50411 نغرب شيى 80خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف اسامه نجيب عبدالسيد منصور50412 نغرب شيى 118.5خالد بن الوليد ع بني 



ايوسف اسعد عزىم عبدالملك50413 نغرب شيى 132خالد بن الوليد ع بني 

ف عبدالسميع حفنن50414 ايوسف اشر نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف اكراىمي محسن عثمان صالح50415 نغرب شيى 95.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف السيد احمد السيد عل عماره50416 نغرب شيى 118خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف السيد احمد حسن50417 نغرب شيى 103خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ايمن سعيد عبده موسي50418 نغرب شيى 106.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ايهاب احمد احمدابراهيم50419 نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف تامر احمد مصيلىح50420 نغرب شيى 57خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف جمال ابراهيم حمودة حشيش50421 نغرب شيى 88.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف جمال جودة دمحم احمد50422 نغرب شيى 49.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف جمال دمحم عبدالوهاب50423 نغرب شيى 88.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف حسام الدين عبدالغنن السيد50424 نغرب شيى 103.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف خالد عل بدر السيد50425 نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف خلف السمان احمد50426 نغرب شيى 100.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف رضا ابوالمجد عبدالصادق ابوالمجد50427 نغرب شيى 101.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف رضا لطفن عبدالعزيز50428 نغرب شيى 102.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف رمضان دمحم كمال عثمان علي50429 نغرب شيى 109خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف سامح دمحم ابراهيم50430 نغرب شيى 74خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ساىم سعد عبدالفتاح ابراهيم50431 نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف سعد زىك عبدالمسيح50432 نغرب شيى 72.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف سمي  عجيب حنا50433 نغرب شيى 62.5خالد بن الوليد ع بني 

يف سيد عبدالسميع السيد50434 ايوسف شر نغرب شيى 87.5خالد بن الوليد ع بني 

ي عبدالرحمن50435
ن
يف عون ايوسف شر نغرب شيى 61.5خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم دمحم فرحات50436 ايوسف صيى نغرب شيى 39خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف صالح صالح الدين دمحم50437 نغرب شيى 40خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف صليب مسعد صليب50438 نغرب شيى 124.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف طارق احمد عل50439 نغرب شيى 65.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف طلعت فوزى عزىم50440 نغرب شيى 41خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عادل كامل عبدالمقصود50441 نغرب شيى 53خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عاطف عزات احمد50442 نغرب شيى 75خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عاطف كمال اسماعيل علي50443 نغرب شيى 46.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبدالعزيز صبىحي عبدالعزيز50444 نغرب شيى 82خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبداللطيف فاروق عبداللطيف50445 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبداللطيف دمحم عبداللطيف50446 نغرب شيى 35خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبدالمالك مينا باوى عبدالمالك50447 نغرب شيى 34.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبدربه مسعد عبدربه50448 نغرب شيى 54.5خالد بن الوليد ع بني 

ى نض السيد50449 ايوسف عالء صيى نغرب شيى 112.5خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- يوسف عل حسن عبدالفتاح عثمان 50450 نغرب شيى 93.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عماد سعد دمحمحسن50451 نغرب شيى 80خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عمرو شعبان زىك عبدربه50452 نغرب شيى 107خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عمرو عزت محمود50453 نغرب شيى 90.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف غنيم سليم سلمان50454 نغرب شيى 73خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم ابراهيم خليل ابراهيم50455 نغرب شيى 91خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم السيد دمحم السيد50456 نغرب شيى 118.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم حسن حسن50457 نغرب شيى 29.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم رجب احمد دمحم50458 نغرب شيى 107خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم رمضان بليغ50459 نغرب شيى 81خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم سعيد عبدالحليم علي البدوي50460 نغرب شيى 81خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم سيد دمحم كريم50461 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم شاكر صديق عيىس50462 نغرب شيى 21.5خالد بن الوليد ع بني 



ايوسف دمحم صالح عطيه50463 نغرب شيى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم عاطف فوزى دمحم50464 نغرب شيى 119.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم عبدالستار السيددمحم50465 نغرب شيى 125.5خالد بن الوليد ع بني 

50466
ن
 دمحمعبدالشاق

ن
ايوسف دمحم عبدالشاق نغرب شيى 97.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم عبدالصبور دمحم50467 نغرب شيى 127.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم عل عل ابوحماد50468 نغرب شيى 26خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم فاروق السيد مصطفن50469 نغرب شيى 39.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم فتىح عل ابوالسعود50470 نغرب شيى 109.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم قليد دمحم حسن50471 نغرب شيى 127.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم قنديل السيد50472 نغرب شيى 124خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم دمحم سعد50473 نغرب شيى 34خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم دمحم عتمان صبىح50474 نغرب شيى 98.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم دمحم عل عبدالحافظ50475 نغرب شيى 9خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم مراد كامل مصطفن50476 نغرب شيى 108خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم ممدوح دمحم50477 نغرب شيى 57.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف دمحم هاشم دمحم50478 نغرب شيى 61خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف محمود احمد عبدالحكيم طلب50479 نغرب شيى 126خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف محمود صباح اسماعيل50480 نغرب شيى 133.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف محمود عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن50481 نغرب شيى 38خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف محمود مقبل محمود50482 نغرب شيى 128خالد بن الوليد ع بني 

ابسيطه- يوسف مرزوق جاد عوض 50483 نغرب شيى 94خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف مصطفن ابو الفتوح عبده50484 نغرب شيى 126.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف مصطفن احمد اصالن الساه50485 نغرب شيى 114.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف نبيل حلىم دمحم50486 نغرب شيى 128خالد بن الوليد ع بني 

 حسن عفيفن فرج50487
ن
ايوسف هان نغرب شيى 105خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم سيد50488
ن
ايوسف هان نغرب شيى 129.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف وليد علي اسماعيل محمود50489 نغرب شيى 113.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ياش راشد عزازى منصور50490 نغرب شيى 111خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف ياش دمحم عمر50491 نغرب شيى 105.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف يحن  زكريا دمحم السيد50492 نغرب شيى 99خالد بن الوليد ع بني 

اابراهيم رمضان عامر دمحم50493 نغرب شيى ن ع بني  119.5طه حسي 

ابسيطه- ابراهيم عل ابراهيم لبيب رمضان 50494 نغرب شيى ن ع بني  86.5طه حسي 

اابراهيم ماهر عبدالحميد دمحم50495 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

اابراهيم مجدى شعبان فهيم50496 نغرب شيى ن ع بني  41طه حسي 

ابسيطه- احمد ابراهيم دمحم ابراهيم 50497 نغرب شيى ن ع بني  67طه حسي 

ااحمد رشدى احمد ابوالقمصان50498 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

ااحمد سيد احمد ندا علي50499 نغرب شيى ن ع بني  94.5طه حسي 

ااحمد صابر حسن عبدالعزيز50500 نغرب شيى ن ع بني  49طه حسي 

ااحمد طارق خضن غريب دياب50501 نغرب شيى ن ع بني  27.5طه حسي 

ن50502 ااحمد عادل دمحم حسني  نغرب شيى ن ع بني  31.5طه حسي 

ااحمد عبدالحفيظ صالح الدين السيد احمد50503 نغرب شيى ن ع بني  41.5طه حسي 

ااحمد عرفان امام الصادق50504 نغرب شيى ن ع بني  37طه حسي 

ااحمد عرفه رجب عبدالسالم50505 نغرب شيى ن ع بني  68.5طه حسي 

ااحمد علي السعيد علي50506 نغرب شيى ن ع بني  35.5طه حسي 

ااحمد فريد دمحم ابراهيم50507 نغرب شيى ن ع بني  83.5طه حسي 

ااحمد دمحم زىك عبدالمنعم عبدالعال50508 نغرب شيى ن ع بني  114طه حسي 

ن50509 ااحمد وليد احمد دمحم امي  نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

اادهم دمحم سيد احمد سليم50510 نغرب شيى ن ع بني  49.5طه حسي 

اادهم دمحم مراد دمحم50511 نغرب شيى ن ع بني  81.5طه حسي 

ن50512 ااسالم عادل دمحم حسني  نغرب شيى ن ع بني  27طه حسي 



ن باهلل دمحم سعيد محمود50513 االمعي  نغرب شيى ن ع بني  40.5طه حسي 

ن متوىل يوسف صالح سعيد50514 اامي  نغرب شيى ن ع بني  24.5طه حسي 

ااياد احمد عيد دمحم عبدالفضيل50515 نغرب شيى ن ع بني  56طه حسي 

ابرسوم جرجس يوسف عزيز بطرس50516 نغرب شيى ن ع بني  33.5طه حسي 

ابالل سمي  دمحم احمد سليمان50517 نغرب شيى ن ع بني  35.5طه حسي 

احاتم عبدهلل عواد عبدهلل50518 نغرب شيى ن ع بني  57.5طه حسي 

احسام احمد فرج جاد الرب عل50519 نغرب شيى ن ع بني  30.5طه حسي 

احسن دمحم حسن السيد50520 نغرب شيى ن ع بني  43.5طه حسي 

احلىم نارص حلىم عبدالحميد عثمان50521 نغرب شيى ن ع بني  31طه حسي 

احماده هالل زىك بدوى50522 نغرب شيى ن ع بني  52.5طه حسي 

احمدى عماد حمدى السيد50523 نغرب شيى ن ع بني  17.5طه حسي 

اخالد صالح عبدالننى خليل50524 نغرب شيى ن ع بني  36طه حسي 

اخالد كامل سالمه ليىس50525 نغرب شيى ن ع بني  78طه حسي 

ارجب باسم رجب مجاهد عامر50526 نغرب شيى ن ع بني  103طه حسي 

ارشدى دمحم رشدى محمود50527 نغرب شيى ن ع بني  38.5طه حسي 

 بطرس شحاته ذىك50528
ن
ارومان نغرب شيى ن ع بني  49طه حسي 

ازياد احمد السيد سعيد50529 نغرب شيى ن ع بني  101طه حسي 

ابسيطه- زياد احمد سعيد ابراهيم الشعرواوى 50530 نغرب شيى ن ع بني  58طه حسي 

ازياد سيد سعد احمد50531 نغرب شيى ن ع بني  42طه حسي 

ازياد عصام فؤاد حامد50532 نغرب شيى ن ع بني  53طه حسي 

ازياد دمحم عبدالحكيم احمد ابراهيم50533 نغرب شيى ن ع بني  38طه حسي 

اسامح محسن عبدالمقصود جاد هللا50534 نغرب شيى ن ع بني  43.5طه حسي 

اسامح وليد جمعة مصطفن مصطفن50535 نغرب شيى ن ع بني  58.5طه حسي 

اساىم رجب عبدالمجيد امام50536 نغرب شيى ن ع بني  39طه حسي 

اسيد احمد سيد احمد50537 نغرب شيى ن ع بني  34طه حسي 

اسيد عبدالمطلب عمر محمود عمر50538 نغرب شيى ن ع بني  42.5طه حسي 

ن عبدالظاهر عل50539 اسيف الدين حسي  نغرب شيى ن ع بني  73.5طه حسي 

ى السيد دمحم50540 اسيف السيد خي  نغرب شيى ن ع بني  83طه حسي 

اسيف رضا السيد عبدالقادر50541 نغرب شيى ن ع بني  60.5طه حسي 

اسيف دمحم عثمان محمود50542 نغرب شيى ن ع بني  90.5طه حسي 

اشهاب دمحم عبدالستار عبدالمبدى عثمان50543 نغرب شيى ن ع بني  25طه حسي 

اصالح عمرو صالح احمد دمحم50544 نغرب شيى ن ع بني  55.5طه حسي 

ن عبدالمعط50545 اطارق دمحم امي  نغرب شيى ن ع بني  60طه حسي 

اطارق دمحم عبدالجابر فهىم50546 نغرب شيى ن ع بني  37.5طه حسي 

اطه دمحم اسماعيل حسنن احمد50547 نغرب شيى ن ع بني  96.5طه حسي 

اعادل عماد السعيد عل ابراهيم50548 نغرب شيى ن ع بني  74طه حسي 

ي50549 اعادل دمحم عادل دمحم نونى نغرب شيى ن ع بني  79طه حسي 

اعبدالرحمن احمد خليفه دمحم خليفه50550 نغرب شيى ن ع بني  90طه حسي 

اعبدالرحمن احمد سيد امام حسن50551 نغرب شيى ن ع بني  88طه حسي 

اعبدالرحمن احمد عبدالباسط بدران50552 نغرب شيى ن ع بني  75طه حسي 

اعبدالرحمن اسامه عبدالننى مصيلىح50553 نغرب شيى ن ع بني  62طه حسي 

اعبدالرحمن حماده عبدالفتاح محمود50554 نغرب شيى ن ع بني  40طه حسي 

اعبدالرحمن رجب فتىح عل50555 نغرب شيى ن ع بني  57طه حسي 

اعبدالرحمن رمضان احمد دمحم خضن50556 نغرب شيى ن ع بني  57طه حسي 

اعبدالرحمن سمي  عبدالعال احمد عبدالعال50557 نغرب شيى ن ع بني  36.5طه حسي 

اعبدالرحمن عبدالعال سيد عبدالعال عبدهللا50558 نغرب شيى ن ع بني  29.5طه حسي 

اعبدالرحمن عصام سيد ابراهيم خليل50559 نغرب شيى ن ع بني  66طه حسي 

اعبدالرحمن فريد فؤاد احمد50560 نغرب شيى ن ع بني  39.5طه حسي 

اعبدالرحمن دمحم ابراهيم شحات50561 نغرب شيى ن ع بني  49.5طه حسي 

اعبدالرحمن دمحم السيد التهاىم50562 نغرب شيى ن ع بني  56.5طه حسي 



اعبدالرحمن دمحم تمام دمحم طايع50563 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

اعبدالرحمن دمحم حسن عبدالعزيز موس50564 نغرب شيى ن ع بني  89.5طه حسي 

اعبدالرحمن دمحم عبدالقادر احمدعبدالقادر50565 نغرب شيى ن ع بني  80.5طه حسي 

اعبدالرحمن نبيل فوزى محمود50566 نغرب شيى ن ع بني  112طه حسي 

ابسيطه- عبدالرحمن وائل سعد عل 50567 نغرب شيى ن ع بني  60طه حسي 

اعبدهللا احمد دمحم دمحم احمد50568 نغرب شيى ن ع بني  71.5طه حسي 

اعبدهللا السعيد عل ابراهيم50569 نغرب شيى ن ع بني  49طه حسي 

اعبدهللا سمي  عبدالننى محمود50570 نغرب شيى ن ع بني  49.5طه حسي 

اعبدهللا عني  دمحم ابراهيم50571 نغرب شيى ن ع بني  45طه حسي 

اعبدهللا دمحم عطيه ابراهيم ابوالحسن50572 نغرب شيى ن ع بني  113.5طه حسي 

اعبدهللا دمحم دمحم رضوان عارف50573 نغرب شيى ن ع بني  44طه حسي 

اعبدالمنعم السيد عبدالمنعم السيد دمحم50574 نغرب شيى ن ع بني  53طه حسي 

اعبدالهادى عبدالحميد دمحم عرفه50575 نغرب شيى ن ع بني  53طه حسي 

اعزت دمحم ربيع دمحم محفوظ50576 نغرب شيى ن ع بني  26طه حسي 

ن عل دمحم عبدالرحيم50577 اعل حسي  نغرب شيى ن ع بني  57طه حسي 

ابسيطه- عل سمي  عبدالفتاح عبدالمقصود جليجل 50578 نغرب شيى ن ع بني  59.5طه حسي 

ابسيطه- عل ضياء محمود احمد 50579 نغرب شيى ن ع بني  43طه حسي 

اعل عماد عبدالعال مرس مصطفن50580 نغرب شيى ن ع بني  41طه حسي 

اعل دمحم عبدالمنعم عبدالقادر50581 نغرب شيى ن ع بني  25طه حسي 

اعماد ابراهيم خليل ابراهيم50582 نغرب شيى ن ع بني  46طه حسي 

اعمار سيد عمار محمود عمار50583 نغرب شيى ن ع بني  38طه حسي 

اعمار وليد محمود عل50584 نغرب شيى ن ع بني  55طه حسي 

اعمر ايمن عمر حامد50585 نغرب شيى ن ع بني  77طه حسي 

ه50586 ي حواش متوىلي كيى
اعمرو عبدالمرضن نغرب شيى ن ع بني  51طه حسي 

افتىح محمود فتىح عبدالرازق خليل50587 نغرب شيى ن ع بني  24.5طه حسي 

افريد دمحم فريد السيد50588 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

اكريم خميس احمد دمحم عل50589 نغرب شيى ن ع بني  46.5طه حسي 

اكريم عمر دمحم عرفة عبدالحميد50590 نغرب شيى ن ع بني  44طه حسي 

ابسيطه- دمحم ابراهيم احمد مليىحى 50591 نغرب شيى ن ع بني  88.5طه حسي 

ادمحم احمد سالم مسلم50592 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

ادمحم احمد متوىل احمد50593 نغرب شيى ن ع بني  115.5طه حسي 

ادمحم اسامة عيىس السيد حمام50594 نغرب شيى ن ع بني  100طه حسي 

ف سيد عثمان50595 ادمحم اشر نغرب شيى ن ع بني  54طه حسي 

ادمحم جاد الرب راضن جاد الرب50596 نغرب شيى ن ع بني  112طه حسي 

ادمحم جمال احمد السيد50597 نغرب شيى ن ع بني  65طه حسي 

ادمحم حسن دمحم حسن50598 نغرب شيى ن ع بني  123طه حسي 

ادمحم حسن هالل سليمان50599 نغرب شيى ن ع بني  81طه حسي 

ادمحم خالد مصطفن عيىس50600 نغرب شيى ن ع بني  56طه حسي 

ادمحم خي  عبده عل دمحم50601 نغرب شيى ن ع بني  33طه حسي 

ادمحم ربيع زىك بدوى عويس50602 نغرب شيى ن ع بني  43طه حسي 

ادمحم سيد عبدالسالم عل دمحم50603 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

ادمحم طارق خليل عبدالرازق50604 نغرب شيى ن ع بني  61.5طه حسي 

ادمحم عبدالفتاح احمد حسان50605 نغرب شيى ن ع بني  69.5طه حسي 

ادمحم عالء خلف عبدالجابر50606 نغرب شيى ن ع بني  97طه حسي 

ادمحم عل احمد حامد عل50607 نغرب شيى ن ع بني  43.5طه حسي 

ادمحم فوزى دمحم جيى50608 نغرب شيى ن ع بني  55.5طه حسي 

ادمحم كامل حامد ابوالعال50609 نغرب شيى ن ع بني  21.5طه حسي 

ادمحم محمود دمحم سالم50610 نغرب شيى ن ع بني  37طه حسي 

ادمحم نض السيد يوسف جمعه50611 نغرب شيى ن ع بني  51طه حسي 

 مسعد السيد50612
ن
ادمحم هان نغرب شيى ن ع بني  47.5طه حسي 



ادمحم هشام عبدهللا السيد دمحم50613 نغرب شيى ن ع بني  70طه حسي 

ن عبدالعزيز50614 ادمحم وحيد حساني  نغرب شيى ن ع بني  42.5طه حسي 

ادمحم وطنن محمود احمد50615 نغرب شيى ن ع بني  36.5طه حسي 

امحمود السيد دمحم شعبان رسالن50616 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

امحمود جوده عكاشه اسماعيل50617 نغرب شيى ن ع بني  117طه حسي 

امحمود مصطفن خليفه فضل وزيري50618 نغرب شيى ن ع بني  69.5طه حسي 

امروان رجب دمحم عبدالبديع50619 نغرب شيى ن ع بني  44.5طه حسي 

امروان دمحم عبدالعزيز محمود50620 نغرب شيى ن ع بني  52طه حسي 

امروان دمحم محفوظ مصطفن دمحم50621 نغرب شيى ن ع بني  31.5طه حسي 

ن عثمان50622  احمد امام حسي 
امصطفن نغرب شيى ن ع بني  25طه حسي 

امصطفن ادهم انور توفيق50623 نغرب شيى ن ع بني  0طه حسي 

امصطفن خالد ابراهيم دمحم احمد خضن50624 نغرب شيى ن ع بني  86.5طه حسي 

امصطفن فيصل رمضان عبدالحكيم50625 نغرب شيى ن ع بني  84.5طه حسي 

ابسيطه- مصطفن دمحم رجب مجاهد عامر 50626 نغرب شيى ن ع بني  58.5طه حسي 

امصطفن دمحم فتىح لبيب50627 نغرب شيى ن ع بني  60.5طه حسي 

ن دمحم محمود دمحم50628 امعي  نغرب شيى ن ع بني  27طه حسي 

امهند ابراهيم دمحم سيد احمد50629 نغرب شيى ن ع بني  37.5طه حسي 

انور الدين سامح عبدالهادى رزى50630 نغرب شيى ن ع بني  107.5طه حسي 

اوليد محمود زىك ابراهيم معوض50631 نغرب شيى ن ع بني  37.5طه حسي 

ايىح اسامة يىحي برنس50632 نغرب شيى ن ع بني  16طه حسي 

ايىح دمحم شحات بكر50633 نغرب شيى ن ع بني  44طه حسي 

ايوسف احمد صالح احمد50634 نغرب شيى ن ع بني  45.5طه حسي 

ن50635 ايوسف احمد فرج حسي  نغرب شيى ن ع بني  30طه حسي 

ايوسف احمد دمحم سمهودى سليمان50636 نغرب شيى ن ع بني  30.5طه حسي 

ابسيطه- يوسف ايهاب ابراهيم احمد حسن 50637 نغرب شيى ن ع بني  61.5طه حسي 

ايوسف جرجس مراد عياد سيد50638 نغرب شيى ن ع بني  31طه حسي 

ايوسف جمال اسماعيل جاد50639 نغرب شيى ن ع بني  39.5طه حسي 

ايوسف حسن دمحم عل عوض50640 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

ابسيطه- يوسف حمدى قاسم فرج 50641 نغرب شيى ن ع بني  76.5طه حسي 

ايوسف رافت عبدالمنعم محمود50642 نغرب شيى ن ع بني  53طه حسي 

ف50643 ايوسف رضا محمود عل شر نغرب شيى ن ع بني  61طه حسي 

ايوسف سيد ابراهيم دمحم ابراهيم50644 نغرب شيى ن ع بني  33.5طه حسي 

ايوسف سيد حسان عبدالجابر50645 نغرب شيى ن ع بني  27.5طه حسي 

ايوسف صالح عبدالعزيز مصطفن50646 نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

ايوسف عمرو صابر عباس50647 نغرب شيى ن ع بني  29طه حسي 

ايوسف دمحم رجب السيد50648 نغرب شيى ن ع بني  33.5طه حسي 

ايوسف دمحمدمحم هالىلي عبدالحميد50649 نغرب شيى ن ع بني  60.5طه حسي 

ايوسف نارص بدر بدر فاغه50650 نغرب شيى ن ع بني  18طه حسي 

ايوسف نارص مليم حسن حمدى50651 نغرب شيى ن ع بني  31طه حسي 

ف نبيل كامل غاىل50652 اابانوب اشر ن/شغرب شيى 111عبدالمنعم رياض ع بني 

اابانوب ميشيل صديق باشر عوض50653 ن/شغرب شيى 110.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اابانوب يونان ناجح سدره50654 ن/شغرب شيى 110عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم احمد ابراهيم السيد عبدالرحمن50655 ن/شغرب شيى 125.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم اسامة ابراهيم مبارك50656 ن/شغرب شيى 28.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم اسامة جالل عبدالرازق50657 ن/شغرب شيى 21عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم حسام خليل محمود ابراهيم50658 ن/شغرب شيى 54عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم خالد ابراهيم عبدالرحمن50659 ن/شغرب شيى 76.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم سيد ابراهيم عبدالعزيز طعيمة50660 ن/شغرب شيى 105.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم عمرو ابراهيم عبدالمطلب نوار50661 ن/شغرب شيى 109عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم مجدى ابراهيم عل عل50662 ن/شغرب شيى 76.5عبدالمنعم رياض ع بني 



اابراهيم مجدى ابراهيم مهنن50663 ن/شغرب شيى 79عبدالمنعم رياض ع بني 

اابراهيم مصطفن محمود سالم50664 ن/شغرب شيى 29عبدالمنعم رياض ع بني 

ا عل سليمان  طه سيد احمد50665 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي ابراهيم بهنساوي50666
ااحمد ابراهيم حسنن ن/شغرب شيى 111.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد ابراهيم عبدالعال ابراهيم دمحم50667 ن/شغرب شيى 53.5عبدالمنعم رياض ع بني 

يد50668 ن ااحمد ابراهيم فتىح ابو الي  ن/شغرب شيى 77عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد اسامه السيد ذىك50669 ن/شغرب شيى 78.5عبدالمنعم رياض ع بني 

50670
 
ااحمد المرسي المرسي ابراهيم العراق ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد ايمن رضا دمحم امام50671 ن/شغرب شيى 132عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد جمال حمزه يوسف سيد احمد50672 ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد جمال متوىلي الرفاعي دمحم50673 ن/شغرب شيى 63.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد جودة ابراهيم مرشدى50674 ن/شغرب شيى 69عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50675 ااحمد حسن نبيل طاهر الشافع حساني  ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد حمدى السيد رجب50676 ن/شغرب شيى 60عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد خالد احمد السيد50677 ن/شغرب شيى 75عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد خالد عبدالمجيد جاد احمد50678 ن/شغرب شيى 91عبدالمنعم رياض ع بني 

 ضيف هللا50679
ن
ااحمد رمضان عبدالرحمن كيالن ن/شغرب شيى 81عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد سالمة علي خليفة احمد50680 ن/شغرب شيى 86.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد سيد احمد محمود سيد50681 ن/شغرب شيى 94عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد سيد سيد دمحم الديب50682 ن/شغرب شيى 94.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد صالح احمد دمحم50683 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد صالح محمود دمحم احمد50684 ن/شغرب شيى 97عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد طارق ابو العال عبدالمنعم50685 ن/شغرب شيى 91.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد طارق زىكي فهىمي50686 ن/شغرب شيى 9.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد طارق محمود متوىلي المرسي50687 ن/شغرب شيى 38.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50688
ااحمد طلعت ابراهيم ابو المجد عفيفن ن/شغرب شيى 125عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عاطف دمحم عبداللطيف50689 ن/شغرب شيى 130.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عبدالباسط احمد دمحم احمد50690 ن/شغرب شيى 100عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عبدالعزيز عل عبدالعزيز50691 ن/شغرب شيى 54.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50692 ااحمد عبدهللا حسن حسني  ن/شغرب شيى 89عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد علي احمد علي ابو ليله50693 ن/شغرب شيى 48.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عماد الدين زىك عوض هللا عليوه50694 ن/شغرب شيى 104.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عماد سعد ابولفضل دمحم50695 ن/شغرب شيى 75.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد عني  عمار عطية50696 ن/شغرب شيى 30.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد قدرى دمحم دمحم عبدالسالم50697 ن/شغرب شيى 72عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد كرم عبدالرؤف عبدالباري دمحم منصور50698 ن/شغرب شيى 109عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم احمد50699 ن/شغرب شيى 109عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم احمد حافظ50700 ن/شغرب شيى 74.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبداللطيف50701 ن/شغرب شيى 39.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم احمد محمود كمال50702 ن/شغرب شيى 63.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم احمد مىحي الدين50703 ن/شغرب شيى 93.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم بخيت حسن50704 ن/شغرب شيى 118عبدالمنعم رياض ع بني 

50705
 
ااحمد دمحم بكرى عبدالباق ن/شغرب شيى 123.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم عوده حسن عوده50706 ن/شغرب شيى 116عبدالمنعم رياض ع بني 

ن حسن50707 ااحمد محمود عبدهللا حسي  ن/شغرب شيى 134.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد مرس عبدة مرس50708 ن/شغرب شيى 128.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50709 ااحمد مصطفن دمحم عبدالوهاب حسب الننى ن/شغرب شيى 53.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عمارة50710 ااحمد ناجى حسن امي  ن/شغرب شيى 87عبدالمنعم رياض ع بني 

 عبدالقادر50711
 
ااحمد هاشم شوق ن/شغرب شيى 105عبدالمنعم رياض ع بني 

 دمحم جمعه سيد احمد50712
ن
ااحمد هان ن/شغرب شيى 31.5عبدالمنعم رياض ع بني 



ااحمد هشام احمد المغرنى50713 ن/شغرب شيى 93.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد وليد جاد محمود مرسي50714 ن/شغرب شيى 69عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد ياش انور عبدالمقصود تهاىم50715 ن/شغرب شيى 46.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اادم احمد حمدى عبدالمعبود عل50716 ن/شغرب شيى 110عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50717 اادم دمحم عبدالمحسن حساني  ن/شغرب شيى 114.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم احمد ابراهيم احمد50718 ن/شغرب شيى 15.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم سعد حسن عل العدينن50719 ن/شغرب شيى 21.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم فوزى عبدالرؤف عبدالمجيد50720 ن/شغرب شيى 117عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم دمحم ابو سبع ربيع دمحم50721 ن/شغرب شيى 54.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم دمحم محمود حسن50722 ن/شغرب شيى 84.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي رشاد سعد ابراهيم50723
اادهم مصطفن ن/شغرب شيى 78عبدالمنعم رياض ع بني 

 دمحم50724
ن
اادهم ممدوح عويس قرن ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم ممدوح قطب محمود50725 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

اادهم هشام دمحم ساىم50726 ن/شغرب شيى 105.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااسامه احمد اسامة غمرى50727 ن/شغرب شيى 109.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ااسامه فرج عثمان دمحم50728 ن/شغرب شيى 58عبدالمنعم رياض ع بني 

ااسالم رمضان اسماعيل اسماعيل50729 ن/شغرب شيى 111عبدالمنعم رياض ع بني 

ي احمد50730
ااسالم سمي  وحىسر ن/شغرب شيى 37عبدالمنعم رياض ع بني 

ااسالم عاطف دمحم عبدالعاىطي اسماعيل50731 ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50732
ي السيد مصطفن

ااسالم دمحم مصطفن ن/شغرب شيى 48عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50733
ااسالم منصور احمد دمحم العدينن ن/شغرب شيى 53عبدالمنعم رياض ع بني 

ااسالم ياش عز الرجال المتوىلي رجب50734 ن/شغرب شيى 93عبدالمنعم رياض ع بني 

ااكرم احمد فاروق سيد يوسف50735 ن/شغرب شيى 92.5عبدالمنعم رياض ع بني 

االسيد دمحم السيد عفيفن ابوالعال50736 ن/شغرب شيى 78.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اانس احمد ابوالغيط عبدالحفيظ مراد50737 ن/شغرب شيى 127عبدالمنعم رياض ع بني 

اانس دمحم احمد عبدالعزيز50738 ن/شغرب شيى 127.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اانس دمحم زىكي سهل علي50739 ن/شغرب شيى 92عبدالمنعم رياض ع بني 

ي عقل عبدالرحيم50740
ن
اانس هان ن/شغرب شيى 29.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اايهاب خالد شعبان زيدان زهران50741 ن/شغرب شيى 83.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف خليل عبدالوهاب خليل50742 ابالل اشر ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

ن دمحم عل50743 ابالل حسي  ن/شغرب شيى 27عبدالمنعم رياض ع بني 

50744
 
ابالل طه محمود احمد الدسوق ن/شغرب شيى 113عبدالمنعم رياض ع بني 

ابالل عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمود50745 ن/شغرب شيى 98.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي دمحم دمحم50746
ابالل مصطفن ن/شغرب شيى 29عبدالمنعم رياض ع بني 

 شحاتة سليمان50747
 
ابيي  شنوده تاق ن/شغرب شيى 29.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ابيشوى سامح ايليا جيد حنا50748 ن/شغرب شيى 33عبدالمنعم رياض ع بني 

اجاش وليد عل فؤاد50749 ن/شغرب شيى 114عبدالمنعم رياض ع بني 

اجرجس نسيم فؤاد عدىلي رزق50750 ن/شغرب شيى 88.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اجرجس هالل الطويل حكيم50751 ن/شغرب شيى 63.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اجميل ممدوح جميل عبده50752 ن/شغرب شيى 69.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اجوزيف اسكندر شفيق اسكندر تادرس50753 ن/شغرب شيى 121عبدالمنعم رياض ع بني 

اجون جيد نجيب يوسف معوض50754 ن/شغرب شيى 77.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 ساىم نسيم معوض خليل50755
ن
اجيوفان ن/شغرب شيى 57عبدالمنعم رياض ع بني 

احازم عصام دمحم احمد عبدهللا50756 ن/شغرب شيى 51.5عبدالمنعم رياض ع بني 

احازم عل جمال اسماعيل50757 ن/شغرب شيى 88.5عبدالمنعم رياض ع بني 

احسن احمد توفيق نضتوفيق50758 ن/شغرب شيى 23.5عبدالمنعم رياض ع بني 

احسن ايهاب حسن دمحم50759 ن/شغرب شيى 81عبدالمنعم رياض ع بني 

احسن حمدي حسن احمد الجمل50760 ن/شغرب شيى 101عبدالمنعم رياض ع بني 

احسن طارق حسن احمد حسن50761 ن/شغرب شيى 49عبدالمنعم رياض ع بني 

احسن علي دمحم عبدالعزيز احمد50762 ن/شغرب شيى 69.5عبدالمنعم رياض ع بني 



احسن دمحم حسن علي حسن50763 ن/شغرب شيى 95.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 ابراهيم علي50764
ن احسن دمحم حسي  ن/شغرب شيى 77عبدالمنعم رياض ع بني 

ن حسن50765 ن السيد حسني  احسني  ن/شغرب شيى 85.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50766 ن شاهي  ن خالد حسي  احسي  ن/شغرب شيى 91.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عادل دمحم عبدالحميد50767 احسي  ن/شغرب شيى 86.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن دمحم50768 ن عصام حسي  احسي  ن/شغرب شيى 69عبدالمنعم رياض ع بني 

احمزه احمد جابر دمحم عبدالحميد الغول50769 ن/شغرب شيى 27عبدالمنعم رياض ع بني 

احمزه احمد دمحم احمد متوىل50770 ن/شغرب شيى 132.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي سيد50771
احمزه دمحم لطفن ن/شغرب شيى 129.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اخالد حسن حمدي السعيد50772 ن/شغرب شيى 22.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اخالد سعيد دمحم سعيد الدمرداش50773 ن/شغرب شيى 56عبدالمنعم رياض ع بني 

اخالد دمحم عثمان رجب عبدالحافظ50774 ن/شغرب شيى 107عبدالمنعم رياض ع بني 

اخالد محمود العوضن عبدالمجيد50775 ن/شغرب شيى 87.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اديفيد طارق رزق خليل رزق50776 ن/شغرب شيى 129.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- رجب دمحم رجب ابوشيع سيد احمد 50777 ن/شغرب شيى 85عبدالمنعم رياض ع بني 

ارضا احمد عبدالعال احمد50778 ن/شغرب شيى 22عبدالمنعم رياض ع بني 

ارضا جمال دمحم دمحم اسماعيل50779 ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

ارضا فوزى رضا دمحم50780 ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد ابراهيم عيىسي دمحم50781 ن/شغرب شيى 69.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد احمد اسماعيل سيف النض50782 ن/شغرب شيى 77عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد احمد السيد ابراهيم عوده50783 ن/شغرب شيى 50.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد احمد الشحات ابراهيم دمحم50784 ن/شغرب شيى 118عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد احمد سويلم احمد عبدهللا50785 ن/شغرب شيى 123.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد احمد دمحم مبارك مسيس50786 ن/شغرب شيى 104.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف عبدالوهاب دمحم عبدالعاىطي50787 ازياد اشر ن/شغرب شيى 92.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد ايهاب دمحم رمضان عطيه50788 ن/شغرب شيى 114.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد حسن السعيد حسن دمحم50789 ن/شغرب شيى 82عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد حسنن سيد مبارك دمحم50790 ن/شغرب شيى 66عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50791 ن نبيل دمحم حسي  ازياد حسي  ن/شغرب شيى 66عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد سيد فاروق مصطفن اسماعيل50792 ن/شغرب شيى 97.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد شديد كامل شديد50793 ن/شغرب شيى 64.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد طارق عطية احمد50794 ن/شغرب شيى 127.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50795 ازياد عصام دمحم حسني  ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد عطية جمعه عطيه عل50796 ن/شغرب شيى 75عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد علي عبدالعال دمحم عبدالعال50797 ن/شغرب شيى 9عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد عماد دمحم عبدالغنن عبدهللا50798 ن/شغرب شيى 54.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50799 ازياد مبارك رشدي مبارك حسي  ن/شغرب شيى 68.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم السيد الطنطاوي يوسف50800 ن/شغرب شيى 44.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم شحاته عطيه دمحم50801 ن/شغرب شيى 108.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم طلعت عز الدين حفناوي50802 ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم فتىح عبدهللا يونس50803 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم قاعود دردير علي50804 ن/شغرب شيى 99.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم دمحم صالح50805 ن/شغرب شيى 107.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد دمحم محمود عبدالخالق50806 ن/شغرب شيى 128عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد محمود عمر سيف دمحم50807 ن/شغرب شيى 120.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ازياد منتض محروس دمحم احمد50808 ن/شغرب شيى 33عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50809
اسامح دمحم عبدالعاىطي مصطفن ن/شغرب شيى 92عبدالمنعم رياض ع بني 

اسعيد ايمن سعيد عيس50810 ن/شغرب شيى 107عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- سعيد عادل عبدالمجيد مصطفن 50811 ن/شغرب شيى 95عبدالمنعم رياض ع بني 

اسمي  سعيد سليمان متوىلي50812 ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 



اسيد احمد سيد عبدالجيد دمحم50813 ن/شغرب شيى 111.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيد سعيد سيد مبارك سعد50814 ن/شغرب شيى 24.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عثمان50815 اسيد عبدالفتاح دمحم حسي  ن/شغرب شيى 30عبدالمنعم رياض ع بني 

ي النحراوي50816
اسيد عمرو السيد اسماعيل مصطفن ن/شغرب شيى 97.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيف احمد شكرى احمد50817 ن/شغرب شيى 101عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيف الدين رضا حمدي احمد خليل50818 ن/شغرب شيى 114.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيف الدين صالح دمحم احمد عبدالعزيز50819 ن/شغرب شيى 54عبدالمنعم رياض ع بني 

ن درويش50820 اسيف الدين نادر جالل امي  ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيف عمرو احمد حلىمي دمحم50821 ن/شغرب شيى 116عبدالمنعم رياض ع بني 

اسيف عمرو عباس عبدالفتاح عليوه50822 ن/شغرب شيى 69.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- سيف يحن  عبدالننى سيد ابراهيم 50823 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

اشادى سمي  سليمان يوسف50824 ن/شغرب شيى 95عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- شعبان رجب شعبان عبدالفتاح 50825 ن/شغرب شيى 72.5عبدالمنعم رياض ع بني 

يف فوزى دمحم السيد50826 اصبىح شر ن/شغرب شيى 15.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اصالح السيد صالح السعيد50827 ن/شغرب شيى 35.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اطارق جمال عطية ابراهيم50828 ن/شغرب شيى 27عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50829  صالح امي 
ن
اطارق هان ن/شغرب شيى 53عبدالمنعم رياض ع بني 

اطه ابراهيم فضل حامد50830 ن/شغرب شيى 115عبدالمنعم رياض ع بني 

اطه ابراهيم دمحم خطاب الشبينن50831 ن/شغرب شيى 44عبدالمنعم رياض ع بني 

اطه عاطف دمحم شفيق عبدالهادي حتاته50832 ن/شغرب شيى 133.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اطه عمرو طه عواد50833 ن/شغرب شيى 121عبدالمنعم رياض ع بني 

اطه دمحم طه محجوب50834 ن/شغرب شيى 89.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50835 اعبدالحليم محمود عبدالحليم دمحم االربعي  ن/شغرب شيى 131.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد رمضان مصطفن50836 ن/شغرب شيى 100.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد سعيد احمد50837 ن/شغرب شيى 100.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد سيد عبده50838 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدالفتاح مصطفن50839 ن/شغرب شيى 43.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبداللطيف مجاهد50840 ن/شغرب شيى 61عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدهللا ابراهيم50841 ن/شغرب شيى 87.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم خليل50842 ن/شغرب شيى 115.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن السيد عبدالفتاح السيد عل50843 ن/شغرب شيى 118.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن انور عبدالرحمن رجب50844 ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن ايمن رجب سيد احمد موس50845 ن/شغرب شيى 117عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن ايمن سيد عبدالعال دمحم50846 ن/شغرب شيى 76.5عبدالمنعم رياض ع بني 

50847
 
اعبدالرحمن ايمن عيد مسعد الدسوق ن/شغرب شيى 114.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن رمضان عبدالرحمن يونس دمحم50848 ن/شغرب شيى 65.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50849
ن
اعبدالرحمن سامح سليمان اسماعيل مواق ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن شحان محروس دمحم احمد50850 ن/شغرب شيى 88عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن سيد سالمه احمد50851 ن/شغرب شيى 89.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن سيد فوزي احمد هالل50852 ن/شغرب شيى 65.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن طه دمحم عبدهللا50853 ن/شغرب شيى 97.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50854
ي عبدالحكيم عفيفن

اعبدالرحمن عفيفن ن/شغرب شيى 119.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن فؤاد السيد مني  الصاوى50855 ن/شغرب شيى 116.5عبدالمنعم رياض ع بني 

50856
 
اعبدالرحمن دمحم بكرى عبدالباق ن/شغرب شيى 125عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن دمحم حمدى دمحم50857 ن/شغرب شيى 110عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن مسعد عطية ابراهيم فوىلي50858 ن/شغرب شيى 48.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 سليمان محمود حميده50859
ن
اعبدالرحمن هان ن/شغرب شيى 102عبدالمنعم رياض ع بني 

ي عقل عبدالرحيم50860
ن
اعبدالرحمن هان ن/شغرب شيى 45عبدالمنعم رياض ع بني 

ي علي دياب50861 اعبدالرحمن وائل عبدالننى ن/شغرب شيى 107عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن وليد البكرى خميس موس50862 ن/شغرب شيى 104عبدالمنعم رياض ع بني 



اعبدالعزيز ايمن مجدي دمحم عبدالوهاب50863 ن/شغرب شيى 109.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز محمود50864 ن/شغرب شيى 94.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالكريم سيد دمحم حسنن احمد50865 ن/شغرب شيى 88.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا ابراهيم عبدالننى عبدالرحمن50866 ن/شغرب شيى 39.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- عبدهللا ابراهيم فتىح السيد 50867 ن/شغرب شيى 95عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا احمد ابوالغيط عبدالحفيظ مراد50868 ن/شغرب شيى 111عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا احمد حمدى دمحم50869 ن/شغرب شيى 67عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا احمد عبدهللا خليفه50870 ن/شغرب شيى 116.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف دمحم دمحم دمحم50871 اعبدهللا اشر ن/شغرب شيى 118عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا امي  دمحم علي50872 ن/شغرب شيى 89.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي ابراهيم دمحم ايوب50873
اعبدهللا خالد حنفن ن/شغرب شيى 116عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا خالد رمضان مصطفن50874 ن/شغرب شيى 102عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا خالد محمود احمد عيسوي50875 ن/شغرب شيى 99.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اسمع- عبدهللا رفاعي غريب عبدهللا عبدالقوي 50876 ن/شغرب شيى 76عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50877 يف رزق حسي  اعبدهللا شر ن/شغرب شيى 91عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا صالح عبدهللا سيد50878 ن/شغرب شيى 45.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا عادل احمد محمود50879 ن/شغرب شيى 82.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا عبدالستار عبدهللا عبدالخالق سالمه50880 ن/شغرب شيى 128.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا دمحم فوزى دمحم50881 ن/شغرب شيى 31عبدالمنعم رياض ع بني 

ن نورالدين هاشم عبدالفتاح50882 اعبدهللا محمود حسي  ن/شغرب شيى 91.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا محمود سعيد دمحم دمحم50883 ن/شغرب شيى 84.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا محمود عبدهللا عمر دمحم خليفه50884 ن/شغرب شيى 109عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدهللا مصطفن كامل ثابت حسن50885 ن/شغرب شيى 11.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعزالدين احمد هالل احمد50886 ن/شغرب شيى 89.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعزالدين عادل دمحم عبدالحميد دمحم50887 ن/شغرب شيى 125عبدالمنعم رياض ع بني 

اعصام دمحم عبدالبديع عبدالعال50888 ن/شغرب شيى 92.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعصام منتض دمحم عمر50889 ن/شغرب شيى 86عبدالمنعم رياض ع بني 

اعطيه مجدى عطيه هواش50890 ن/شغرب شيى 66.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل ابو ضيف ابو زيد علي ابو زيد50891 ن/شغرب شيى 87.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل احمد حسن علي دمحم50892 ن/شغرب شيى 82.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل احمد سمي  ذىك احمد50893 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل السيد عل اسماعيل50894 ن/شغرب شيى 93عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل خالد دمحم احمد عبدالرحيم50895 ن/شغرب شيى 95.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل سعيد علي فهىمي علي50896 ن/شغرب شيى 55عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50897 اعل سليمان ابو الغيط شلنى ن/شغرب شيى 47.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل عبدالستار عل عبدالستار50898 ن/شغرب شيى 67عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل عالء الدين جمال عبدالحميد محمود50899 ن/شغرب شيى 89عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل دمحم ابراهيم ابراهيم احمد50900 ن/شغرب شيى 91.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل دمحم عل مصطفن الوسيىم50901 ن/شغرب شيى 102.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي علي عبدالعليم سليمان50902
اعل مصطفن ن/شغرب شيى 88.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعماد سليمان سعيد سليمان عبدالسيد50903 ن/شغرب شيى 117عبدالمنعم رياض ع بني 

اعماد مالك عماد لويس50904 ن/شغرب شيى 123.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمار جمال مختار ابراهيم50905 ن/شغرب شيى 103.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمار عاطف عبدالستار ابراهيم50906 ن/شغرب شيى 105.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمار ياش دمحم قنديل دمحم50907 ن/شغرب شيى 111عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر احمد سعيد دمحم غنيم50908 ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر احمد صابر دمحم حسن50909 ن/شغرب شيى 107عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر امام دمحم حسن المال50910 ن/شغرب شيى 41.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر جمال عبدالحميد عماره سليمان50911 ن/شغرب شيى 65.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر خالد دمحم انور50912 ن/شغرب شيى 105.5عبدالمنعم رياض ع بني 



اعمر خالد محمود عل50913 ن/شغرب شيى 112.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر ساىم ابو الحديد بدر مرس50914 ن/شغرب شيى 121عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر سيد جباىلي عبدالوهاب50915 ن/شغرب شيى 104عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر عاطف ثابت سيد جمعه50916 ن/شغرب شيى 108عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر عبدهللا بخيت حسن50917 ن/شغرب شيى 122عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر عبدهللا علي حامد50918 ن/شغرب شيى 102.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر عل فتىح عل نجم50919 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر قاسم عل عواد احمد50920 ن/شغرب شيى 61عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم ابراهيم عل متوىلي50921 ن/شغرب شيى 72.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم ابرهيم رمضان ابراهيم50922 ن/شغرب شيى 70.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم بن عبدهللا سيد عل ابراهيم50923 ن/شغرب شيى 118.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم حامد دمحم عطية50924 ن/شغرب شيى 113عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم شكرى هاشم50925 ن/شغرب شيى 101عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر دمحم محرز ابراهيم50926 ن/شغرب شيى 82.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر مصطفن محمود دمحم عبدالفتاح50927 ن/شغرب شيى 56عبدالمنعم رياض ع بني 

ي جمال دمحم دمحم50928
ن
اعمر هان ن/شغرب شيى 125.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمر ياش احمد بكر عيد50929 ن/شغرب شيى 82عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمرو احمد فؤاد سيد50930 ن/شغرب شيى 33عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمرو خالد سيد عبدالحميدعجىم50931 ن/شغرب شيى 79عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمرو خالد فتىح عبدالعاىط50932 ن/شغرب شيى 71.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمرو سعد عبدالمقصود سعد50933 ن/شغرب شيى 56.5عبدالمنعم رياض ع بني 

50934
ن
 احمد بسيون

ن
اعمرو محمود بسيون ن/شغرب شيى 86عبدالمنعم رياض ع بني 

اعمرو محمود عبدالقادر دمحم50935 ن/شغرب شيى 126.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي يوسف لطف هللا ابراهيم50936
ن
اغاىل هان ن/شغرب شيى 54عبدالمنعم رياض ع بني 

افؤاد دمحم فؤاد علي المعرف50937 ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

افادى بهاء فايز جريس عطيه50938 ن/شغرب شيى 115عبدالمنعم رياض ع بني 

ي ناشد جرس حنا50939
افادى حبىسر ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

افادى ياش زكريا حبيب عطوان50940 ن/شغرب شيى 90.5عبدالمنعم رياض ع بني 

افارس احمد عبدالعزيز دمحم50941 ن/شغرب شيى 98.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50942
ن السيد دمحم مكنن افارس حسي  ن/شغرب شيى 75.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي50943
 
افارس علي حسن العراق ن/شغرب شيى 67.5عبدالمنعم رياض ع بني 

افارس هشام احمد المغرنى50944 ن/شغرب شيى 80.5عبدالمنعم رياض ع بني 

افتىحي جمعه فتىحي عبدالمنعم اسماعيل50945 ن/شغرب شيى 126عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- فتىحي رجب شعبان عبدالفتاح 50946 ن/شغرب شيى 81.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن50947 افتىحي دمحم فتىحي عبدهللا حسي  ن/شغرب شيى 56عبدالمنعم رياض ع بني 

افوزى دمحم فوزى عبدالحكيم عبدالمقصود50948 ن/شغرب شيى 126.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف فؤاد عدىلي رزق50949
اكرلس اشر ن/شغرب شيى 79عبدالمنعم رياض ع بني 

اكرم خالد دمحم عبيد50950 ن/شغرب شيى 64.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم احمد ابراهيم محمود50951 ن/شغرب شيى 92.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف جمال دمحمين50952 اكريم اشر ن/شغرب شيى 76عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- كريم جمعة عبدالعال جمعة 50953 ن/شغرب شيى 73.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم صابر سعيد صالح الدين50954 ن/شغرب شيى 32.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم طه عوض ابراهيم فراج50955 ن/شغرب شيى 74.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم عادل صالح حسن50956 ن/شغرب شيى 100عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم علي عبدلهادي ابرهيم50957 ن/شغرب شيى 63عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم دمحم سعيد ابراهيم50958 ن/شغرب شيى 121عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم دمحم عبدالرحيم السيد50959 ن/شغرب شيى 56.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم محمود عباس دمحم حزين50960 ن/شغرب شيى 114عبدالمنعم رياض ع بني 

اكريم ياش عبدالفتاح عبدالجواد50961 ن/شغرب شيى 66عبدالمنعم رياض ع بني 

لس ابراهيم فتىحي ابراهيم زخاري50962 اكي  ن/شغرب شيى 85.5عبدالمنعم رياض ع بني 



ف اسحاق نصيف عبدالمالك50963 لس اشر اكي  ن/شغرب شيى 85عبدالمنعم رياض ع بني 

لس اليشع زكا نبيه 50964 ابسيطه- كي  ن/شغرب شيى 85.5عبدالمنعم رياض ع بني 

لس ايمن بديع صموئيل اسكاروس50965 اكي  ن/شغرب شيى 99عبدالمنعم رياض ع بني 

لس عماد ابراهيم بشاى50966 اكي  ن/شغرب شيى 110.5عبدالمنعم رياض ع بني 

لس عماد عياد قاعود تادروس50967 اكي  ن/شغرب شيى 25عبدالمنعم رياض ع بني 

لس فادى عزيز رزق هللا50968 اكي  ن/شغرب شيى 82عبدالمنعم رياض ع بني 

لس كمالن توفيق سليمان50969 اكي  ن/شغرب شيى 29.5عبدالمنعم رياض ع بني 

لس مجدي يعقوب زىكي موسي50970 اكي  ن/شغرب شيى 65.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن جرجس شكري رياض ملك50971 اكيفي  ن/شغرب شيى 77عبدالمنعم رياض ع بني 

الؤى خليفة احمد سيد50972 ن/شغرب شيى 112.5عبدالمنعم رياض ع بني 

يال50973 ن عوض عطا غيى امارتن امي  ن/شغرب شيى 57عبدالمنعم رياض ع بني 

اماركو عيد بباوى صالح50974 ن/شغرب شيى 62.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اماريو ممدوح حنا يوسف قالده50975 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

امازن السيد عبدالغنن احمد عبدالرازق50976 ن/شغرب شيى 88.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امازن شديد كامل شديد50977 ن/شغرب شيى 41.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امازن عالء سيد ابراهيم السيد50978 ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

امازن محمود رمضان زىكي سليمان50979 ن/شغرب شيى 47.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امازن نارص عبدالعزيز مصطفن درويش50980 ن/شغرب شيى 51عبدالمنعم رياض ع بني 

امايكل سامح مقار توفيق50981 ن/شغرب شيى 69.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ابراهيم رفعت فتىحي جادهللا50982 ن/شغرب شيى 29.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم دمحم بدوى50983 ن/شغرب شيى 108عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد ابراهيم عبدالحليم50984 ن/شغرب شيى 38.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 السيد50985
ن
ادمحم احمد الشوادق ن/شغرب شيى 88عبدالمنعم رياض ع بني 

ن ابوالقاسم ميهوب50986 ادمحم احمد حسي  ن/شغرب شيى 107.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد سعيد حسن50987 ن/شغرب شيى 31عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد سليمان سيد50988 ن/شغرب شيى 56.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد سليمان دمحم50989 ن/شغرب شيى 24عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد شعبان دمحم50990 ن/شغرب شيى 88عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم احمد دمحم النارص احمد50991 ن/شغرب شيى 34عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم اسامه عبدالمنعم عبدهللا متوىل50992 ن/شغرب شيى 101.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم اسامه دمحم عبدالحميد50993 ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم اسالم دمحم عبدالحافظ متوىل50994 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

ف حنفن احمد50995 ادمحم اشر ن/شغرب شيى 110عبدالمنعم رياض ع بني 

ف فتوح سيد50996 ادمحم اشر ن/شغرب شيى 99.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم السيد عزت دمحم احمد50997 ن/شغرب شيى 118.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ايمن ابراهيم دمحم50998 ن/شغرب شيى 125.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ايهاب دمحم عل دمحم محفوظ50999 ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ايهاب دمحم نبيل51000 ن/شغرب شيى 108عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم بليغ حمدي عبدالحميد االودن51001 ن/شغرب شيى 103.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم جمال خالد دمحم51002 ن/شغرب شيى 44.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم جمال عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالعليم51003 ن/شغرب شيى 111.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن نجم51004 ادمحم جمال محمود حساني  ن/شغرب شيى 76عبدالمنعم رياض ع بني 

ي صالح عبدالمجيد عالم51005 ادمحم حرنى ن/شغرب شيى 103.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم حسن سعد دمحم علي51006 ن/شغرب شيى 30.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي السيد مطاوع51007
ادمحم حسنن ن/شغرب شيى 31عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عبداللطيف حسن51008 ادمحم حسي  ن/شغرب شيى 61عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم حمادة فكرى محمود51009 ن/شغرب شيى 121عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم حماده عبدالحميد حجازي51010 ن/شغرب شيى 134عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم حماده دمحم السيد51011 ن/شغرب شيى 22.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي الخشن51012
ادمحم حمدي السيد مصطفن ن/شغرب شيى 127.5عبدالمنعم رياض ع بني 



ادمحم خالد بيوىم دمحم دمحم51013 ن/شغرب شيى 39.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عبدالسالم سيد51014 ادمحم خالد حسي  ن/شغرب شيى 95.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم خالد عبدهللا عل مصطفن51015 ن/شغرب شيى 105.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم رجب عاشور حسن صبيح51016 ن/شغرب شيى 59عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم رمضان غريب حسن51017 ن/شغرب شيى 73.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سالم سيد سالم51018 ن/شغرب شيى 49.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ساىم فاروق العبد51019 ن/شغرب شيى 107عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سعد دمحم فرج علي51020 ن/شغرب شيى 49.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سعيد عبدالجواد عل عساف51021 ن/شغرب شيى 112.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سعيد يىحي فؤاد عبادي51022 ن/شغرب شيى 74.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سالمة دمحم عمر عبدالهادي51023 ن/شغرب شيى 61.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سيد دمحم جابر احمد51024 ن/شغرب شيى 32عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم سيد دمحم سيد حسن51025 ن/شغرب شيى 97.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51026
ادمحم سيد دمحم عبدالعزيز عفيفن ن/شغرب شيى 103.5عبدالمنعم رياض ع بني 

يف رضا صالح احمد51027 ادمحم شر ن/شغرب شيى 27عبدالمنعم رياض ع بني 

يف دمحم نبيل احمد51028 ادمحم شر ن/شغرب شيى 70.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم صابر احمد عبدالموجود احمد51029 ن/شغرب شيى 138.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم صبح دمحم احمد51030 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم صالح متوىلي فاضل حسن51031 ن/شغرب شيى 90.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم طارق دمحم عبدالفتاح51032 ن/شغرب شيى 96.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عاطف دمحم الصادق51033 ن/شغرب شيى 128.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عبدالحميد حامد رفاع السيد51034 ن/شغرب شيى 100عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عبدهللا فاروق دمحم51035 ن/شغرب شيى 113عبدالمنعم رياض ع بني 

ابسيطه- دمحم عبدالنارص حسن دمحم 51036 ن/شغرب شيى 66عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عبدالونيس عبدالحميد عبدالونيس سليم51037 ن/شغرب شيى 98عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عزت موس ابراهيم دياب51038 ن/شغرب شيى 40.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عالء صالح متبوىل51039 ن/شغرب شيى 34عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51040 ادمحم علي يس عرانى ن/شغرب شيى 44.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عماد الدين رماح عبدالكريم51041 ن/شغرب شيى 90.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عمرو اسماعيل عبدالرحمن51042 ن/شغرب شيى 86.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم فؤاد احمد اسماعيل51043 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن احمد51044 ادمحم فؤاد احمد حسني  ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم فؤاد رزق حسن51045 ن/شغرب شيى 89.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم فاروق السعيد وهبه ندا51046 ن/شغرب شيى 33.5عبدالمنعم رياض ع بني 

51047
 
ادمحم كرم فاروق عبدالحميد الدسوق ن/شغرب شيى 37.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم محمود سيد دمحم51048 ن/شغرب شيى 124.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم محمود دمحم حواش دياب51049 ن/شغرب شيى 111.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم محمود دمحم عبداللطيف51050 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم مصطفن احمد دمحم دمحم51051 ن/شغرب شيى 114.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم ممدوح غانم عبدالغنن51052 ن/شغرب شيى 128عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم نادى صابر جمعه51053 ن/شغرب شيى 121.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم نارص احمد سيد احمد بدران51054 ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم نارص حسن عل شحاته51055 ن/شغرب شيى 52عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم نارص منصور احمد منصور51056 ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

ي دمحم ابراهيم دمحم51057
ن
ادمحم هان ن/شغرب شيى 109.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم هشام عبدالجواد ابوالمجد عبدالجواد51058 ن/شغرب شيى 95عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم هيثم عبدالمومن دمحم ابراهيم51059 ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم وائل فهىم عبدالعال51060 ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود ابراهيم محمود ابراهيم51061 ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود احمد عبدالحميد دمحم51062 ن/شغرب شيى 27.5عبدالمنعم رياض ع بني 



امحمود بهجت عبداللطيف دمحم51063 ن/شغرب شيى 132.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود بيوىمي عبدهللا بيوىمي ابراهيم51064 ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود جمال عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالعليم51065 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود حمدي اسماعيل ابراهيم الصباغ51066 ن/شغرب شيى 118عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود خالد فتىح دمحم عل51067 ن/شغرب شيى 92.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51068
امحمود رجب عبدالسالم مصطفن ن/شغرب شيى 82عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود رضا ابراهيم زىك51069 ن/شغرب شيى 87عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51070
امحمود ساىمي عبدالمنعم دمحم عفيفن ن/شغرب شيى 123عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود سعد الدين مصطفن منشاوى51071 ن/شغرب شيى 94عبدالمنعم رياض ع بني 

ن احمد سيد51072 امحمود سيد امي  ن/شغرب شيى 92عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود سيد بدري زىك51073 ن/شغرب شيى 74.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود سيد معوض متوىلي حسن51074 ن/شغرب شيى 107.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود طارق االحمدى صادق51075 ن/شغرب شيى 129عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود طه احمد محمود51076 ن/شغرب شيى 77.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود عصام دمحم البكري ضيف عامر51077 ن/شغرب شيى 124عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود فتىح دمحم عبدالجواد رمضان51078 ن/شغرب شيى 84عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51079 ن حسي  امحمود فخر الدين حسي  ن/شغرب شيى 89عبدالمنعم رياض ع بني 

ي دمحم عيد51080
 
امحمود دمحم عبدالباق ن/شغرب شيى 101.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود مدحت محمود عبدالحميد51081 ن/شغرب شيى 56.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51082 امحمود هشام عامر حسي  ن/شغرب شيى 31.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امختار احمد مختار بيوىم حنفن51083 ن/شغرب شيى 116.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ف حسنن حسن51084 امدحت اشر ن/شغرب شيى 39.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان عبدالنارص حسن عبدالعزيز51085 ن/شغرب شيى 42.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان دمحم عبدالشكور بركات السيد51086 ن/شغرب شيى 74.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان دمحم دمحم السعيد51087 ن/شغرب شيى 105عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان محمود مختار عبدالفتاح51088 ن/شغرب شيى 100.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان مختار دمحم دمحم ابراهيم51089 ن/شغرب شيى 27.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امروان نشات رشدي حكيم51090 ن/شغرب شيى !VALUE#عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن احمد حمدى عبدالحميد51091 ن/شغرب شيى 100.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن احمد دمحم اسماعيل51092 ن/شغرب شيى 36عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن احمد مصطفن امام احمد51093 ن/شغرب شيى 5.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51094
امصطفن ايمن فتىحي عفيفن ن/شغرب شيى 133.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن ايمن دمحم ابراهيم عبدالعاىطي51095 ن/شغرب شيى 60.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51096 ن صالح حسي   حسي 
امصطفن ن/شغرب شيى 127.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن فرحان احمد سالم51097  حسي 
امصطفن ن/شغرب شيى 112.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن خالد رجب هاشم51098 ن/شغرب شيى 15عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن سعيد دمحم محمود51099 ن/شغرب شيى 67.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عواد احمد51100  سالمه حساني 
امصطفن ن/شغرب شيى 129.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن سيد مصطفن حسن51101 ن/شغرب شيى 108عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن سيد مصطفن دمحم ابو مسام51102 ن/شغرب شيى 13عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن طارق محمود احمد عيسوي51103 ن/شغرب شيى 101عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن عادل دمحم حفنن سيد51104 ن/شغرب شيى 72.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن عبدالعاىط فتىح عبدالعاىط51105 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن عبدهللا السيد عبدهللا مهدي51106 ن/شغرب شيى 107.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن دمحم جالل عبدالغفار احمد51107 ن/شغرب شيى 133عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن دمحم حامد دمحم علي51108 ن/شغرب شيى 23.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن دمحم علي علي51109 ن/شغرب شيى 79.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن دمحم محمود عبدالاله حسن51110 ن/شغرب شيى 83.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن الديب51111 ن/شغرب شيى 51.5عبدالمنعم رياض ع بني 

51112
ن
امصطفن دمحم مصطفن بسيون ن/شغرب شيى 78.5عبدالمنعم رياض ع بني 



امصطفن محمود سعيد دمحم دمحم51113 ن/شغرب شيى 95عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن نض دمحم عل51114 ن/شغرب شيى 100عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن وائل مصطفن محمود51115 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ عبدالحليم دمحم عبدالحليم51116 ن/شغرب شيى 97عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ عماد دمحم عبدالغنن51117 ن/شغرب شيى 125.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ دمحم مصطفن ابراهيم طه51118 ن/شغرب شيى 109عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ محمود مصطفن عباس51119 ن/شغرب شيى 115.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ منتض عبدالحليم زهرى51120 ن/شغرب شيى 94.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امعاذ وائل عبدالعزيز اسماعيل51121 ن/شغرب شيى 87.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اممدوح السيد عبدالغنن احمد عبدالرازق51122 ن/شغرب شيى 92عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51123 امنصور صالح منصور حسي  ن/شغرب شيى 19عبدالمنعم رياض ع بني 

امهاب دمحم ماهر دمحم51124 ن/شغرب شيى 55عبدالمنعم رياض ع بني 

امهند احمد اسماعيل الموجى51125 ن/شغرب شيى 38.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امهند بهنىسي فاروق بهنىسي عكاشه51126 ن/شغرب شيى 103عبدالمنعم رياض ع بني 

امومن رشاد محمود دمحم51127 ن/شغرب شيى 50عبدالمنعم رياض ع بني 

ي السمان51128
امؤمن سيد احمد مصطفن ن/شغرب شيى 104عبدالمنعم رياض ع بني 

امومن عبدالرؤف دمحم النادي حامد عبدالرحمن51129 ن/شغرب شيى 93عبدالمنعم رياض ع بني 

امؤمن دمحم سالم ابوالعز السيد51130 ن/شغرب شيى 100.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امؤمن دمحم سعودي السيد عبدالحميد51131 ن/شغرب شيى 58عبدالمنعم رياض ع بني 

امينا انىسي شحاته فهيم سمعان51132 ن/شغرب شيى 104عبدالمنعم رياض ع بني 

امينا عدىلي بشاره سيدهم صالح51133 ن/شغرب شيى 20عبدالمنعم رياض ع بني 

امينا ياش لطيف نوناي51134 ن/شغرب شيى 10عبدالمنعم رياض ع بني 

انادر فوزى دمحم زىك51135 ن/شغرب شيى 73.5عبدالمنعم رياض ع بني 

انور الدين دمحم فكرى شحاته علوان51136 ن/شغرب شيى 90.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 عبدهللا51137
ن
انور الدين محمود بسيون ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

انور عماد مسيل السيد51138 ن/شغرب شيى 42.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن موسي51139  صالح عبدالمجيد حسي 
ن
اهان ن/شغرب شيى 47عبدالمنعم رياض ع بني 

ي عليوة51140
اهشام احمد رضا مصطفن ن/شغرب شيى 25.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51141 ن احمد حسي  اوجدى حسي  ن/شغرب شيى 9عبدالمنعم رياض ع بني 

اياش وليد عضان عبدالقادر51142 ن/شغرب شيى 71.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن احمد رشدي دمحم51143 اياسي  ن/شغرب شيى 93عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عل عبدالظاهر احمد51144 اياسي  ن/شغرب شيى 119عبدالمنعم رياض ع بني 

ن دمحم عاطف ابو زيد منصور شوشه51145 اياسي  ن/شغرب شيى 134.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اياقوت محمود ياقوت دمحم طه51146 ن/شغرب شيى 128عبدالمنعم رياض ع بني 

ايىس بخيت الن توفيق51147 ن/شغرب شيى 78.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايىس رافت نسيم عواض عطيه51148 ن/شغرب شيى 64عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوساب سمي  فريد عطاهللا جاد51149 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوساب يوحنا جرجس رزق جريس51150 ن/شغرب شيى 56عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف ابراهيم احمد عبدالحميد51151 ن/شغرب شيى 45عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف ابراهيم شكري ابراهيم51152 ن/شغرب شيى 129عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف ابراهيم دمحم عبدالوهاب دمحم51153 ن/شغرب شيى 85.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف ابراهيم مصطفن ابراهيم دمحم51154 ن/شغرب شيى 81عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد احمد دمحم بهلول51155 ن/شغرب شيى 106عبدالمنعم رياض ع بني 

ن موس51156 ايوسف احمد حساني  ن/شغرب شيى 36.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد زىك مجاهد51157 ن/شغرب شيى 101عبدالمنعم رياض ع بني 

ي دمحم51158
ن
ايوسف احمد فوزي بسيون ن/شغرب شيى 126عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد كمال عبدالصادق حجازى51159 ن/شغرب شيى 117عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد دمحم عبدالفتاح51160 ن/شغرب شيى 94.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد مصطفن ابراهيم مصطفن51161 ن/شغرب شيى 113.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف احمد مصطفن عطيه عبدالعال51162 ن/شغرب شيى 127.5عبدالمنعم رياض ع بني 



ايوسف اسامه سليمان عباس51163 ن/شغرب شيى !VALUE#عبدالمنعم رياض ع بني 

ف حلىمي منصور دمحم51164 ايوسف اشر ن/شغرب شيى 83.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف ايمن مرسي عبدالجواد51165 ن/شغرب شيى 109.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف بدر دمحم سالمه51166 ن/شغرب شيى 111عبدالمنعم رياض ع بني 

ى بالمون51167 ايوسف بالمون صيى ن/شغرب شيى 108عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف تامر حسن ابراهيم سالم51168 ن/شغرب شيى 62عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف جرجس فوزى عبدالمالك51169 ن/شغرب شيى 73عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف جالل محمود عل فرحات51170 ن/شغرب شيى 96عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف جمال رجب ع الحميد51171 ن/شغرب شيى 90عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف حسن عطية حسن51172 ن/شغرب شيى 94عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف حسن دمحم حسن مشعل51173 ن/شغرب شيى 116عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف خالد دمحم عبيد51174 ن/شغرب شيى 28.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف خليل عبدالرحمن خليل51175 ن/شغرب شيى 122.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف سمي  حامد حامد حسن51176 ن/شغرب شيى 124.5عبدالمنعم رياض ع بني 

يف السيد عبدالعزيز51177 ايوسف شر ن/شغرب شيى 118عبدالمنعم رياض ع بني 

ن مصلىحي51178 يف امي  ايوسف شر ن/شغرب شيى 99.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف شعبان طه عبدالحميد موسي51179 ن/شغرب شيى 74عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف صابر سيف الدين دمحم يوسف51180 ن/شغرب شيى 129عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51181
ايوسف طلعت ابراهيم ابو المجد عفيفن ن/شغرب شيى 130.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف عادل عل صديق51182 ن/شغرب شيى 132.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51183 ايوسف عاطف دمحم احمد حسي  ن/شغرب شيى 83.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف عصام السيد دمحم ع العال51184 ن/شغرب شيى 122.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف علي حسن عبدالخالق احمد51185 ن/شغرب شيى 125عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف علي عبدهللا علي سالم51186 ن/شغرب شيى 109.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف كمال عبده خليفه51187 ن/شغرب شيى 120عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف دمحم احمد عبدالمجيد51188 ن/شغرب شيى 120.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي حسن ابراهيم51189
ايوسف دمحم حنفن ن/شغرب شيى 110.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن51190 ي السيد الحسني 
ايوسف دمحم عبدالغنن ن/شغرب شيى 120.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ي سالم51191
ايوسف دمحم عزت عبدالمرضن ن/شغرب شيى 107.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف دمحم فتىح فتوح51192 ن/شغرب شيى 110.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف دمحم فتوح دمحم51193 ن/شغرب شيى 128.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف دمحم ناجى دمحم51194 ن/شغرب شيى 128.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف محمود عبدالحميد عبدالمجيد عيىس51195 ن/شغرب شيى 114عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف مصطفن احمد دمحم احمد51196 ن/شغرب شيى 83عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف مصطفن عبدالمنعم احمد حسن51197 ن/شغرب شيى 77عبدالمنعم رياض ع بني 

ي51198
ي السيد مصطفن

ايوسف مصطفن ن/شغرب شيى 79عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف نارص جمعة عبدالمنعم51199 ن/شغرب شيى 66.5عبدالمنعم رياض ع بني 

 احمد اسماعيل خي 51200
ن
ايوسف هان ن/شغرب شيى 60عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف هشام رمضان مبارك احمد51201 ن/شغرب شيى 72عبدالمنعم رياض ع بني 

ن رزق51202 ايوسف ياش حسي  ن/شغرب شيى 132عبدالمنعم رياض ع بني 

ايوسف يشى فتح الباب دمحم عبدالحارس51203 ن/شغرب شيى 79عبدالمنعم رياض ع بني 

ي مراد51204 ف جورجى
اابانوب اشر نغرب شيى 74.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي ناشد51205
اابانوب عالء لطفن نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يال51206 اابانوب كامل صبىح يوسف غيى نغرب شيى 91.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابرام ايهاب شكرى زىك51207 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابرام جرجس لطفن عبيد يوسف51208 نغرب شيى 48.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابرام سامح عزيز روفائيل51209 نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم جمال ابراهيم احمد51210 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم جمال عبدالحكيم دمحم51211 نغرب شيى 19دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم حازم ابرهيم احمد51212 نغرب شيى 24دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اابراهيم حسن احمد براهيم51213 نغرب شيى 45.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم حسن حامد حسن51214 نغرب شيى 38.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم راىم ابراهيم كامل51215 نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالحميد51216 نغرب شيى 82دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم عبدهللا حافظ عل51217 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم عبده عبدالرحيم عبدالرحيم51218 نغرب شيى 49.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم متوىل عبدالننى ابراهيم51219 نغرب شيى 84دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم51220 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم دمحم عل احمد51221 نغرب شيى 100.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابراهيم مسعود سيد شحاته51222 نغرب شيى 49.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي ابراهيم احمد امام51223
ن
اابراهيم هان نغرب شيى 91دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اابوالفتوح دمحم ابوالفتوح دمحم51224 نغرب شيى 79دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم دمحم51225 نغرب شيى 66.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف احمد تمام51226 ااحمد اشر نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف احمد عبدالصمد51227 ااحمد اشر نغرب شيى 128.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عبدهللا51228 ف حسي  ااحمد اشر نغرب شيى 44.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف زينهم مصطفن51229 ااحمد اشر نغرب شيى 31.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف عبدالخالق حسن51230 ااحمد اشر نغرب شيى 54.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد السيد عيىس هالل51231 نغرب شيى 132دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد السيد دمحمين علي51232 نغرب شيى 65دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد انور عبدالحميد دمحم51233 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد ايمن احمد سيد جابر51234 نغرب شيى 57.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد ايهاب احمد احمد دمحم عبدالرازق51235 نغرب شيى 135دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد بالل صبىح غانم51236 نغرب شيى 42.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد تامر حسن عل51237 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد جمال السيد احمد51238 نغرب شيى 94.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد جمال دمحم سيد51239 نغرب شيى 45.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد جمعه احمد خطاب51240 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد جميل السيد رمضان دمحم51241 نغرب شيى 22دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد حسن احمد دمحم حسن51242 نغرب شيى 72دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد حسن احمد دمحم وهبة51243 نغرب شيى 56.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد حسن برع حسن51244 نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد حسن عل دمحم عثمان51245 نغرب شيى 117دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عبدالمعطي51246 ن احمد حسي  ااحمد حسي  نغرب شيى 131دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد حمدى احمد جابرحجازى51247 نغرب شيى 39.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- احمد حمدى حسن شحاته 51248 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد خالد الديساوي زايد51249 نغرب شيى 70.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد خالد حجاج احمد51250 نغرب شيى 72.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد خالد عبدالعال علي احمد51251 نغرب شيى 118.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي51252 ااحمد خالد عبدالفتاح عبدالننى نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد خالد منصور دمحم حفنن51253 نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دياب عبدالعزيز غانم51254 نغرب شيى 34.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد رجب دمحم عل51255 نغرب شيى 58دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد ساىم سعيد عل51256 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سعيد ابراهيم محمود51257 نغرب شيى 71.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سعيد احمد سليمان51258 نغرب شيى 41دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سعيد جمعه عبدالقادر51259 نغرب شيى 72.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سميح احمد عبداالله احمد51260 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سمي  عبدالرسول عبدالوهاب ابراهيم51261 نغرب شيى 85.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سيد جوده عبدالحميد51262 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ااحمد سيد حسنن السيد51263 نغرب شيى 112دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سيد خلف سيد51264 نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي محمود اخضن51265 ااحمد سيد خي  نغرب شيى 21.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد سيد سعيد دمحم عبدالعزيز51266 نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51267 ااحمد سيد محمود احمد حساني  نغرب شيى 22دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم51268 ااحمد شعبان حسي  نغرب شيى 118.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي علي51269
ن
ااحمد شعبان وردان نغرب شيى 73.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد صابر رجب محمود51270 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد طارق فاروق ذىك عل51271 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد طه دمحم جالل51272 نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عادل عبدالغنن خليل51273 نغرب شيى 68دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عاصم السعيد دمحم51274 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عبدالرؤوف عطىيفن احمد51275 نغرب شيى 57.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عبدهللا احمد عبدالحكيم51276 نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عبدالننى احمد الشيىم51277 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عل خالد عل51278 نغرب شيى 74.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عمرو احمد دمحم51279 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عني  السيد دمحم51280 نغرب شيى 96دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد عيد احمد عيد منصور51281 نغرب شيى 125.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد فتىح احمد فضل51282 نغرب شيى 125دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد فتىح عبدالمنعم ابراهيم51283 نغرب شيى 108دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- احمد ماهر فهىمي فهيم 51284 نغرب شيى 102دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم عبدالعظيم51285 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم كمال51286 نغرب شيى 125دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم ابومسلم ابراهيم51287 نغرب شيى 101.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم احمد حامد51288 نغرب شيى 116دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدالحميد51289 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم احمد عبدهللا51290 نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم علي51291 نغرب شيى 95.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم السعيد السيد51292 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم السيد عبدالسالم السيد51293 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم بخيت دمحمعل 51294 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم جوده عبدالحميد51295 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم حسن دمحم51296 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم حسنن راشد51297 نغرب شيى 109دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم سعد ابوبكر51298 نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم عبدالمقصود دمحم51299 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم فاروق دمحم عبدهللا 51300 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد دمحم دمحم عبدالهادي فرج51301 نغرب شيى 116دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد محمود عبدالغفار عليوه51302 نغرب شيى 130دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد محمود عل دمحم51303 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد مدحت حسن عبدالرحمن51304 نغرب شيى 100.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد مرس عبدالحكيم مرس51305 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد مصطفن سعيد مسعد51306 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد ممدوح عياد احمد51307 نغرب شيى 37دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد موس عبدة احمد51308 نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد نارص رفعت نض سليمان51309 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 ابراهيم51310
ن
 بسيون

ن
ااحمد هان نغرب شيى 53دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد هشام طه حسن51311 نغرب شيى 54.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد وائل ابراهيم سليمان51312 نغرب شيى 124.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ااحمد وليد احمد ابراهيم51313 نغرب شيى 98دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااحمد يشى عل دمحم دمحم51314 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادم اسامه عبدالعظيم عبدهللا51315 نغرب شيى 77.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- ادم دمحم زكريا فتح هللا 51316 نغرب شيى 82دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادم دمحم صالح كامل51317 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادم محمود سيد دمحم51318 نغرب شيى 88.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم احمد سعيد دمحم51319 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51320 ن عبدالهادى حسي  اادهم حسي  نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم حمادة خلف مهنن51321 نغرب شيى 33دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم خالد السيد عبدالحميد51322 نغرب شيى 115دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم رمضان نادى عبدالباسط51323 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم صالح مرس صالح51324 نغرب شيى 121.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم عطيه محمود محمود عطيه51325 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم عمرو سمي  السعيد51326 نغرب شيى 59.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم غنيم ربيع حسينن51327 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم ماهر عبدالمنعم دمحم51328 نغرب شيى 71دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم محسن انور احمد51329 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم دمحم حسن ابراهيم51330 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- ادهم دمحم دمحم عباس 51331 نغرب شيى 53دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اادهم هشام عبدالاله مطر51332 نغرب شيى 44.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51333 ن يوسف امي  ااسامه امي  نغرب شيى 121دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسامه حسن ابراهيم حسن عل51334 نغرب شيى 61دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي51335
ااسامه عبدهللا دمحم عبدالغنن نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسامه عبدالمجيد فتىح عبدالمجيد51336 نغرب شيى 130دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسامه دمحم عبدالهادى عبدالعال51337 نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسامه محمود قناوى صديق51338 نغرب شيى 125.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عبدالصبور قالده51339
ن
ااسامه هان نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم احمد كمال دمحم51340 نغرب شيى 129.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم احمد يحن  ابو العال دمحم51341 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم السيد عبدالرحمن غمرى51342 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم بدر فتىح عبدالمجيد51343 نغرب شيى 127دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51344 ن سيدحساني  ااسالم جمعه حسي  نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم رضا عبدالخالق دمحم51345 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم طارق فتىح احمد51346 نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم عادل عطيه عل51347 نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم عبدالرحمن دمحم دمحم51348 نغرب شيى 71.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم عبدالفتاح فريد عبدالفتاح51349 نغرب شيى 69دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم عمرو رضا حنفن51350 نغرب شيى 108.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم دمحم صبىحي نعيم51351 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم دمحم عبده احمد51352 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااسالم دمحم عبده دمحم51353 نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عبدالسميع علي51354
ااسالم مصطفن نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابضى- اسماعيل رفعت اسماعيل ابراهيم 51355 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عادل نظي  ميخائيل51356
ن
االتون نغرب شيى 94.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اامجد انطوان بطرس انطوان51357 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف جاد موس51358 ااندرو اشر نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااندرو فايز فرحات موس51359 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااندرو كامل ابراهيم كامل51360 نغرب شيى 125.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااندروس حنا فرج عبدربه51361 نغرب شيى 69دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اانس ابراهيم دمحم ابراهيم51362 نغرب شيى 72.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اانس عالء السيد محمود51363 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اانس دمحم شعبان عبدالغنن51364 نغرب شيى 100دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اانطونيوس مخلص انور فهيم51365 نغرب شيى 63دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اانور الهاىم حسن االنور51366 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اانور دمحم انور احمد51367 نغرب شيى 42.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51368 ااياد دمحم ناتع حساني  نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ااياد وهبه عبدالرحمن عل العجىم51369 نغرب شيى 101دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اباسل دمحم سعد مىحي السيد51370 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اباسم مجدي سمي  دانيال51371 نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اباسم دمحم عبدالجابر اسماعيل51372 نغرب شيى 131دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابدر ابراهيم بدر المحمدى51373 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابدر ابراهيم سعيد طلبه51374 نغرب شيى 97.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابدر ممدوح بدر عامرعبدالباري51375 نغرب شيى 30دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابرسوم العريان لمع غاىل51376 نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسام باسم اسماعيل دمحم51377 نغرب شيى 87دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف دمحم السيد51378 ابالل شر نغرب شيى 99دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابالل صالح محمود فرج دمحم51379 نغرب شيى 56دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابالل عبدالمجيد تف  مهنن51380 نغرب شيى 44.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابوال رضا مكرم اقالديوس51381 نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابوال سمي  وليم جادهللا51382 نغرب شيى 69.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 حبيب عوض51383
ن
ابوال صاق نغرب شيى 42دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابوال عماد وليم انور بخيت51384 نغرب شيى 56دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن شفيق51385 ابوال يوسف بنيامي  نغرب شيى 104.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 سمي  ناشد بخيت51386
ابيي  نغرب شيى 96دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابيشوى بطرس ماهر بطرس51387 نغرب شيى 63دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابيشوى راىم سمي  لوندى51388 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابيشوى عصام صليب عياد51389 نغرب شيى 78دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 بباوى51390
 
ابيشوى عماد صدق نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى51391 ابيشوى مجدى حلىم ثابت مي  نغرب شيى 112.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابيشوى يوسف فكرى جاد51392 نغرب شيى 45دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اتامر سيد عبدالعظبم سيد51393 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اتوماس تامر عادل جرجس51394 نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اتوماس نعيم شحاته بخيت51395 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عماد ويصا ناشد51396
ن
اتون نغرب شيى 115دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اثابت فريد ثابت خليل51397 نغرب شيى 9.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجان وليد فتوح حكيم51398 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجرجس ايمن مخلوف عبدالمالك معوض51399 نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجرجس راغب خلف هللا راغب51400 نغرب شيى 26.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجرجس راىم نور رزق51401 نغرب شيى 67.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجرجس صالح نبيل صالح51402 نغرب شيى 99دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51403 اجرجس عادل رؤوف ابواليمي  نغرب شيى 68.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجرجس ميخائيل جرجس يوسف51404 نغرب شيى 103.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجمال عادل جمال يعقوب الياس51405 نغرب شيى 53.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجمال دمحم السيد الكوىم51406 نغرب شيى 61دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجمال وائل فؤاد عبدالرحمن51407 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجورج بشاي شحات بشاي51408 نغرب شيى 76دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجورج وجيه صليب عطيه صليب51409 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اجوزيف مهيب عطيه باشا51410 نغرب شيى 116دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى ينن ونس51411 اجون خي  نغرب شيى 95.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احازم سعيد صقر ابوالعال51412 نغرب شيى 74دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ي الشناوي51413
احازم فارس دمحم مصطفن نغرب شيى 132دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف حامد احمد51414 احامد اشر نغرب شيى 93دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احامد معروف دمحم حسن51415 نغرب شيى 127دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احبيب نادى مرزوق حبيب51416 نغرب شيى 120دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف 51417 ابسيطه- حسام الدين دمحم صابر شر نغرب شيى 80.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عامر51418 احسام حسام حسي  نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسام سعيد حسن ابراهيم51419 نغرب شيى 94دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسام يحن  احمد سالم دمحم51420 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن حسن محمود51421 احسن الحسي  نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- حسن دمحم حسن امبارز 51422 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسن دمحم حسن عبدالعال دمحم51423 نغرب شيى 34دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسن دمحم حسن عثمان رضوان51424 نغرب شيى 99.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسن دمحم حسن عيىس عمر51425 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسن محمود حسن عل حسن51426 نغرب شيى 34.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احسن محمود حسن محمود51427 نغرب شيى 32دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي ابراهيم51428
احسن يوسف شعبان مصطفن نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- حسنن حميدو حسنن عبدالقادر 51429 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن كامل51430 ن احمد حسي  احسي  نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن ماهر عبالمنعم عبدالسميع51431 احسي  نغرب شيى 108.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم شحاته حامد51432 احسي  نغرب شيى 59.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احمدى عماد حمدى عل عل51433 نغرب شيى 60دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

احمزه دمحم رشدي دمحم51434 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اخالد احمد زىك احمد51435 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن سيد51436 اخالد عرفات حسي  نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اخالد دمحم حفطن فهىم51437 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي رضا ابراهيم بكري51438
 
ادسوق نغرب شيى 19.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادياب محمود حسن محمود51439 نغرب شيى 10دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اراىم حبيب عبده لوندى51440 نغرب شيى 92دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اراىم ماهر عبده ميخائيل51441 نغرب شيى 48.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ارجب احمد رجب السيد51442 نغرب شيى 68.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ارجب دمحم رجب دمحم51443 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ارشاد دمحم رشاد عل51444 نغرب شيى 85دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ارشاد نض رشاد عبدالعط51445 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ارضا دمحم عبدالفتاح عبدالغنن51446 نغرب شيى 133دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 صابر عزت فرج51447
ن
ارومان نغرب شيى 62دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عدىل عبده عياد51448
ن
ارومان نغرب شيى 88.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 مالك منصور مريد 51449
ن
ابسيطه- رومان نغرب شيى 96دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 نده بشاى صالح51450
ن
ارومان نغرب شيى 82دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 وائل وجيه ونس51451
ن
ارومان نغرب شيى 101.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اريمون عزيز وليم عزيز51452 نغرب شيى 7دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اريمون محروس لبيب رزق51453 نغرب شيى 25.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد ابراهيم عل محمود51454 نغرب شيى 73دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد السيد احمد51455 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد حمدهللا فرحان51456 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد عل رياض51457 نغرب شيى 15.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد عل زىك صادومه51458 نغرب شيى 129.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد دمحم ابوالمكارم51459 نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد احمد هاشم حافظ51460 نغرب شيى 112.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد اسماعيل محمود احمد حسن51461 نغرب شيى 91دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف عبدالحميد عبدالعزيز 51462 اسمع- زياد اشر نغرب شيى 106.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ازياد السيد دمحم علي51463 نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد جادالرب زىك سيد51464 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد جمال محن  بكر51465 نغرب شيى 132دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد حسام رجب يونس51466 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد حسام فتوح السيد51467 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد حماده عبدالرازق عبدالمجيد51468 نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد خالد دمحم عبدالسالم51469 نغرب شيى 118.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد سيد عبدهللا ابراهيم سيد احمد51470 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد سيد عيد فهيم51471 نغرب شيى 98.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عادل المرسي دمحم51472 نغرب شيى 109دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عشان ماهر ابواليش51473 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عصام فرحان مهدي51474 نغرب شيى 63.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عالء شحات عبدالسالم51475 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عالء دمحم دمحم51476 نغرب شيى 45.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عماد سيد محمود محفوظ51477 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عمرو شفيق مصطفن51478 نغرب شيى 125.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد عمرو فتىح محمود رضوان51479 نغرب شيى 111دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم ابوضيف احمد51480 نغرب شيى 53.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم احمد دمحم51481 نغرب شيى 51دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم السعيد السعيد51482 نغرب شيى 132.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم توفيق الصاوى جاد51483 نغرب شيى 131.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم توفيق دمحم51484 نغرب شيى 121.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم زكريا دمحم51485 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم سيد محمود51486 نغرب شيى 50.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم عبدالفتاح دمحم راوى51487 نغرب شيى 40.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم عمر دمحم51488 نغرب شيى 40.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد دمحم دمحم السيد51489 نغرب شيى 46دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- زياد دمحم دمحم عبدالسالم 51490 نغرب شيى 70.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد محمود عل حسن51491 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51492 ازياد نارص السيد عبده حساني  نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد نارص عبدالعزيز السيد51493 نغرب شيى 79دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد ياش حمادة دمحم51494 نغرب شيى 30.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ازياد ياش عبدالعال احمد51495 نغرب شيى 18.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسالم دمحم سالم دمحم51496 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اساىم ساىم محمود عبدالعليم51497 نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 ابراهيم دمحم51498
ن
اشاج هان نغرب شيى 109دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد احمد سعيد السيد51499 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد دمحم امام عبدالمنعم51500 نغرب شيى 97دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد دمحم سعيد عبدالمقصود51501 نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد دمحم عويس حسن51502 نغرب شيى 80.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد دمحم محمود احمد51503 نغرب شيى 129دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسعيد محممود سعيد محمود51504 نغرب شيى 101دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسلطان صالح حامد دمحم51505 نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسليم ساىم سيد دمحم سليم51506 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسمعان بدرى نادى مرزوق51507 نغرب شيى 36.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسمي  اسامه سمي  دمحم51508 نغرب شيى 115.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيد درويش سيد درويش51509 نغرب شيى 40دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيد ربيع سيد عبداللة51510 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيد سعيد سيد دمحم عل51511 نغرب شيى 33دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيد دمحم السيد علي51512 نغرب شيى 33دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اسيد ياش سيد ابراهيم51513 نغرب شيى 97.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

51514
 
اسيف الدين عبدالحميد بكر الدسوق نغرب شيى 127.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف الدين عبدالفضيل سعدالدين محمود51515 نغرب شيى 53دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف هللا دمحم حمدى محمود صالح51516 نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف ايمن حامد محمود51517 نغرب شيى 130.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف صالح رمزي علي دمحم51518 نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف دمحم سعيد سيد51519 نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف هشام دمحم محمود51520 نغرب شيى 27دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اسيف ياش عايد عبدالنعيم51521 نغرب شيى 132.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف فرج رياض51522 اشادى شر نغرب شيى 134دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اشعبان عل شعبان عل51523 نغرب شيى 78.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اشهاب احمد عبدالوهاب دمحم51524 نغرب شيى 111دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عبدالحكيم51525 اشهاب احمد ناتع حسي  نغرب شيى 97.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اشهاب الدين ايمن شفيق عبدالعزيز51526 نغرب شيى 128.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي عثمان51527
ن
اشهاب شحاته بسيون نغرب شيى 8دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اصالح اسالم صالح طه51528 نغرب شيى 127دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اصالح سيد صالح دمحم51529 نغرب شيى 74دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى حسن51530 ى دمحم صيى اصيى نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اصالح عيد صالح امام51531 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف محمود عبدالقادر51532 اطارق شر نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اطارق محمود شحاته محمود51533 نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعادل سعيد رضن عبدالمقصود51534 نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعادل محمود عجىم امام51535 نغرب شيى 108دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعادل وائل عادل دمحم51536 نغرب شيى 47.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعامر جمال عامر حجاب51537 نغرب شيى 29.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالتواب احمد عبدالتواب عل امام51538 نغرب شيى 89دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالحكيم ياش عبدالحكيم سليم51539 نغرب شيى 67.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالحليم شحاته عبدالحليم سالم51540 نغرب شيى 23دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف شعبان دمحم شعبان51541 اعبدالحميد اشر نغرب شيى 27.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالحميد سعيد عبدالحميد معوض51542 نغرب شيى 21.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم حسن ابراهيم51543 نغرب شيى 46دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن احمد فتىح عبدالراضن51544 نغرب شيى 77.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم السيد صالح51545 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم حسن51546 نغرب شيى 77.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم دمحم51547 نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن احمد محمود عبدالعظيم شاذىل51548 نغرب شيى 65دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن اسماعيل اسماعيل دمحم اسماعيل51549 نغرب شيى 111دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف احمد دمحم51550 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى 33.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف دمحم الغريب51551 اعبدالرحمن اشر نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن ايمن دمحم انور51552 نغرب شيى 118.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي قناوي احمد دمحم51553 اعبدالرحمن حرنى نغرب شيى 85دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51554 اعبدالرحمن حسن عطيه حسي  نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن خالد عبدالمنعم سند51555 نغرب شيى 74.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن رجب ابراهيم ضيف51556 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن رجب سيد رجب51557 نغرب شيى 93دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن رجب صالح عباس51558 نغرب شيى 82.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن سامح عيد دمحم دمحم51559 نغرب شيى 118دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن ساىمي دمحم عبدالحليم51560 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن سالمه دمحم سالمه51561 نغرب شيى 129.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن صالح عبدالىح دمحم51562 نغرب شيى 35.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اعبدالرحمن طارق حسن مدبوىلي احمد51563 نغرب شيى 94دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن طارق عبدالرحمن البدرى51564 نغرب شيى 125.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عبدالراضن دمحم عبدالراضن51565 نغرب شيى 69دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عل احمد عل51566 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عل حسن عل51567 نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عل عفيفن عل يونس51568 نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عماد ابراهيم دمحم51569 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن عماد الدين عبدالسالم حماد51570 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن فراج دمحم المغاورى فراج حسن51571 نغرب شيى 104.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن احمد51572 اعبدالرحمن كرم حسي  نغرب شيى 78دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن مؤمن عبدالفتاح عبدالرحمن51573 نغرب شيى 43.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم ابراهيم فتح هللا51574 نغرب شيى 117دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم احمد دمحم محمود51575 نغرب شيى 66.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم علي احمد51576 نغرب شيى 124دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عيد دمحم احمد51577 نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فكرى عبدالمنعم51578 نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم كامل دمحم51579 نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم دمحم دمحم51580 نغرب شيى 116.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم محمود عبدهللا51581 نغرب شيى 104.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مصطفن عبدالمنعم51582 نغرب شيى 97دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن محمود عادل محمود51583 نغرب شيى 115.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن محمود مصطفن محمود51584 نغرب شيى 118دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن فاروق عبدالعال51585 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي ابوالفتوح فرج51586
ن
اعبدالرحمن هان نغرب شيى 103.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن هشام سلطان مدبوىل51587 نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالرحمن وليد عبدالرحمن دمحم51588 نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51589 ن عدالرحمن حسي  اعبدالرحيم حسي  نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالرسول51590 نغرب شيى 88دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالعزيز رضا عبدالعزيز دمحم51591 نغرب شيى 31.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي عبداللطيف دمحم51592
اعبداللطيف عبدالنن نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا بليغ حمدى سيف عبدالمتجل51593 نغرب شيى 54.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا خالد عبدالعزيز عبدالخالق51594 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا رجب عايد حسن51595 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا سعيد ابراهيم السيد عبدالننى51596 نغرب شيى 121.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا سيد عثمان دمحم51597 نغرب شيى 61دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا عمرو عيد علم الدين51598 نغرب شيى 42.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا عيد عبدالسالم بركات51599 نغرب شيى 15.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا كرم صالح الدين عثمان51600 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي51601
اعبدهللا دمحم ابوالفتوح عبدالمجيد القاضن نغرب شيى 125دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا دمحم احمد دمحم51602 نغرب شيى 20دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا دمحم رافت دمحم51603 نغرب شيى 29دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالفتاح عل51604 نغرب شيى 87دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا ابراهيم51605 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا دمحم عل محمود51606 نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا نبوى مندوه نبوى51607 نغرب شيى 56.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا هاشم ابراهيم دمحم عيد51608 نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدهللا وائل عبدالغنن محمود51609 نغرب شيى 73دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالمجيد سيد مخلوف احمد51610 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالمسيح رضا يوسف حنا51611 نغرب شيى 61دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعبدالمسيح ناجي عبدالمسيح نض51612 نغرب شيى 27دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اعزالدين سعيد صبىح عبدالخالق51613 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعطا نور عطا سيداحمد51614 نغرب شيى 35.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعطيه السيد عطيه بدر51615 نغرب شيى 58.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعالء عل عبدالقادر دمحم51616 نغرب شيى 27دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعالء قرسر دمحم دمحم51617 نغرب شيى 48دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعالء محمود دمحم دمحم51618 نغرب شيى 127.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعالء وليد عبدالعاىط احمد51619 نغرب شيى 102دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل احمد السيد احمد51620 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل احمد عل احمد51621 نغرب شيى 73.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل احمد عل دمحم51622 نغرب شيى 72دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل اسامه عل عبدهللا51623 نغرب شيى 93.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل اكراىم عني  شعبان51624 نغرب شيى 56دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل الدين دمحم نجاح عبداللة51625 نغرب شيى 127.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل السيد عل السيد عبدالحميد51626 نغرب شيى 112دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن شديد51627 ن امي  اعل امي  نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل بخيت سيد بخيت51628 نغرب شيى 82دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل حبيب سيداحمد عبدالمقصود51629 نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل حسن عل دمحم51630 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل سيد عل كامل احمد51631 نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

51632
 
اعل طارق دمحم دسوق نغرب شيى 130دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل فتىح عل امام51633 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل دمحم ابراهيم ياقوت51634 نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل دمحم علي قطب51635 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل محمود عل فرماوى51636 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل هشام علي احمد51637 نغرب شيى 99.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل وائل خالف احمد51638 نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعل وائل عل دمحم51639 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعماد ابوضيف معروف دمحم51640 نغرب شيى 74دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعماد صالح ابراهيم دمحمالشاىم51641 نغرب شيى 48دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمار عاطف عبدالقوى نصار51642 نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 مهنن51643
 
اعمار عماد الدين عبدالباق نغرب شيى 128.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمار وائل عمر عبدالموىل51644 نغرب شيى 99دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمار ياش السيد عطيه51645 نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمار ياش نجاح سيد51646 نغرب شيى 115.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر ابراهيم السيد دمحم51647 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر ابراهيم عل عبدهللا51648 نغرب شيى 130.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر ابراهيم دمحم ابراهيم51649 نغرب شيى 104.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر احمد عادل احمد51650 نغرب شيى 120.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي عبدالرحمن51651 اعمر احمد عبدالننى نغرب شيى 106.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر احمد علوان السيد علوان51652 نغرب شيى 95دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر احمد دمحم احمد51653 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر اسامه عبدالمنعم متوىل51654 نغرب شيى 110دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف دمحم فرج السيد51655 اعمر اشر نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر تامر رزق عل احمد51656 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر جهاد فتىحي محمود51657 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر خالد علي عبدهللا51658 نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر ربيع فتح هللا دمحم دمحم عماره51659 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر رضا سيد صالح51660 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر سمي  دمحم عبدالسالم51661 نغرب شيى 89دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف عبدالتواب عبدالعظيم51662 اعمر شر نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



اعمر صابر عمر فرغلي51663 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر صالح محمود رمضان51664 نغرب شيى 118دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر عبدالنارص دمحم سالم51665 نغرب شيى 61.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر عبدالننى ابراهيم عبدالرحيم51666 نغرب شيى 96دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر عطا السيد احمد51667 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر عل بدوى سلطان51668 نغرب شيى 119.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر عماد زين العابدين طه51669 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم احمد دمحم سليمان51670 نغرب شيى 88دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم االمي  دمحم51671 نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم جوده دمحم51672 نغرب شيى 129.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم سعيد دمحم51673 نغرب شيى 119دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم سالمه عواد51674 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم عل حسن حسان51675 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم عمر دمحم51676 نغرب شيى 124دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم فكرى دمحم عبدالوهاب51677 نغرب شيى 124دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر دمحم دمحم اسماعيل51678 نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى الدين دمحم51679 اعمر مدحت صيى نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي علي احمد51680
ن
اعمر منتض عبدالشاق نغرب شيى 120دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 ميمون دمحم فؤاد51681
ن
اعمر هان نغرب شيى 68دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر هشام دمحم دمحم51682 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر وليد عبدالمطلب عبدالمطلب51683 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمر وليد محمود سيد51684 نغرب شيى 48دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو اسامه عبدالحق عبدالجواد51685 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو خالد حجاج احمد51686 نغرب شيى 52دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو خالد شعبان عبدالحميد51687 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو خالد عبدااله عل51688 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو عبدهللا دمحم شفيق التهاىم51689 نغرب شيى 70.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو عالء عبدالغفار مرس51690 نغرب شيى 66دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى حسن51691  صيى
اعمرو مصطفن نغرب شيى 20دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اعمرو ياش عبدالسالم حسن عوض51692 نغرب شيى 61دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى ايليا حنا ناشد51693 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى ايهاب ماهر زاخر51694 نغرب شيى 108.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى ريمون ساىم نصيف51695 نغرب شيى 116دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

وس51696 افادى صفوت عبيد توارصن نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى عادل بولس يوسف جرجس51697 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى عاطف كرىم افالديوس51698 نغرب شيى 50دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يال51699 افادى عزت محروس من  غيى نغرب شيى 50.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- فادى عماد نجيب رزق 51700 نغرب شيى 68.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى فوزي فايق حبيب51701 نغرب شيى 90دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى نادى زىك نسيم51702 نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى نارص فهىم عبدالمالك51703 نغرب شيى 39دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افادى نبيل كمال كامل51704 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افارس احمد السعيد عبدالصمد51705 نغرب شيى 56دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عبدهللا عبدالمقصود51706
 
افارس الدسوق نغرب شيى 59دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افارس طارق عبدالننى عبدهللا51707 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افارس طلعت حبيب عبدالعال51708 نغرب شيى 50.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افارس دمحم دمحم فرحان51709 نغرب شيى 41.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 محمود51710
 
افارس محمود دسوق نغرب شيى 78دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افرج طلعت فرج عبداللة51711 نغرب شيى 80دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افريد ابراهيم فريد محمود51712 نغرب شيى 42دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



افريد دمحم مجدى فريد51713 نغرب شيى 25.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افلوباتي  مجدى فايز ميخائيل51714 نغرب شيى 47.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افوزى احمد دمحم احمد51715 نغرب شيى 33دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

افيلوباتي  رضا عدىل ثابت51716 نغرب شيى 88.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكاراس حكيم فايز عجيب51717 نغرب شيى 84.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكامل دمحم كامل دمحم51718 نغرب شيى 132دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكرم احمد كرم عبدالحميد51719 نغرب شيى 99دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكرم عبدالسالم كرم محمود51720 نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم رضا سيد صالح51721 نغرب شيى 101.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم رفعت عبدالعزيز حمزه51722 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم سامح صبىح محمود51723 نغرب شيى 112.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم عمرو انور دمحم51724 نغرب شيى 99.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم دمحم جالل عل51725 نغرب شيى 115دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم دمحم رمضان دمحم51726 نغرب شيى 87دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم دمحم عبدالجواد دمحم51727 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم دمحم عزت دمحم51728 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم دمحم كامل دمحم قاسم51729 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم محمود سعيد محمود51730 نغرب شيى 28دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عبدالرحمن دمحم51731
ن
اكريم هان نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم وليد سعيد عل51732 نغرب شيى 33.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم وليد محمود فهىمي51733 نغرب شيى 66.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكريم ياش رفعت دمحم51734 نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اكمال يشي كمال احمد51735 نغرب شيى 124دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس جميل وجيه عجيب51736 اكي  نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس حبيب عبده نسيم جرجس51737 اكي  نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس خليل جرجاوى ابوستة51738 اكي  نغرب شيى 128دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس سيدين كامل بخيت51739 اكي  نغرب شيى 85.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس عاطف عوض عطاهللا ابراهيم51740 اكي  نغرب شيى 101دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس عبدالمسيح حكيم بشاى51741 اكي  نغرب شيى 67.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس عطا فهيم جورجى51742 اكي  نغرب شيى 71دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس عوض هللا ناجى نظي 51743 اكي  نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس كمال جميل جرجس51744 اكي  نغرب شيى 120.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس كمال روفائيل صالح51745 اكي  نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس معتمد زخاري بخيت51746 اكي  نغرب شيى 63.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس موريس عطا بولس51747 اكي  نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

وس51748 لس ميالد عبيد تاورصن اكي  نغرب شيى 90دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 وجيه متوشلح51749
ن
لس هان اكي  نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس وليم محروس فهىم حبىسر51750 اكي  نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

لس يوسف لويس سمعان51751 اكي  نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف نظي  حبيب51752 ن اشر اكيفي  نغرب شيى 85دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اماجد موس رمسيس فوزى51753 نغرب شيى 113.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امارسيلينو ميخائيل مسلوب افالديوس51754 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امارك عاطف عزيز حلىم51755 نغرب شيى 29.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امازن احمد حسن محمود51756 نغرب شيى 133دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امازن احمد قابيل عبدالرحيم51757 نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امازن سامح السيد دمحم عبدالفتاح51758 نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امازن مصطفن ابراهيم دمحم51759 نغرب شيى 64.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امازن نضالدين الباز جاب هللا51760 نغرب شيى 43.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 ابراهيم دمحم51761
ن
امازن هان نغرب شيى 116.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51762 اماهر احمد ماهر حسي  نغرب شيى 93دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ن مصطفن51763 ادمحم احمد حسي  نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد راضون جمعه51764 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن سعد51765 ادمحم احمد شاهي  نغرب شيى 53دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد عطية احمد51766 نغرب شيى 68.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي علي51767
ادمحم احمد عفيفن نغرب شيى 62.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد فتىح دمحم51768 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد دمحم السيد51769 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد دمحم حسن51770 نغرب شيى 114دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد دمحم صبىح51771 نغرب شيى 49دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم احمد دمحم مدبوىلي51772 نغرب شيى 65دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم اسماعيل حمد اسماعيل51773 نغرب شيى 59.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف حامد دمحم51774 ادمحم اشر نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم السيد دمحم المرس عبدالحميد51775 نغرب شيى 108.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم السيد منصور السيد51776 نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم امام دمحم احمد51777 نغرب شيى 98دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51778 ن شعبان امي  ادمحم امي  نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم ابو المكارم51779 ادمحم امي  نغرب شيى 108دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ايمن دمحم ثابت عثمان51780 نغرب شيى 33دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ايهاب سعيد زكريا51781 نغرب شيى 48دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم باسم عباس عثمان51782 نغرب شيى 37.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- دمحم باسم دمحم عبدالمجيد 51783 نغرب شيى 71.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم تامر حسنن دمحم51784 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم تامر دمحم ثابت51785 نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم تامر دمحم دمحم51786 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم توفيق كمال توفيق51787 نغرب شيى 136دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم جمال رشاد عبدالسالم51788 نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم جمال عيد عبدالخالق51789 نغرب شيى 130دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم جمال دمحم مهدى51790 نغرب شيى 43دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم جمعه دمحم الطوجن51791 نغرب شيى 125دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حارب دمحم اسماعيل51792 نغرب شيى 128دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حازم عبدالعاىط جاد احمد51793 نغرب شيى 133.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ان51794 ادمحم حرزهللا عبدالهادى دمحم حيى نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حسن عبدالحميد دمحم51795 نغرب شيى 123دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حسن عبدالصادق السيد51796 نغرب شيى 125دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حسن عبدربه حسن51797 نغرب شيى 111.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حسن مهدي عبدالرحمن51798 نغرب شيى 70.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 حسن51799
ن
ن بسيون ادمحم حسي  نغرب شيى 12دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي نض شعبان51800
ن
ادمحم حلىمي قرن نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم حماده عابدين دمحم51801 نغرب شيى 57دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن 51802 ابسيطه- دمحم خالد محمود امي  نغرب شيى 73دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم دياب عبدالفتاح ابوزيد51803 نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ربيع احمدي عبدالقوي51804 نغرب شيى 60دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ربيع سيد عبداللة51805 نغرب شيى 70دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رجب سعودى فهيم51806 نغرب شيى 57.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رجب سليمان ابراهيم51807 نغرب شيى 43.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رضا السيد بيوىم51808 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رضا دمحم ابراهيم51809 نغرب شيى 31دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رفاع دمحم عل51810 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم51811 ادمحم رمضان عبدالهادى حسي  نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم رمضان عل مهدى51812 نغرب شيى 36.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ن51813 ادمحم رمضان دمحم حامد ابو العني  نغرب شيى 27دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- دمحم ساىم دمحم صبىح 51814 نغرب شيى 67.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سعد ابراهيم محمود51815 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سعيد دمحم عبدالعزيز حامد51816 نغرب شيى 38دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سالمه ابراهيم الحسينن51817 نغرب شيى 130دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سمي  عبدالعزيز فتح هللا ابو العال51818 نغرب شيى 129.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد جمعه دمحم51819 نغرب شيى 79دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد حسن رمضان51820 نغرب شيى 106.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد فهىم دمحم51821 نغرب شيى 70.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد دمحم سليمان51822 نغرب شيى 28.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد دمحم دمحم51823 نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم سيد مصطفن فهىم عبدالحميد51824 نغرب شيى 31.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم شعبان عبدالرازق رياض51825 نغرب شيى 15دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم شعبان عني  سيد51826 نغرب شيى 54.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم شيىم جيى احمد51827 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم صبىحي عبدالعزيز عزوز51828 نغرب شيى 101.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم صالح دمحم دمحم51829 نغرب شيى 30دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم صالح دمحم محمود51830 نغرب شيى 80.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم طارق صبىح دمحم51831 نغرب شيى 50دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عادل رضن عبدالمقصود51832 نغرب شيى 30.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عادل دمحم حسن51833 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عبدالباسط فرج علي51834 نغرب شيى 91دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عبدالعال عيىس احمد51835 نغرب شيى 98دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عبده احمد حسن51836 نغرب شيى 46.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عبده يونس محمود51837 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عصام عبدالسميع دمحم51838 نغرب شيى 118.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عصام دمحم عبدالوهاب51839 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عطا دمحم هوارى51840 نغرب شيى 51.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عل ابراهيم عبداللطيف51841 نغرب شيى 29.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عل احمدعل ابراهيم51842 نغرب شيى 89دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51843 ن ياسي  ادمحم عمرو صابر حسي  نغرب شيى 68دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عمرو عبدالسالم عبدالسالم51844 نغرب شيى 46دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عمرو دمحم السيد51845 نغرب شيى 85.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عمرو دمحم عبدالسميع51846 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم عمرو مصطفن دمحم51847 نغرب شيى 78.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن احمد51848 ادمحم عيد حسي  نغرب شيى 52.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم غريب احمد عبدهللا51849 نغرب شيى 56.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم فرج داهش سليمان51850 نغرب شيى 49.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم فرج عثمان فرج51851 نغرب شيى 63دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم فرحات عثمان دمحم51852 نغرب شيى 65دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم فوزى حنفن عبدالمجيد51853 نغرب شيى 69دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم كارم عبدالسيد حجاج منصور51854 نغرب شيى 59دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم كاظم دمحم احمد51855 نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ماهر يوسف عبدهللا سيد51856 نغرب شيى 105.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مجدى انور ابراهيم51857 نغرب شيى 111دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مجدى عبدالمعبود عبدالرحمن دمحم51858 نغرب شيى 104.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم دمحم فوزي دمحم51859 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم محمود احمد محمود51860 نغرب شيى 49.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم محمود حنفن محمود51861 نغرب شيى 31دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم محمود فؤاد حسن عبدالعال51862 نغرب شيى 103.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ادمحم محمود دمحم سليمان51863 نغرب شيى 89دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مىح سالمه رزق يسطويىس51864 نغرب شيى 82.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مدحت محروس دمحم51865 نغرب شيى 71دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مدحت دمحم عبدالقادر51866 نغرب شيى 97.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم مسعود دمحم السيد51867 نغرب شيى 112دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- دمحم مصطفن دمحم يوسف 51868 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم زىك51869  حسي 
ن
ادمحم هان نغرب شيى 20.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 صالح توفيق51870
ن
ادمحم هان نغرب شيى 89دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 عل51871
ن
 دمحم بسيون

ن
ادمحم هان نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم هشام عبداللطيف دمحم51872 نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم هشام فوزى عرانى51873 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- دمحم وائل دمحم عبدالرحيم 51874 نغرب شيى 80.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم وائل دمحم دمحم51875 نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم وحيد دمحم السيد51876 نغرب شيى 94.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم وليد دمحم ابراهيم51877 نغرب شيى 71.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ياش احمد رضوان51878 نغرب شيى 109.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ياش احمد عل51879 نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ياش سعيد دمحم51880 نغرب شيى 128.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم ياش دمحم عبدالمجيد51881 نغرب شيى 106.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ادمحم يىح دمحم رشيد51882 نغرب شيى 36.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود حافظ محمود حافظ51883 نغرب شيى 59.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود سيد سليمان رفاع عل51884 نغرب شيى 76دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف رشاد عبدالعاىط51885 امحمود شر نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود صابر دمحم العبد51886 نغرب شيى 71.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود صالح الدين دمحم العزب51887 نغرب شيى 29.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود عصام محمود حافظ دمحم51888 نغرب شيى 79.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود عصام محمود دمحم51889 نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود عل محمود شحاته51890 نغرب شيى 103.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود عمرو حمدى ابراهيم51891 نغرب شيى 116.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود عمرو مصطفن عبدالمجيد51892 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن دمحم51893 امحمود غريب حسي  نغرب شيى 101.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم بخيت قاسم بخيت51894 نغرب شيى 55دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم حسن عامر51895 نغرب شيى 42دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم سيد دمحم51896 نغرب شيى 38.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم شاكر ابراهيم51897 نغرب شيى 63دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم عبدالسالم السيد دمحم51898 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم عطيه عطيه51899 نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي51900
امحمود دمحم دمحم مصطفن نغرب شيى 60.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم محمود عبدالوهاب محمود51901 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود دمحم محمود محمود هيكل51902 نغرب شيى 128دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امحمود مدحت عبدالعاىط السيد51903 نغرب شيى 117.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امىح نور مىح عبدالمومن فرج51904 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امدثر تامر سيد سالمه51905 نغرب شيى 134دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان احمد فرج دمحم فرج51906 نغرب شيى 117دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف طه محمود طه51907 امروان اشر نغرب شيى 76.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان السيد سيد دمحم51908 نغرب شيى 51.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان حمدي فوزي دمحم51909 نغرب شيى 74دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان خالد عل عبدالوهاب الطنطاوى51910 نغرب شيى 101دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان رزق احمد راسم51911 نغرب شيى 46.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي رضوان51912
 
امروان ساىمي عبدالفتاح الدسوق نغرب شيى 44.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



امروان سليم كامل سليم عل51913 نغرب شيى 72دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان عبدالعزيز اسماعيل دمحم عبدالواحد51914 نغرب شيى 117دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي دمحم محمود51915
امروان عفيفن نغرب شيى 121دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان كامل عبدالظاهر كامل عبدالظاهر51916 نغرب شيى 90دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان دمحم السيد اسماعيل51917 نغرب شيى 49دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان دمحم سالم عبدالرازق51918 نغرب شيى 57دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان دمحم صالح عبدالمعط51919 نغرب شيى 48.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان دمحم عل رياض51920 نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امروان محمود مصطفن عبدالسميع51921 نغرب شيى 78دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن احمد سيد حمزة51922 نغرب شيى 73دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 فتوح51923
 
امصطفن احمد شوق نغرب شيى 22دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن احمد عبدالعاىط احمد51924 نغرب شيى 124.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن احمد عبدالعزيز اسماعيل سليمان51925 نغرب شيى 28.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ف شعراوى احمد51926 امصطفن اشر نغرب شيى 14.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن ايمن عبدالحكم دمحم علي51927 نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن سامح محمود عبداللطيف51928 نغرب شيى 13دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن سيد احمد ممدوح51929 نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن سيد دمحم سعيد51930 نغرب شيى 123.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف عبدالملك دمحم51931 امصطفن شر نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن صالح عبدالحميد عثمان51932 نغرب شيى 120.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن عادل فتىحي سيد51933 نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن عبدالرحيم عبدالعاىط السيد احمد احمد51934 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن عبدالرحيم مصطفن عبدالرحيم51935 نغرب شيى 73دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن عمرو رمضان السيد51936 نغرب شيى 131دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن كامل دمحم كامل عبداللطيف51937 نغرب شيى 36دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن محسن عبدالحافظ دمحم51938 نغرب شيى 53دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن دمحم حسن عبدالمنعم51939 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن دمحم سليم محمود51940 نغرب شيى 62.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن دمحم شحاته ابراهيم51941 نغرب شيى 58دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن دمحم صالح احمد51942 نغرب شيى 96.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن دمحم مصطفن عبدالرحمن القواص51943 نغرب شيى 105دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51944 ي حسني 
امصطفن دمحم مصطفن نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن محمود ابوطالب مهنن عماره51945 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي مدكور سالم51946
امصطفن محمود حنفن نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن محمود قبيىصي حسن51947 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن محمود دمحم احمد علي51948 نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن محمود دمحم يوسف51949 نغرب شيى 30.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 سعد عبدالقادر51950
ن
امصطفن هان نغرب شيى 46.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن هشام عبدالمنعم فرج51951 نغرب شيى 52دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن ياش شعبان دمحم51952 نغرب شيى 102.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امصطفن ياش دمحم صالح الدين51953 نغرب شيى 84دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امعاذ ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل51954 نغرب شيى 99دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امعاذ ظريف زىك ابراهيم51955 نغرب شيى 63.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امكارى عطاهللا بساده فايز51956 نغرب شيى 67دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اممدوح دمحم السيد الكوىم51957 نغرب شيى 34دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اممدوح دمحم ممدوح شمس الدين51958 نغرب شيى 86.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن51959  مختار حسي 
اممدوح مصطفن نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 مني  وديع51960
ن
امني  هان نغرب شيى 75دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي51961
امهاب جمال جمعة عفيفن نغرب شيى !VALUE#دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امهاب عبدالحميد دمحم عبدالحميد التحيوي51962 نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



امهاب دمحم مصطفن محروس51963 نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اموس راىم عزت فايز51964 نغرب شيى 52دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امومن السيد مصطفن احمد51965 نغرب شيى 93.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امومن دمحم صابر عبدالمجيد51966 نغرب شيى 91.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امينا ايمن محروس زىك51967 نغرب شيى 85.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

امينا كمال كامل سوريال حزقيال51968 نغرب شيى 93دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

انادر احمد حسن اسماعيل51969 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

انارص عبدالغنن عطاهلل عبدالغنن51970 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

انض هللا عبدهللا منصور السيد51971 نغرب شيى 21.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

انورالدين ابراهيم سعيد ابراهيم51972 نغرب شيى 107دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

انورالدين خالد عبدالفتاح عبدالعزيز51973 نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اهاشم صفوت هاشم اسماعيل عبدالننى51974 نغرب شيى 56دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 بالل عبدالرازق عبدالفتاح51975
ن
اهان نغرب شيى 58دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 سمي  باسيل منصور51976
ن
اهان نغرب شيى 44دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اهشام دمحم عزىم لبيب51977 نغرب شيى 83.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اهيثم رشيد برهم غطاس51978 نغرب شيى 92.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي دمحم51979
اوجيه عصام مصطفن نغرب شيى 37دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اوديع ساىم وديع جرس51980 نغرب شيى 65.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اوسام تامر عبدالصبور احمد51981 نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

اوليد شعبان صالح السيد محمود51982 نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن ابوالفتوح عبدالستار ابو الفتوح51983 اياسي  نغرب شيى 40.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عبدالرحمن مدبوىل عبدالرحمن51984 اياسي  نغرب شيى 58.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن عبدهللا عبدالرحمن عوض51985 اياسي  نغرب شيى 28.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن السيد51986 ن دمحم ياسي  اياسي  نغرب شيى 24.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايىس رافت ناروز فهىم51987 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 جويل عزيز51988
ن
ايىس رومان نغرب شيى 117دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

موخ51989 ايىس غندور مالن شر نغرب شيى 15دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ى محفوظ عزيز51990 ايوحنا صيى نغرب شيى 126.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ابراهيم بدر دمحم51991 نغرب شيى 35.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم51992 نغرب شيى 82.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد ابراهيم عبدالقادر51993 نغرب شيى 76دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد ابراهيم مصطفن51994 نغرب شيى 106دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد السعيد عطيه51995 نغرب شيى 81دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد حسن دمحم51996 نغرب شيى 86دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد عبدالفتاح احمد51997 نغرب شيى 46.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف احمد دمحم دمحم51998 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف اسامه فاروق دمحم51999 نغرب شيى 83دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف اسامه محمود مصطفن52000 نغرب شيى 67.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف اسماعيل احمد فرغلي غانم52001 نغرب شيى 57.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف اسماعيل السيد دمحم52002 نغرب شيى 76دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف السعيد احمد متوىل52003 نغرب شيى 65دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف امي  جميل كامل52004 نغرب شيى 90.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ايمن ساىم عبدالغنن52005 نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ايمن سيد بدوي52006 نغرب شيى 36دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف تامر عاطف عبدالمجيد حواش52007 نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف جابر سمي  جابر52008 نغرب شيى 75.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف جمال احمد يوسف52009 نغرب شيى 36دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ابسيطه- يوسف حسن يوسف اسماعيل 52010 نغرب شيى 55دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ن ابراهيم عبدالجواد52011 ايوسف حسي  نغرب شيى 95دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف حمدى عطيتو دمحم52012 نغرب شيى 52.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ايوسف خالد رمضان عبدالحق52013 نغرب شيى 29دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف راىم جوده حبيب52014 نغرب شيى 71دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف راىمي جورج قديس بخيت52015 نغرب شيى 78.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف راىمي فادي لندي بشاره52016 نغرب شيى 102.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

52017
 
ايوسف رجب عاطف دسوق نغرب شيى 84دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف رجب دمحم احمد52018 نغرب شيى 80.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف رمضان عبدهللا عبدهللا52019 نغرب شيى 100دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف زكريا نبيه زكريا52020 نغرب شيى 55دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

 دمحم عل52021
 
ايوسف سامح شوق نغرب شيى 77.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ساىم دمحم سيد52022 نغرب شيى 94دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف سعد دمحم احمد52023 نغرب شيى 87دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف سيد ابراهيم دمحم52024 نغرب شيى 69.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف سيد حموده عبدالغنن52025 نغرب شيى 114.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف سيد عبدالعال احمد52026 نغرب شيى 133.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف سيد صادق احمد52027 ايوسف شر نغرب شيى 39دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

يف كمال بيوىم52028 ايوسف شر نغرب شيى 50.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي52029
ايوسف شعبان عبدالوهاب الطوجن نغرب شيى 69.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف صابر عبداللطيف دمحم52030 نغرب شيى 100.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف طارق صالح دمحم52031 نغرب شيى 68.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف طاهر اسماعيل عامر دمحم52032 نغرب شيى 87.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف طلعت قلينن زاىك52033 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف طه سيد ذىك دمحم52034 نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف طه عباس احمد52035 نغرب شيى 84دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عبدالغفار عيد عبدالغفار52036 نغرب شيى 103دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عبدهللا دمحم السعيد عبدهللا52037 نغرب شيى 126دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عصام دمحم سليمان52038 نغرب شيى 94.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عالء الدين السيد رزق52039 نغرب شيى 122دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عالء محروس عبدالغنن52040 نغرب شيى 52دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عماد سعد مرقص52041 نغرب شيى 130.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

وك52042 ايوسف عماد مختار ميى نغرب شيى 104دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عمرو حمدى السيد52043 نغرب شيى 77دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عوض فؤاد غيط عوض52044 نغرب شيى 47دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف عوض فكرى عبدالمنعم52045 نغرب شيى 78دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف فليب فاروق حليم52046 نغرب شيى 25.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف مجدى عدىل ناشد52047 نغرب شيى 121دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم احمد دمحم52048 نغرب شيى 80دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

52049
ن
ايوسف دمحم انور البون نغرب شيى 62.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم سليمان دمحم52050 نغرب شيى 110.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم سمي  السيد52051 نغرب شيى 110دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم سمي  عل52052 نغرب شيى 108دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالجواد دمحم52053 نغرب شيى 52.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالحميد دمحم52054 نغرب شيى 56.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالصادق عبداللة52055 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالعليم عبدهللا52056 نغرب شيى 36دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالقادر سليمان52057 نغرب شيى 92.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدهللا سليمان52058 نغرب شيى 54دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عبدالمؤمن عبدالمؤمن52059 نغرب شيى 50.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم عل محمود52060 نغرب شيى 51.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف دمحم كامل تامر52061 نغرب شيى 58.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

وك دمحم52062 ايوسف دمحم ميى نغرب شيى 36.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 



ايوسف محمود ابراهيم عبدالوهاب عبدربه52063 نغرب شيى 113دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف محمود احمد دمحم دمحم52064 نغرب شيى 21دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف محمود حامد قريب52065 نغرب شيى 16.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف محمود عبدهللا سليمان52066 نغرب شيى 41.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف محمود يوسف حسن52067 نغرب شيى 89.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف مصطفن دمحم اسماعيل52068 نغرب شيى 107.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف نادر دمحم صبىح52069 نغرب شيى 82دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف نض السيد دمحم52070 نغرب شيى 64دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف وليد عفيفن فهىم52071 نغرب شيى 57.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ايوسف ياش عامر دمحم52072 نغرب شيى 122.5دمحم متوىل الشعراوى ع بني 

ي صليب52073
 
اابانوب راىمي صفوت شوق نغرب شيى 30.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابانوب عماد عدىل ذىك52074 نغرب شيى 20توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابانوب يوسف جرجس يوسف52075 نغرب شيى 37توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف ابراهيم دمحم المعاز52076 اابراهيم اشر نغرب شيى 130توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف دمحم عبدالفتاح52077 اابراهيم اشر نغرب شيى 2.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم السيد ابراهيم السيد السيىس52078 نغرب شيى 74.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم ايمن دمحم ابراهيم52079 نغرب شيى 83توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم طارق ابراهيم احمد52080 نغرب شيى 20.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم عادل دمحم عبدالفتاح52081 نغرب شيى 20.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم عصام ابراهيم دمحم52082 نغرب شيى 17توفيق الحكيم  ت أ بني 

اابراهيم يحن  ابراهيم السيد52083 نغرب شيى 9.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم حسن52084 نغرب شيى 19.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف عبدالفضيل دمحم عبدالننى52085 ااحمد اشر نغرب شيى 18.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف عبدالواحد يسن مصطفن52086 ااحمد اشر نغرب شيى 24.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف دمحم احمد52087 ااحمد اشر نغرب شيى 22توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52088 ي احمد صالح دمحم الشي 
ااحمد حسنن نغرب شيى 27.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52089 ن احمد عبداللطيف حسي  ااحمد حسي  نغرب شيى 75.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد حمدى هالل موس52090 نغرب شيى 116توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- احمد خالد عبدالحميد مراد 52091 نغرب شيى 64توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد رافت احمد زنباع52092 نغرب شيى 30.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد سعيد عبدالصابر احمد52093 نغرب شيى 78توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- احمد سيد اسماعيل السيد 52094 نغرب شيى 75توفيق الحكيم  ت أ بني 

 عل52095
 
ااحمد سيد شوق نغرب شيى 21.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

52096
 
يف احمد عبدالباق ااحمد شر نغرب شيى 29.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52097 ااحمد صبىحي طه امي  نغرب شيى 14توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي حجازي حجازي52098
ااحمد صالح الدين مرتىصن نغرب شيى 86.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد عادل دمحم عطاالكريم52099 نغرب شيى 101.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد عصام مصطفن راشد عل52100 نغرب شيى 67توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- احمد عمرو مسعد ابراهيم 52101 نغرب شيى 74.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد دمحم ابراهيم ابو زيد52102 نغرب شيى 70توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن ابو بكر52103 ااحمد دمحم امي  نغرب شيى 55توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن دمحم دمحم52104 ااحمد دمحم امي  نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد دمحم حامد دمحم52105 نغرب شيى 126توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد دمحم حمدي دمحم52106 نغرب شيى 118.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد دمحم خليفه سعيد بخيت52107 نغرب شيى 49.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد دمحم سيد دمحم52108 نغرب شيى 111.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي دمحم52109
ااحمد محمود عبدالحليم اللينى نغرب شيى 51توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااحمد يوسف احمد احمد52110 نغرب شيى 105.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف عل احمد عمر52111 اادهم اشر نغرب شيى 22توفيق الحكيم  ت أ بني 

اادهم خالد رفاع عبدالعاىط52112 نغرب شيى 59.5توفيق الحكيم  ت أ بني 



اادهم طارق رمضان اسماعيل52113 نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اادهم دمحم مىح عواد حسن52114 نغرب شيى 96.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اادهم دمحم مصطفن حسن52115 نغرب شيى 2توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااسالم احمد صالح دمحم52116 نغرب شيى 83.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااسالم عبدالخالق فتىح سالم52117 نغرب شيى 107توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااسالم عمرو السيد عبدهللا52118 نغرب شيى 86توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااسالم محسن عثمان ابو زيد52119 نغرب شيى 31توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف اسامه دمحم سعد دمحم52120 ااشر نغرب شيى 97توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف مسعد عادل فهىم متوىل 52121 اسمع- اشر نغرب شيى 91توفيق الحكيم  ت أ بني 

اامي  رافت ناجح زكرى مسعد52122 نغرب شيى 34توفيق الحكيم  ت أ بني 

اامي  سيد احمد عبدالتواب52123 نغرب شيى 89.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اامي  شعبان عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز52124 نغرب شيى 84.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي ثابت بشاي52125
ن
ااندرو رومان نغرب شيى 82توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52126 اانطونيوس جرجس ادورد امي  نغرب شيى 83توفيق الحكيم  ت أ بني 

اانطونيوس دانيال نادى غاىل52127 نغرب شيى 31توفيق الحكيم  ت أ بني 

 غاىل ساىم جرجس52128
ن
اانطونيوس هان نغرب شيى 120توفيق الحكيم  ت أ بني 

اباسم ساىمي حافظ صادق52129 نغرب شيى 41.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابدر سعيد محمود دمحم بدر52130 نغرب شيى 50.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابالل نبيل سيد عبدالمنعم52131 نغرب شيى 36.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابوال شفيق غاىل خليل52132 نغرب شيى 18توفيق الحكيم  ت أ بني 

 عازر بشاى52133
ن
ابيشوى وليد هرن نغرب شيى 70توفيق الحكيم  ت أ بني 

اجاد دمحم عوض هللا عبدالحميد52134 نغرب شيى 105توفيق الحكيم  ت أ بني 

اجمال دمحم احمد سيد52135 نغرب شيى 75.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

احازم حسن مصطفن زىك52136 نغرب شيى 106توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52137 احامد دمحم حامد دمحم شاهي  نغرب شيى 99توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن احمد حسن دمحم52138 نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن خالد دمحم دمحم52139 نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن سيد حسن عبدهللا52140 نغرب شيى !VALUE#توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن دمحم حسن احمد52141 نغرب شيى 79توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن دمحم حسن سيد52142 نغرب شيى 96.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسن دمحم حسن دمحم52143 نغرب شيى 77.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

احسنن دمحم عبدالمنعم يوسف52144 نغرب شيى 65توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن خالد دمحم دمحم52145 احسي  نغرب شيى 58توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن دمحم حسن دمحم52146 احسي  نغرب شيى 87.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

 سعيد52147
ن
اخالد ابراهيم قرن نغرب شيى 96توفيق الحكيم  ت أ بني 

اخالد احمد حمايه اسماعيل52148 نغرب شيى 51توفيق الحكيم  ت أ بني 

اخالد رمضان زىك سيد احمد عطيه52149 نغرب شيى 65توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن محمود52150 اخالد دمحم اسعد حسي  نغرب شيى 70توفيق الحكيم  ت أ بني 

اخالد دمحم شفيق عطيه52151 نغرب شيى 72.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي جودة52152
 
ي ابراهيم دسوق

 
ادسوق نغرب شيى 66.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ارشاد سعيد رشاد عبدالمعط52153 نغرب شيى 111.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ارمضان راىم رمضان عوض52154 نغرب شيى 124توفيق الحكيم  ت أ بني 

 جرجس ثابت جرجس شحاته52155
ن
ارومان نغرب شيى 87.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد احمد السيد محمود52156 نغرب شيى 88.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد عبدالرحمن السيد احمد52157 نغرب شيى 119توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي دمحم52158
ازياد عمرو حسنن نغرب شيى 118توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحميد52159 نغرب شيى 65توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد دمحم عبدالمنىحى زىك52160 نغرب شيى 82.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد دمحم دمحم محمود سليمان52161 نغرب شيى 45توفيق الحكيم  ت أ بني 

ازياد دمحم مصطفن حسن52162 نغرب شيى 24.5توفيق الحكيم  ت أ بني 



ازين دمحم زبن العابدين دمحم52163 نغرب شيى 52توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسامح راىمي عبدالمنعم الجوهرى52164 نغرب شيى 92.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

 عزيز عطيه52165
ن
استيفن هان نغرب شيى 85توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسعد مجدى سعد عثمان عبدالرحمن52166 نغرب شيى !VALUE#توفيق الحكيم  ت أ بني 

ى احمد ابراهيم52167 اسالمه صيى نغرب شيى 19توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيد باسم سيد شاكر ابوالسعود52168 نغرب شيى 74.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيد رضا سيد سليم52169 نغرب شيى 124.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيد سمي  السيد ابراهيم52170 نغرب شيى 41توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيد محمود خميس محمود رفاعي52171 نغرب شيى 97.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيف احمد عبدالرحمن دمحم52172 نغرب شيى 105.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيف الدين دمحم عبدالفتاح دمحم الطاهر بكرى52173 نغرب شيى 137.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي52174
ي جالل عبدالفتاح الزينن اسيف الدين ناجى نغرب شيى 113توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيف امي  دمحم سليمان52175 نغرب شيى 108.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيف حسن احمد حسن52176 نغرب شيى 7توفيق الحكيم  ت أ بني 

اسيف عمرو دمحم احمد52177 نغرب شيى 65.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اشادى دمحم سمي  دمحم52178 نغرب شيى 33.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اشهاب شادي حامد دمحم52179 نغرب شيى 54.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ى فهيم صليب52180 ى عدىل صيى اصيى نغرب شيى 34توفيق الحكيم  ت أ بني 

اصالح الدين دمحم صالح رضوان احمد52181 نغرب شيى 129توفيق الحكيم  ت أ بني 

اطارق دمحم حامد احمد52182 نغرب شيى 39.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

 عبدالفتاح ابوطالب52183
ن
اطارق هان نغرب شيى 66توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن احمد ابراهيم منصور منصور52184 نغرب شيى 61.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن احمد السيد عبدربة52185 نغرب شيى 58.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن نارص52186 اعبدالرحمن احمد صالح حسي  نغرب شيى 93.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن المغاورى بكرى المغاورى52187 نغرب شيى 52توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن دعا حافظ يوسف52188 نغرب شيى 81توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن فهىم عبدالعزيز مصطفن52189 نغرب شيى 56توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالحكيم عبدالوهاب52190 نغرب شيى 135.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالفضيل دمحم52191 نغرب شيى 96توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن محمود صالح محمود52192 نغرب شيى 35توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالرحمن مصطفن دمحم السيد السيد52193 نغرب شيى 36.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالروؤف دمحم عبدالرؤف دمحم52194 نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالسميع دمحم السيد السيد52195 نغرب شيى 41.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدالعزيز محمود عبدالعزيز محمود52196 نغرب شيى 89توفيق الحكيم  ت أ بني 

يف52197 اعبدالغنن دمحم ابو كامل مصطفن الشر نغرب شيى 119.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا احمد عبدهللا حسن52198 نغرب شيى 25.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن تهاىم مصطفن52199 اعبدهللا حسي  نغرب شيى 64توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا صابر سيد عوض محسب52200 نغرب شيى 28.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا عمرو دمحم دمحم52201 نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا دمحم حامد احمد52202 نغرب شيى 34.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا دمحم حامد عبدالهادى52203 نغرب شيى 52.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعبدهللا وائل علي محمود52204 نغرب شيى 56.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعزت ايمن عل رمزى52205 نغرب شيى 23توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعصام سعيد مصطفن درويش52206 نغرب شيى 38توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعصام دمحم شندى نبوى شندى52207 نغرب شيى 80.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعل ايمن البيل عل محجوب52208 نغرب شيى 77.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعل دمحم عل سالمة عثمان52209 نغرب شيى 95توفيق الحكيم  ت أ بني 

 حسن سيد حسن52210
ن
اعل هان نغرب شيى 57توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعماد الدين دمحم سعودى احمد دمحم52211 نغرب شيى 32.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امنقطع- عمار السيد عبدالموجود دمحم 52212 نغرب شيى 36.5توفيق الحكيم  ت أ بني 



اعمار حسن مكرم حسن52213 نغرب شيى 5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمار عالء مختار دمحم52214 نغرب شيى 109.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر احمد خليل عبدهللا خليل52215 نغرب شيى 100.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر خالد عبدالعليم احمد حماد52216 نغرب شيى 53توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر خالد محن  الدين عبدالحميد52217 نغرب شيى 43.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي52218
اعمر صابر عبدالسالم يوسف عفيفن نغرب شيى 91توفيق الحكيم  ت أ بني 

ى دمحم عالم52219 اعمر صيى نغرب شيى 52.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر عالء مختار دمحم52220 نغرب شيى 100توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر عماد السيد احمد52221 نغرب شيى 67توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن عامر52222 اعمر دمحم مختار حسي  نغرب شيى 42توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن احمد52223 اعمر محمود السيد حسي  نغرب شيى 126.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر موس سيد عبدالمجيد عبدالمنعم52224 نغرب شيى 111توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر نبيل كمال عبدهللا52225 نغرب شيى 37.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمر ياش سعيد عبدالكريم52226 نغرب شيى 23.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمرو احمد عل دمحم دمحم52227 نغرب شيى 92توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمرو خالد سيد عبدالفتاح52228 نغرب شيى 61توفيق الحكيم  ت أ بني 

اعمرو خالد فتىح عفيفن ابراهيم52229 نغرب شيى 132توفيق الحكيم  ت أ بني 

افادى ميالد عزىم عوض شنوده52230 نغرب شيى 33توفيق الحكيم  ت أ بني 

افارس امي  دمحم سليمان52231 نغرب شيى 107.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- فارس عمر سالم احمد 52232 نغرب شيى 91.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

افارس عمرو عطيه سلطان سليمان52233 نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

افتىح سامح فتىح رمضان52234 نغرب شيى 69توفيق الحكيم  ت أ بني 

افتىحي عصام فتىحي علي52235 نغرب شيى 58.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

افتىحي عماره فتىحي حسن52236 نغرب شيى 32.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اكامل البدرى كامل عبداللطيف52237 نغرب شيى 6.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- كريم امام دمحم امام ابو زيد 52238 نغرب شيى 78توفيق الحكيم  ت أ بني 

اكريم رضا دمحم دمحم عل52239 نغرب شيى 112توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- كريم سعد عل محمود مصطفن 52240 نغرب شيى 69.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اكريم دمحم ابراهيم حسن52241 نغرب شيى 69توفيق الحكيم  ت أ بني 

امازن احمد سعيد علي52242 نغرب شيى 55.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

وك52243 امازن ايمن كمال ميى نغرب شيى 107توفيق الحكيم  ت أ بني 

امازن سعيد عبدالغنن دمحم52244 نغرب شيى 6توفيق الحكيم  ت أ بني 

امازن سيد عبدالصبور احمد52245 نغرب شيى 64توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52246 امازن دمحم عزىم ياسي  نغرب شيى 98.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امازن دمحم فتىحي المتوىلي52247 نغرب شيى 101توفيق الحكيم  ت أ بني 

امازن دمحم دمحم رشاد ابراهيم52248 نغرب شيى 120توفيق الحكيم  ت أ بني 

امالك خالد مالك السيد52249 نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

اماهر عيد دمحم عبدربة52250 نغرب شيى 38.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امايكل جمال صبىح ثابت سويحه52251 نغرب شيى 82.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امجدى دمحم عبدالوهاب عل متوىل52252 نغرب شيى 43توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52253 ن زىك حساني  ادمحم احمد حساني  نغرب شيى 82.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم احمد سعيد عبدالسميع52254 نغرب شيى 117توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم احمد دمحم قاسم52255 نغرب شيى 80توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم احمد محمود احمد عبدالسالم52256 نغرب شيى 101توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم احمد محمود عبده52257 نغرب شيى 84توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم احمد مىح الدين حسن52258 نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم اسامه حافظ عباس52259 نغرب شيى 67.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف عبدالحليم عبدالعزيز دمحم52260 ادمحم اشر نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

52261
 
ف دمحم عراق ادمحم اشر نغرب شيى 56توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن مختار عبدالعزيز حسن52262 ادمحم امي  نغرب شيى 107.5توفيق الحكيم  ت أ بني 



ادمحم حازم عبدالخالق عبدالقادر السيد52263 نغرب شيى 108.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم حسن فؤاد حسن52264 نغرب شيى 113.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم حسن مكرم حسن52265 نغرب شيى 59توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم حماده مغاوري ابراهيم52266 نغرب شيى 64.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم حمدى ربيع عبدالحفيظ52267 نغرب شيى 25.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم ساىمي عبدربه ابو زيد52268 نغرب شيى 129توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم سعيد دمحم طه52269 نغرب شيى 129.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم سيد شفيق جمعة52270 نغرب شيى 58.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم سيد دمحم سيد52271 نغرب شيى 111.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي عبدالرحمن52272
ي عبدالغنن ادمحم صيى نغرب شيى 86توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم صفوت علي عبدالعاىطي حمدون52273 نغرب شيى 101توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- دمحم عبدالحكيم عض خفاجة عض 52274 نغرب شيى 71توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم عبدالرحيم متوىلي عبدالرحيم52275 نغرب شيى 41.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- دمحم عبدالعليم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 52276 نغرب شيى 76.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

52277
ن
ق ادمحم عبدالهادى دمحم حاج شر نغرب شيى 38توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي السيد52278
 
ادمحم عصام ابراهيم الدسوق نغرب شيى 52.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم عل عل ابوالعزم52279 نغرب شيى 26توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم عيد عبدالواحد سيد عبدالواحد52280 نغرب شيى 28توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن خليل52281 ادمحم فريد حسي  نغرب شيى 96.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم محمود احمد عبدالجواد52282 نغرب شيى 98.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم محمود عبدالمحسن احمد مدكور52283 نغرب شيى 24توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم مصطفن عبدالحميد درويش52284 نغرب شيى 99.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم مصطفن دمحم مصطفن52285 نغرب شيى 45.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي فؤاد محمود 52286
احرىك- دمحم مصطفن نغرب شيى 80توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم نارص عبدالحكيم عبدالقادر ابراهيم52287 نغرب شيى 49توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم نبيل سيد عبدالمنعم52288 نغرب شيى 53توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم وليد انور دمحم52289 نغرب شيى 30توفيق الحكيم  ت أ بني 

ادمحم ياش سعيد عبدالكريم عزقالن52290 نغرب شيى 27توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي52291
ن عفيفن ادمحم يىحي حسي  نغرب شيى 36توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود احمد عبدالفتاح محمودالمتعب52292 نغرب شيى 65توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود حامد صالح حامد52293 نغرب شيى 127توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52294 ن كامل امي  امحمود حسي  نغرب شيى 9.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

 محمود علي52295
امحمود سمي  العي  نغرب شيى 76توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود سمي  دمحم غانم52296 نغرب شيى 63توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود عبدالحكيم عبدالخالق عثمان52297 نغرب شيى 77.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود دمحم جمعة عبدالفتاح52298 نغرب شيى 98.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود دمحم عبدالحميد محمود52299 نغرب شيى 6.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امحمود دمحم محمود محمود52300 نغرب شيى 113توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن عامر52301 امحمود دمحم مختار حسي  نغرب شيى 59.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن 52302 ابسيطه- محمود دمحم نور الدين سيد حسييى نغرب شيى 56.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن سيد 52303 ابسيطه- مروان سيد حسي  نغرب شيى 69.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امروان ماهر فهىم دمحم قابيل52304 نغرب شيى 55.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امروان دمحم السيد ابراهيم بدوي52305 نغرب شيى 96توفيق الحكيم  ت أ بني 

امروان دمحم علي عبدالعزيز52306 نغرب شيى 48توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- مروان وليد عالم احمد 52307 نغرب شيى 59توفيق الحكيم  ت أ بني 

امصطفن احمد احمد احمد عل52308 نغرب شيى 87.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

 احمد صالح عبدالننى52309
امصطفن نغرب شيى 17.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امصطفن سالم سيد دمحمين52310 نغرب شيى 43.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ي سعيد حامد52311
ن
امصطفن سيد قرن نغرب شيى 51توفيق الحكيم  ت أ بني 

امصطفن هشام مصطفن عبدالقادر52312 نغرب شيى 27توفيق الحكيم  ت أ بني 



امعاذ احمد عبدالحليم شاكر52313 نغرب شيى 114توفيق الحكيم  ت أ بني 

امكسيموس ايهاب ماهر اسكندر52314 نغرب شيى 54.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ف منصور محمود52315 امنصور اشر نغرب شيى 54توفيق الحكيم  ت أ بني 

امهند اسامه عبدالحكم عل رغوان52316 نغرب شيى 116.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

امهند محمود عبدالمنعم حسن52317 نغرب شيى 121.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اموسي سامح فايز موسي52318 نغرب شيى 109توفيق الحكيم  ت أ بني 

امؤمن سيد علي سيد52319 نغرب شيى 110.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

بال52320 امينا اسكندر ميخائيل ميخائيل غي  نغرب شيى 128توفيق الحكيم  ت أ بني 

52321
 
 سناده شوق

ن
امينا هان نغرب شيى 105توفيق الحكيم  ت أ بني 

انادر احمد مسعد اصالن الساجي52322 نغرب شيى 74توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- نورالدين خالد سعيد احمد 52323 نغرب شيى 78.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اهشام عادل سعيد محمود عمر52324 نغرب شيى 97توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52325 اهيثم سيد دمحم حسني  نغرب شيى 49.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن جمال حمدى السيد52326 اياسي  نغرب شيى 123.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن خالد عبدالمنعم حسن52327 اياسي  نغرب شيى 113توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن دمحم عرفه سعدالدين عطيه52328 اياسي  نغرب شيى 104توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف ابراهيم جمال ابراهيم52329 نغرب شيى 88توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن52330 ايوسف احمد حسن السيد حسي  نغرب شيى 98توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف احمد حسن دمحمي درويش52331 نغرب شيى 70توفيق الحكيم  ت أ بني 

ابسيطه- يوسف احمد فتىح سيد 52332 نغرب شيى 87توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف احمد دمحم محمود52333 نغرب شيى 91.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن ابراهيم عطية52334 ايوسف ايمن امي  نغرب شيى 94توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف جمال دمحم ابراهيم52335 نغرب شيى 77توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف حسن عبدالوهاب حسن علي52336 نغرب شيى 48توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف راىمي راتب منصور يوسف52337 نغرب شيى 31توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف رزق سيد احمد52338 نغرب شيى 49توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف رمضان دمحم الهادى عجىم دمحم52339 نغرب شيى 4.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف زىك دمحم زىك بيوىم52340 نغرب شيى 88توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف سامح السيد احمد52341 نغرب شيى 64توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف سعيد عبدالغنن دمحم52342 نغرب شيى 33.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

يف جمال السيد دمحم52343 ايوسف شر نغرب شيى 66توفيق الحكيم  ت أ بني 

يف يوسف دمحم52344 ايوسف شر نغرب شيى 82توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عامر عبدالعزيز دمحم52345 نغرب شيى 40.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عزالدين غنيم الشافع52346 نغرب شيى 103.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عصام جوده جمعه سالمه52347 نغرب شيى 127.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عماد احمد ابراهيم52348 نغرب شيى 62.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عماد سعد دمحم52349 نغرب شيى 66.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف عيد فكري عزيز52350 نغرب شيى 25توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم احمد عبدالمنعم دمحم52351 نغرب شيى 117.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم احمد يوسف52352 نغرب شيى 71.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم السيد السيد52353 نغرب شيى 61.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم شعبان محمود52354 نغرب شيى 130توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم عبدالفتاح السيد52355 نغرب شيى 102توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف دمحم دمحم خليل52356 نغرب شيى 58توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف محمود زايد احمد شقرة52357 نغرب شيى 83توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف محمود عبدهللا خضن52358 نغرب شيى 91توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف مصطفن فتىح اسماعيل52359 نغرب شيى 100توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن 52360 ي كمال عباس حساني 
ن
ابسيطه- يوسف هان نغرب شيى 84.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ايوسف ياش دمحم حسن خميس52361 نغرب شيى 120توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااشاء ابراهيم عبدالسميع جابر حسن52362 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 112شيى



ااشاء احمد الحسينن احمد52363 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 14شيى

ف صابر خليل52364 ااشاء اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 108.5شيى

ااسماء اسامه احمد عبدالجليل عمر52365 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 133شيى

قت دمحم سيد عبدالمجيد52366 ااشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 90شيى

ه ابراهيم حسن عبدالعزيز52367 اامي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 117شيى

ه طه حسن عبدالحميد52368 اامي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122.5شيى

اايرينن اميل صابر سليمان52369 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 85شيى

 جورج نظي  عبدالسيد52370
اايفن ا الخيمة ع بناتغرب شيى 106شيى

اايمان احمد حلىمي عوض52371 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 129.5شيى

اايه احمد الحسينن احمد52372 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 17.5شيى

اايه جمال حسن عبدالعزيز حسن52373 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 79شيى

52374
 
ابدريه سيد عني  دمحم عراق ا الخيمة ع بناتغرب شيى 48.5شيى

ابسمله ابراهيم دمحم حلىمي52375 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 133شيى

ف عبدالغنن احمد عل52376 ابسمله اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 35شيى

ابسمله عادل فخرالدين السيد52377 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 76شيى

ابسمله عبدالنارص دمحم عل52378 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 43شيى

ابسمله دمحم جمال عبدالعزيز52379 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 74شيى

ابسيطه- بسمله دمحم فتىحي عبدالمجيد 52380 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 90شيى

ن52381 ابسنت ايمن ابو شيع امي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 74.5شيى

اتف  خالد دمحم السباع52382 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 111شيى

ن52383 اجانا نارص دمحم امي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 125شيى

اجميله خالد السيد دمحم عل52384 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 91.5شيى

اجنا دمحم عبداللطيف دمحم دمحم52385 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122.5شيى

اجنه احمد دمحم احمد الجوهري52386 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 134.5شيى

اجنه اسامه سيد خليل عواد52387 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 97.5شيى

اجنه دمحم موس ابراهيم52388 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 106.5شيى

اجنن احمد ابوالنض عبدالغفار52389 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 116شيى

اجنن عبدالحليم ابراهيم فرحات52390 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 120شيى

ف عبدهللا عبدالفتاح52391 احبيبه اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 91.5شيى

احبيبه امام عبدالخالق امام ابراهيم52392 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 91.5شيى

احبيبه سالمة سالمة دمحم52393 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 97.5شيى

احبيبه سيد عطيه عبدالفتاح سيد52394 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 71.5شيى

ن52395 احبيبه طارق صابر امي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 45.5شيى

احبيبه عالء عبداللطيف فؤاد52396 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 69شيى

احبيبه عمر ابراهيم عمر سيد52397 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 64.5شيى

احبيبه مجدي سيد حب الدين52398 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 87شيى

احبيبه دمحم الرونى السيد52399 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 81.5شيى

احبيبه دمحم حسن سيد دمحم52400 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 80شيى

احبيبه دمحم سيد محروس حنفن52401 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 110.5شيى

احسناء اسامه محمود عامر ابراهيم52402 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 133شيى

52403
ن
احياء عمر محمود عبدالشاق ا الخيمة ع بناتغرب شيى 124شيى

اخديجه خالد محمود سيد52404 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 69.5شيى

ن كريم ابو بكر احمد52405 ادرمي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 58شيى

ف عيىس مصطفن52406 ادينا اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 99.5شيى

ارانيا دمحم مكرم حسن52407 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 59.5شيى

ارحمه رافت صابر دمحم عبدالخالق52408 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 91.5شيى

ارحمه عبدالعظيم محمود عبدالعظيم52409 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 105.5شيى

ارضوى احمد عبدالرحمن السيد52410 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 99شيى

ي عبدالحميد احمد52411 ارضوى صيى ا الخيمة ع بناتغرب شيى 123شيى

ارضوى كمال دمحم عبدالفتاح52412 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 108شيى



ارنا الشحات احمد الشحات دمحم52413 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 62شيى

اروان سمي  فؤاد عبدالشكور ابراهيم52414 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 128.5شيى

اروان دمحم سمي  نض52415 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 84شيى

اروضه بهاء عبدالرحيم عبدالمجيد52416 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 109شيى

اروضه ماجد مصطفن عطاهللا52417 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 126شيى

ن52418 اروقيه احمد عبدالرحمن السيد حساني  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 91.5شيى

اريهام محسن عبدهللا عبدالعزيز52419 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 115.5شيى

ازينب عل دمحم حسن عل52420 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 83شيى

ازينب دمحم احمد عبدالعظيم52421 ا الخيمة ع بناتغرب شيى !VALUE#شيى

اسما رضا سيد محمود دمحم52422 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122شيى

اسما عبدالحليم ابراهيم فرحات52423 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 114شيى

اسماح سعيد فتىحي السيد52424 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 38شيى

ابسيطه- سندس احمد حمدي ابراهيم 52425 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 70شيى

اسندس احمد عبدهللا دمحم52426 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 109.5شيى

اسهي  دمحم احمد ابوالمعاىط52427 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 62.5شيى

وق ابراهيم حسنن عل مىك52428 اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 52.5شيى

ف محمود محمود52429 وق اشر اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 29شيى

وق ماهر سيد سيد احمد52430 اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 104.5شيى

وق وليد بكر محمود52431 اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى !VALUE#شيى

اشمس خالد دمحم عبدالحليم52432 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 114.5شيى

اشمس دمحم شعبان السيد عثمان52433 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 104.5شيى

اشهد خالد شحاته عبدهللا52434 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122شيى

اشهد عبدالنارص دمحم عل52435 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 54.5شيى

اشهد دمحم عبدالحافظ دمحم52436 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 97.5شيى

 سمي  سعد52437
ن
اضىح هان ا الخيمة ع بناتغرب شيى 124.5شيى

اعال عصام عالم عيد عبدالخالق52438 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 136شيى

افاطمه عاطف دمحم دمحم52439 ا الخيمة ع بناتغرب شيى !VALUE#شيى

افاطمه فتىحي احمد دمحم52440 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 54.5شيى

افاطمه دمحم فريد مصطفن52441 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 88شيى

افرحه عامر ابوزيد ابوزيد السيد52442 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 130شيى

ف يوسف حسن عنيى52443 افريده اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 33.5شيى

افوزيه ممدوح جالل حسن صالح52444 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122شيى

امادونا شنوده خلف عزيز52445 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 125.5شيى

امادونا مدحت سمي  برسوم52446 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 130.5شيى

ف دمحم رضا دمحم52447 امريم اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122.5شيى

امريم سعيد ابراهيم عطيه دمحم52448 ا الخيمة ع بناتغرب شيى !VALUE#شيى

امريم سيد عالم ابوزيد عالم52449 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 120شيى

امريم دمحم ابراهيم السيد52450 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 44.5شيى

امريم دمحم فتىح دمحم موس52451 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 56.5شيى

امريم وليد حسن شكرى52452 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 105شيى

امريم وليد سعيد احمد52453 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 95شيى

املك ابراهيم عيىس دمحم52454 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 99.5شيى

املك احمد رمضان ابراهيم52455 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 44.5شيى

املك عصام دمحم عبداللطيف52456 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 44.5شيى

ابسيطه- ملك دمحم بكر دمحم 52457 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 93.5شيى

املك دمحم سالم اسماعيل52458 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 116.5شيى

املك دمحم قناوي ربيع52459 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 34.5شيى

املك دمحم دمحم عبدالعظيم52460 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 101.5شيى

املك مصطفن السعيد عل السعيد52461 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 112شيى

املك مصطفن دمحم احمد52462 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 135.5شيى



امنة هللا رشدى دمحم عل52463 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 82شيى

 عبدالعزيز مصطفن52464
 
امنة هللا شوق ا الخيمة ع بناتغرب شيى 84.5شيى

ن52465 امنة هللا طارق صابر امي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 39شيى

امنة هللا دمحم عبدالعزيز مرسي52466 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 114شيى

امنه ساىم سيد محمود العسال52467 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 32شيى

ابسيطه- منه دمحم سعيد حسن ابراهيم 52468 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 88شيى

ف دمحم دمحم52469 امنن اشر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 88شيى

اىم منصور حسن سالم متوىل52470 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 87شيى

اندى احمد دمحم حسنن حسن52471 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 88شيى

انعمه صالح عاطف عبدالرحمن52472 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 83شيى

انغم لطفن احمد عمر52473 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 125.5شيى

انوال احمد احمد النحاس52474 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 55شيى

انوال خالد عبدهللا عبدالمعط52475 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 97.5شيى

انور احمد سليم دمحم52476 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 113شيى

انور احمد عمر دمحم ازهري52477 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 125.5شيى

انور الهدي دمحم احمد دمحم عل52478 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 105.5شيى

انور عبدالعزيز احمد عيون52479 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 59شيى

 حسن دمحم احمد52480
ن
انورين هان ا الخيمة ع بناتغرب شيى 87شيى

ن طارق طاهر عباس السيد52481 مي  اني  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 122.5شيى

ه دمحم مختار عيد ابراهيم52482 اني  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 52.5شيى

اهاجر حافظ ابراهيم حافظ52483 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 112.5شيى

اهاجر محمود كامل دمحم يعقوب52484 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 80شيى

اهبه عمرو دمحم ابراهيم52485 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 92.5شيى

ن شعراوى52486 اهدى محمود عل حسي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 41.5شيى

اهدير عماد دمحم محمود52487 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 131.5شيى

اهمسه رضا صالح دمحم غراب52488 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 115شيى

اهنا سعد ابراهيم عبدالحكيم52489 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 89شيى

اهنا فرج دمحم عبدالسالم52490 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 108.5شيى

اهنا دمحم حامد احمد52491 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 121.5شيى

اوعد عيد عباس فرج موس52492 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 57شيى

يف طلبه عبدالعال52493 ايارا شر ا الخيمة ع بناتغرب شيى !VALUE#شيى

ن دمحم احمد عبدالمعط52494 اياسمي  ا الخيمة ع بناتغرب شيى 56شيى

ااشاء ابراهيم محمود عبدالمحسن محمود52495 قاوية ع بناتغرب شيى 99.5الشر

ااشاء سعيد عكاشة عل52496 قاوية ع بناتغرب شيى 110.5الشر

ااسماء ابراهيم صادق ابراهيم52497 قاوية ع بناتغرب شيى 119.5الشر

قت سيد حسن سيد عمر52498 ااشر قاوية ع بناتغرب شيى 123.5الشر

ااالء ابراهيم احمد ابراهيم عل52499 قاوية ع بناتغرب شيى 123.5الشر

ن احمد دمحم عبدربه 52500 ابسيطه- االء حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 73الشر

ن عبدالرازق 52501 ابسيطه- االء عبدالرازق حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 85الشر

ااالء دمحم سيد سيد52502 قاوية ع بناتغرب شيى 89.5الشر

ااالء منتض عل احمد52503 قاوية ع بناتغرب شيى 80الشر

ااميمه رافت محمود حامد احمد52504 قاوية ع بناتغرب شيى 99.5الشر

اامينه ساىم جابر محمود اسماعيل52505 قاوية ع بناتغرب شيى 39الشر

اامينه مصطفن احمد دمحم52506 قاوية ع بناتغرب شيى 91الشر

اايمان عبدالننى الشحات دمحم52507 قاوية ع بناتغرب شيى 109الشر

ن52508 اايه ابراهيم دمحم محمود حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 115.5الشر

اايه حسام سعد الدين دمحم52509 قاوية ع بناتغرب شيى 100.5الشر

اايه طارق عبدالفتاح بيوىم شحاته52510 قاوية ع بناتغرب شيى 96.5الشر

اايه مجدى رضا لبيب52511 قاوية ع بناتغرب شيى 105الشر

ابسمله احمد سيد دمحم احمد52512 قاوية ع بناتغرب شيى 124.5الشر



ن دمحم52513 ابسمله احمد عبدالدايم حسني  قاوية ع بناتغرب شيى 126.5الشر

ابسمله ايهاب ابراهيم سيد52514 قاوية ع بناتغرب شيى 91.5الشر

ابسمله حسام السيد شفيق ابراهيم52515 قاوية ع بناتغرب شيى 109الشر

ن عل52516 ن صبىح حسي  ابسمله حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 107الشر

ي52517
ابسمله راىمي دمحم دمحم عبدالغنن قاوية ع بناتغرب شيى 116.5الشر

ابسمله رمضان فؤاد علي دمحم الزعلوك52518 قاوية ع بناتغرب شيى 130الشر

ابسمله سيد ابراهيم سيد جاد52519 قاوية ع بناتغرب شيى 125الشر

ابسمله عبدالعزيز قطب دمحم52520 قاوية ع بناتغرب شيى 109.5الشر

ابسمله عماد سيد قاسم دمحم52521 قاوية ع بناتغرب شيى 26.5الشر

ابسمله دمحم احمد عبدالقادر52522 قاوية ع بناتغرب شيى 114الشر

ابسمله دمحم جمال عطية دمحم52523 قاوية ع بناتغرب شيى 127.5الشر

ابسمله دمحم سيد احمد عبدهللا مصطفن52524 قاوية ع بناتغرب شيى 119الشر

ابسمله دمحم عيد دمحم السيد52525 قاوية ع بناتغرب شيى 122.5الشر

ابسمله دمحم هاشم هاشم عل52526 قاوية ع بناتغرب شيى 116الشر

ابسمله مصطفن عبدالرؤوف عبدالحافظ52527 قاوية ع بناتغرب شيى 122.5الشر

ابسمله ممدوح عبدالعزيز الشيخ مصطفن52528 قاوية ع بناتغرب شيى 120.5الشر

ابسمله ناجى عبدالحميد محمود دمحم52529 قاوية ع بناتغرب شيى 90.5الشر

ن احمد52530 ابسمله هشام عادل امي  قاوية ع بناتغرب شيى 127.5الشر

ابسمله يىح فتىح دمحم الجمل52531 قاوية ع بناتغرب شيى 115الشر

اتيسي  صالح خليل خليل52532 قاوية ع بناتغرب شيى 53الشر

اثريا دمحم عادل فاروق52533 قاوية ع بناتغرب شيى 117الشر

اجانا خالد فاروق عل السيد النشانى52534 قاوية ع بناتغرب شيى 128الشر

ن52535 اجماالت حسن احمد حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 96الشر

اجميله دمحم سيد احمد مهدى سيد احمد52536 قاوية ع بناتغرب شيى 113.5الشر

ابسيطه- جنا دمحم جالل الدين الجباىل العبد 52537 قاوية ع بناتغرب شيى 101.5الشر

اجنا وائل عبدالغفار عبدربه متوىل52538 قاوية ع بناتغرب شيى 112.5الشر

اجنه دمحم زكريا عبدالمنعم52539 قاوية ع بناتغرب شيى 134الشر

اجنه دمحم كمال محمود هاشم52540 قاوية ع بناتغرب شيى 134الشر

ي ابراهيم 52541
ابسيطه- جنن ابوشيع عفيفن قاوية ع بناتغرب شيى 103الشر

اجنن السيد شعبان عزب مرس52542 قاوية ع بناتغرب شيى 131.5الشر

اجنن خالد الدرديرى احمد سالم52543 قاوية ع بناتغرب شيى 101الشر

اجنن دمحم محب السيد حسن52544 قاوية ع بناتغرب شيى 117الشر

اجنن ياش عبدالعزيز فرج مندور52545 قاوية ع بناتغرب شيى 131الشر

اجنن يىح دمحم ابراهيم52546 قاوية ع بناتغرب شيى 68.5الشر

اجورى دمحم انور دمحم52547 قاوية ع بناتغرب شيى 113.5الشر

اجومانه ايهاب عبدالواحد حسن52548 قاوية ع بناتغرب شيى 107الشر

احبيبه احمد عبدهللا محمود عيسوى52549 قاوية ع بناتغرب شيى 129.5الشر

احبيبه احمد محروس سليمان محروس52550 قاوية ع بناتغرب شيى 124.5الشر

احبيبه احمد دمحم احمد سيد راشد52551 قاوية ع بناتغرب شيى 107.5الشر

احبيبه احمد دمحم السيد بكر52552 قاوية ع بناتغرب شيى 41.5الشر

احبيبه احمد دمحم عوده فرج52553 قاوية ع بناتغرب شيى 107الشر

ف عبدالعزيز يىحي 52554 اسمع- حبيبه اشر قاوية ع بناتغرب شيى 92.5الشر

احبيبه ايهاب سمي  دمحم العمدى52555 قاوية ع بناتغرب شيى 94الشر

احبيبه سيد قطب عبدالحميد52556 قاوية ع بناتغرب شيى 102الشر

احبيبه عادل سعيد شوربىحى عبدالمقصود52557 قاوية ع بناتغرب شيى !VALUE#الشر

احبيبه عصام حسن صبىح منصور52558 قاوية ع بناتغرب شيى 72.5الشر

ي صابر52559
ي عبدالسالم عفيفن

احبيبه عفيفن قاوية ع بناتغرب شيى 55.5الشر

احبيبه دمحم عيد عبدالغنن رفاع52560 قاوية ع بناتغرب شيى 44.5الشر

احبيبه وليد احمد فؤاد عبدالحكيم المرس52561 قاوية ع بناتغرب شيى 84الشر

احال احمد فتىح عبدالحميد رسالن52562 قاوية ع بناتغرب شيى 117.5الشر



ن خالد دمحم عبدالعظيم جبل52563 احني  قاوية ع بناتغرب شيى 122الشر

ن دمحم فؤاد سعد52564 احني  قاوية ع بناتغرب شيى 84الشر

احوريه رافت عبدالماجد عل سليمان52565 قاوية ع بناتغرب شيى 67الشر

ادعاء عادل ابراهيم محمود حمدهللا52566 قاوية ع بناتغرب شيى 100الشر

ادعاء محمود رجب عزب ابراهيم52567 قاوية ع بناتغرب شيى 105.5الشر

ادميانه عزيز فؤاد عزيز اسعد52568 قاوية ع بناتغرب شيى 86.5الشر

ادنيا صابر دمحم صالح52569 قاوية ع بناتغرب شيى !VALUE#الشر

ادينا ابراهيم محمود ابراهيم52570 قاوية ع بناتغرب شيى 104.5الشر

ف52571 ارحمه ابراهيم موس دمحم شر قاوية ع بناتغرب شيى 52.5الشر

ارحمه دمحم دمحم السيد خليل52572 قاوية ع بناتغرب شيى 84.5الشر

ارحمه ياش محمود حسن52573 قاوية ع بناتغرب شيى 128الشر

ارحمه يشى عبدالحميد سيد عماره52574 قاوية ع بناتغرب شيى 47الشر

ارشا عبدالغنن دمحم بديع دمحم52575 قاوية ع بناتغرب شيى 103الشر

ارضوى خالد محمود محمود ابراهيم52576 قاوية ع بناتغرب شيى 63الشر

ابسيطه- رقيه رفعت احمد عواد عويس 52577 قاوية ع بناتغرب شيى 74الشر

ارقيه فايز فتىح دمحم السيد52578 قاوية ع بناتغرب شيى 58الشر

ارهف دمحم عبدهللا عبدالغنن عبدهللا52579 قاوية ع بناتغرب شيى 78الشر

اروان خالد عبدالرحمن مصيلىح احمد52580 قاوية ع بناتغرب شيى 100.5الشر

 رجب دمحم السعيد52581
ن
اروان هان قاوية ع بناتغرب شيى 101الشر

اروان يحن  دمحم حلىم52582 قاوية ع بناتغرب شيى 104.5الشر

ارودينا احمد عبدالرازق عبدالسالم52583 قاوية ع بناتغرب شيى 102الشر

اروفيدا ايمن محمود عبدالعظيم الدغيدى52584 قاوية ع بناتغرب شيى 124.5الشر

اروفيده فرج بعه بخيت52585 قاوية ع بناتغرب شيى 122الشر

اريتاج حسن يوسف دمحم السيد52586 قاوية ع بناتغرب شيى 120.5الشر

اريهام عبدالغنن ابو بكر دمحم عل52587 قاوية ع بناتغرب شيى 86.5الشر

اريهام دمحم احمد طه عبدهللا52588 قاوية ع بناتغرب شيى 98.5الشر

ازينب عيىس فوزى دمحم عيىس52589 قاوية ع بناتغرب شيى 101.5الشر

اساره حمدى دمحم سيد ابو النض52590 قاوية ع بناتغرب شيى 113الشر

اساره سعيد ابوالحديد دمحم عبدالحليم52591 قاوية ع بناتغرب شيى 119.5الشر

اساره طلبه عبدالحميد عبدالسالم52592 قاوية ع بناتغرب شيى 63الشر

ف52593 اساره دمحم عبدالعزيز حافظ مشر قاوية ع بناتغرب شيى 71الشر

اسلسبيل سعيد عبدالحق عل السيد52594 قاوية ع بناتغرب شيى 96الشر

اسلسبيل دمحم سيد عبدالوهاب سيد52595 قاوية ع بناتغرب شيى 65.5الشر

اسلىم ابراهيم سالم دمحم داهش52596 قاوية ع بناتغرب شيى 35.5الشر

يد طعيمة52597 ن اسلىم احمد مجدى ابو الي  قاوية ع بناتغرب شيى 117الشر

اسلىم ايمن عبيد محمود سليم52598 قاوية ع بناتغرب شيى 119الشر

اسلىم جمال ابو الفتوح دمحم عبدالرحمن52599 قاوية ع بناتغرب شيى 120.5الشر

ن52600 ن عطا هللا خليل ابوليى اسلىم حسني  قاوية ع بناتغرب شيى 119.5الشر

اسلىم سيد عل سيد عل52601 قاوية ع بناتغرب شيى 110الشر

اسلىم عماد حمدى عبدالعزيز بركات52602 قاوية ع بناتغرب شيى 130الشر

اسلىم دمحم اسماعيل دمحم52603 قاوية ع بناتغرب شيى 125.5الشر

52604
 
 عبدالعزيز سيد دسوق

ن
اسلىم هان قاوية ع بناتغرب شيى 120.5الشر

اسلىم وليد جمال ابو الغيط عيد52605 قاوية ع بناتغرب شيى 126الشر

اسما ايمن دمحم شوكت دمحم52606 قاوية ع بناتغرب شيى 119.5الشر

اسما سمي  عبداللطيف حامد عبداللطيف52607 قاوية ع بناتغرب شيى 79الشر

اسما وليد عل مجاور سعيد52608 قاوية ع بناتغرب شيى 83.5الشر

اسميه احمد ابراهيم دمحم سعيد52609 قاوية ع بناتغرب شيى 111.5الشر

اسندس حاتم مصطفن السيد عل52610 قاوية ع بناتغرب شيى 92.5الشر

اسندس خالد صالح دمحم52611 قاوية ع بناتغرب شيى 76.5الشر

اسهي  دمحم محمود عبدالوهاب52612 قاوية ع بناتغرب شيى 79الشر



اسهيله احمد عبدالرحمن سيد ابراهيم52613 قاوية ع بناتغرب شيى 110الشر

ي سليمان ابوحدايه52614
اسهيله سليمان مصطفن قاوية ع بناتغرب شيى 133.5الشر

اسيده نور عبدالمالك عبدالكريم52615 قاوية ع بناتغرب شيى 73.5الشر

اشاهنده عبدالننى عبدالحميد عبدالسالم رحيم52616 قاوية ع بناتغرب شيى 91الشر

اشذى عاطف كمال عيدالىح عبدالرؤف52617 قاوية ع بناتغرب شيى 127.5الشر

وق سيد سعيد سيد عبدهللا52618 اشر قاوية ع بناتغرب شيى 136.5الشر

ين احمد سالم طه السيد52619 اشر قاوية ع بناتغرب شيى 102.5الشر

اشمس احمد شور السيد52620 قاوية ع بناتغرب شيى 54.5الشر

اشهد احمد اسماعيل السيد عل52621 قاوية ع بناتغرب شيى 72.5الشر

قاوى52622 اشهد اسامه عبدالهادى سليمان الشر قاوية ع بناتغرب شيى 90.5الشر

اشهد ربيع محمود دمحم خطيب52623 قاوية ع بناتغرب شيى 95الشر

اشهد زىك حمدى زىك52624 قاوية ع بناتغرب شيى 116.5الشر

اشهد سيد دمحم احمد احمد52625 قاوية ع بناتغرب شيى 109.5الشر

اشهد دمحم سعيد احمد عل52626 قاوية ع بناتغرب شيى 107الشر

اشهد دمحم سيد عبدالجيد طه52627 قاوية ع بناتغرب شيى 100الشر

اشهد محمود عل زىك52628 قاوية ع بناتغرب شيى 97الشر

 جمال عبدالعزيز52629
ن
اشهد هان قاوية ع بناتغرب شيى 43.5الشر

اشهد يشى ابراهيم محمود حمدهللا52630 قاوية ع بناتغرب شيى 75.5الشر

اضىح سيد سليمان سالم سليمان52631 قاوية ع بناتغرب شيى 103.5الشر

اعبي  ابراهيم شحات ابراهيم52632 قاوية ع بناتغرب شيى 77.5الشر

اعزه محمود السيد دمحم دمحم52633 قاوية ع بناتغرب شيى 68الشر

اعلياء احمد شحاته دمحم عبدهللا52634 قاوية ع بناتغرب شيى 92.5الشر

اعلياء حسن سليمان محمود عبدربه52635 قاوية ع بناتغرب شيى 84.5الشر

اغاده خالد مختار عبدالحكيم محمود52636 قاوية ع بناتغرب شيى 99.5الشر

اغاده عبدالفتاح عواد دمحم الفالح52637 قاوية ع بناتغرب شيى 136الشر

اغاده يوسف معوض العزب خطانى52638 قاوية ع بناتغرب شيى 115الشر

افاطمه الزهراء دمحم لبيب دمحم السيد52639 قاوية ع بناتغرب شيى 125الشر

افاطمه سمي  سيد عبدالمقصود عبدالعال52640 قاوية ع بناتغرب شيى 124الشر

افاطمه صالح سعيد صالح52641 قاوية ع بناتغرب شيى 115الشر

افاطمه ماهر السيد عل هالل52642 قاوية ع بناتغرب شيى 114الشر

افاطمه دمحم احمد عبدالغفار52643 قاوية ع بناتغرب شيى 93.5الشر

افاطمه دمحم عبدالرحمن طه شعيب52644 قاوية ع بناتغرب شيى 88الشر

افرح طارق عبدالفتاح بيوىم شحاته52645 قاوية ع بناتغرب شيى 86الشر

اقمر سيد دمحم رحاب دمحم52646 قاوية ع بناتغرب شيى 121.5الشر

اكارين جون شفيق ابراهيم52647 قاوية ع بناتغرب شيى 103الشر

اكريمه رضا ياقوت عبدالقوى52648 قاوية ع بناتغرب شيى 123الشر

ى احمد عبدالوهاب ابراهيم52649 ن اكين قاوية ع بناتغرب شيى 15الشر

اكوثر متوىل فتىح عبدالعظيم52650 قاوية ع بناتغرب شيى 102.5الشر

اليل احمد مصطفن دمحم52651 قاوية ع بناتغرب شيى 95الشر

ابسيطه- مايسه حسن دمحم حسن دمحم 52652 قاوية ع بناتغرب شيى 75.5الشر

امريم ابراهيم دمحمى دمحمى دمحم52653 قاوية ع بناتغرب شيى 59الشر

امريم احمد عباس دمحم عبده52654 قاوية ع بناتغرب شيى 65الشر

امريم احمد فريد عبدالغنن دمحم52655 قاوية ع بناتغرب شيى 100الشر

ن52656 امريم اسعد دمحم فؤاد حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 29.5الشر

امريم خالد محمود محمود52657 قاوية ع بناتغرب شيى 38.5الشر

امريم عبدالنارص عزب السيد احمد52658 قاوية ع بناتغرب شيى 54.5الشر

امريم فتىحي ابراهيم موسي52659 قاوية ع بناتغرب شيى 130الشر

 عبدالحكيم احمد52660
 
امريم فريد شوق قاوية ع بناتغرب شيى 106الشر

امريم مجدى جرجس عبده يوسف52661 قاوية ع بناتغرب شيى 66الشر

امريم دمحم عبدالراضن عبدالعال52662 قاوية ع بناتغرب شيى 52الشر



ابسيطه- مريم دمحم فتىحي عبدالكريم عثمان 52663 قاوية ع بناتغرب شيى 88الشر

ي52664
امريم مختار عبدالعزيز محمود عفيفن قاوية ع بناتغرب شيى 108الشر

ن عصام52665 ي امي 
ن
امريم هان قاوية ع بناتغرب شيى 53.5الشر

امريم وائل عبدالعزيز زىك عل52666 قاوية ع بناتغرب شيى 101.5الشر

امريم وليد عبدالحميد ابراهيم سيد احمد52667 قاوية ع بناتغرب شيى 91الشر

52668
 
امريم ياش عبدالستار دمحم ابراهيم الدسوق قاوية ع بناتغرب شيى 129.5الشر

املك احمد السيد صالح دمحم52669 قاوية ع بناتغرب شيى 24الشر

املك احمد امام عزب52670 قاوية ع بناتغرب شيى 124الشر

املك احمد عبدالعزيز احمد شباره52671 قاوية ع بناتغرب شيى 102.5الشر

املك احمد عبدالكريم دمحم52672 قاوية ع بناتغرب شيى 132الشر

املك خالد عبدالغنن دمحم عبدالعال52673 قاوية ع بناتغرب شيى 121.5الشر

املك صابر ابراهيم ابو السعود52674 قاوية ع بناتغرب شيى 103الشر

املك طه حسب هللا دياب دمحم52675 قاوية ع بناتغرب شيى 84الشر

ى مصطفن ابراهيم52676 املك عاطف صيى قاوية ع بناتغرب شيى 50الشر

ن52677 املك عبدالرحيم رجاء دمحم امي  قاوية ع بناتغرب شيى 129.5الشر

املك عرفه السعيد عبدالسميع ابراهيم52678 قاوية ع بناتغرب شيى 127الشر

وك52679 املك عماد حمدى السيد ميى قاوية ع بناتغرب شيى 115الشر

املك مجدى درويش حسن احمد52680 قاوية ع بناتغرب شيى 119الشر

املك دمحم احمد عل52681 قاوية ع بناتغرب شيى 109.5الشر

املك دمحم جالل دمحم دمحم نصار52682 قاوية ع بناتغرب شيى 132.5الشر

املك دمحم عاصم دمحم عبدالجليل52683 قاوية ع بناتغرب شيى 97.5الشر

املك دمحم محمود السيد52684 قاوية ع بناتغرب شيى 102.5الشر

املك محمود ابراهيم محمود عل52685 قاوية ع بناتغرب شيى 130الشر

املك محمود مرس احمد52686 قاوية ع بناتغرب شيى 76.5الشر

 رشاد دمحم52687
ن
املك هان قاوية ع بناتغرب شيى 76.5الشر

ن دمحم52688  صالح حسي 
ن
املك هان قاوية ع بناتغرب شيى 104.5الشر

املك وليد حسن ابو زيد دمحم52689 قاوية ع بناتغرب شيى 120الشر

املك وليد عبدالرحيم ابوالمجد عبدالرحيم52690 قاوية ع بناتغرب شيى 85الشر

امنار رمضان نض عبدالجواد دمحم52691 قاوية ع بناتغرب شيى 115.5الشر

امنار مصطفن سيد عبدالحافظ52692 قاوية ع بناتغرب شيى 72الشر

امنال مىح السيد شحاته نوفل52693 قاوية ع بناتغرب شيى 106الشر

امنة هللا اكرم ابراهيم عبدالننى52694 قاوية ع بناتغرب شيى 123.5الشر

ن فاروق سيد52695 امنة هللا حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 132الشر

امنة هللا ساىم دمحم عبدالمطلب52696 قاوية ع بناتغرب شيى 92الشر

امنة هللا دمحم سعيد عبدالمقصود عبدالعزيز52697 قاوية ع بناتغرب شيى 119.5الشر

امنة هللا مصطفن خليل عبدالبديع دمحم52698 قاوية ع بناتغرب شيى 119الشر

امنة هللا وليد رافت اسماعيل نصار52699 قاوية ع بناتغرب شيى 61.5الشر

امنه صالح دمحم صديق حسب هللا52700 قاوية ع بناتغرب شيى 39.5الشر

امنه دمحم عبدالحميد حسن52701 قاوية ع بناتغرب شيى 67.5الشر

امنه دمحم عبدالحميد دمحم52702 قاوية ع بناتغرب شيى 125.5الشر

امنن ابراهيم مصطفن دمحم سالمه52703 قاوية ع بناتغرب شيى 134.5الشر

اموده عبده سيد عبدالونيس العزب52704 قاوية ع بناتغرب شيى 77الشر

ي ناشد52705
امورين ايمن وصفن قاوية ع بناتغرب شيى 121.5الشر

اىم صالح عبدهللا عبدالمنعم ابو زيد52706 قاوية ع بناتغرب شيى 110.5الشر

اىم عبدالمنعم دمحم مصطفن دمحم52707 قاوية ع بناتغرب شيى 106.5الشر

اىم عمر فوزي عبدالمنعم شحتوا52708 قاوية ع بناتغرب شيى 120.5الشر

اىم دمحم نبوى عواد52709 قاوية ع بناتغرب شيى !VALUE#الشر

اىم محمود احمد عبدالعزيز52710 قاوية ع بناتغرب شيى 90الشر

اىم مدحت حنفن محمود دمحم52711 قاوية ع بناتغرب شيى 125.5الشر

اىم مصطفن دمحم دمحم احمد52712 قاوية ع بناتغرب شيى 64.5الشر



ن نبيل عبدالمجيد52713 امىاده حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 81.5الشر

اناديه دمحم السيد احمد دمحمى دمحم52714 قاوية ع بناتغرب شيى 101الشر

اندى احمد حماده احمد52715 قاوية ع بناتغرب شيى 88.5الشر

ن العطارى52716 اندى جمال عبدالتواب حسني  قاوية ع بناتغرب شيى 89.5الشر

اندى عالء عبدربه فراج حسن52717 قاوية ع بناتغرب شيى 56الشر

اندى دمحم السيد دمحم علي52718 قاوية ع بناتغرب شيى 60الشر

ن52719 ن حسي  اندى دمحم عرفة حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 118.5الشر

اندى مصطفن عبدالفضيل السيد احمد52720 قاوية ع بناتغرب شيى 113.5الشر

انشوه دمحم احمد عبدالقادر عل52721 قاوية ع بناتغرب شيى 112الشر

انغم حسن دمحم ابراهيم فليفل52722 قاوية ع بناتغرب شيى 129.5الشر

انه محمود عبدهللا يونس52723 قاوية ع بناتغرب شيى 101.5الشر

انوال سامح محمود عبدالحميد52724 قاوية ع بناتغرب شيى 72.5الشر

انور احمد دمحم مصيلىح52725 قاوية ع بناتغرب شيى 60.5الشر

انور الهدى نادى عبدالفضيل عبدالعزيز52726 قاوية ع بناتغرب شيى 67.5الشر

انور عصام عبدالحليم احمد مدكور52727 قاوية ع بناتغرب شيى 93.5الشر

انور نضالدين عبدالرحيم عل52728 قاوية ع بناتغرب شيى 114الشر

ابسيطه- نورا دمحم سعد عبدالمنعم عبده 52729 قاوية ع بناتغرب شيى 78الشر

انوران عبدالحليم احمد عبدالعزيز52730 قاوية ع بناتغرب شيى 129الشر

انورهان عصام احمد دمحم مهران52731 قاوية ع بناتغرب شيى 124.5الشر

ن عبدالخالق52732 انورهان فاروق عبدالرحيم حسي  قاوية ع بناتغرب شيى 111.5الشر

ه خالد عل حسن عل52733 اني  قاوية ع بناتغرب شيى 129الشر

اهاجر احمد انور عبدالرحمن عبدالسالم52734 قاوية ع بناتغرب شيى 47.5الشر

اهاجر السيد دمحم السيد عبدالقادر52735 قاوية ع بناتغرب شيى 126الشر

 مقاوى52736
ن
اهاجر نضهللا السيد بسيون قاوية ع بناتغرب شيى 127الشر

اهبه احمد فتىح عفيفن احمد52737 قاوية ع بناتغرب شيى 61الشر

اهبهاهلل سعيد عبدالغنن السيد الحواله52738 قاوية ع بناتغرب شيى 117الشر

اهدى دمحم احمد مختار52739 قاوية ع بناتغرب شيى 125الشر

اهدىل طارق حسنن احمد خطاب52740 قاوية ع بناتغرب شيى 125.5الشر

اهنا تامر عبدالمعبود عل السيد52741 قاوية ع بناتغرب شيى 120الشر

اهنا جمال جمعه حسن حمدى52742 قاوية ع بناتغرب شيى 32.5الشر

اهنا عاصم دمحم احمد القاضن52743 قاوية ع بناتغرب شيى 75.5الشر

اهنا دمحم جالل الدين الجباىل العبد52744 قاوية ع بناتغرب شيى 117.5الشر

اهنا وليد ابراهيم دمحم عبدالننى52745 قاوية ع بناتغرب شيى 112الشر

اهند احمد عبدالمنعم عبدالحميد خليل52746 قاوية ع بناتغرب شيى 31الشر

ي سيد علي52747 اهند صيى قاوية ع بناتغرب شيى 98الشر

اوجيده احمد احمد دمحمعبدالستار52748 قاوية ع بناتغرب شيى 125الشر

اوفاء نبيل صادق عبدالسالم دمحم52749 قاوية ع بناتغرب شيى 98الشر

ايارا محمود دمحم زىك عوض52750 قاوية ع بناتغرب شيى 117.5الشر

 محمود جوده52751
ن
ايارا هان قاوية ع بناتغرب شيى 90.5الشر

ن سيد عبدالحميد عبدالسالم52752 اياسمي  قاوية ع بناتغرب شيى 61.5الشر

ن عبدالعزيز فهىمي عبدالعزيز52753 اياسمي  قاوية ع بناتغرب شيى 70.5الشر

ن محمود دمحم عبدالمنعم عبده52754 اياسمي  قاوية ع بناتغرب شيى 43.5الشر

ن52755 ااروى دمحم البدرى حسي  110الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء احمد سعيد عبدالحميد52756 105الحرية ع بناتغرب شيى

س52757 ااشاء السيد ابراهيم ابراهيم دمحم بييى 114الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء ايمن محمود عثمان52758 129.5الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء حماد عطيه عبدالعظيم52759 73.5الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء شعبان رمضان محمود دمحم52760 101الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء طاهر دمحم زيدان52761 76الحرية ع بناتغرب شيى

ااشاء عصام فرج عبدهللا دمحم52762 85.5الحرية ع بناتغرب شيى



ااشاء نارص دمحم محمود احمد52763 41.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي دمحم علي دمحم52764
ن
ااسماء هان 53الحرية ع بناتغرب شيى

ااالء سيد سعد دمحم عبدالسالم52765 51الحرية ع بناتغرب شيى

ااالء ممدوح ابراهيم السيد نبوي52766 125الحرية ع بناتغرب شيى

اامنيه ابراهيم عبدالعزيز بدوي الشافعي52767 131.5الحرية ع بناتغرب شيى

اامنيه احمد رمضان احمد عثمان52768 69.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي52769
ن
اامنيه صالح جابر عبدالشاق 45الحرية ع بناتغرب شيى

اامنيه مجدى عبدالفتاح عبدالوهاب52770 23.5الحرية ع بناتغرب شيى

ه دمحم ابراهيم اسماعيل دمحم52771 اامي  25.5الحرية ع بناتغرب شيى

ه دمحم دمحم السيد عبدالمعطي52772 اامي  127.5الحرية ع بناتغرب شيى

ه محمود دمحم عبدهللا عل52773 اامي  78.5الحرية ع بناتغرب شيى

ااميمة ادهم دمحم عز الدين السيد52774 67.5الحرية ع بناتغرب شيى

اانىحى دمحم محمود دمحم كشك52775 38الحرية ع بناتغرب شيى

اايات مصطفن زىك حامد52776 52الحرية ع بناتغرب شيى

 ساىمي يعقوب جرجس شنودة52777
اايرينن 114الحرية ع بناتغرب شيى

ي زكريا وسيلي برباوي52778 اايرينن ناجى 85.5الحرية ع بناتغرب شيى

 يوسف حنا شلنى جرجس52779
اايرينن 131.5الحرية ع بناتغرب شيى

اايمان بدران عبدالمجيد عدوي52780 67.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي زىكي52781
اايمان سمي  حسنن 27الحرية ع بناتغرب شيى

اايىم سمي  عبدالرشيد مصطفن52782 63.5الحرية ع بناتغرب شيى

اايه احمد اسماعيل دمحم عفيفن52783 80الحرية ع بناتغرب شيى

اايه احمد سعيد ابراهيم سليمان52784 119الحرية ع بناتغرب شيى

ي عبدالعال52785
اايه احمد صبىحي مصطفن 113الحرية ع بناتغرب شيى

اايه هللا ابراهيم بدر الدين ابراهيم52786 75.5الحرية ع بناتغرب شيى

اايه محمود سعد ابراهيم شلبايه52787 32.5الحرية ع بناتغرب شيى

اايه محمود دمحم عمر دمحم52788 53.5الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله السيد سالم عبدالمقصود سالم52789 24الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله سعيد عبدهللا دمحم علي موسي52790 101الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله سيد عبدالفتاح عمر عل52791 81.5الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله شعبان عيد عبدهللا علي52792 24الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله عاصم عبده دمحم عويضة52793 14الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله عماد دمحم عل طعيمة52794 105.5الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله محسن دمحم دمحم ابراهيم52795 123الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم ممدوح دمحم عبدهللا52796 61الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود عبدالغفار عبدالواحد منصور52797 112الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود عطا عل52798 98.5الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمله وائل احمد سعد احمد52799 109الحرية ع بناتغرب شيى

ابسمه طارق علي عبداللطيف52800 65.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي52801
ن
ي السيد بسيون

ابسنت السيد عبدالمرضن 124الحرية ع بناتغرب شيى

ابسنت دمحم عبده عبدالظاهر حسن52802 75.5الحرية ع بناتغرب شيى

ابوسي يوسف نجدي علي زايد52803 129الحرية ع بناتغرب شيى

ن52804 ي ابراهيم حسي 
اتف  دمحم مصطفن 128.5الحرية ع بناتغرب شيى

اجنات جمال متوىل السيد عثمان52805 !VALUE#الحرية ع بناتغرب شيى

ن هاشم52806 اجنه دمحم امام حسي  113الحرية ع بناتغرب شيى

ن52807 اجنه دمحم سعد احمد حسي  108.5الحرية ع بناتغرب شيى

اجنن اسامة منصور خلف احمد52808 132الحرية ع بناتغرب شيى

اجنن السيد دمحم دمحم ابو العطا52809 83الحرية ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم رجب محمود خليل52810 103الحرية ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم محمود عبدالمنعم محمود صالح52811 109.5الحرية ع بناتغرب شيى

اجنن وائل عبدالفتاح حسن52812 126الحرية ع بناتغرب شيى



ي علي ابو المجد52813
اجودى دمحم لطفن 79الحرية ع بناتغرب شيى

اجومانا ساىم وجيه رزق هللا صالح52814 106.5الحرية ع بناتغرب شيى

اجومانا نبيل نجيب جرجس جودة52815 50.5الحرية ع بناتغرب شيى

52816
 
اجومانه احمد ابراهيم الدسوق 80الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبة دمحم علي ماهر بخيت52817 22.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم هاشم عبدالعزيز شديد52818 113الحرية ع بناتغرب شيى

يد سعد الدين52819 ن احبيبه احمد عاطف ابو الي  74.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه ايهاب حسن يوسف فرج52820 99الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد فتىح محمود خليل52821 125.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن احمد 52822 ابسيطه- حبيبه رمضان دمحم حسي  85الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سامح امام حسن52823 27الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سعيد سليم النادى حسن52824 23.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سعيد عليوة سنوسي اسماعيل52825 42.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سعيد مغاورى عبدالعزيز52826 101.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سيد عبدهللا السيد عامر52827 79الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه سيد عبدالمجيد خليفة عبدالمجيد52828 90.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالعاىط عبدهللا عبدالقوى52829 130الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه عالء نض عباس52830 44الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه فايز فاروق دمحم ضياء52831 35الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم السيد دمحم عبدهللا52832 61الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود عبدالواحد محمود52833 55الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود مسلم بيوىم عمر52834 113.5الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه نارص دمحم عبدالقادر52835 124الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه نبيل عبدالمنعم ابراهيم سالم52836 86الحرية ع بناتغرب شيى

احبيبه وائل سعيد شيحه جاد52837 124.5الحرية ع بناتغرب شيى

احال منتض فاروق عارف52838 90.5الحرية ع بناتغرب شيى

احنان اسامه عامر برع عامر52839 118الحرية ع بناتغرب شيى

احنان عبدالرحمن عيىسي مجاهد السيد52840 33.5الحرية ع بناتغرب شيى

احنان محمود دمحم احمد حسن52841 32الحرية ع بناتغرب شيى

ن احمد رشاد محمود قطب52842 احني  129.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن احمد عزت عامر عبدالحليم52843 احني  116الحرية ع بناتغرب شيى

ن حافظ السيد عل السيد52844 احني  95الحرية ع بناتغرب شيى

ن طارق احمد محمود52845 احني  64.5الحرية ع بناتغرب شيى

 محمود زىكي حامد حسن52846
ن احني  57.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي52847
ن
اخديجه دمحم احمد يونس حسان 91الحرية ع بناتغرب شيى

ي بكري52848
ن
اخلود خميس قرن 89.5الحرية ع بناتغرب شيى

اداليا نجاح سيد احمد فواز52849 87.5الحرية ع بناتغرب شيى

ادعاء سامح عبدالمقصود متوىل عبدالمقصود52850 24.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي مسعد جندي52851 ادميانه سعيد صيى 107الحرية ع بناتغرب شيى

ادينا مجدي دمحم احمد52852 82.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارانا جمال دمحم سليمان52853 110.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارانيا زغلول عبدالعزيز عبدالحميد جاد52854 101الحرية ع بناتغرب شيى

ارحاب ماهر ابراهيم السيد52855 75.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارحاب دمحم جودة دمحم52856 58الحرية ع بناتغرب شيى

ارحمه سيد امام قاسم سليمان52857 70.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارحمه سيد انور دياب ديب52858 84الحرية ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم سيد عبدالحميد52859 106الحرية ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم نور الدين جاب هللا موسي52860 30الحرية ع بناتغرب شيى

يد احمد ابواحمد52861 ن  ابوالي 
ارحمه مصطفن 83.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي دمحم ابراهيم52862
ارضوى حمدي حسنن 125.5الحرية ع بناتغرب شيى



ارضوى حمدي محمود عبداللطيف عوض52863 78الحرية ع بناتغرب شيى

ي دمحم عبدالدايم52864
ارضوى عالء الدين حنفن 32.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارضوى علي دمحم علي52865 46.5الحرية ع بناتغرب شيى

ارقيه احمد حسن حسن ابوليله52866 123الحرية ع بناتغرب شيى

ارقيه اسامه عبدالرؤوف سعيد حمد52867 108الحرية ع بناتغرب شيى

ارقيه دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد52868 124.5الحرية ع بناتغرب شيى

ف مغاورى عبدالعزيز52869 اروان اشر 97.5الحرية ع بناتغرب شيى

اروان حسام دمحم سيد52870 99.5الحرية ع بناتغرب شيى

اروان سامح دمحم عبدالعزيز احمد52871 22الحرية ع بناتغرب شيى

ابسيطه- روان دمحم عبدالىح دمحم عل 52872 76.5الحرية ع بناتغرب شيى

اروان محمود سعيد يوسف52873 57الحرية ع بناتغرب شيى

ارودينا دمحم عزت دمحم52874 94الحرية ع بناتغرب شيى

52875
ن
 حسن عنان

ن
اروميساء عمادالدين عنان 98الحرية ع بناتغرب شيى

اريتاج هشام دمحم عيد محمود52876 100.5الحرية ع بناتغرب شيى

اريناد احمد عيد عبدالمنعم52877 87الحرية ع بناتغرب شيى

اريهام احمد شحاته شحاته52878 50الحرية ع بناتغرب شيى

ازينب اسامة جودة ابراهيم السيد52879 35.5الحرية ع بناتغرب شيى

ازينب عمرو دمحم عبده الجندى52880 107.5الحرية ع بناتغرب شيى

ازينب دمحم فتىح شبل نجم52881 121.5الحرية ع بناتغرب شيى

اساره احمد عباس احمد عبدالهادي52882 127.5الحرية ع بناتغرب شيى

اساره سعيد عيد احمد سليمان52883 77.5الحرية ع بناتغرب شيى

وس سلوانس52884 اساندى اميل انور تاورصن 83.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسحر طارق احمد موسي ابو العمرين52885 87.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن52886 اسحر عصام دمحم حسي  63.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسدن السيد احمد السيد السيد52887 128الحرية ع بناتغرب شيى

اسلسبيل دمحم ابراهيم حسن52888 66.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد السباعي ابراهيم السباعي52889 105الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد دمحم عبدالعظيم سليمان52890 124الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم السيد احمد عبدالمجيد ابوالعال52891 122الحرية ع بناتغرب شيى

ى عل52892 اسلىم دمحم صيى 80.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم عبدالحليم دمحم جاد52893 120الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم عمر دمحم52894 108الحرية ع بناتغرب شيى

اسلىم وليد رفعت دمحم52895 98.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسلوى سعيد سيد فاضل52896 64الحرية ع بناتغرب شيى

اسما احمد عبدالعزيز محمود عامر52897 94الحرية ع بناتغرب شيى

اسما احمد علي موسي52898 129الحرية ع بناتغرب شيى

اسما سمي  السيد السيد52899 126.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسما دمحم كامل احمد52900 33.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسما دمحم ممدوح فوزي52901 93الحرية ع بناتغرب شيى

اسما وليد السيد دمحم52902 82.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسمر سيد طه علي دمحم52903 60.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسهي  دمحم سعيد دمحم52904 23.5الحرية ع بناتغرب شيى

اسهيله عباس محمود عبدهللا52905 93الحرية ع بناتغرب شيى

 عبدالمالك حبىسر رزق 52906
ن
ابسيطه- سوزان هان 67الحرية ع بناتغرب شيى

ي فرغلي52907 وق احمد محمود عبدالننى
اشر 73الحرية ع بناتغرب شيى

وق اسماعيل عل احمد دمحم52908 اشر 21.5الحرية ع بناتغرب شيى

وق السيد ابراهيم عبدالمطلب جمعة52909 اشر 103.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن عبدالعال52910 وق عارف عبدالمجيد حسني  اشر 72الحرية ع بناتغرب شيى

ن52911 وق محسن كمال حسان حسي  اشر 18الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد احمد عبدالقادر عبدالعال52912 107الحرية ع بناتغرب شيى



ف ابو الحمد يوسف دمحم52913 اشهد اشر 116الحرية ع بناتغرب شيى

ف عل مصطفن52914 اشهد اشر 33الحرية ع بناتغرب شيى

ف دمحم علي علي52915 اشهد اشر 131الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد تامر علي عبدالوهاب حجازي52916 33الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد حسام الدين صالح السيد عبدالجليل52917 100الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد حسام الدين عبدالخالق دمحم احمد52918 122الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد سعيد احمد دمحم ابو السعود52919 77الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد سعيد دمحم علي رضوان52920 108الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد سيد سليمان جمعه احمد52921 81.5الحرية ع بناتغرب شيى

يف علي فاوي جاد الرب52922
اشهد شر 86.5الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد عل دمحم عل السيد52923 124.5الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالرازق احمد عبدالرازق52924 72.5الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالفتاح حسن عبدالحليم52925 61الحرية ع بناتغرب شيى

ي52926
اشهد دمحم عبدالمنعم دمحم مصطفن 41الحرية ع بناتغرب شيى

ي ابراهيم52927
ي دمحم مصطفن

اشهد مصطفن 80.5الحرية ع بناتغرب شيى

ين سيد ثابت دمحم52928 اشي  44.5الحرية ع بناتغرب شيى

اضىح دمحم عبدالسميع علي خليفة52929 125.5الحرية ع بناتغرب شيى

اعائشه محمود احمد احمد ابراهيم52930 134الحرية ع بناتغرب شيى

اعاليه احمد العزب مرسي دمحم52931 119الحرية ع بناتغرب شيى

اعزيزه جمال عبدالمنعم عبدالحليم خليف52932 80.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن حسنن محمود اسماعيل52933 اعزيزه حسي  71الحرية ع بناتغرب شيى

اعزيزه مصطفن ابراهيم دمحم ابراهيم52934 56الحرية ع بناتغرب شيى

اعال ممدوح حسن معتمد52935 59.5الحرية ع بناتغرب شيى

اعلياء ايمن السيد علي شور52936 105.5الحرية ع بناتغرب شيى

اعنان خالد بكري عبدالسميع52937 74.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي52938
 
ق اعواطف فخري نعيم فؤاد مشر 118الحرية ع بناتغرب شيى

افاتن احمد سيد احمد طنطاوى52939 45.5الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه ابراهيم ابراهيم دمحم52940 83الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه الزهراء فرج دمحم فرج ابو زيد52941 96الحرية ع بناتغرب شيى

ي دمحم عبدالعظيم خليل52942
ن
افاطمه الزهراء هان 102الحرية ع بناتغرب شيى

ن صابر مصلح52943 افاطمه حسي  59.5الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه عبدالسالم احمد احمد52944 111.5الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه عل بيوىم عمران سالم52945 111.5الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه فرج عل نورالدين قناوى52946 127الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه وائل احمد سعد احمد52947 124.5الحرية ع بناتغرب شيى

افاطمه ياش شحات محمود السيد52948 126الحرية ع بناتغرب شيى

ن52949  شاهي 
افرح السيد عبدهللا مصطفن 56.5الحرية ع بناتغرب شيى

افرح يوسف ابو الحمد يوسف52950 116الحرية ع بناتغرب شيى

افرحه عمرو دمحم سيد صادق52951 23.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي اسحاق علي52952
افريده دمحم حسنن 126.5الحرية ع بناتغرب شيى

افيوال نتع دانيال جادهللا52953 53.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي عبدالمنعم دمحم52954
اقمر تامر مصطفن 72.5الحرية ع بناتغرب شيى

يل52955 ى حسن غريب حسن جيى ن
اكين 46.5الحرية ع بناتغرب شيى

االفينا حلىمي ناصيف حلىمي52956 94.5الحرية ع بناتغرب شيى

البيبه حماده مصطفن مىح الدين52957 115.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن52958 القاء احمد فهيم حسي  111الحرية ع بناتغرب شيى

اليل يوسف صابر السيد52959 66الحرية ع بناتغرب شيى

يال52960 امادونا سمي  ماهر محروس غيى 51الحرية ع بناتغرب شيى

امارتينا عماد صابر ميخائيل52961 92الحرية ع بناتغرب شيى

ي حليم الوندي مرجان52962 امارينا صيى 89.5الحرية ع بناتغرب شيى



اماهيتاب عل بكرى شعبان52963 25الحرية ع بناتغرب شيى

امحاسن دمحم عطا دمحم52964 87.5الحرية ع بناتغرب شيى

امروه نبيل دمحم عبدالرحمن دمحم52965 105الحرية ع بناتغرب شيى

امريان عماد توفيق صادق52966 90الحرية ع بناتغرب شيى

امريم ابراهيم دمحم رمضان سعد52967 105.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم احمد عبدالتواب دمحم52968 77.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم اسامه سعيد عبدالغنن52969 86.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم جابر عل ابراهيم الجوهرى52970 107الحرية ع بناتغرب شيى

ي زىكي صليب52971 امريم حنا ناجى 74.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم سيد كمال محروس السيد52972 77الحرية ع بناتغرب شيى

امريم عماد جودة علي عبدالمقصود52973 72الحرية ع بناتغرب شيى

ي صديق ملك52974 امريم عماد حرنى 85.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم عماد مالك ميخائيل52975 82.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم فتىحي دمحم عودة سالم52976 78.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم دمحم عبدالحسيب عباس عبدالمجيد52977 64الحرية ع بناتغرب شيى

امريم دمحم فتىحي خليل السيد52978 126الحرية ع بناتغرب شيى

امريم دمحم دمحم عل ابوالسعود52979 25الحرية ع بناتغرب شيى

امريم دمحم مصطفن دمحم ابراهيم52980 110الحرية ع بناتغرب شيى

امريم محمود دمحم عبدهللا عل52981 85.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم ممدوح تهاىمي دمحم ابراهيم52982 22.5الحرية ع بناتغرب شيى

امريم وائل عبدالمنعم مرزوق السيد52983 48.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم شندي نبوي شندي52984 95الحرية ع بناتغرب شيى

املك احمد عبدهللا احمد52985 78.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك اسامة دمحم السيد عيىسي52986 79الحرية ع بناتغرب شيى

ف بكر علي بكر52987
املك اشر 38الحرية ع بناتغرب شيى

املك سالمة دمحم سيد عبدهللا52988 74.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي عيىسي52989
املك عبدالرحمن يوسف مصطفن 70الحرية ع بناتغرب شيى

املك عبدالعليم عبدالكريم عبدالموىل52990 74الحرية ع بناتغرب شيى

املك علي كمال عبداالمام علي52991 95.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك مؤمن ابراهيم عبدالىحي علي52992 82.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن52993 املك دمحم زارع دمحم حسني  124الحرية ع بناتغرب شيى

املك دمحم سيد عليوة دمحم52994 !VALUE#الحرية ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالحميد دمحم محمود52995 48الحرية ع بناتغرب شيى

ن52996 املك دمحم فوزى امي  81.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك دمحم كمال دمحم سليمان52997 95.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك دمحم يشي دمحم52998 120.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك مصطفن جاد حافظ جاد52999 119الحرية ع بناتغرب شيى

املك هانى هالل شفيق53000 103.5الحرية ع بناتغرب شيى

املك ياش الشحات دمحم عبدالفتاح53001 112.5الحرية ع بناتغرب شيى

امنة هللا اسماعيل احمد سليمان حرب53002 110الحرية ع بناتغرب شيى

ي53003
امنة هللا عبدالسالم صبىحي دمحم الحنفن 108الحرية ع بناتغرب شيى

امنة هللا عبدالسميع سعد عبدالسميع53004 103.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن53005 امنة هللا وليد زكريا حلىمي حسي  17الحرية ع بناتغرب شيى

امنة هللا ياش يوسف عل نوفل53006 33.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي53007 امنة عاطف ابو زيد السيد يحن  24الحرية ع بناتغرب شيى

امنة عيد دمحم احمد فرج53008 34.5الحرية ع بناتغرب شيى

امنة محمود ابراهيم دمحم حامد53009 101الحرية ع بناتغرب شيى

امنن ابراهيم صابر ابراهيم دمحم53010 36.5الحرية ع بناتغرب شيى

امنن عصام محمود دمحم نبوى53011 80.5الحرية ع بناتغرب شيى

امنن عل سعيد دمحم هيكل53012 86الحرية ع بناتغرب شيى



امهرائيل صابر مسعد بشاى ابراهيم53013 107.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي عطا هللا جرجس53014
امهرائيل عماد لطفن 81.5الحرية ع بناتغرب شيى

اىم وائل سعيد عبدالعزيز عمر53015 73الحرية ع بناتغرب شيى

اميادة حسن احمد محمود احمد53016 66الحرية ع بناتغرب شيى

فت ساىم اسعد حبيب يىس53017 امي  105الحرية ع بناتغرب شيى

اناريمان عمر عفت عبدهللا عليوة53018 64الحرية ع بناتغرب شيى

اندى عادل عبده جابر احمد53019 113.5الحرية ع بناتغرب شيى

اندى علي حلىمي علي احمد53020 48.5الحرية ع بناتغرب شيى

اندى دمحم البدري دمحم53021 40الحرية ع بناتغرب شيى

اندى دمحم امام احمد امام53022 115الحرية ع بناتغرب شيى

اندى دمحم رضوان دمحم53023 95الحرية ع بناتغرب شيى

اندى دمحم سيد دمحم اسماعيل53024 96الحرية ع بناتغرب شيى

اندى ياش علي دمحم ساعي53025 121.5الحرية ع بناتغرب شيى

ن ياش دمحم فهيم القطان53026 انرمي  69الحرية ع بناتغرب شيى

انريمان السيد عابدين احمد53027 15الحرية ع بناتغرب شيى

انسمه صالح فكري عبدالحق53028 130.5الحرية ع بناتغرب شيى

انهلة دمحم جودة الصادق دمحم53029 118.5الحرية ع بناتغرب شيى

انور احمد صابر سيد53030 83الحرية ع بناتغرب شيى

انور حسن احمد امام53031 83.5الحرية ع بناتغرب شيى

انور محمود فتىح ابراهيم53032 121الحرية ع بناتغرب شيى

 سعيد دمحم 53033
ن
ابسيطه- نور هان 70الحرية ع بناتغرب شيى

ي سالم علي سالم53034
انورا حسنن 49الحرية ع بناتغرب شيى

ن53035 انورهان ابراهيم محمود حسن حسي  34الحرية ع بناتغرب شيى

انورهان حسنن سيد عل53036 78.5الحرية ع بناتغرب شيى

انورهان سامح احمد احمد53037 78.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي احمد توفيق ابو العال53038 انورهان صيى 59الحرية ع بناتغرب شيى

انورهان عبداللطيف احمد عبداللطيف دمحم53039 102الحرية ع بناتغرب شيى

انورهان محمود عبدالعزيز قطب احمد السبىكي53040 70الحرية ع بناتغرب شيى

انورهان منصور هاشم احمد عبدالحافظ53041 49.5الحرية ع بناتغرب شيى

ه دمحم حسن حافظ سحتوت53042 اني  96الحرية ع بناتغرب شيى

اهاجر عبدهللا عبدالغفار توفيق53043 113الحرية ع بناتغرب شيى

اهاجر قدرى دمحم داود53044 59.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي عثمان53045
اهنا عاطف احمد حسنن 83.5الحرية ع بناتغرب شيى

اهنا دمحم احمد دمحم فرج53046 115الحرية ع بناتغرب شيى

اهند تامر سعيد دمحم دمحم53047 87الحرية ع بناتغرب شيى

اهند رجب دمحم داود53048 87.5الحرية ع بناتغرب شيى

اهند نارص عبدالعزيز عل حجازى53049 88الحرية ع بناتغرب شيى

ي عالم53050
 
ي عالم دسوق

 
اوالء دسوق 125.5الحرية ع بناتغرب شيى

ي عبدالواحد53051
 
اوالء دمحم عبدالواحد دسوق 113.5الحرية ع بناتغرب شيى

ايارا عبدالنارص سيف النض ابراهيم دمحم53052 93الحرية ع بناتغرب شيى

ايارا عمرو نعمان معبدسليمان53053 88الحرية ع بناتغرب شيى

ايارا وليد دمحم رضوان عل53054 106الحرية ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم دمحم احمد محمود53055 اياسمي  124الحرية ع بناتغرب شيى

ن احمد مشحوت دمحم53056 اياسمي  88الحرية ع بناتغرب شيى

ايمنن عاطف فؤاد دمحم زيدان53057 93.5الحرية ع بناتغرب شيى

ايوستينا ماجد فوزى صادق53058 82.5الحرية ع بناتغرب شيى

اابرار اسامه زكريا ابراهيم53059 90عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااحالم عماد محمود هاشم عبدهللا53060 42عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااروى احمد جالل احمد محمود53061 133عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااشاء ابراهيم شعبان عل ابوزيد53062 73عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى



 فرج53063
 
ااشاء ابراهيم دمحم الدسوق 51عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااشاء جمال عبدالسالم دمحم53064 85عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااسماء صفوت فاضل دمحم دمحم53065 126عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

قت عل عواد عل دمحم53066 ااشر 123عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااكرام ياش حسنن حسن53067 77عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااالء دمحم نمر عبدالرحمن53068 117.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

االشيماء السيد عبدالعزيز الضوى53069 128.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن عبدالعزيز53070 االشيماء سعيد امي  108عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اامنيه دمحم حسن دمحم53071 112عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ائيل53072 اانىحى كريم جرجس جيى 118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اايات زكريا دمحم عل53073 131عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اايمان السيد رزق متوىل53074 135.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اايمان طه عبدالمنعم طه قاسم53075 68عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اايه خالد عبدالقوى سعيد53076 97عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسمله عرنى دمحم ابوالحمد محمود53077 123عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسمله عل دمحم عل53078 129عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسمله مجدى ماهر عبدالرازق53079 112.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم صالح دمحم53080 65.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسنت باسم عل حسن53081 109عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسنت صبىح مصطفن دمحم53082 11.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسنت عمرو منصور دمحم53083 90.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ابسنت مجدى ماهر عبدالرازق53084 123عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اثناء عبدهللا العزب يوسف53085 132عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجاسمن نارص شنوده جادهللا53086 125عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن احمد سعيد ابوزيد ابوالعال53087 129.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن اسامه دمحم سليمان53088 106عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن انور عبدهللا دمحم الصغي 53089 113.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن طه حسن فاروق53090 118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم حمدى دمحم53091 81.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم دمحم عطا شحاته53092 130عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اجنن محمود نورالدين السيد احمد53093 86عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم عبدالموىل دمحم53094 101.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه العزازى رافت دمحم53095 95عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه جمال دمحم ابراهيم دمحم53096 104.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد احمد مهدى ابوفاخره53097 107عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه ساىم سيف النض ابراهيم دمحم53098 114عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى دمحم العجىم53099 احبيبه سمي  صيى 115عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه طارق فهىم محمود53100 119عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالحليم السيد عبدالحليم53101 55عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالحميد عبدالراضن السيد53102 76عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالرحمن ابراهيم فراج عل53103 119.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى دمحم فرغل53104 احبيبه عبدالمنعم خي  119.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه مجدى محمود محمود53105 105.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم فريد عبدالفتاح سيد53106 127.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم محمود حسن53107 92عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن53108  عبدالرحمن احمد حسي 
احبيبه مصطفن 123.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احبيبه وليد جوده دمحم53109 118.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

احسناء صابر دمحم ابراهيم53110 102.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف امبانى احمد53111
احنان اشر 119عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن عبدالمقصود53112 ن عبدالمقصود امي  احني  58عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى



ن53113 ن عماد عبدالحليم حسي  احني  96.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 فارس سيد53114
ن
ن هان احني  124عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن وائل مني  ابو المجد العيسوى53115 احني  120.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اداليا عبدالرحمن فتىح انور53116 123عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ادعاء خالد جوده عبدالعزيز53117 119.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ادعاء عيد جمعه عيد53118 103.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ادنيا السيد عبدالننى عل محمود53119 132.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

53120
 
ا مجدى سمي  شوق اديالفي  117عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارحمه عادل العزب مرس دمحم53121 98.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم عبدالعظيم بلتاجى53122 124عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارحمه مدكور عبدالنظي  عبدالعال53123 46.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارضوى شعبان عبدالواحد عبدالمجيد دمحم53124 86عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارضوى يىح صالح سيد53125 118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارقيه حامد احمد يوسف53126 11.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ارقيه عبدالرحمن عبدالحليم دمحم البندارى53127 78.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اروان يىح طنطاوى عل الحديدى53128 123.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اروضه مجدى ابراهيم عبدهللا عامر53129 84.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ش53130 اروميساء راشد احمد ختي  95.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اريتاج عبدالعزيز محمود احمد53131 129عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اريم صالح النبوى مرشدى53132 121.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اريناد دمحم نض دمحم53133 115.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ازينب دمحم ابراهيم دمحم53134 127عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اساره حمدى سليمان شعبان53135 109.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اساره صابر عل ابراهيم53136 66عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اساره مصطفن جابر دمحم منصور53137 121.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اساره نورالدين دمحم حسن53138 51عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسجده مؤمن عبدالكريم باشا عبدالكريم53139 108.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسجده محمود ابراهيم عل احمد53140 106.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد قطب احمد بهنس53141 120عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسلىم خالد دمحم عبدالحميد حماد53142 121.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى سيد عبدالوهاب53143 اسلىم خي  105.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسلىم صالح محمود صالح53144 110.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسلىم عبدالحميد دمحم حسن نورالدين53145 102.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن53146 اسلىم دمحم شحات مجاهد امي  109.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسلىم محمود شعبان خلف53147 125.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن احمد رشوان53148  امي 
اسلىم مصطفن 105عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف عبدالتواب عفيفن53149 اسما اشر 117.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف عبدالفتاح دمحم عل53150 اسما اشر 50عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسما الحسينن بندارى عبدالحليم53151 57عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسما العزيزباهلل عبدالحميد حسن53152 85.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسما رجب سعيد بهنساوى خليفه53153 132عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن السيد53154 يف حسي  اسما شر 119عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسما عبداللطيف لملوم عبداللطيف53155 76.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسندس راىم رفعت فتىح53156 86عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسندس صبىح دمحم السيد زهران53157 130عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسهيله اسامه جمال فوزى طراد53158 101عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسهيله ساىم جمال سليمان53159 121.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسهيله ممدوح عباس السيد53160 118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اسيمون انور حافظ رزق53161 111.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

وق عادل عل عبدالمحسن53162 اشر 42عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى



وق عبده جالل عبده53163 اشر 81عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

وق وائل احمد دمحم53164 اشر 96عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد ابوطالب عبدالعزيز ابوطالب53165 87.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف صادق عبدالعزيز53166 اشهد اشر 112.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد تامر دمحم سعد53167 54عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد عبدالعزيز عبدالمرضن عبدالعزيز عبده53168 97عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد عبدالموىل فتح هللا عثمان عبدالرحمن53169 112عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم فريد سعيد بندارى53170 56عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم نض عبدالفتاح53171 89عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى53172 اشهد محمود دمحم عبدالمقصود الشبشي  93عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشهد هشام سعيد مختار عبدالغنن53173 54.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشيماء احمد عبدالعاىط دمحم53174 103عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشيماء البدرى ابراهيم عيد ابراهيم53175 111عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اشيماء طارق كمال دمحم53176 96.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن صديق صادق53177 افاطمه الزهراء محمود حسي  109عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

افاطمه حسام عاطف دمحم53178 59عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى شحته53179 افرح دمحم صيى 92.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

افرح مصطفن عبدالرازق دمحم عبدالرازق53180 46.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امروه عادل دمحم احمد53181 98.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امروه محمود دمحم محمود عبدالوهاب53182 74عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم اسماعيل دمحم اسماعيل دمحم53183 112.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف دمحم دمحم53184 امريم اشر 114.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم ايمن انور دمحم53185 91عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم جرجس كامل حنا شحاته53186 93عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم حسن يوسف سليم53187 97.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم رضا طه صابر53188 118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم رمضان عبدالجيد دمحم53189 101.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم عبدالحكيم عامر دمحم53190 136.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم عز مني  عزيز53191 133.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم عماد دمحم عل سيف الدين53192 105عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم غاىل فخرى غاىل مسيحه53193 102.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم فارس عبدالهادى عثمان دمحم53194 113عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم دمحم المليىحى مصطفن53195 111عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم دمحم عبدالقوى بكر53196 127.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم مكرم فرنسيس فرج53197 25عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 شاكر عبدالمعبود السيد53198
ن
امريم هان 69عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم رشاد يوسف53199 124عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم دمحم ابراهيم53200 107.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك احمد حلىم رجب عل53201 82.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم ابوالحمد53202 100.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم سالم ابراهيم53203 93عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك السيد دمحم السيد رمضان53204 90.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك ايمن دمحم سعيد53205 76عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك حسام دمحم عبدالمجيد السيد53206 80عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك خالد محمود حسن53207 67عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 مصطفن عبدالرحمن53208
 
املك دسوق 91عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

يف سالمه مصطفن ابراهيم53209 املك شر 95عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ى ابراهيم دمحم دمحم53210 املك صيى 70.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك طارق حسن عبدالحميد حسن53211 15عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك عماد دمحم نض دمحم53212 121عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى



املك فتىح عبدالحليم سيد53213 100.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك مجدى خليل ابراهيم53214 120عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم دامس مصطفن53215 103عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم عادل دمحم53216 107.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالعزيز دمحم53217 122.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالعزيز محمود53218 71.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم عيىس دمحم ابراهيم53219 53عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك دمحم محمود دمحم طه53220 116عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 دمحم طه53221
ن
املك هان 110.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

املك وليد بكار عبدهللا53222 116عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن السيد نبوي53223 امنار دمحم امي  118عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اميار محمود عبدالعزيز دمحم53224 115.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا احمد مصطفن سالم53225 90.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا اسالم رضا عبدالهادى53226 122.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا جمال دمحم موس53227 81.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا رمضان الضامن السيد53228 49عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا طه محمود السيد53229 110.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن دمحم53230 امنة هللا عالءالدين ياسي  59عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنة هللا وليد فتىح متوىل53231 109.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنه عبدالرحمن عبدالجواد عبدالرحمن53232 89.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امنه دمحم ايمن االمام البيوىم53233 100.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اىم عماد ابوالفتوح عبدالمجيد القاضن53234 97عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اىم دمحم عل خليل53235 95.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انادره خالد جوده عبدالعزيز53236 !VALUE#عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اناديه يحن  سالمه سيد53237 50عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى رضا دمحم عبدالحميد عبدالهادى 	53238 110عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى دمحم عبدالاله عوض53239 30.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى دمحم مصطفن سيد53240 110.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى مصطفن عطيه الطوجن53241 58.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى نضالدين سيد ابراهيم53242 73.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 حافظ دمحم53243
ن
اندى هان 65عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انسمه احمد فرج عبدالعال53244 54عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انغم ياش محمود دمحم عبدالعليم53245 86.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انور عامر عزت عامر53246 90.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انورا عبدالعزيز عبدالرازق عبدالعزيز53247 30.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انورهللا احمد يوسف اللينى53248 129.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ف دمحم محمود53249 انورهان اشر 107.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

انيجار جمال عاطف محمود53250 93.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

 احمد53251
 
اهاجر دمحم عبدربه عبدالباق 77عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اهاله عبدالنارص راغب السيد53252 82.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اهدى ايمن بستل خي  بستل53253 74عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اهدى عادل احمد مصطفن العوضن53254 45عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اهنا انور عبدهللا دمحم الصغي 53255 96.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اهنا بركات جالل عبدالمنعم53256 112عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اوعد فيصل مراد عبدالعزيز53257 101عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اوفاء دمحم عبدهللا احمد53258 132عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

53259
ن
 رمضان البسيون

ن
اوالء البسيون 108عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن عباس دمحم53260 اوالء حسام الدين حسي  10عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ايارا سامح شعبان السيد53261 122عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ن دمحم فتىح رمضان53262 اياسمي  82عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى



ف دمحم محمود جاد53263 ايمنن اشر 91.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ايوستينا عماد عطيه شحاته53264 94.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

ااحالم خالد السيد دمحم53265 24(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااروة جمال محمود صابر53266 65(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف سيد عواد53267 ااروى اشر 59.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء احمد عبدالعال دمحم عبدالعال53268 94.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء احمد دمحم خليل دمحم53269 89.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء سالمه عمر شعبان53270 34(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء متوىل زاهر عل عيلوه53271 78.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء مصطفن عويس محمود عويس53272 60.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبدربه احمد53273 ااشاء معي  49(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء رحيم حمد دمحم53274 100(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء سعد عزت دمحم53275 93.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء عبدالحميد دمحم دمحم53276 129(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء عبدالرحيم محمود الرخ53277 119.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء دمحم عبدالحافظ عبدالرحمن53278 117(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

قت صالح جالل دمحم53279 ااشر 84(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء جمال سليمان احمد53280 64.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء طارق دمحم كمال عبدة53281 36(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53282 ااالء دمحم احمد رشاد امي  61(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء دمحم سمي  العزب53283 102(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء دمحم عبدهللا عبدهللا53284 113.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء دمحم عبدالمنعم محمود دمحم53285 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

االشيماء عبدالغفار عبدهللا دمحم53286 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 دمحم سيد دمحم 53287
ن
ابسيطه- امان 87.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامل ممدوح ابوالمجد تغيان احمد53288 97(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه احمد النبوى عبدالمنصف53289 96(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه احمد عبدالستار منصور53290 101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه سيد اسماعيل صادق53291 60.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه ماهر عبدالعزيز اسماعيل دمحم53292 74(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه ايمن محمود ابراهيم53293 اامي  126.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه مبارك محمود حسن مبارك53294 اامي  72(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامينه عماد حمدى عبدالمقنع عبدالغنن53295 108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامينه دمحم احمد فؤاد عبدالحكيم53296 125(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه دمحم احمد53297 اايات دمحم صيى 52.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايرينن جرجس ابو السعد عزيز53298 50(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عطا بشاى جاد الرب53299
ن
اايرينن رومان 111(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايرينن سمي  ينن ابراهيم53300 92.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان رضا عبدالرحمن ابراهيم عطيه53301 69(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان سامح عزيز عبدالعظيم53302 33(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان سعد عبدهللا سليمان53303 129.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان صالح عبدالعزيز عباس53304 29(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان مصطفن عبدالرازق مصطفن البدرى53305 118(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه ايهاب دمحم دمحم احمد53306 109(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه سمي  حسن احمد عمر53307 86.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف53308 اايه سيد الطينى مشر 40(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه عبدالقادر سعيد كامل53309 131.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه عماد سالم صادق سالم53310 50(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه فتىح عبدالننى مصطفن53311 50.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه دمحم عمر فؤاد53312 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ي جنيدي عيد جنيدي53313
اايه مصطفن 93(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه يوسف عبدالحميد محمود53314 110.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله احمد عبدالفتاح خالد53315 38(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله احمد فؤاد جمعه عل53316 96(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله احمد فوزي دمحم53317 53.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي طة53318
ابسمله احمد مصطفن 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله جالل سعيد عبدالقوى عطيه53319 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله جمال عبدالمحسن السيد حنفن53320 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله حامد دمحم احمد جاد53321 39.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله حامد محمود احمد53322 72.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله حسن صبىح عبدالواحد53323 73(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله ساىم رزق دمحم53324 102.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله ساىمي السعيد خليفه الصعيدي53325 96.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله سعد عباس سيداحمد53326 91(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن شافع53327 ابسمله شافع حسي  112.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي محمود53328 يف احمد صيى ابسمله شر 30(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف رفعت احمد عبدالقادر53329 ابسمله شر 121.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله شعبان ابراهيم عبدالرحمن53330 93(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله عبدالجواد شحات عبدالرازق يوسف53331 56(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله عوض محمود عوض ابراهيم53332 76.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله فتىح جالل دمحم عل احمد53333 41(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم احمد عبدالباسط53334 11.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم اسماعيل عبدالعال53335 100.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم عواد دمحم ابراهيم53336 66(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله مختار سعيد ابراهيم حامد53337 115.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله مصطفن فوزى حافظ53338 111.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله نض نض عبدهللا53339 114.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 علي53340
ن ي حسي 

ن
ابسمله هان 113.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي صبىحي عبدالرحمن53341
ن
ابسمله هان 69(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله هشام طلعت مصطفن53342 125(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله وليد صفوت عبدالعظيم53343 120(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمه اسامة رمضان عواد53344 101.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف رفعت احمد عبدالقادر53345 ابسنت شر 109(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسنت دمحم حسن عبدالعظيم53346 63(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسنت دمحم فوزى دمحم53347 44(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53348 ابسنت وليد صبىح شاهي  122(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابيخيته بركات السيد محمود53349 116(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اتسنيم توفيق حامد توفيق53350 127(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53351
ن
اتسنيم طاهر دمحم دمحم الحوق 134(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اتسنيم ماهر حلىمي عبدالحميد53352 96.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اتف  ضياء عبدهللا طه53353 92.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجمالت عل بدران مغرنى53354 17.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنات عل فؤاد دمحم53355 54.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنات دمحم صابر سيد سليمان53356 34.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه ابوشامه عبدالىح عبدالصبور ابوشامه53357 54.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه احمد حسنن يوسف53358 103(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبدالمجيد حواش53359 اجنه عبدالمجيد حسي  88(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه عل ابراهيم فرماوى53360 113.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53361
 
اجنه عيد احمد زنان 116(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه هيثم اسماعيل صابر53362 118.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اجنن احمد دمحم سيد دمحم53363 127(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن ايمن السيد دويدار53364 75.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن بهاءالدين دمحم كامل دمحم53365 102(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن طارق رجب حسن عبدالحافظ53366 115.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي محمود محمود عمر فضاىلي53367
اجنن عبدالغنن 104.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن فارس حامد احمد امام53368 102.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن شافع53369 اجنن دمحم حسي  111.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 دمحم عبدالصمد عفيفن53370
ن
اجنن هان 120(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن وليد السيد عبدربه دمحم53371 130(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجودى محمود عبدالفتاح عبدالخالق حجازى53372 32.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن جوزيف موريس عيد53373 اجوزفي  121.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- جوليا نزيه موريس رياض 53374 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجوليانا شهدى عياد ملك53375 45(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجومانا السيد فؤاد عل53376 18.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجومانا صالح دمحم جودة53377 119.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجومانه نبيل ذىك خليل53378 33(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه احمد طلعت احمد53379 56(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه احمد دمحم ابراهيم الغرباوى53380 109(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه اسامه عبدالواحد احمد53381 116(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53382
ن
ف حمدى طه الكران احبيبه اشر 12(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف فرحات عبدالرازق دمحم53383 احبيبه اشر 27.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه السيد المهدى دمحم عبدالمقصود السيفن53384 124.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه جمال كمال حسن مسلم53385 71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 السيد53386
ن
احبيبه حاتم عبدالشاق 130.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه حماده دمحم فهىم دمحم53387 71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه حمدي محمود دمحم عباس53388 124.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه حنفن محمود حنفن53389 128(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه خالد عبدالمجيد دمحم53390 125.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه خالد فرغل سالم53391 84(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي سليمان53392
احبيبه سامح لينى 76(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه ساىمي عبدالحميد عبداللطيف دمحم53393 78.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه صابر احمد احمد53394 40(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي ابوالعز االروش53395
ي مصطفن احبيبه صيى 97.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم53396 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عبدالفتاح زىك عبدالحميد عثمان53397 122.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبداللطيف سيد53398 احبيبه عبداللطيف حسي  57.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عصام فؤاد ابراهيم53399 43(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عماد احمد فتوح محمود53400 102.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم السيد حسن53401 120.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- حبيبه دمحم انور ابراهيم 53402 68.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53403 احبيبه دمحم سيد حسي  28(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم وفا رمضان53404 89(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه محمود جمال عبدالمجيد53405 64(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه محمود جمعة حنفن53406 67.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه محمود عبدالرازق عبدالرازق عبدالرازق53407 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه مىحي العزب حسن علي53408 92(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم السيد خليل53409
ن
احبيبه هان 79(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم بهي الدين53410
ن
احبيبه هان 110(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه هيثم السيد عطية53411 24(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احنان ساىمي جرجس زىكي ميخائيل53412 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ن احمد عل دمحم53413 احني  87.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي احمد محمود53414
ن حمدي عبدالغنن احني  57.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن خالد جالل السيد دمحم53415 احني  34.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن خالد دمحم دمحم53416 احني  99(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن رفعت احمد عبدالسمبع53417 احني  77.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف عبدالمنعم عبدالسميع53418 ن شر احني  76.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن مصطفن دمحم بدير53419 احني  59.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 رشاد احمد53420
ن
ن هان احني  105(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وليد سليمان احمد حبيب53421 احني  75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسمع- حياه مالك مني  عبدالمالك 53422 53.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اخلود دمحم عبدالعظيم عطا53423 125.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادعاء وليد حلىم اسماعيل رمضان53424 59(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53425 ف دمحم سيد ابو حسي  ادنيا اشر 58.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادنيا سامح بدر عبدالحميد عيد53426 58.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادنيا دمحم بدر بيوىم بدر53427 64.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادينا امي  عل ابو الحديد53428 49.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

عبدهللا ابراهيم53429 اذكرى عبدهللا االمي  71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارجاء محمود عبدالحافظ عبدالمعبود قطب53430 97(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحاب عامر زىك عامر53431 91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53432
ارحمه ابراهيم دمحم دمحم مصطفن 64(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف جمعة عطية53433 ارحمه اشر 47.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه ايمن يحن  رزق53434 86(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه بهاء الدين دمحم السيد53435 110(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه حسن عبدالنارص رمضان عبدالحميد53436 88.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه سعد محمود منشاوى53437 67.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه سعيد فتىحي دمحم53438 84.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه سيد احمد ابراهيم فرحات53439 72(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه سيد مختار حسن فرج53440 86.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عاطف احمد دمحم عل53441 34(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عبدالحميد بدر عبدالحميد عيد53442 18.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عبدهللا سالمه يوسف53443 31(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عدىل حسن ابراهيم53444 37(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عل دمحم صالح53445 95(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف الدين53446 ارحمه عماد عبدالعال عبدالعال شر 59.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عني  عل فرج53447 73.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي سالمان53448
 
ارحمه عيد دمحم عبدالباق 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

قاوي فرغلي53449
ارحمه فتىحي محمود شر 45(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه دمحم عبدالعظيم عطا53450 130(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه دمحم عبدالعظيم دمحمين53451 97(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه محمود احمد ابراهيم العروسي53452 98(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه نارص حسن دمحم حسن53453 78.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه ياش الزعيم حسن بخيت53454 66(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوه عبدالرازق عبدالوهاب دمحم53455 54.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوى اسامه عبدالجليل خليل53456 39(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوى عبدالرازق عزت محمود احمد53457 32(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه احمد كامل دمحم حسن53458 48.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه خالد محمود دمحم عطيه53459 70.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه دمحم سيد احمد دمحم53460 71.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه دمحم علي علي53461 103(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارنا خالد عبدالننى دمحم دمحم53462 112.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اروان حماده زكريا دمحم53463 98.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان خالد دمحم محمود53464 132(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدالمنعم53465 109(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان دمحم عبدالعظيم دمحم53466 68.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان دمحم دمحم عبدالعاىطي بيوىمي53467 108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان وليد دمحم محمود53468 85.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان ياش عبدالباسط عبدالجواد53469 50.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروضه عماد عبدالمقصود عبدالملك عبدالمقصود53470 31(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروميساء عبدهللا عبدالرازق عبدالعزيز53471 62(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارويدا السيد عبدالحليم سيد احمد53472 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارويدا عبدالسالم دمحم دمحم محمود53473 69.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن النشار53474 اريتاج دمحم محمود ياسي  118(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريتاج نادر سمي  احمد53475 94.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريم عالء الدين عبدالفتاح علي موسي53476 109(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53477 ازمزم احمد سالمه عواد حسني  97.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازمزم دمحم صالح حنفن محمود53478 84(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب جمال انس الوجود عبدالهادي رزق53479 64.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب سعد عبدالحميد سعدالشيخ53480 18.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53481 ازينب عرفة عبدالفتاح ابو السعود شلنى 125(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب مجدى فرج ابراهيم53482 87.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب دمحم السيد حسن53483 120.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53484 ازينه طارق دمحم حسي  104.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره ايهاب دمحم عبدالرحمن احمد53485 57.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53486
ن
اساره سيد خلف تون 71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره عبدهللا السيد زىك53487 115(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره دمحم ابو السعود السيد53488 119(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره دمحم السيد عبدالعزيز53489 120.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره دمحم بدوي دمحم53490 99.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53491 اساره محمود ابراهيم حسي  123.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره نبيل التهاىم ابراهيم53492 34(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره نض السيد احمد53493 121(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساميه عماد عبدالنعيم عبدالحفيظ53494 129(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي فلتس53495
اساندرا رافت هندي مهنن 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي فلتس53496
اساندى رافت هندي مهنن 86.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلسبيل دمحم دياب دمحم53497 44.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم احمد محمود جاد53498 26.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف فرحات عبدالرازق دمحم53499 اسلىم اشر 29(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم السيد دمحم عبدالفتاح53500 71.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم توفيق علي مرسي53501 47.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم جمال عبدالحميد دمحم احمد53502 67.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم خالد احمد الصاوى53503 78.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبده دمحم53504 اسلىم عاطف حسي  108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 حامد دمحم53505
ن
اسلىم عبدالشاق 71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم دمحم ابوهاشم السيد ابوهاشم53506 112.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن السيد53507 اسما ساىم جمعه حسي  82(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما سعيد عباس دمحم53508 106.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما دمحم ابوالفتوح عبدالمجيد القاضن53509 130(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما محمود عبدالسالم عبدهللا53510 122(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما منتض سليمان فراج53511 132(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما هشام دمحم محب عبده53512 76(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اسمر السيد السيد ابوضيف53513 64(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه اسماعيل مختار اسماعيل سليمان53514 اسمي  121.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه رفاع مدكور دمحم53515 اسمي  110.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسميه جمال يونس بيوىم53516 90.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبدالعليم53517 اسندس احمد حسي  21(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسندس حسن دمحم عبدالقادر53518 53(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى سعيد عل ابراهيم53519 اسندس صيى 52.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسندس عبدالرازق عبدهللا عبدالرازق53520 128.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي ابراهيم53521
ف وجيه مصطفن اسهيله اشر 96.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسهيله عمارة دمحم جمعة متوىلي53522 119.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسوزى وليد احمد محمود ابراهيم53523 130(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف دمحم امام53524 وق اشر اشر 72.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق ايمن مسعود محمود53525 اشر 138(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق رضا ابراهيم محمود53526 اشر 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف السيد عبدهللا53527 وق شر اشر 116.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق دمحم حسن محمود53528 اشر 129.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق نور دمحم سالم دمحم53529 اشر 136(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عاشور احمد53530
ن
وق هان اشر 63.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق وائل ربيع حالنى53531
اشر 96.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي زىك53532
وق وليد لطفن اشر 72.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشمس حاتم حسنن احمد53533 126.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشمس خالد السيد احمد53534 40(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد احمد اسماعيل السيد بجع53535 55.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد انور عبدالرحمن عبدالحافظ الشاذىلي53536 15(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد ايهاب عبدالكريم ابراهيم53537 125.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

دينن53538 اشهد بيوىم دمحم بيوىم اليى 92(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن ابراهيم دمحم53539 اشهد سمي  حسي  91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم53540
يف دمحم عبدالغنن اشهد شر 127(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد شكرى سيد دمحم محمود53541 92(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد عزت فرحات ابراهيم53542 77(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد عالء رشاد بكر53543 130.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53544  حساني 
اشهد مجدى مصطفن 101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم السيد علي حسن53545 77(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم حامد احمد الخليفه53546 60.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم رضوان دمحم دمحم53547 70(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم زهدى بركات53548 73(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم سمي  فتىح دمحم53549 52.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عبدالعزيز ابراهيم53550 108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عبدالفتاح قنديل53551 103(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عزت اسماعيل احمد53552 124(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عواد عبدالحافظ53553 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم كامل دمحم53554 56(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد محمود حسن احمد دمحم53555 40.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي موسي دمحم العقاد53556
اشهد مصطفن 99(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد موسي جابر دياب ابو العال53557 134(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد نارص عبدالمنعم عبدالكريم53558 82(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد ياش السيد بكرى53559 91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء سامح حامد سالمه السيد53560 92.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء دمحم هارون عبدالعزيز هارون53561 38(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء مظهر احمد محمود53562 112(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اشيماء نورالدين عبدالهادي دمحم مروان53563 101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اصباح عبدالسميع عبدالرحمن علي53564 129(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اصفاء طارق نبيه عباس53565 63.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعائشه احمد احمد رضوان زهران53566 106.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53567
ي عبدالغنن

اعائشه اسامه مصطفن 111.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعبي  حسينن ابراهيم ابراهيم53568 35.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعزه مصطفن عل ابوالمعاىط محمود53569 57.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف صابر مجاهد53570 اعال اشر 76(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعال محمود دمحم احمد عاشور53571 15(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعال مني  احمد حويت53572 45.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعهد عصام عبدالفتاح عل53573 110(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اغاده هارون دمحم دمحم53574 85(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف ابراهيم ابراهيم53575 افاطمه اشر 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه الزهراء دمحم اسماعيل اسماعيل حسن53576 89(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه الزهراء نارص رجب هاشم53577 37.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه حسن دمحم خليفة53578 114.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه سامح حسن دمحم دمحم53579 108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه سيد عبدالباسط عبدالاله دمحم53580 12(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه عادل احمد محمود53581 48(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه عصام احمد عبدالغنن53582 122.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه دمحم السيد حسن53583 134.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه دمحم عبدالجليل عثمان53584 55.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه دمحم فراج دمحم53585 35(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه مدحت عل حسن53586 122.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن شبل53587 افاطمه وليد شبل حسي  80(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افايزه سمي  كمال احمد53588 68(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف حسن دمحم53589 افرح شر 136(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح دمحم حامد السيد53590 87(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح دمحم صبىح عفيفن53591 136.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح دمحم مىح دمحم53592 68.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح محمود عبدالحميد عبدالقادر53593 53.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح محمود فريد عبدالمجيد53594 89(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح وائل عبدالهادى عبدالحميد53595 76.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرحه عبدالحميد حسن ابراهيم دمحم53596 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف دمحم عبدالوهاب53597 افريده شر 62.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افضيله شعبان حنفن محمود دمحم53598 51.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اكاترين ماهر نصيف لبيب واصف53599 79.95(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53600
ن
 البدرى بسيون

ن
ى بسيون ن اكين 102(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

مينا رفعت الفار عزيز نسيم53601 اكي  56.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

الوجينا هشام فاروق توفيق53602 132.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اليل رمضان طه محمود53603 81(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اليل دمحم فتىح دمحم مليىحى53604 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امادونا ماجد يوسف مسيحه طنطاوى53605 30(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 ميشيل فارس53606
ن
امارتنيا هان 120(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اماريا وائل موريس رياض53607 101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف حنا فايز صليب53608 امارينا اشر 88(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ائيل53609 امارينا زىك ميخائيل وديع جيى 95.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امارينا عياد ناشد صدوق53610 106.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امارينا نبيل عطيه هللا ابراهيم جوده53611 95.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امايا دمحم عبدالمنعم ابراهيم محمود53612 59(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



امدرونا مني  لبيب عوض غطاس53613 128.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امرثا بطرس راضن سويرس عبدالمالك53614 66.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امرفت احمد يوسف الجناينن53615 95(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

53616
ن
امروه طارق متوىل شلقان 35.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امروه عبدالسالم صبىح عبدالسالم53617 130.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- مروه وحيد رمضان سليمان 53618 73(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم احمد فاروق السيد53619 88.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم احمد دمحم عبدالعزيز فراج53620 102.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- مريم بالل نوفل سند نوفل 53621 49.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم جمال دمحم زىك53622 119(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم حارس عبدالفتاح دمحم53623 113.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم حازم طه عبدالفتاح53624 100.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دانيال يوسف سالم نوار53625 89.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم سامح سمي  زىكي53626 72.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم ساىم رجب دمحم عبدالغفار53627 84(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وك53628 امريم ساىم كمال ميى 67.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم سعد دمحم الشحات يوسف53629 64.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم سيد ابراهيم دمحم يوسف53630 44.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن ابوزيد53631 امريم سيد خليفه حسي  74.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عاطف فؤاد اسماعيل53632 26.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدالحميد خليفه فضل هللا53633 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدالرحمن سعيد عبدالعزيز غانم53634 119.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدالفتاح علي عطيه احمد53635 122(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى محمود53636 امريم عزت عشر 64(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عمرو عبدالرحمن عبدالهادي شعبان53637 77(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عمرو دمحم دمحم عل53638 125.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم ابراهيم ابوالنجا53639 65(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم53640
ن
ن بسيون امريم دمحم بنيامي  117(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم شعبان دمحم بيوىم53641 91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم طايع دمحم يوسف53642 58(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم عبدالهادى رمضان53643 123(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم دمحم ابراهيم ابو المكارم53644 66.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم محمود جهالن لبيب53645 30(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم53646
امريم محمود دمحم عبدالغنن 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم ميالد اسطفانوس سليمان شحاته53647 83(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم نارص ابوالحمد سليم دمحم رفاع53648 58(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم وائل دمحم جوده ابراهيم53649 33.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم يوسف محمود عبدالحمبد53650 77(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك ابراهيم عبدهللا سيد طعيمه53651 26.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك ابراهيم دمحم السيد53652 30(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك احمد عبدالقادر محمود53653 29.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك احمد محمود توفيق53654 73.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك جمال السباعي يسن عل53655 133.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك حسن جابر دمحم فوده53656 64.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك حسنن عواد دمحم53657 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك حمدى ابونصي  ابراهيم دمحم53658 132.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53659 املك خالد دمحم محمود حسي  134(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك سعيد عبدالفتاح محمود خي  هللا53660 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك سيد دمحم السيد53661 76(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف فؤاد عبدالعزيز53662 املك شر 49.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



املك عصام ثروت دمحم53663 71(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- ملك علي عبدالصمد حسن 53664 104.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك كامل سعيد نصار سليمان53665 83.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم السيد ابوالفتوح فرج53666 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم جمال توفيق عباس53667 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم صالح احمد53668 131.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم فكري جمعه احمد53669 77(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم قاسم عبدهللا متوىلي53670 48.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن دمحم53671 املك دمحم محمود حساني  101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم مصطفن حسن53672 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك محمود احمد دمحم احمد53673 75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك مدحت عبدالفتاح عفيفن53674 41.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك ميشه عطيه دمحمى يوسف53675 106.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك هشام عبدهللا دمحم بركات53676 101(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك ياش بشي  دمحم53677 132.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار احمد عبدالعزيز غانم53678 114(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن حامد سعودى53679 امنار بدر ياسي  65.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار دمحم حسن ابراهيم53680 39(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار دمحم عبدالصانع دمحم53681 24.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اميار دمحم عبدالفتاح سليمان سليمان53682 80(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة احمد دمحم سالمة53683 90(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا ايهاب كمال مهدي دمحم53684 59.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا جمال فتىح دمحم البوسر53685 36(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا سالم جمعه مصطفن53686 74.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا سيد ابو العال محمود53687 129(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى ابراهيم عفيفن53688 امنة هللا صيى 114(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا طلعت رافت السيد53689 47(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا دمحم محمود عبدهللا53690 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا محمود امام حامد53691 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا محمود سعيد دمحم قطب53692 105.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا محمود دمحم ابو الحجاج53693 91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا مروان صبىحي دمحم عامر53694 116.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم السيد محمود53695
امنة هللا مصطفن 116(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا هشام سعد دمحم الكردى53696 136(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا وليد عبدالرحمن محمود دمحم عتيق53697 23(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة جمال الدين سلطان دمحم53698 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عبدالعظيم الخوىلي53699
ن امنة عبدالعظيم امي  112(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53700
امنه احمد بيوىمي بدر عفيفن 132(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنه حاتم عبدالعال دمحم عبدالعال53701 31.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنه حسن رجب دمحم53702 35.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنه عبدالرازق عزت محمود احمد53703 43.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنه غريب فتىح غريب53704 13.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن سيد خليفة عشان53705 14(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن شكرى حسن صادق53706 110(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن دمحم53707 امنن عبدهللا احمد حسي  40.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن مهران ذىك احمد53708 98(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي نجيب فريد53709
امهرائيل يشي لطفن 109.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم احمد دمحم علي دمحم53710 65.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم السيد سعيد السيد53711 62.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم بهاء عبدهللا عامر عبده53712 59.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اىم جمال دمحم السيد53713 75.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم سامح عبدالحميد دمحم53714 118(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم عل محمود عل53715 54.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اىم محروس عبدالروؤف حسن قنديل53716 73.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

نا عاصم دمحمى عثمان53717 امي  104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اناديه نض السيد دمحم53718 135(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انانىس احمد عادل سيد53719 27.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انجوى حسن دمحم صياح دمحم53720 22(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى احمد السيد احمد دمحم53721 89(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى جمال دمحم ابراهيم53722 94(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي عبدهللا احمد53723
 
اندى حامد شوق 84(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى رضا احمد الشحات احمد53724 133(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى صابر توفيق عجبان لوندى53725 26.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى عصام عبدالمجيد محمود احمد53726 36.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى عماد دمحم دمحم53727 133.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى محمود عبدالفتاح دياب53728 104(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انسمه دمحم احمد عل53729 88(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- نضه صابر ابراهيم عبدالعليم 53730 68(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53731 انفيسه بيوىم عبدالفتاح ابو السعود شلنى 127(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53732 انور ابراهيم دمحم عبدالرسول ابو العيني  108.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انور احمد نض ابراهيم53733 46(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورالهدى وليد سعيد عبدالحميد دمحم53734 69.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم كامل المنشاوي53735
انوران حسنن 53.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف سمي  يوسف53736 انورهان اشر 137.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان جرجس بخيت جيد53737 30.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان شحات عبدالفتاح رواش53738 71.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان دمحم حامد احمد الخليفه53739 40(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان دمحم هالل عبدالرحيم احمد53740 80(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان مدحت سعيد عبدالونيس احمد53741 102(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان وليد عبدالعزيز عبدالعزيز ابراهيم53742 101.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه حسن سعيد دمحم عبدالعزيز53743 اني  67.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- هاجر ابراهيم عبدالوهاب دمحم 53744 91.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم جميل53745
اهاجر احمد لطفن 131(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر احمد دمحم سيد عرب53746 95(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر السيد فتىحي علي العيسوي53747 80(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر سامح عل عزيزالدين53748 111.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر سامح متوىل رمضان طلبه53749 23(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر سمي  صابر عبدالسيد سالم53750 40(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر سيد عيد دمحم53751 33.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف شحاته سليمان53752 اهاجر شر 45.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم دمحم الكحيل53753
 
اهاجر شوق 125(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر مجدي دمحم عبدالونيس السيد53754 116(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر دمحم ابراهيم خطاب53755 51.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر دمحم احمد قنديل عبدالحميد53756 36(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر دمحم سعيد عبداللطيف53757 79(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53758 ي يسي 
اهاجر دمحم مصطفن 80(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر هشام سيد سليمان53759 52.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهايدى عدىل كامل واصف53760 124.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف سالم كفراوى53761 اهبه اشر 90.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهبه هاشم صالح عبدالهادى53762 90(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اهبه هشام عل ابوالمعاىط محمود53763 96(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى جمال حسن عفيفن53764 32(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى صبىح عبدالحميد دمحم53765 135(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى دمحم ابو القاسم احمد53766 55.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى دمحم احمد دمحم المناديل53767 81(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدير عبدالفتاح دمحم دمحم سليمان53768 46.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهمسه رمضان دمحم عبدالعليم عبدهللا53769 79(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهنا عالءالدين عبدالرحمن شحاته ابوالخي 53770 96(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهنا محمود سعد محمود53771 70(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي عثمان دمحم53772
ن
اهنا هان 123.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف السيد بدير53773 اهناء اشر 117(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهناء عالء امام عبدالعاىطي عبدالعال53774 66(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهند عل محمود عمر53775 122.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهيام دمحم عبدالقادر عبدالموجود عبدالقادر53776 134(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اوعد محمود عل احمد53777 26.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف عبدالعاىط عبدالفتاح عبدالمقصود53778 ايارا شر 124.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايارا دمحم السيد عبدالعليم ابراهيم53779 102.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53780
ايارا نارص يوسف عفيفن 96(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن ايمن جمعه احمد دمحم53781 اياسمي  107.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن خالد مصطفن السيد53782 اياسمي  81.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن صبىح دمحم احمد الحداد53783 اياسمي  132.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبدالعزيز عبدالفتاح مصطفن السيد53784 اياسمي  96.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عفيفن حسن53785 ن عمرو حسي  اياسمي  95.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن دمحم عبدالبديع محمود53786 اياسمي  39.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن دمحم نض عبدالحميد عبدالرحيم53787 اياسمي  75(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ب فتىحي فتىحي شحاته ابوعض53788 اييى 72.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايشا عادل دمحم السيد رضوان53789 117.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايمنن دمحم احمد سيد53790 108(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 سويلم السيد53791
 
ايمنن دمحم شوق 126(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اابتهال احمد سالم احمد53792 92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااحسان مصطفن حسنن ابوزيد رضوان53793 22(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53794 ااحالم ايمن دمحم فؤاد حسي  3(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااروى دمحم دمحم بيوىم عل53795 80.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء ابراهيم عبدالحميد السيد53796 59(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء ابراهيم عبدالرحيم دمحمين احمد53797 103.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء انور السيد ابو ضيف السباع53798 53(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء طارق احمد عمر53799 120(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء عبدهللا غيط دمحم53800 47.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء مصطفن عبدالرازق ابراهيم53801 74(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عبدالقادر محمود53802
ن
ااشاء هان 101(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء هشام حسن عبدهللا53803 107(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااشاء وائل عباس ابراهيم53804 61(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء ايهاب عبدالكريم عبده53805 39(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء ساىم بيوىم عبدالحميد53806 31.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء نض مشعال سيد53807 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء حسن مصطفن حسن53808 24(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53809 ااالء طارق دمحم حافظ حسني  !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم53810 33(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53811 ااالء فرغل دمحم حسي  126(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااالء مجدى دمحم دمحم53812 111.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ااالء محمود عطيه مصطفن عطيه53813 124(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن هنداوى ابراهيم53814 االزهراء حسي  70.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامل سالمه ابوحسيبه عطيه سليم53815 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامل ماهر جمال عبدالرازق53816 64(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامل محمود حزين دمحم خلف53817 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه حاتم مصطفن دمحم عبدالمطلب53818 120.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه صالح الدين عبدهللا عل خضن53819 117(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامنيه عبدالمؤمن فتىح عبدالمؤمن53820 116(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه رمضان قطب طلبة53821 اامي  96(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه محسن عبدالهادى دمحم شعبان53822 اامي  63.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه دمحم الشحات دمحم منصور53823 اامي  116(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي ابو القاسم دمحم53824
ه مصطفن اامي  96.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اامينه ساىم بيوىم عبدالحميد53825 109(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53826 اامينه سعد احمد توفيق حسي  108(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااناسيمون سمي  مرقص كامل قلدس53827 97.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي عازر جاد عطيه بشاي53828 اانىحى 117(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايات احمد مصطفن احمد53829 82.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايرينن رفعت كرىم اقالديوس53830 76.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايالريه ايمن داود عوض سليمان53831 121(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 بقطر53832
 
ق اايالريه نصيف برزى مشر 127(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان ساىمي صابر دمحم السيد53833 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان سعد ابراهيم طه53834 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان سعيد عبدالعزيز عزوز53835 106.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان سعيد عل شحات53836 94.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان دمحم عزت دمحم سالمه53837 120.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان دمحم عل دمحم53838 75(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايمان دمحم عل مرس عبدهللا53839 88.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه رضا دمحم جاد ابراهيم53840 35(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- ايه سعيد عبدالحميد عبدالعزيز ابراهيم 53841 57(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه سيد شحاته سيد53842 77.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه صالح احمد سالمة53843 105(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه عماد مكرم حامد عل53844 105(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه دمحم ابراهيم دمحم53845 76(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه دمحم الديب دمحم53846 44.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه دمحم صابر عباس دمحم53847 7(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- ايه دمحم كامل عيد دمحم 53848 71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه مصطفن ابراهيم فتح اللة53849 64(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابدور رضوان رزق محمود53850 102(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله ابراهيم ابراهيم احمد53851 108.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله ابراهيم فتح هللا عبدالمقصود شعبان53852 134(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف فتوح دمحم حسن53853 ابسمله اشر 97.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله تامر عبدالرحمن عل53854 73.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عيىس53855 ن دمحم حسي  ابسمله حسي  37.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله سعيد محمود حميده53856 109.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله سيد عبدالغفار احمد زهره53857 42.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله صالح عبداالفتاح السيد53858 84.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله صالح دمحم عبدالحميد53859 127(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله عادل السيد حسب الننى53860 98(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله عادل عبدالظاهر عبدالصادق جمعه53861 86.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عبدالفتاح بدوى53862
 
ابسمله عبدالفتاح شوق 53.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ابسمله عالء عبدالعظيم كامل اسماعيل53863 71(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله مجدى محمود دمحم حسن53864 52.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم حسن عبدهللا خليل53865 39.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم حسن دمحم عبدهللا53866 116.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم عل عبدالفتاح53867 61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله دمحم عيد رياض53868 19(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسمله ياش عبدالاله عمر هريدي53869 21.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسنت اسامة السيد رجب53870 36.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسنت جيد داود جيد عوض53871 19.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسنت سيد عبدالرحمن احمد مصطفن53872 78.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53873 ابسنت عدىلي رؤوف ابواليمي  34.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 سالم53874
ن
ابسنت محمود احمد بسيون 93.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اتغريد تامر منصور ابراهيم53875 101.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اتف  نعمان طه دمحم53876 80.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن احمد دمحم عبدالعظيم53877 اجاسمي  115.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجميله دمحم سالم دمحم بركات53878 22.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53879 اجميله مختار دمحم حساسي  128(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنات طارق عبدالاله دمحم53880 25(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنات دمحم عدىل عويس سالم53881 75.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه هللا مدحت عطيه عل53882 74.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- جنه صابر عبدالعزيز عبدهللا 53883 66.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنه عماد دمحم دمحم53884 124(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن احمد سالم عل53885 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53886 اجنن اسامه دمحم عبدالسميع شاهي  124.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن محمود عزت محمود53887 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن محمود دمحم عبدالهادي53888 112(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن وفدى حسن توفيق53889 101(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجنن وليد حسان دمحم احمد53890 107(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53891 اجهاد خالد محمود دمحم حساني  135(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجودى مرس عل حسن عل53892 21(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجوليا جميل نيثان مليك53893 62.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجوليانا ميخائيل شهدي ميخائيل سليمان53894 32(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اجومانه دمحم نض دمحم53895 100(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبة ثروت صابر مجاهد خليل53896 13.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه ابراهيم سيد ابراهيم53897 40(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه ابوشيع عل دمحم53898 90.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه احمد ابو السعود ابو الفتوح53899 77.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53900  السيد حسي 
 
احبيبه احمد شوق 25.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53901
ن
ي مدن

احبيبه السيد حسنن 45.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه تامر عبدالسالم عبدالعزيز53902 18.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه جمال جاد الرب محسب53903 23.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه خليل عل عبدالكريم عيىس53904 71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه رافت ابراهيم شحان ابراهيم53905 65.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه سعيد معوض عبدالعزيز سالم53906 115(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه سالمه حسن محمود دمحم53907 57.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عبدالرحيم عبدالحليم زهرى53908 92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عرفه عل دمحم سالمه53909 125.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه عل دمحم عل53910 81.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم احمد فراج حسن53911 109.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم عبدالعزيز دمحم53912 40.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



احبيبه دمحم عبداللة عبدالمحسن53913 48.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم عدىل عويس سالم53914 90.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم كامل عبدالمنعم53915 89(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه دمحم محمود صالح حسن53916 67(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه محمود شعبان طلبه53917 107(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه مدحت سمي  كامل محمود53918 91.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه مصطفن عبدالعاىط احمد53919 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- حبيبه مصطفن كامل حنفن 53920 74(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن 53921  راشد عبدالفتاح حسي 
ن
ابسيطه- حبيبه هان 69.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احبيبه وائل دمحم ابوزيد53922 92.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احنان دمحم صادق محمود دمحم53923 61(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احنان محمود دمحم بخيت53924 117.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن احمد جمال عبدالمعط53925 احني  102.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن سالمه نصار عيد مصطفن53926 احني  101(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عل حمدى عل53927 احني  98.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن هشام عبدالواحد عباس حسن53928 احني  95.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وليد ابوالفتوح بيوىم53929 احني  100.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وليد عبدهللا عل53930 احني  67.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احور اسالم نجم عبدالعاىط53931 79(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اداليا دمحم خلف عبدالعليم53932 131.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادعاء صالح دمحم باظة باظة53933 14(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادعاء دمحم جمعه مصطفن53934 24.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 بندق نسيم بخيت53935
ن
ادميانه رومان 53.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادميانه سمي  منصور فاضل منصور53936 107(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادميانه عبدالنور ناشد صدوق عبدالنور53937 118(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادنيا جابر السيد جابر احمد53938 111(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن ابراهيم53939  بنيامي 
 
ادنيا شوق 11(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادنيا كريم السيد احمد ربيع53940 66(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادنيا دمحم ابوالسعود سليمان سيد53941 76.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي53942
ادهب ايهاب سليمان احمد مهنن 115.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 فؤاد جيد ميخائيل53943
ن
ادهب رومان 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادهب دمحم بدر مجلي بدر53944 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53945 ن محمود حسي   حسي 
ادولت مصطفن 8.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن53946 ادينا وليد سيد امي  59(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ادينا يعقوب معوض عبدالسيد53947 61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف انور سالم53948 ارانا شر 125(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارانيا مدحت عبدالرازق علي حسن53949 25.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف شحاته شحاته ابراهيم53950 ارحاب اشر 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه ابراهيم السيد ابراهيم السيد53951 21.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه احمد ابراهيم دمحم53952 58.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه احمد عبدالجواد دمحم احمد53953 77(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه احمد دمحم صالح الدين احمد53954 105.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه احمد محمود عثمان53955 45.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه السيد دمحم ابراهيم53956 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف53957 ارحمه تامر انور عباس شر 75.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه تامر مسعد منصور عبدااله53958 68(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه حسن عبدالعظيم مصيلىح53959 87(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن سيد دمحم53960 ارحمه حسي  38(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه حمدى احمد ابراهيم السيد53961 42(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه حمدى عبدالرحيم دمحم53962 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ن ابو الحسن دمحم53963 ارحمه خالد حسي  91(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن عبدالحليم53964 ارحمه صابر حساني  33.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عصام جمال الدين دمحم عل53965 97.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عصام رجب مهدى53966 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه عيد جمعة مصطفن53967 111.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه دمحم عبدالرحيم دمحمين53968 108(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه محمود عبدالرحيم عبدالقادر جاد53969 71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه محمود دمحم محمود ابو عامر53970 30(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى عبدالمطلب53971 ارحمه مصطفن عشر 97(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه وليد رمضان قطب احمد53972 64(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اردينا ايمن وهدان راتب عبدهللا53973 119(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوة سعيد جمعة دمحم53974 94(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوة عبدالننى دمحم احمد عبدالجليل53975 58(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوى حنفن ابراهيم امام عل53976 111(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارضوى دمحم السنوس عبدالراضن53977 106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه اسامه اسماعيل عل منصور53978 47(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه بطل احمد دمحم احمد53979 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف عزت ابوالمعاىط53980 ارقيه شر 99.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارقيه وليد حازم حموده53981 119.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان احمد فتىح محمود ابو المجد53982 28(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان احمد يس عل53983 17(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف مصطفن عبدالحميد53984 اروان اشر 36.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان تامر احمد دمحم53985 44(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان سمي  عبدالفتاح احمد53986 74.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان شعبان عبده احمد علوش53987 123(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان عرنى عل عبدالهادى عمر53988 126(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان دمحم احمد دمحم53989 85(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان دمحم السيد ابراهيم مصطفن53990 126(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان دمحم فراج عبدهللا ابراهيم53991 67.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروان محمود سليمان احمد53992 94(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارودينا سيف الدين دمحم مرس53993 39(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارودينا عالء احمد ابراهيم53994 87(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم53995
اروميساء احمد دمحم اللينى 32.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اروى رضا حامد دمحم عامر53996 47(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارويدا عبدالمنعم دمحم حسينن53997 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريتاج دمحم عبدالعزيز عواد53998 65(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريمودا اسحاق سيدهم ميشيل53999 47.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريموندا ثروت نجيب مرجان54000 37(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريهام خالد عل سليمان54001 35(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- ريهام هشام عبده دمحم عبده 54002 60.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازمزم احمد كمال رياض54003 28(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازمن سعيد عبدالمقصود عبدالمطلب54004 60(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب عزت ابراهيم عبدالجليل54005 68.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ازينب عصام معوض عل عبداللطيف54006 60(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف محمود مصطفن دمحم54007 اساره اشر 56.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره شعبان ابراهيم احمد54008 35.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره عبدالمنعم ظهران حسن54009 127(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره دمحم ابراهيم احمد ابراهيم54010 72(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

54011
ن
اساره دمحم ابو القاسم قرن 24(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن النمر54012 اساره دمحم امام حسني  70.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ابسيطه- ساره دمحم عل دمحم 54013 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساره دمحم محمود المقدام دمحم54014 33(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساميه ايهاب عبدالسالم عبدالرحمن54015 129.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسعاد نض دمحم عبدالعال مرسي54016 31(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم احمد شكرى عبدالهادى54017 115.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم اسامه ناجح دمحم يوسف54018 123(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم ايمن احمد السيد الجباىل54019 106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن مختار الدهتوري54020 اسلىم حسي  81(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم خالد فتىح عبدالحفيظ54021 71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم رجب سالم تغيان54022 119(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي54023
اسلىم سامح فتوح عبدالغنن 117(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم عبدالحميد دمحم منصور سالم54024 102.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم دمحم احمد عبدالعاىط ابراهيم54025 122(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم دمحم جابر دمحم عبدالوهاب54026 91(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم دمحم صالح الدين صفوت54027 125(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسلىم دمحم عل دمحم جريده54028 113.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54029 اسلىم ممدوح دمحم عل شاهي  121.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 سيد سعد54030
ن
اسلىم هان 121.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما اسامه مختار ابوالعز54031 92.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما ايمن محمود احمد54032 37.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما بهاء عفيفن السيد الخوىل54033 121(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما سمي  دمحم عبدالفتاح54034 113.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما محمود عبدالعليم احمد54035 111.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسما وليد دمحم عطية54036 115.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسماح هيثم همام عبدالعظيم54037 31(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف محمود يوسف54038 اسندس اشر 42(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسندس كاظم انور عبدالحافظ54039 119.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسندس دمحم دمحم عبدالغنن54040 60.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسندس محمود عبدالمجيد محمود54041 104(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

54042
ن
اسهام رياض عبدهللا منصور الفتيان 111(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- سه دمحم محمود سليمان 54043 93.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اسوسنه ايهاب دميان منصور سليمان54044 92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف عزيز فانوس مسعود54045 اسيمون اشر 44(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشاديه ايمن حمدى عبدالمهيمن54046 65.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن احمد حسن جابر54047 وق حسي  اشر 132(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق رفاعي دمحم دمحم رفاعي54048
اشر 34(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق رمضان اسماعيل عبدالمطلب54049 اشر 68.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق رمضان دمحم رمضان54050 اشر 106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق دمحم محمود دمحم54051 اشر 40(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق ممدوح سالم دمحم المحالوى54052 اشر 71(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 سيد حسان54053
ن
وق هان اشر 80.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

وق وليد فتىح عبدالراضن مرس54054 اشر 72(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشمس صالح الدين حميدو عبداللطيف54055 67(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن متوىل بوادى54056 اشهد ابراهيم حسي  40.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد احمد حسن محمود صالح54057 76(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54058 اشهد احمد عطيه احمد حسي  106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد السيد حسن السيد54059 125(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد بدر حسن رشوان حسن54060 70(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد تامر ابراهيم عبدالحميد54061 62.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

54062
 
اشهد حسن دمحم الدسوق 76.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



اشهد حمدى عبدالحميد دمحم54063 61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد خالد محمود سيد54064 126.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد سامح ابراهيم عبدهللا54065 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد شكرى اسماعيل عبدالسالم54066 80.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد عبدالعزيز فوزى دمحم54067 92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 السيد54068
 
اشهد عمرو الدسوق 65(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم حمدى احمد54069 45.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم سعيد عبدالعليم دمحم54070 105.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عبدالحميد بيوىم54071 37(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد دمحم عزت السيد عل54072 20.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد مسعد دمحم صابر54073 85(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد مصطفن السيد دمحم ابو المجد54074 99.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشهد وليد احمد دمحم54075 74(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ين كمال صالح محمود54076 اشي  53(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء جاش جميل مصلىحي شحاته54077 118(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء رضا مسعد ابراهيم54078 63(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء محمود سعد احمد مصطفن54079 119(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اشيماء نارص دمحم بخيت دمحم54080 34(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اصفاء فرج عبدالجابر سالم54081 19.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 حسن54082
 
اعبي  ياش شوق 38(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعزه عالء عبدالمجيد عبدالمقصود54083 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اعليه عل دمحم عبدالجواد عل54084 70.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اغرام سامح احمد حسن السيد معجبه54085 21(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اغرام عبدهللا عني  احمد دمحم54086 71(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاتن دمحم عبدالوهاب عبدالغنن سالمه54087 92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه احمد سليم عبدالباسط سليم54088 56(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه احمد دمحم عبدالعظيم ابوعدس54089 57.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف يىحي حسن54090 افاطمه اشر 87.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه الزهراء ابراهيم عبدالسميع عبدالمنعم54091 90.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه حسن دمحم درويش54092 73.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه حمدى سعيد دمحمين54093 40.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه ذىك سيد ذىك عطيه54094 128(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه سيد دمحم ابو الحمد54095 41(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه عاطف دمحم السيد54096 18(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن صالح54097 افاطمه عباس حسي  33.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه عصام هاشم امي  ابوزيد54098 46(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه ماهر صالح ابراهيم علي54099 12(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- فاطمه دمحم عبدالغفار اللهلونى 54100 77(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 سعيد54101
 
ن عبدالباق افاطمه محمود امي  101.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افاطمه نارص فتىح السيد54102 60(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ابسيطه- فايزه صالح عل عبدالرحمن 54103 86(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح احمد رشاد دمحم54104 95(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54105 افرح خالد السيد حسني  80.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرح مجدى سيد حافظ خليل54106 34.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

افرحه حامد دمحم سلطان54107 116(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اقمر دمحم عل بدوى عل54108 !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 ابوشيع عل54109
ن
اقمر هان 51.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اكارين ياش وليم رشدى جرس54110 131.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اكريمه رافت حلىم عبدالهادى بيوىم54111 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن البي  فايز زاخر54112 االفي  69(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ن عماد دمحم عبدالفتاح54113 الوجي  106.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

الياىل جمال عبدالمعط حسب هللا54114 123(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اليل عبدالرحمن دمحم رمضان54115 41.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اماجده صابر عبدالفتاح دمحم سيد54116 122(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امادونا ابراهيم سعد برسوم عبدالمالك54117 129(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى معوض54118 امادونا تامر فخرى مي  117(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ان جرجس54119 امادونا عادل جرجس جيى 110.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 ماجد مكرم ابراهيم عياد54120
ن
امارق 134(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي اسحق سيد نجيب54121
ن
امارق 42(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى فتىح شفيق54122 امارى صيى !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اماريا ابراهيم جاد واصف54123 40.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اماريا برسوم لويس برسوم54124 51(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اماريا مينا فائق ميخائيل حنا54125 46(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى فتوح حكيم مليك54126 امارينا خي  39(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف حسنن سعدان54127 امارينا شر 5.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امارينا صابر حسنن شنوده بشاى54128 57(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ان جرجس54129 امارينا عادل جرجس جيى 73.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امارينا عبدالمسيح فخرى فهىم باسيل54130 55(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امارينا فارس عياد بولس54131 38.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى جرجس54132 امارينا فوزى لحطن مي  92(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يال54133 يال محروس من  غيى امرثا غيى 71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امرنا الياس زىك الياس54134 38(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امروه ابراهيم سيد ابراهيم54135 38(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امروه هاشم عبدالمطلب سيد54136 44.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف محمود عبدالرحمن54137 امريم اشر 82.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم اوجد وسيل عزيز54138 25(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم تامر صالح الدين دمحم54139 48(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54140 ن ابراهيم حسي  امريم حسي  59.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم حنفن سعد مرس احمد54141 87(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم خالد ابراهيم دمحم رزق54142 103.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم رسمال سناده فايز عطا هللا54143 67(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم سامح موس يىس54144 56(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى خلف فوزى54145 امريم صيى 73.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم طلعت سناده فايز عطا هللا54146 71(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدالعزيز دمحم رجب54147 26.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدالفضيل يىحي عبدالفضيل54148 45(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عبدهللا دمحم عل54149 87.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عصام عل الطوجن سند54150 32.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عطيفن دمحم عل جادهللا54151 57(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عالء زىك امام دمحم54152 99.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عماد عادل شفيق54153 116.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم عماد دمحم فرغل54154 78(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم فتىح دمحم فخرى احمد54155 88(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم حسن دمحم54156 !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم سيد ابراهيم54157 70(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم ضياء سليمان54158 117.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54159 امريم دمحم فوزى امي  101.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم دمحم يىحي حسن درويش54160 72(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم محمود محمود دمحم54161 !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن احمد دمحم54162 امريم مهدى امي  81(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ابسيطه- مريم نبيل بخيت ابراهيم 54163 66(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 شاكر احمد54164
ن
امريم هان 135(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 نبيل سالمه54165
ن
امريم هان 14(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم هالل بيوىم عبدالحميد54166 79(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امريم وائل سالمه شكري54167 119(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن ابو الحسن دمحم54168 املك ابراهيم حسي  106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك احمد حلىم سعيد محمود54169 30(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف فاروق دمحم احمد54170 املك اشر 33.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك جميل حامد عبدالعظيم54171 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك جودة فوزى جودة54172 121.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك رمضان عزىمي نادي اسماعيل54173 19.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك سعد الطاهر حفنن54174 49.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي دمحم54175
املك سعيد مصطفن 92.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك سيد حسن الشافع عفيفن54176 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف عبدالكريم احمد مختار54177 املك شر 83.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك صالح دمحم حسن54178 48(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك عبدالحميد دمحم حمدان54179 65(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك عالء الدين دمحم سعد54180 10.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف الدين54181 ى اسماعيل شر املك عالء صيى 82.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك عل السيد عبداللطيف دمحم54182 123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك عمرو سيد عويس54183 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم ابراهيم محمود ابراهيم54184 122(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم السيد ابراهيم السيد54185 113.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك دمحم عل تمراز54186 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك مصطفن عل عبدالمنعم اسماعيل54187 128(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 جمال رشادابراهيم54188
ن
املك هان 75.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك وليد بكرى رمضان محمود54189 52.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار ابراهيم السيد دمحم54190 30(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار رمضان عبدالواحد عل54191 114(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار سيد قاصد ابو زيد54192 51.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

يف السيد عطيه54193 امنار شر 72.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار دمحم عل دمحم صالح54194 38.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنال خالد دمحم عبدالحميد54195 106(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنال عابدين علي دمحمين احمد54196 98.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف دمحم شحاته54197 امنة اشر 35(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا احمد صادق خليل نض54198 54.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54199 امنة هللا احمد عل دمحم حسي  130(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا السيد احمد خميس54200 72.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54201 امنة هللا السيد دمحم حسي  59.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 حامد عل54202
 
امنة هللا خالد شوق 94.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن السيد دمحم54203 امنة هللا رمضان ياسي  97(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا طارق عبدالبصي  عبدالمعط54204 67.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا عبداللة عبدالفتاح عبداللة54205 37(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا عماد حشمت ابو المجد54206 102(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا فوزى ابوبكر صديق عبدالعزيز54207 34.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا دمحم رشدى عل54208 103.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة هللا محمود مسعد محمود54209 122.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة ساىم عبدالحميد محمود عبدالرحمن54210 44.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54211 امنة سيد دمحم حسي  56.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة عادل دمحم دمحم54212 89.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



ي عثمان هريدي عثمان54213
ن
امنة هان 108.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنة ياش طلعت دمحم علي54214 122(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن ابراهيم احمد محمودعبدالوهاب54215 127(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن خالد حمدي عبدالعظيم54216 35(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54217 امنن سيد عبدالغفار حساني  61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن صالح الدين دمحم عبدالرحمن54218 94.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن دمحم عبدالفتاح السيد54219 126(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امها ساىم دمحم دمحم يسن54220 46(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امهرائيل سامر سمي  حلىم54221 74(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امهرائيل نبيل ظريف نعيم بخيت54222 42(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 فايز زخارى واصف54223
ن
امهرائيل هان 19(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امهيتاب دمحم ساىمي السيد دمحم54224 130(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امونيكا فوزى راغب مسعود54225 109.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اميادة اسماعيل توفيق دمحم عمر54226 103.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن شندى اسماعيل54227 اميادة الحسي  63.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

نا احمد ابو الفضل ابراهيم54228 امي  129(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

نا نادى نيثان مليك54229 امي  123.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اناديه خالد شديد دمحم54230 89(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انانىس سامح موس سليمان مخائيل54231 78.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف ابراهيم مدبوىل ابراهيم54232 انجاه اشر 77.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى احمد عبدالرازق جمعة54233 93.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54234 ف صالح سيد امي  اندى اشر 88(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى جمال ربيع شبل ابراهيم54235 107(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى سعد خليل عبدالموىل54236 85.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى طارق عبدالمنعم عبدالحكيم54237 23.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى عادل عبدالرحمن احمد يوسف54238 105.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى عصام الدين عبدالرحيم شحاته دمحم54239 118.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى عماد جاد بيوىم دمحم54240 45(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اندى وليد دمحم دمحم عياد54241 87.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن فتىح زكريا ناشد حنا54242 انرمي  91(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وحيد دمحم عبدالفتاح شعالن54243 انرمي  71.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انسمه دمحم سيد قناوى54244 34(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انسمه دمحم عبدالفتاح دمحم عليىم54245 61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انعمه هللا اسامه زايد عبدالهادى54246 52.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انعمه نارص جودة ابو طالب54247 53.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انغم نارص عل عل دمحم54248 77(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انه فتىح احمد عل ابراهيم54249 122(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انواره ايمن احمد سيد54250 124(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انور احمد سليمان رضوان54251 125.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف عزيز فانوس مسعود54252 انورا اشر 8.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورا طارق احمد دمحم احمد54253 62(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورا دمحم جمال عبدالهادى54254 73.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54255  عباس حسي 
انورا مصطفن 27.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورالهدى السيد عل احمد عبده54256 114(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان حسن رمضان عبدالرازق54257 43(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 فايز زىك جريس54258
ن
انورهان رومان 77.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان طارق دمحم الحنفن54259 110(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان عادل سيد ابراهيم ابوضه54260 81(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان دمحم العوضن دمحم54261 60.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

انورهان مصطفن عبدالمعط السيد54262 72.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى



انورهان وجيه دمحم السيد خطاب54263 135(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر احمد عزيز حافظ54264 20.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر اسامه عبدالعال عل54265 96(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر حمدى ابو الفتوح ابو الفتوح54266 100.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر رضا سعد محمود شلنى54267 !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عبدالعظيم غزيه54268
 
اهاجر شوق 99(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن54269 اهاجر دمحم احمد سعد امي  79(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهاجر محمود حنفن محمود احمد54270 53(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهبه شعبان عل ابراهيم عل54271 26(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى عادل ابراهيم ابراهيم اسماعيل54272 120(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهدى دمحم ابراهيم احمد ابراهيم54273 127(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ي حبيب54274
اهدى محمود احمد عفيفن 79.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهنا عماد دمحم شحاته54275 114.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهند عبدالصادق دمحم احمد دمحم54276 67.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهويدا عمرو سالمه عل اسماعيل54277 88(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهيام جمال احمد ابراهيم54278 61.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهيام مسعد عبدالجواد دمحم54279 37.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اوفاء احمد هاشىم حسن54280 77(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اوفاء مصطفن بهجت السيد دمحم54281 84.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايارا عبدالقادر عبدالجواد عبدالقادر54282 57.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايارا عماد عبدالتواب عبدالسميع54283 29.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايارا ماهر فوزي بيوىمي54284 89(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن اسامة ابراهيم فرغل54285 اياسمي  81.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن سيد قاصد ابوزيد54286 اياسمي  16.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى احمد عل54287 ن صيى اياسمي  50(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

 عبدالرحيم بدران54288
ن
ن هان اياسمي  131.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وليد جابرمحمود حميدة54289 اياسمي  62.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن وليد عطا السيد احمد54290 اياسمي  68.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن يىح دمحم عبدالعظيم54291 اياسمي  57.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا ادور فتىحي نصىحي54292 68.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا ايهاب شنودة مهنن54293 103(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا داود حنا فهىم صالح54294 !VALUE#(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا عشم سعيد ميخائيل54295 125.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا ميالد عياد لوندى54296 51.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ايوستينا وصفن فايق حبيب54297 79.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اابرار احمد مختار حمدي الزهري54298 112.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن سالم حسن54299 ااروى سالم حسي  118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااشاء دمحم عبدهللا عطوه عبدهللا54300 38.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااسماء ابراهيم محمود اسماعيل ابراهيم54301 45.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن54302 ااسماء دمحم كمال نض حساني  44.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54303 ي ريمون عادل لبيب وهنى ااغانى 110فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااكرام ابو الحمد خالف شندى54304 125.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااالء احمد سعيد عباس54305 130.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ف احمد عبدالعال داود54306 ااالء اشر 122.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااالء الكحالوي عبدالرجال ابراهيم عبدالسيد54307 45فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااالء جمال عني  بديع حسن54308 116.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسيطه- االء محمود دمحم حامد جاد هللا 54309 74.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ااماىل خليل شنوده فهيم54310 54.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اامل محمود احمد عبدالرحمن54311 96.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ه عبدالفتاح عبدالفتاح بدر بدر54312 اامي  123فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



 بكرى الشادىل السيد54313
ن
ه هان اامي  46فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن امام54314 اانصاف عبدالعظيم حسن حسي  115فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اايات طارق عبدالعاىطي سيد ابراهيم54315 70فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي الخشن54316
اايات طلعت السيد مصطفن 109فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي علي فرج عبدالدايم54317
اايات مصطفن 57فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اايثار ايهاب ابراهيم محمود54318 119.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اايرينن ايهاب سميح فهىمي54319 118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اايمان ساىمي اسماعيل دمحم نبايل54320 117.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54321
 
اايه دمحم علي علي الدسوق 64.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابتول وليم وهيب بشاي سعد54322 129.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد رمضان عل54323 132.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد شكرى محمود54324 106فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54325
ي محمود الغمرينن

ابسمله حسام مصطفن 35فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسمله رمضان ابو القمصان عطيه السيد54326 111.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54327 ي البحي 
 
ن عبدالباق ابسمله صابر امي  103فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدهللا عبدهللا بحراوى54328 95.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسمله فتىحي يوسف عبدالحكيم54329 81فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم علي54330
ي مصطفن

ن
ابسمله هان 34فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابوسي احمد موسي محمود احمد54331 32.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اتبارك ماهر صالح عوض دمحم54332 35.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجنه عاطف صالح الدين المنشاوي عبدالرازق54333 116فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجنن اسامة فوزى عبدالرحمن54334 108فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي النحراوي54335
اجنن عمرو السيد اسماعيل مصطفن 102.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجنن مجدى مصطفن عطيه عبدالعال54336 132فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم خالف دمحم سليمان54337 118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم عصمت انس دمحم54338 111فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجهاد دمحم عبده عالم ابوالسعود54339 122فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجوليانا ثروت موسي لبيب مكسيوس54340 57فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجومانا عماد وليم بهنام54341 118فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 الصايغ فهيم عبدالمالك54342
ن
اجومانا هان 63.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اجومانا وجدي ابراهيم جرجس ابراهيم54343 71فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي رزق عطا هللا54344
ن
اجوني  هان 75.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد بخيت دمحم شحاته54345 132فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه هللا دمحم اسماعيل عثمان عوض54346 134.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه رفعت سالم احمد رفاعي54347 135.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه عادل دمحم عبدهللا سيد54348 104فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عبدالعاىطي سيد ابراهيم54349 93.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 احمد عمران54350
ن
احبيبه دمحم يمان 98فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احبيبه هشام جمال زىكي دمحم54351 23.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54352
ي مصطفن

احبيبه وليد السيد عفيفن 97.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احسناء مصطفن دمحم سيد54353 111.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

احال اسماعيل عل اسماعيل54354 97فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن عبدالسالم54355 احنان وحيد عبدهللا شاهي  37.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن احمد سعيد احمد54356 احني  115فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 السيد علي عبدالمنعم علي54357
ن احني  115فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن محمود عمر دمحم حسن54358 احني  66فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54359 ي فهيم شلنى
 
ادميانه عاطف شوق 70.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ادنيا احمد نارص ابو المجد ابراهيم54360 72فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ادنيا بهاء الدين مرسي ابراهيم غانم54361 73فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ادنيا دمحم زين العابدين المصلىحي علي54362 94فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



ادينا مصطفن دمحم عبدالجواد رمضان54363 56فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارانا عبدالمجيد علي عبدالمجيد عثمان54364 105فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارانيا عل عل عيىس54365 93فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارحاب محسن احمد دمحم جنيدي54366 90فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارحاب وليد السيد ابراهيم54367 66.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارحمه ايهاب سيد ابراهيم حسن54368 111فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارحمه عماد جوده بدير محمود البليهي54369 135فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم علي عبدالعليم سليمان54370 47فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارضوى عبدالحفيظ شحات السيد54371 0.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارضوى محمود سلمان عبادي الراوي54372 123.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54373
ف اسماعيل ابراهيم مصطفن ارقيه اشر 130.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارنا تامر دمحم محمود شكري54374 53.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارنا مجدي عبدهللا دمحم خضن54375 42.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي احمد ريشه54376
اروان احمد مصطفن 83.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ف دمحم دمحم54377 اروان اشر 111فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم احمد ابراهيم54378 اروان امي  103فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اروان ايمن السيد عبدالجليل عزب54379 84.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اروان جاد سيد ابو الوفا احمد54380 124فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن54381 اروان عبدالفتاح سالم عبدالفتاح شاهي  127فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 دمحم عطاهللا54382
 
اروان منتض شوق 42فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ارودينا احمد عبدالمنعم احمد دمحم54383 136.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن راسىم ارمانيوس ارمانيوس منقؤيوس54384 اروزلي  113فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي سعيد54385 ارومه جمال صابر مي  95فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ازينب اسامه احمد دمحم البنداري54386 18.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي احمد عمران54387
ن
ي يمان ازينب عرنى 110فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره اسامه رزق جرجس اسحق54388 75.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره اسالم دمحم عبدالحميد ابراهيم54389 76فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ف دمحم دمحم54390 اساره اشر 46.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره حسن عاشور حسن صبيح54391 106فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن مرزوق ابراهيم عمر54392 اساره حسي  118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره رمضان الحداد دمحم فوىلي54393 117فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره رمضان دمحم عبدالحميد حسان54394 80فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره شحات كمال السيددمحم54395 103فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره ممدوح دمحم صابر احمص54396 69.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اساره يشي حجازي سالم حجازي54397 90فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي فهىمي54398
اساميه دمحم محسن مصطفن 89فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي مرقص54399
اساندى اسحق محروس ينن 57فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسلىم اسامه شندي عبدهللا السيد54400 71فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ف دمحم دمحم54401 اسلىم اشر 21.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسلىم جمال حمزه يوسف54402 100.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسلىم جمال دمحم شعبان دمحم54403 99فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسلىم سعيد سالمة حسن54404 78.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي السيد جالل54405
اسما احمد لطفن 107.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسما عاطف رافت دمحم السيد54406 133فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسما دمحم محمود عل عطوة54407 69فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسماح دمحم اسماعيل ابراهيم54408 89فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54409
 
ه دمحم عبدالوهاب عبدالباق اسمي  20فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم عاكف رجب54410 93.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ف فريد علي علي54411
اسهيله اشر 135فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

وق دمحم رمضان سعداوى54412 اشر 66فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



وق وليد احمد عبدالعزيز54413 اشر 106.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي سليمان54414
اشمس دمحم سليمان عفيفن 125.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد ابراهيم صالح ابراهيم دمحم54415 111.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد احمد ابراهيم اسماعيل دمحم عثمان54416 115فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد احمد مرسي احمد54417 129فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد تامر دمحم عبدالمحسن دمحم54418 95فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم عبدربه شتوت54419
اشهد حسنن 69.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد خلف حسن فوزى54420 50فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد رضا عبدالخالق جوده عبدالخالق54421 28.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54422
اشهد عبدالحميد احمد سليم مصطفن 97فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد عالء عبدالونيس ابو زيد ترىكي54423 96.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالقادر عبدالعال54424 129.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم دمحم السيد االعور54425 83فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم عرفه دمحم54426
ن
اشهد هان 67فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم54427 ي عبدالعظيم امي  اشيماء صيى 85فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اشيماء دمحم السيد احمد محمود54428 108.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسيطه- شيماء دمحم عبدالستار عبدالحميد 54429 77.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي علي دمحم54430
اشيماء دمحم عبدالغنن 58.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اصباح هيثم طه ابراهيم احمد54431 74.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اصفوه جاد الحق فتىح جاد الحق54432 133فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اعائشه فؤاد فتىح دمحم54433 69.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اعبي  احمد ابراهيم احمد ابراهيم54434 93.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اغاده عادل ثابت اسماعيل54435 68فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد دمحم دمحم دمحم54436 80.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد محمود احمد حموده54437 110فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن مراد54438 افاطمه خالد حسي  49.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

افاطمه سعيد السيد دمحم54439 85فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

افاطمه عادل ابو النجا علي رشوان54440 128.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54441
ي احمد حنفن

افاطمه دمحم حنفن 111.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي54442 افرحه ابراهيم نادي فضل عبدالننى 105فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

افرحه ياش حلىم عل السيد54443 77فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي يعقوب شهيد حنا54444
ن
ونيا رومان افي  123فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اكاترين رضا شفيق اديب شبانه54445 118فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 عبدالموىل ابراهيم54446
ن
اكارمينا رومان 100فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اكرستينا ايمن سمعان عريان يىسي54447 123فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اكرستينا صفوت صديق باشر عوض54448 131.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ى ابراهيم دمحم ابراهيم54449 ن اكين 132.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي عوض54450 امارتينا ساىمي عز مي  44فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امارى راىمي مقصود منقريوس سالمه54451 104فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

 نزه معوض حنا54452
ن
امارى رومان 116.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امارينا سمي  جاب هللا جاد54453 110فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

يف حمدى اديب54454 امارينا شر 121.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي مسعد54455
 
امارينا صابر عوض شوق 115فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امارينا عصام عاطف بدروس54456 82فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي يوسف حنا54457
امرنا جميل من  93.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم احمد فتح هللا عبده54458 116فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم تامر سيد عبدالمنعم54459 104فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن جندي54460 امريم جورج صفوت امي  60.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم سيد دمحم نجيب نجدي54461 70فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم صالح عبدالباسط عبدالاله دمحم احمد54462 60فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



امريم عبدالمعط عبدهللا عبدالمعط54463 66.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم عريان كرم يوسف اسحاق54464 60فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم عماد دمحم ابراهيم54465 49.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم مجدي عيد عزيز سليمان54466 58فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم دمحم حسن طلبه خاطر54467 128فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم دمحم دمحم عبدالخالق احمد54468 118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن دوس54469 ي ديماس بنيامي 
ن
امريم هان 128.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم وليد فرج عبدالسالم السيد54470 69.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امريم ياش دمحم دمحم فرج54471 123فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم السيد54472
امريم ياش مرتىصن 80.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك احمد السعيد يوسف دمحم54473 130فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك احمد حامد احمد54474 108فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك احمد علي عبدالمجيد عثمان54475 98فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك جاد علي دمحم علي54476 131.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك حماده دمحم محمود سليمان54477 28فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك حماده مكرم دمحم زيدان54478 68فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك خالد حافظ راشد شبايك54479 80.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك خالد رمضان كامل54480 109.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن54481 املك سالمه عبدالحميد حسي  97فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

يف عبدالرحمن عبدالرحمن احمد54482 املك شر 119فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك عبدالعزيز كمال نجيب54483 85.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك علي شعبان عبدالعال احمد54484 60فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك عوض دمحم عوض54485 92.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك دمحم ابراهيم احمد54486 79.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك دمحم احمد الصاوي مرسي54487 103.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك دمحم عطيه صادق مسلم54488 105فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك دمحم دمحم عبدالجواد رمضان54489 100.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك دمحم دمحم دمحم54490 22.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك محمود عبدهللا عطيه دمحم54491 79.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك محمود عثمان ثابت54492 76.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

املك محمود فهىم زىك54493 108فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي عيد عبدالموجود محمود54494 املك منىحى 123.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنار عبدالصمد سيد عبدالصمد54495 89.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنة هللا احمد فتىحي احمد54496 87فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنه دياب صالح دياب54497 121فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنه عصام دمحم عبدالرحمن54498 131فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنه قضاء هللا علي جيى سيد احمد54499 125.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنه محمود دمحم حامد54500 119.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنه ياش محمود عبدالحليم54501 116.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امنن حسن شحاته احمد دمحم درويش54502 112فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امهاد احمد مصطفن احمد54503 109فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امهرائيل خلف وزير طناس طناس54504 135فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن دوس54505 امهرائيل زهجر ديماس بنيامي  126فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امهرائيل ميالد عزىم جورجى54506 91.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امونيكا مالك عدىل ابراهيم54507 113فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اىم احمد ابراهيم خليل بدران54508 88.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اىم وليد ابراهيم عدىلي احمد54509 119.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

امياده سيد فتىح مصطفن54510 52فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اناردين عادل ميالد يعقوب قلدس54511 49.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انجالء عصام فتىح عبدالمجيد عل54512 100.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



اندى توفيق فاروق معاذ ابراهيم54513 99.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ندى رمضان البدري عبدالصبور ادم 54514 83فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اندى عاصم احمد عالم54515 69.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اندى عصام دمحم عبدالرحمن54516 127.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اندى علي دمحم عبدالعال دمحم54517 126فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم سليم عبدالباسط54518
انشين مصطفن 101.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انسمه عبدهللا عبداللطيف حسن دمحم54519 10.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انعمه خالد ابو الحمد نعمان دمحم54520 6فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انورا اسامة احمد دمحم البنداري54521 23.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انورا سعيد عبدهللا عبدالفتاح54522 62فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انورا ممدوح علي عبدالعاىطي حمدون54523 37فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انورهان احمد اسماعيل سعد الدين اسماعيل54524 103فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

وك سالم54525 يف زىكي ميى
انورهان شر 72فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انورهان عل سيد عل54526 77.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي يونس حسن54527
انورهان يونس الحسينن 88فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انيجار ابراهيم حسن ابراهيم شحات54528 60فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

انيجار منصور سعد الجمال منصور54529 116.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ه حمدى احمد عبدالمجيد54530 اني  44فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر احمد قطب احمد ندا54531 122فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر جمال نض علي حسن الباجوري54532 118.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر رضا ابراهيم البالس ابراهيم54533 119.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر عادل ابراهيم عبدالرحمن54534 123فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر فتىح محمود دمحم54535 123.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عبدالفتاح عبده54536 85فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر محمود دمحم صالح سالمه54537 58فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهاجر نبيل سلطان دمحم سلطان54538 125فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهايدى سعيد احمد البدوى54539 91.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهبه عبدالمنعم رجب ابراهيم54540 58فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم عبدالحكيم ابراهيم عبداللطيف54541 115.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي السنباىطي54542
ي مصطفن

اهنا احمد مصطفن 112.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهنا سامح دمحم وجيه جابر دمحم54543 112.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهنا دمحم حامد احمد ناصف54544 110.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهنا مصطفن زكريا السيد54545 117.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي عبدالعزيز دمحم ابراهيم54546
اهنا مصطفن 99.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اهويدا سعيد رشاد احمد54547 41فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن54548 اوصال سعيد دمحم امي  42.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ن فرج اسماعيل54549 اوفاء بالل حسي  117.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ايارا ايهاب سيد دمحم54550 40فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ي دمحم54551
ن رضا عبدالمنعم عبدالغنن اياسمي  89.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ايوستينا جرجس ابراهيم عجيب ارمانيوس54552 84فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ا عبدالحميد حسن  دمحم بسمله حسام54553 122.5النض الخاصةغرب شيى

ابسنت اسامه جمعه حسن54554 132.5النض الخاصةغرب شيى

ي عطوة54555 اتغريد عادل عبدالحليم عرنى 131.5النض الخاصةغرب شيى

ا حمدى دمحم عالم  دمحم جنن54556 132النض الخاصةغرب شيى

ف رانيا54557 ا عبدالمحسن عامر  عل  اشر 130النض الخاصةغرب شيى

ا دمحم رمضان  عل  مصطفن رحاب54558 85النض الخاصةغرب شيى

 احمد عليوه54559
ن
اروى هان 129.5النض الخاصةغرب شيى

ا عبده مرجان  احمد  وائل زينب54560 132النض الخاصةغرب شيى

اسندس مصطفن عبدالسالم عبدالعزيز54561 130.5النض الخاصةغرب شيى

ادمحم  عل  حسن  عصام شهد54562 110.5النض الخاصةغرب شيى



اشهد حسن سالم العزب54563 124.5النض الخاصةغرب شيى

يف 54564 ا جرجس خليل ميخائيل مارىز شر 119النض الخاصةغرب شيى

يف ماريا54565 ا جرجس خليل  ميخائيل  شر 110.5النض الخاصةغرب شيى

املك طارق فتىح عبدالحافظ54566 123النض الخاصةغرب شيى

امىاده عبدالنارص عبده يوسف54567 132.5النض الخاصةغرب شيى

اندى ابوالعال عمر شاكر54568 118النض الخاصةغرب شيى

انور دمحم حسن عبدالحميد54569 128.5النض الخاصةغرب شيى

انورهان وجيه عليو دمحم54570 118النض الخاصةغرب شيى

اهاجر احمد عبدالسالم عبدالعزيز54571 135.5النض الخاصةغرب شيى

ااحمد اسامه زكريا دمحم54572 125.5النض الخاصةغرب شيى

ااحمد محمود عبدالحميد دمحم54573 53.5النض الخاصةغرب شيى

احسام سيد دمحم عبدالحميد54574 122.5النض الخاصةغرب شيى

احسن سيد عل حسن54575 128النض الخاصةغرب شيى

ازياد خالد صالح الدين دمحم54576 97النض الخاصةغرب شيى

ازياد عل سعيد متوىل54577 96.5النض الخاصةغرب شيى

ازياد عل دمحم ابراهيم54578 127.5النض الخاصةغرب شيى

اعبدالحميد طه عبدالحميد طه عبدالرحمن54579 125.5النض الخاصةغرب شيى

ه احمد54580 اعبدالرحمن عبدالنارص صيى 131النض الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم ابراهيم سعد54581 127النض الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم السيد دمحم54582 128النض الخاصةغرب شيى

ا احمد دمحم  حسن  كامل عبدهللا54583 135النض الخاصةغرب شيى

اعدنان عاطف عيد عبدالجابر54584 103.5النض الخاصةغرب شيى

ا عبدالرحمن دمحم  ربيع  عبدالرحمن عمر54585 118النض الخاصةغرب شيى

ادمحم  عني  عبدالوهاب محمود عمر54586 132النض الخاصةغرب شيى

يال نوار54587 افادى ميالد غيى 132.5النض الخاصةغرب شيى

افارس جمال دمحم متوىلي54588 85.5النض الخاصةغرب شيى

 حسن عايد54589
ن
افارس هان 135النض الخاصةغرب شيى

ا صديق الهنداوى  زكريا  دمحم مازن54590 123النض الخاصةغرب شيى

امازن عمرو سمي  عبدالحميد54591 102النض الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد دمحم عبدالحميد54592 101النض الخاصةغرب شيى

ادمحم اسامه السيد مصيلىح دمحم54593 97.5النض الخاصةغرب شيى

ف عل54594 ا عبدالمحسن عامر دمحم اشر 128.5النض الخاصةغرب شيى

ادمحم سامح عطوه دمحم سالمه54595 110.5النض الخاصةغرب شيى

ن54596 ادمحم شعبان كمال الدين حسي  101.5النض الخاصةغرب شيى

ادمحم عل دمحم عل54597 111.5النض الخاصةغرب شيى

ادمحم مصطفن المحمودى دمحم54598 110النض الخاصةغرب شيى

ادمحم نارص عبدالعاىط دمحم54599 127.5النض الخاصةغرب شيى

 رجب كامل54600
ن
ادمحم هان 118النض الخاصةغرب شيى

ادمحم هالل عبدالرحمن احمد ابراهيم54601 74.5النض الخاصةغرب شيى

ى محمود54602 ا عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب الخضن 100.5النض الخاصةغرب شيى

امصطفن دمحم دمحم حسن54603 56النض الخاصةغرب شيى

امصطفن ناجى احمد دمحم عيىس54604 114.5النض الخاصةغرب شيى

امهند نارص سعيد السيد54605 95النض الخاصةغرب شيى

ايوسف احمد حماد حماد54606 105النض الخاصةغرب شيى

ايوسف محمود دمحم بشي 54607 97النض الخاصةغرب شيى

ايوسف مصطفن عبدالجواد دمحم54608 75.5النض الخاصةغرب شيى

ايوسف ياش دمحم احمد54609 102النض الخاصةغرب شيى

اابتسام سيد احمد عبدالعال طابيخ54610 40أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اابرار سيد النونى دمحم سليم54611 98.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ق ابراهيم عبدالىح ابراهيم زىك 54612 ابسيطه- استيى 70.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ااشاء احمد الصاوى احمد54613 84.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء احمد عبدهللا احمد54614 59.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء احمد فوزي ابراهيم54615 21أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء اكرم دمحم احمد54616 63.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء ايهاب حامد احمد54617 80.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء جمال عبدالرحمن عبدالرحيم54618 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء عاطف رمضان عرفه54619 72أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54620
 
ااشاء عاطف محمود عراق 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي السباعي54621 ااشاء عصام عبدالننى 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء دمحم احمد اسماعيل حسن54622 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54623  عبدالمطلب ابو العني 
ااشاء مصطفن 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء وائل حسينن دمحم مصطفن54624 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء ابوبكر دمحم دمحم54625 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف ابراهيم ابراهيم54626 ااسماء اشر 131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء تامر محمود ابراهيم54627 76.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء سامح خليفه عبدالسميع54628 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء طه ابراهيم متوىل54629 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء دمحم مسعد عبدالمنعم54630 72أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااسماء منصور شندي عل54631 39أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

قت عز الدين ابراهيم عبدالكريم54632 ااشر 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اافرونيا اسامة اسعد اسعد54633 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء ابراهيم عبدالحميد فتح هللا54634 89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عل54635 ااالء اسماعيل عبدالنعيم حسي  135أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54636
ي مصطفن

ااالء اسماعيل مصطفن 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء سعيد السيد عبدالمجيد54637 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء شحات عبدالعزيز ابوزيد54638 25.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف حسب الننى عبدالرحمن54639
ااالء شر 13.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء عبدالعال عبدالرحمن ابراهيم عل54640 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء عبدالعزيز حسن عبدالسالم54641 72.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء عمرو دمحم عبدالرحمن احمد54642 120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء دمحم احمد عبدهللا54643 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي ابوسبع ابوزيد54644
ن
ااالء هان 120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء يىحي يوسف دمحم متوىل54645 101أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامال جمال سالمة سيد54646 25.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عبدالعليم54647 اامال طارق امي  23.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54648
ن
اامل سيد دمحمين غيطان 93.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامل عادل حلىم احمد الشينن54649 133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامل دمحم صبىح عبدالمنعم54650 32.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامل منصور دمحم هندى54651 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامنيه ثروت عبداللطيف سيد احمد عبدالعال54652 134.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامنيه حمدى احمد السيد54653 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامنيه دمحم سمي  هاشم54654 131.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54655  فوزى عل حسي 
اامنيه مصطفن 102.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه ابراهيم مصيلىح عل54656 اامي  82أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه احمد ابو الحديد عبدالمحسن54657 اامي  126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه جوده دمحم جوده دمحم54658 اامي  42.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه دمحم عبدالفتاح عبدالسالم54659 اامي  133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامينه احمد دمحم شعبان دمحم54660 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اامينه راىم دمحم تمام دمحم54661 67.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اانا سيمون عماد ابراهيم جورجى54662 132أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



 شحات عطا هللا54663
ن
اانىحى رومان 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايات ربيع عبدالمجيد احمد قطب54664 35.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايرينن تامر عبده يعقوب54665 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف جميل حنا54666 اايالريا شر 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان احمد فايز ابراهيم54667 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان السيد عاطف محمود54668 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان سيد يوسف عبدهللا54669 27.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان صبىح السيد احمد دمحم54670 33.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان عبدالنارص موس عبدهللا54671 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان مجدى عبدالمنعم عل محمود54672 73.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ايمان دمحم عبدالفتاح السيد 54673 83أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايمان مصطفن عبده دمحم54674 37أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 شعبان سليمان54675
ن
اايمان هان 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي سليمان54676
 
اايىمي اكرم شوق 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه احمد حسن احمد54677 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه طارق سيد رفاع54678 92.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه طارق فتىح السيد النواوى54679 120.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه عبدهللا سعيد عبدهللا54680 69.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه عماد حمدى دمحم54681 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه فتوح فتىحي فودة54682 120.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه دمحم ابراهيم خليل54683 98.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه محمود عيد دمحم جمعة54684 86أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم نجيب 54685
ابضى- ايه مصطفن 83.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ايه ممدوح سعيد ابراهيم 54686 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 عطية عبدالعال54687
ن
اايه هان 56أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه وليد مصطفن احمد دمحم54688 123أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54689 اايه ياش احمد بسيونى 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي بيوىمي54690
اايه ياش مصطفن 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اايه يوسف احمد دمحم54691 102.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي كامل االعرج54692 ابدر احمد صيى 67أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابدور ابراهيم عباس زىكي54693 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابدور احمد عل سليمان54694 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي اسماعيل54695 ابدور اسماعيل امبانى 91.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد هاشم هاشم54696 61أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف مسعد دمحم54697 ابسمله اشر 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله السيد عبدالحميد متوىل شحاته54698 44أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن كامل دمحم54699 ابسمله حسي  78أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله حمدى عبدالهادى ابراهيم54700 99.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله خالد عبدالعظيم دمحم54701 85.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله رمضان دمحم حسن54702 39.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله سامح دمحم المغاوري54703 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله سعيد دمحم سيد54704 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله سيد جاد عبدالعزيز54705 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله صالح رزق عبدالىح عبدالفتاح54706 89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم فوده54707 30أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدهللا السيد عبدهللا54708 90.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله علي دمحم علي54709 66أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله علي منصور الفف 54710 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله عماد محمود عبدالجواد54711 98أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله عمرو دمحم رفاع54712 76أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ابسمله كارم صابر عبدالقادر54713 106أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مصطفن54714 ابسمله ماجد حسي  28أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم عطيه عبدالمطلب54715 120.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود فتىح عبدهللا54716 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود دمحم عبده54717 65.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله نارص ابراهيم دمحم54718 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي سيد اسماعيل فرغل54719
ن
ابسمله هان 109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله وائل دمحم عل زوين54720 74أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمله ياش بهجت عبدالعزيز عبدهللا54721 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمه جمال معوض دمحم54722 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عبدهللا دمحم54723 ابسمه حسي  51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمه سعد دمحم مناع54724 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسمه سيد عني  سيد54725 77أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت احمد نواف احمد54726 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت ايهاب علي احمد54727 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت سعيد عبدالعزيز دمحم مصطفن54728 110.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- بسنت سيد علي دمحم 54729 91أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت عادل فؤاد دمحم54730 76أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت عبدالرحمن دمحم محمود54731 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت كرم دمحم سليمان54732 32أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت مجدى بكرى عبدالعظيم54733 23أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت دمحم شعبان محجوب عبدهللا54734 27أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت نارص السيد دمحم54735 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسنت ياش حسن احمد54736 98أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتؤى حسن سعيد عبدالعزيز54737 32أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتسنيم اسامه محمود ابوالمعاىط54738 98أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتغريد حاتم زكريا ابو زيد54739 108أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  خالد مصطفن عواد54740 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  ربيع نورالدين احمد54741 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  عبدهللا دمحم كمال الدين54742 31.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم54743 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  دمحم حسنن دمحم فتح الباب54744 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اتف  محمود سيد مصطفن54745 40.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 محمود عبدالرحمن ابو المجد54746
ن
اتهان 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى اكمل شحاته فهيم54747 اتي  98.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن احمد عواد دمحم54748 اجاسمي  111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54749 ن حسي  اجانا طارق حسي  115أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54750 ن سالمه حسني  ف حسني  اجنا اشر 92أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنا محمود دمحم طه54751 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنات اسامه دمحم بكر محمود54752 89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54753
 
اجنات تامر السيد فوزى دسوق 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنات شعبان عل دمحم ابراهيم54754 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنات يىحي سالمه يوسف54755 97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنه هللا احمد ساىمي طه54756 90أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنه ايهاب عبداللطيف ابراهيم54757 113.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54758
 
اجنه جمال دمحم دسوق 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنه زين محمود زين54759 99.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54760 اجنه عادل سعيد حسي  80أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنه محمود احمد محمود54761 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54762
ن
اجنه محمود دمحم بيوىم دكرون 89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



اجنن ابراهيم دمحم ابراهيم54763 133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن احمد اسماعيل سالمه54764 123.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن احمد حسن عبدالعزيز54765 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن احمد عبدالسميع سيد54766 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف احمد عل54767 اجنن اشر 90أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف فتىح عل نجم54768 اجنن اشر 121.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن حسن دمحم حسن الحفنن54769 130.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن سمي  دمحم عبدهللا54770 107أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن سيد دمحم سيد54771 102أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى مصطفن دمحم امام54772 اجنن صيى 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن عبدهللا طه عبدهللا54773 32أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن عصام صبىح ابراهيم عل54774 102أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم سعيد عبدالقادر54775 115.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم عبداللطيف جاب هللا54776 113.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم دمحم فرج54777 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي بيوىمي54778
ن
ي عبدالشاق

ن
اجنن هان 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن وائل السيد عبدالفتاح السيد54779 87.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجنن وليد ابراهيم دمحم عبدالحميد54780 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مهنن54781 اجهاد رفعت امي  97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجوليانا ممدوح سيد دمحم عل54782 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف شحاته رياض54783 اجومانا اشر 122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجومانا رافت عبدالشهيد ميخائيل54784 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجومانا رزق عزىمي مسعود54785 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجومانا فتىحي كامل رياض54786 77.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجومانا محسن سمعان عريان54787 91أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اجومانه خالد محمود دمحمى سيف الدين54788 52.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم عبدالبارى عبدالحليم54789 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54790
 
احبيبه ابراهيم عبدالفتاح عبدالباق 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم محمود دمحم ترىك54791 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد حامد احمد وهب54792 20.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد ربيع حماده54793 72أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد عباس دمحم54794 134أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد عطية عل54795 77.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد عني  سيد54796 23.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد فتىح دمحم احمد54797 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد دمحم عطيه دمحم54798 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه اسامه دمحم السعيد سيد احمد54799 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه الرفاع عبدالعزيز السيد54800 118أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه السيد صالح عبدالمطلب54801 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه ايمن عرنى دمحم54802 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه تامر دمحم عبداللطيف54803 75.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه جالل سمي  عبدالمنعم54804 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه جمال رفعت شاكر54805 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه حامد ابراهيم دمحم54806 100أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه حسن عاشور دمحم54807 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي ابوالعال54808
ن مبارك مصطفن احبيبه حسي  119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد احمد دمحم54809 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد حسن دمحم54810 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد عل عبدالفتاح عل54811 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه خالد محمود صادق54812 87.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ابسيطه- حبيبه خلف دمحم احمد ابو عوف 54813 101أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه رمضان عبدالوهاب دمحم54814 125أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه سعودى دمحم اسماعيل54815 43.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه سعيد جمعه عبدالفتاح عبدهللا54816 110.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه سيد ساىمي دمحم54817 60أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه سيد عبدالمنعم ذىك54818 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54819
 
احبيبه شاكر نض عبدالباق 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه شعبان عبدالمحسن حسن54820 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه طارق عبدالسالم دمحم54821 97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عادل حسن دمحم54822 125أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عادل دمحم عبدالحميد54823 129.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عاطف محروس عل54824 115أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- حبيبه عبدالفتاح حامد عبدالفتاح 54825 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالقادر ابراهيم دمحم54826 55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي54827 ي محمود عبدالننى احبيبه عبدالننى 51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عالء الدين جمال متوىل احمد54828 28.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي ابراهيم54829
 
احبيبه عماد زىكي الدسوق 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عمرو دمحم عبدالمنعم54830 59أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه عمرو منصور منصور حسن54831 27أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه كامل رجب كامل54832 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه مجدي خليف مهران54833 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54834
 
احبيبه دمحم ابراهيم الدسوق 91.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم احمد علوان دمحم54835 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم السعيد دمحم54836 15.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم بهي الدين علي54837 86أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم حسن عل54838 58أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم حمدان دمحم سليمان54839 34.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم راضن اسماعيل عمارة54840 63.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم سعيد دمحم54841 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم سيد عبدالعزيز54842 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عبدالجيد موس دمحم54843 64أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عبدالحميد عثمان54844 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم دمحمى عبدالعزيز54845 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم مصطفن عبده دمحم54846 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود امام صالح دمحم54847 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود حسن دمحم54848 122.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه مدحت كامل محمود دمحم54849 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54850 ي سيد دمحم حسي 
احبيبه مصطفن 100.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه نارص متوىلي احمد54851 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه نض الدين حنفن احمد54852 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

54853
ن
ي عبدالحليم قرن

ن
احبيبه هان 131.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه وليد فكرى عل54854 123أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه ياش طه عبدالعزيز54855 77أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه ياش دمحم عبدالفتاح54856 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه يحن  فهىم سيد54857 33.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احسناء دمحم مصطفن عبدالحليم54858 35أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احفصه عبدالحميد دمحم مهدي54859 120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احنان السيد فوزى صالح54860 53أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احنان عماد ابواليش المرسي54861 132.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم دمحم عبدالوهاب54862 احني  96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ن احمد عبدالعليم مرزوق54863 احني  131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن اسامه سمي  عمرى54864 احني  110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف احمد دمحم54865 ن اشر احني  !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن ايهاب عل امام54866 احني  57.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن جمعه محمود ابراهيم احمد54867 احني  55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن حسن نعيم دمحم54868 احني  80.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عبدالبديع عبدالسالم54869 ن حسي  احني  131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي فرج عبدالحليم54870  عبدالننى
ن احني  79.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عل54871 ي دمحم عرنى  عرنى
ن احني  117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عزت عبدالرحمن حسن54872 احني  115.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مصطفن فؤاد مصطفن ابراهيم54873 احني  94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احياه ياش دمحم ابراهيم54874 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54875 ن سعيد امي  اخديجه امي  126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اخشوع محمود مغاورى عبدهللا عل54876 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اخلود احمد دمحم دمحم54877 86.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- دارين عبدالعظيم السيد عبدالوهاب 54878 102أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اداليا عصام دمحم تهاىم سعدهللا54879 112.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادعاء جمال فاروق عبدالفتاح54880 92أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى54881 ادعاء طارق دمحم صيى 57أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادعاء دمحم رجب عبدالحكيم54882 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف عزيز يوسف عطيه54883 ادميانه اشر 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادميانه ساىم جريس فالح عويضه54884 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادميانه سليمان مكرم فكرى54885 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادميانه عصمت عبده ملك54886 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادنيا السيد عاطف محمود54887 42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادنيا خلف شعبان شاكر54888 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يوس شكرى54889 ادنيا رضا مي  44.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادنيا رفعت موس بهجت54890 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادنيا طارق هاشم ابراهيم54891 97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادنيا فتىح منصور عبدالهادى54892 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادينا ابراهيم دمحم السعيد ابراهيم54893 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادينا اسامه السيد ابراهيم54894 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ادينا محسن ابراهيم السيد المضى54895 102أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اذكرى جمال دمحم رشاد دمحم54896 132أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اذكرى صالح ابراهيم عبدالوهاب صالح54897 29أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارانا احمد سعد صالح54898 106أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وك جيد54899 اراندا نشات ميى !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارانيا سمي  بشاى جابر54900 28أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارانيا دمحم صالح حسن54901 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه ابراهيم عل امام54902 81.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه ابراهيم متوىل عل54903 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه ابراهيم مسيل متوىل54904 21.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد دمحم محمود54905 66.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 دمحم دمحم54906
ن
ارحمه اسامة بردهون 19أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف حسن احمد54907 ارحمه اشر 42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم54908
ف دمحم حفنن ارحمه اشر 42.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه السيد دمحم عمر54909 62.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- رحمه ايمن السيد عبدالرازق 54910 91.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه رجب دمحم احمد الشحات54911 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه سيد رمضان احمد54912 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ارحمه صبىحي عبدالفتاح عبدالفتاح54913 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عادل السيد دمحم احمد54914 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عامر عطيطو حسن54915 113.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عطيه السعيد دمحم54916 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عماد احمد دمحم54917 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عماد عيىس عيىس54918 66.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عمرو فتىحي فهيم54919 48أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه عمرو محمود دمحم54920 29أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم دمحم دمحم54921 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه ممدوح دمحم عبدالحميد54922 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارحمه هشام ناصف السيد54923 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اردينه عبدالمجيد عبدالمجيد سليمان54924 44أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارشا احمد فرج عبدالمقصود54925 112.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارشا مصطفن كامل محمود54926 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى احمد ربيع دمحم54927 124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى ايمن سيد توفيق حسن54928 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى عفيفن سعيد بربرى خليل54929 104أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى عمرو دمحم كمال54930 122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى فؤاد نض بيوىمي54931 33.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارضوى مصطفن جوده دمحم بدر54932 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 صادق فهيم54933
ن
ارفقه رومان 112.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارفيده بدرى ممدوح ابراهيم54934 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه جمال صالح عبدالرحمن54935 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه حماده رمضان عبدالفتاح54936 81.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه حماده دمحم اسماعيل54937 52أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه خالد عبيد دمحم54938 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- رقيه رمضان صباج عبدهللا 54939 83أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه عبدهللا عبدالمهيمن عوض54940 136أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه عبدالمحسن سلمان عبدالعال54941 73أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارقيه فتىح مغاورى دمحم54942 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم الصغي  محمود دمحم54943 ارنا حسي  94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارنا خميس دمحم سعد54944 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارنا سعيد احمد علي54945 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارنا سالمه دمحم سالمه54946 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارنا دمحم رمضان سالمة54947 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن احمد السيد دمحم54948 ارني  74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان ايمن مرسي جميل54949 70أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي السيد54950
اروان ايهاب مصطفن 135.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان جمعه دمحم سعيد دمحم54951 90.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان حمدي دمحم ابراهيم54952 76أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان خضن السيد السيد54953 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان سيد الصالة عل الننى دمحم السبن 54954 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان صابر مرضن عبدالفتاح54955 54.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان طارق فرج موس54956 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان عبدالباسط عبدالحميد عبدالمقصود جوده54957 44أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- روان عزت دمحم احمد 54958 82أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان عشماوى عبدالقادر دمحم54959 31.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان علي احمد حامد54960 97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان فتىح عزت دمحم54961 37.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان دمحم الشحات عبدالرحمن السيد54962 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



اروان دمحم خميس طلخان54963 28أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان دمحم صالح عوض ابراهيم54964 133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان مسعد دمحم عطيه جاد54965 75أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروان نارص ابراهيم احمد54966 107أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروح دمحم انور دمحم54967 7.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارودينا احمد معوض احمد سالم54968 31أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارودينا سالمه دمحم عل حجازى54969 42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اروضه دمحم عبدالخالق احمد54970 131.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي حامد54971
اروضه دمحم مصطفن 119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارؤى احمد حامد دمحم54972 76.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارؤى خالد سيد شعبان54973 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ارويدا عبدهللا احمد احمد54974 101أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف عبدالمعبود عبدالحليم54975 اريتاج اشر 87أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اريتاج منصور عبدالعليم احمد54976 86أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اريم عماد عبدالفتاح عبدالعظيم54977 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اريم نارص عبدالعزيز عبدالعظيم54978 77.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن54979 اريم وجيه دمحم حسي  122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اريهام رضا عطية هللا احمد54980 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازمزم ابو زيد ابراهيم دمحم54981 53أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازمزم دمحم احمد عطيه54982 39أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب خالد خليل عبدالدايم رمضان54983 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب شعبان دمحم حسن عبدهللا54984 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب عادل عواد سليمان54985 82أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب دمحم عوده دمحم عوده54986 67.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب محمود سيد عل54987 35.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب محمود عبدالملك دمحم54988 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينب ياش عبدهللا توفيق54989 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ازينه سيد احمد فاروق54990 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره ابراهيم نعيم دمحم54991 95.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره احمد صفطاوي اسماعيل54992 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره احمد دمحم عبدالحكيم54993 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره رضا محمود احمد54994 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره سعيد دمحم حسن54995 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره سمي  يوسف السيد54996 31أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره سيد خليل مجاهد54997 14.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره سيد شعبان مسلم54998 80.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره شعبان عبدالقهار احمد54999 100أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره ماهر دمحم سالم55000 132.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره دمحم عبدالمحسن دمحم55001 100.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساره دمحم مصطفن محمود وهبه55002 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي المرسي55003
اساىلي سمي  عبدالغنن 55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ساميه عبدالفتاح حامد عبدالفتاح 55004 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساميه محمود عوض دمحم55005 61أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اساندى ماجد انور لبيب سالمه55006 64.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى دمحم محمود55007 اسجا صيى 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسجده صالح عل عل هالل55008 67أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسجود دمحم رمضان موس55009 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي احمد عبدالحافظ55010 اسحر حرنى 15أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف دمحم احمد55011 اسحر شر 94أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55012
اسعاد احمد محمود مرتىصن 32.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



اسعاد دمحم جاد امياوي55013 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسعديه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز55014 35أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسعديه عبده ابراهيم محمود55015 28أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف العيسوى55016 اسلسبيل سعد دمحم شر 70.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم55017
اسلسبيل دمحم مصطفن 120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55018 اسلسبيله دمحم الشحات حسي  50.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد السيد المهدى55019 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد سيد محمود55020 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد عبدالمنعم عبدالقادر55021 24.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف عل دمحم55022 اسلىم اشر 137أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم السباع عبدالعظيم السباع55023 132.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم السيد دمحم زىك55024 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم انور رمضان عبدالغنن55025 77.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم جمال فاروق حسن دمحم55026 46أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم حسام نعيم دمحم55027 69أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم حسن دمحم تمام عبدالفتاح55028 136.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم حمدى صالح جالل55029 79أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55030 اسلىم خالد ابوبكر المليىحى 82أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم رزق دمحم محمود55031 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم زكريا محمود ابراهيم55032 94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم سامح سيد مغرنى55033 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم سعيد عبدالعظيم55034 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم سعيد علي دمحم علي55035 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم سمي  البدري عمر55036 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم سيد جابر حسن55037 52أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف سليمان عبدالعزيز55038 اسلىم شر 59.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف دمحم احمد الداىلي55039 اسلىم شر 133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم صابر زكريا صابر55040 76.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم صفوت احمد عل55041 113.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم طارق دمحم زايد محمود55042 39أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم طه محمود ابراهيم55043 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55044
ن
 توفيق عبدالشاق

ن
اسلىم عبدالشاق 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم عبدالموجود خليل خليل55045 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مصطفن55046 اسلىم ماجد حسي  48أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم خليل دمحم عل55047 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55048 اسلىم دمحم شعبان دمحم حسي  109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55049
ي مصطفن

 
اسلىم دمحم شوق 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم عبدالرحمن احمد55050 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم عبدالفتاح دمحم55051 121.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم مسعود احمد55052 74أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم محمود سعد ابراهيم55053 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم نارص فوزى محمود55054 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلىم ياش حسن طه55055 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55056
ن دمحم مصطفن اسلىم ياش حسي  124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسلوى طاهر عارف دمحم55057 81.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي اسماعيل55058
ن
اسما احمد حسن منوق 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما احمد فكرى دمحم عطا هللا55059 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما ايمن جمال سيد55060 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما خالد دمحم احمد عبده55061 97.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما سعيد عبدالرحمن عبدالعال55062 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



اسما سليمان دمحم محمود سليمان55063 38أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما عالء دمحم شعبان55064 75.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما دمحم الطاهر احمد55065 61أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 ابو الفتوح55066
 
ن الدسوق اسما دمحم امي  93.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما دمحم عبدربه دياب55067 88.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما دمحم قطب عبداللطيف55068 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما محمود عبدالمهيمن السيد55069 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما محمود دمحم احمد55070 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم55071 اسما محمود دمحم حسي  122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 عبدهللا البكرى قاسم55072
ن
اسما هان 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما هيثم فاروق علي55073 52.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما وائل دمحم رمضان55074 13.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما وحيد ممدوح دمحم55075 119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما ياش حسن طه55076 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما ياش عمار عطيه55077 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسما يوسف عبدالعظيم دمحم55078 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسماء عل احمد عل55079 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم55080 اسماح سيد طه حسي  51.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55081 اسماح صابر عبدالحميد حسي  !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55082 اسمر دمحم سعيد دمحم حسي  95.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسمون جرجس عطا ابراهيم55083 44أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسميحه بيوىمي دمحم بيوىمي55084 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55085 ه جمال دمحم عبدالننى اسمي  99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسميه احمد دمحم احمد55086 58.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسميه ساىم دمحم عبدالتواب55087 19أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسميه سعد دمحم عبدالرازق احمد55088 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسميه محمود فؤاد احمد عبدالكريم55089 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس ابراهيم عبدالمنصف احمد55090 75أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس ايمن منصور منصور العبد55091 48.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس حسن احمد دمحم احمد55092 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس راشد الجابري السباعي امام55093 78أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس صالح عل عل هالل55094 48.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس قاسم عبدالمجيد شحات55095 14.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم امام دمحم55096 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم فتىح عبدالعزيز55097 127.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسندس محمود مصطفن صمع55098 46أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55099
بينن ي ابراهيم اسماعيل الشر

اسندس مصطفن 38.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي كمال السيد55100 اسهيله حرنى 34.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسهيله عالء شحاته كامل55101 72.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسهيله كامل ابراهيم عل ملك55102 121.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اسيده ممدوح حامد علي55103 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشاديه احمد عيد توفيق حسن55104 22أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشاهنده عالء صابر دمحم55105 58.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشاهنده نبيل مصطفن محمود دمحم55106 83.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق ابوبكر احمد عبدالحميد55107 اشر 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق خالد دمحم دمحم55108 اشر 76.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق رافت عبدالمنعم دمحم55109 اشر 53.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق راىم محمود دمحم55110 اشر 49.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف رجب دمحم55111 وق شر اشر 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55112 وق عادل دمحم حسني  اشر 134.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



وق عبدالباري علي علي55113
اشر 80أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق عبدالحميد فهىمي احمد55114 اشر 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق عالء عباس بخيت55115 اشر !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق عل دمحم عل55116 اشر 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق دمحم جمعة مدبوىل55117 اشر 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق دمحم سيد حسن55118 اشر 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم55119 وق دمحم عبدالنارص حسي  اشر !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55120 وق دمحم دمحم الحساني  اشر 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق دمحم مرزوق مرزوق55121 اشر 26أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق مسعد احمد عبدالمقصود النادى55122 اشر 52.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وق هشام احمد شحاته55123 اشر 33.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ين مجدى فؤاد بحر55124 اشر 42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشمس ايمن دمحم عبدالرحمن55125 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشمس رضا دمحم احمد55126 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشمس عاطف سعيد عبدالمؤمن55127 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشمس دمحم عبدالنعيم عمر55128 83.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد احمد حمدى منصور55129 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد احمد رجب عبدالخالق صالح55130 120.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد احمد سيد احمد55131 53أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد احمد سيد دمحم55132 106أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد احمد فتىح محمود55133 122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد ايمن دمحم السعيد55134 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد بخيت علي بخيت55135 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد تامر دمحم مصطفن55136 33.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد حسام دمحم حسن55137 120.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم55138 اشهد حسن حسي  120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد حسن علي السيد ابوزيد55139 51.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55140
 
ن عبدالباق  حسي 

 
اشهد خالد عبدالباق 94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد سالم دمحم سالم ابراهيم55141 83أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد سامح سيد سعيد55142 60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد سيد شعبان السيد55143 14أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد شعبان صابر سيد55144 42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي صابر55145
اشهد صابر عبدالراضن 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد صالح علي السعيد55146 95.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عادل غباسر دمحم55147 19.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55148 اشهد عادل دمحم حسني  131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عبدالحميد حمدى عبدالحميد عارف55149 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عبدالننى صبىح عبدالمجيد55150 60أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عصام جودة سالم55151 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد علي دمحم السيد55152 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عماد عبداللطيف شفيق55153 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد عمر دمحم نجيب55154 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد فتىح سعيد احمد55155 55.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم ابراهيم دمحم منصور55156 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم ابراهيم مهنن55157 109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم احمد يوسف55158 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم زغلول حسن عبدالعال55159 77.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم شعبان دمحم55160 101أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عاشور سيد55161 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عاطف احمد55162 122.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ابسيطه- شهد دمحم فتىح دمحم 55163 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم دمحم دمحم المرسي55164 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد محمود فوزي حسن55165 90أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد محمود دمحم محمود عمار55166 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي فتىحي احمد55167
اشهد مصطفن 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم احمد شحاته55168
اشهد مصطفن 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد مصلح فكرى دمحم55169 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد ممدوح سعد عبدالمنعم55170 84.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشهد نض الدين محمود السيد عبدالراضن55171 124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 سيد احمد55172
ن
اشهد هان 62أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- شهد وائل عل امام 55173 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عطا سليمان داود55174 اشي  102أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55175 ين دمحم عبدالنارص حسي  اشي  !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشيماء احمد عبدالرحمن عبدالفتاح55176 48.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشيماء احمد فتح الباب دمحم عبدالحارس55177 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشيماء رمضان فريد فاضل55178 99.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف محمود دمحم55179 اشيماء شر 41أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اشيماء دمحم عبدالتواب حمدان55180 27أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55181 اصابرين خالد سيد حسي  118أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصباح السيد صابر رزق55182 31أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصباح ايمن ابراهيم عبدالحميد55183 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصباح حسن عل حسن داود55184 18أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى55185 اصباح سيد حلىم ابراهيم بحي  !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصفا احمد جاد احمد ابوشادى55186 131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصفاء شعبان سند دمحم55187 30أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصفيه صبىح رشاد عيىس55188 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصفيه عبدالغنن دمحم عبدالغنن55189 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55190 اضىح جمال حسن حسي  93.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اضىح سيد سليمان حسن55191 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اضىح محمود دمحم دمحم55192 94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعائشه دمحم محمود حسن55193 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعاليه محسن دمحم حسن55194 137أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعدن احمد دمحم ابراهيم55195 123.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعزه يشى معوض سليمان55196 19أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعال دمحم كامل دمحم55197 20.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعلياء محمود فتىح دمحم55198 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعنايات ماجد هالل فانوس55199 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اغاده دمحم سمي  ابراهيم55200 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاتن حسن فوزي علي55201 43.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه ابراهيم ابراهيم سليمان55202 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد ربيع عبدالغفار55203 107أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد صابر دمحم55204 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد عدىل دمحم جاد الرب55205 56.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55206
 
ف دمحم رضا دسوق افاطمه اشر 86أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه الزهراء اسامه السيد قطب55207 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه الزهراء عبدالمنعم احمد عفيفن55208 76أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه انور فهىمي توفيق55209 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه تمام سليم قناوى55210 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم حسن55211 افاطمه حسي  94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم دمحم55212 افاطمه حسي  60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



افاطمه رضا طلبه سيف الدين طلبه55213 28أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه سامح سعيد عبدالسالم55214 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه سيد العقيل بركات عثمان55215 45أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه سيد عبدهللا سالمة55216 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه سيد دمحم رمضان عل55217 72.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عبدالتواب عبدهللا عبدالعليم55218 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن55219 75أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عبدالنارص دمحم عمران55220 121.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عثمان دمحم محمود احمد55221 26.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عدىل احمد دمحم55222 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عصام السيد محمود دمحم55223 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه عمر عبدالوهاب عبدالعزيز55224 92.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم ابو العطا رضوان55225 37.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم سالمة سيد55226 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم سويلم سليمان55227 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم منىس عبدالحميد55228 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه محمود دمحم حسن عطيه55229 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه مصطفن عبدالغنن حامد55230 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه نارص صالح دمحم55231 124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 عمر عبدالننى55232
ن
افاطمه هان 92أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح اسامه سيد عل55233 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح ايمن سمي  حسن55234 66.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح ايمن دمحم مرسي55235 103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح حسن جاد جاد شبانه55236 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح سعودى اسماعيل عثمان احمد55237 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح سيد ابراهيم خليل55238 106أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح طارق دمحم عبدالجواد55239 63أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح محمود جابر عبدهللا55240 114.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح نارص عطا دمحم عبدالعليم55241 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرح ياش سيد عوض55242 119.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرحه اسامه صابر حامد55243 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55244
ن
افرحه جاد عبدالمعبود جاد دمحم الشنوان 63أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرحه حجاج صالح الدين دمحم55245 84.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرحه سعيد احمد ممدوح55246 57أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرحه سيد غريب ابراهيم مدكور55247 34أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افرحه عادل فتىح عل55248 100.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 دمحم محروس55249
 
افريده راىم دسوق 117.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي احمد علي55250 افريده صيى 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افريده محمود رمضان دمحم55251 21أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افطومه دمحم عادل حامد دمحم55252 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وز حسن صالح جابر55253 افي  131.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افيفىان عبدالمالك حله بولص55254 135.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف ميالد خليل55255 اكارن اشر 119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اكرستينا ايمن موريس حافظ55256 102.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مرس55257 ف دمحم حساني  اكريمه اشر 79أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اكريمه سعيد سيد مبارك55258 4.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن وائل دمحم حافظ55259 اكين 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى حسام دمحم عبدالفتاح55260 ن اكين 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى سيد عبدهللا دمحم55261 ن اكين 49أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى عل فاروق عل غانم55262 ن اكين 101.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ى دمحم عل عل صالح55263 ن اكين !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى محمود دمحم ابراهيم دمحم55264 ن اكين 85أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

القاء هشام رزق عبدالرازق55265 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

الما جمال مسعد دمحم55266 134.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

الميس عبدهللا مىحي الدين السيد علوي55267 127أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

الياىلي يىحي يوسف احمد55268 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اليل حمدى دمحم مرشدى سويدان55269 91.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اليل طارق اسماعيل شعبان55270 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اليل هشام دمحم احمد55271 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اماجده سيد جمال امام55272 119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امادونا سامح منصور بالل55273 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارتينا عزت شفيق صليب55274 123.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارى جرجس سمي  برسوم جرجس55275 72.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55276 امارى سمي  حنا حني  117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن ميخائيل55277 ي امي 
ن
امارىز هان 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا جميل معوض شنوده55278 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا رافت جرجس ابراهيم55279 135أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا مجدى فؤاد جندى بخيت55280 109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا موس غطا بولس55281 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا ميالد فاروق عبدالسيد55282 51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امارينا وليد حفطن زىك55283 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم دمحم سالمه55284
امروج مصطفن 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امروه دمحم فتيان حبيب55285 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم ابراهيم صابر احمد55286 17أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم ابراهيم فاروق دكرورى55287 79.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم احمد زكريا دمحم55288 51.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم احمد سعيد احمد55289 12أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم احمد عابدين احمد عبدالرحمن55290 115.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم احمد عبدالمحسن احمد55291 20أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم احمد دمحم دمحم احمد55292 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55293
امريم احمد دمحم دمحم مصطفن 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم اسالم منصور عبدالحميد دمحم55294 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف رفعت فتوح55295 امريم اشر 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف عطية سيداحمد55296 امريم اشر 121.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55297
 
ف دمحم رضا دسوق امريم اشر 88.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم السيد دمحم سليمان شحاته55298 36.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم السيد دمحم عل موس55299 110.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم ايمن صابر السيد55300 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم ايمن دمحم دمحم السيد55301 135أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم بولس سيحه عبدالخالق55302 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم جمال عبدالحميد احمد فودة55303 23أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم جمال ممدوح دمحم محمود55304 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم حسن دمحم حسن55305 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55306 امريم خالد دمحم حسني  118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم راوى عبدهللا عطيه55307 68أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم زكريا محمود اسماعيل عبدالمحسن55308 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم سامح خضي  سيداحمد55309 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم سعيد عبدالقادر دمحم عبدهللا55310 135.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم سالمه امام عل ابوالخي 55311 125أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم سيد احمد فاروق55312 76.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



امريم سيد عيد محمود55313 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 جورجى بدوى55314
 
يف شوق امريم شر 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم صالح راوى جرس غاىل55315 128أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم عاشور حلىم عل دمحم55316 131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم عبدالحكيم عبدهللا ابراهيم55317 117.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم عالء محمود السيد جلهوم55318 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم فريد دمحم السيد دمحم55319 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55320 امريم دمحم احمد امي  80.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف عبدالفتاح حسن55321 امريم دمحم اشر 115أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم خليل احمد55322 77أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم راشد دمحم مرع55323 85.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم سالم بيوىم55324 92.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم سعيد دمحم55325 45أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم عبدهللا دمحمى جاد55326 41.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم عثمان حسن55327 64.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 دمحم55328
 
امريم دمحم دمحم الدسوق 70.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم دمحم منصور صادق55329 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم محمود فوزى محمود55330 65.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم مصطفن دمحم محمود55331 57.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عبدالكريم احمد55332
امريم مصطفن 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم ممدوح شحاته سعد55333 83.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امريم نارص حسن احمد محمود55334 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم ابراهيم السيد خليل55335 44أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك احمد عبدالسيد عبدالرازق55336 108أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك احمد عل احمد عل55337 58.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم احمد مصطفن55338 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم عبدالجيد55339 123.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك اسامه ابراهيم سيد55340 49أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك اسامه متوىل دمحم55341 95أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55342 ف دمحم حسي  املك اشر 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55343 املك السيد البدرى دمحم امي  99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك ايهاب معتمد دمحم55344 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك تامر سعيد دمحم55345 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك تامر عبدهللا عبدالخالق55346 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك حاتم جابر عبدالحليم55347 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك حامد عبدالهادي حسن55348 123أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك حسن دمحم دمحم55349 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك خلف السيد مرسي55350 55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اقه55351 املك رجب زيدان شر 48أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك سامح محمود عل المغرنى55352 51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55353
ن
املك سيد فتىح احمد بسيون 61.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك سيد فتىح عبدالعزيز55354 93أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف علي حسن55355
املك شر 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف مرس السيد55356 املك شر !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك صبىحي داود متوىلي55357 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك طارق عل عبدهللا عبدالعاىط55358 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عادل ابراهيم دمحم55359 94.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عاطف ابراهيم مصطفن55360 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عبدالخالق عبدالىحي عبدالخالق55361 63أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم عبدالسيد55362 املك عبدالننى 56أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ن55363 ي جمعه حسي  املك عرنى 132.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عصام صابر دمحم55364 47.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ملك عالء محمود السيد جلهوم 55365 93أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عل احمد عل هريدى55366 59.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم55367 املك عمرو صيى 92.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك عيد عبدالرازق عبدالعزيز55368 53.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك ماهر عبدالسالم السيد ابو السعود55369 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55370 املك مجدي احمد امي  108أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم ابوالعال احمد55371 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم احمد دمحم55372 62أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم حامد دمحم55373 65.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم حسينن دمحم مصطفن55374 109.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم سيد عل سليمان55375 115أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم سيد دمحم عويس55376 88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالعزيز عبدالعزيز السيد55377 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم دمحم عبدالتام احمد55378 70.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك دمحم يوسف احمد55379 55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55380 املك محمود جاد احمد حسي  97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن سيد55381 املك محمود حسي  88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك مصطفن حمزه ابراهيم دمحم55382 81.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك مصطفن كامل دمحم55383 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك ممدوح الرونى عل عبدالتواب55384 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك نارص دمحم عبدالموجود55385 113أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 جمال ذىك دمحم55386
ن
املك هان 125.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 دمحم سعد دمحم55387
ن
املك هان 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

املك وحيد عادل ابراهيم55388 104أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنار حاتم سليمان خلف هللا55389 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنار خالد السيد عبدالفتاح55390 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يس حسن55391  خلف عي 
 
امنار شوق 125أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنار فرج عبدالمنعم سالمه55392 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنار دمحم احمد دمحم حسن55393 127.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55394 امنار دمحم السيد دمحم حسي  51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي محمود نارص55395
ن
امنال بسيون 72.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا اسالم احمد البدوى55396 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55397 ف رجب حسني  امنة هللا اشر 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف كمال ابراهيم55398 امنة هللا اشر 109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا جمال دمحم الطوجن55399 60أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا جمعه دمحم سعد55400 61.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا حسن جابر حسن55401 57.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا سالم سالمة سالم55402 81.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا صابر رزق عبدالننى55403 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا صالح سيد ابراهيم55404 97أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا عصام احمد شحاتة55405 125أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا عيد مصطفن ابراهيم55406 134.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم شعبان جاد هللا55407 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم عبدالرحمن دمحم55408 99أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم عبدالعليم مطاوع55409 43.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم عبدالمنعم دمحم مصطفن55410 29أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا محمود عبدالعزيز سالم55411 92.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا محمود عبدالعزيز دمحم قنديل55412 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



امنة هللا محمود دمحم جودة55413 9أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55414
 
امنة هللا محمود مطاوع الدسوق 86.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنة هللا ياش عبدالفتاح دمحم55415 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55416
ن
امنه ايمن عبدالعاىطي دمحم السعدن 136.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه جالل طه عل دمحم55417 60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه خالد السيد عبدالفتاح55418 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف علي حسن55419
امنه شر 98.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه صاير راتب عبدالحافظ55420 52أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ى شهدى احمد سليمان55421 امنه صيى 93أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه صالح علي عبدالصبور55422 90.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه عادل محمود بركات55423 67أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه عصام سعيد عبدالعليم55424 92أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه عماد ساىم سيد احمد55425 64أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه عماد عبدالننى دمحم55426 122.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه عيد السيد احمد55427 65.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه مجدي سعد احمد حسن55428 67.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه دمحم رمضان رجب55429 59.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه دمحم سليمان خليفه55430 20أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه دمحم عبدالعظيم شعبان55431 96أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه محمود عبيد عبدالعاىط55432 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه هشام دمحم السعيد الدفراوى55433 119أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنه يوسف اسماعيل يوسف55434 58أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن سيد احمد دمحم احمد55435 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن سيد عبدالوهاب عبدالعزيز55436 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن عاطف احمد نض55437 24.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن عل دمحم احمد سليمان55438 102.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن فريد عل الشافع55439 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن دمحم زكريا ابراهيم55440 38.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي دمحم55441
امنن دمحم عفيفن 105أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امنن دمحم كمال الدين اسماعيل55442 88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 عادل نصىح فهيم55443
ن
امهرائيل رومان 56.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امهرائيل مسعود جاد مسعد جرجس55444 85.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم السيد احمد دمحم55445 57أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم جمال بركات دمحم شلنى55446 122.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم خالد عيد احمد55447 69.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم رضا عبدالعال سيد55448 127.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يس حسن55449  خلف عي 
 
اىم شوق 130.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ىم عبدالرازق عبدالحميد السيد الباز 55450 106أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم عماد دمحم جابر هارون55451 88.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم قاسم عبدالخالق يونس55452 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم دمحم سعيد علي55453 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم دمحم عبدالرحمن دمحم55454 108.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم محمود فتىحي السيد55455 88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اىم نارص مزيون زاخر55456 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي السيد احمد55457
ن
اىم هان 130.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

امىادة ابو المعاىطي دمحم حسن55458 59أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اميا مرقس نجيب سليمان بخيت55459 106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي شحاته 55460 فانا وجيه ناجى ابسيطه- مي  91أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

فت سيد احمد سليمان 55461 ابسيطه- مي  103أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

فت دمحم حافظ عبدالحميد55462 امي  122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



نا ابراهيم سعد حناوى سالمه55463 امي  83أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

نا تامر دمحم دمحم ابو عجور55464 امي  64أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

نا طارق نضى داود55465 امي  124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وال ميالد سمي  سوارس55466 امي  109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناديه خالد سالم حسن55467 18أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناديه رجب احمد ابو الحديد55468 110أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناديه دمحم عبدالفتاح حجازى55469 63أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناردين يوسف عيد عزيز55470 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ناريمان زكريا عبدالغنن ابراهيم 55471 73.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناريمان عصام فخري جريس شنودة55472 79أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اناهد مكاوى السيد رمضان55473 36.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندا دمحم عبدالمنعم عبدالعظيم55474 37أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى احمد توفيق نض55475 114أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عبدالمؤمن55476
ن
اندى احمد عبدالشاق 22أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن 55477 ف دمحم حساني  ابسيطه- ندى اشر 75.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى السيد رمضان السيد55478 90أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى حسن ابراهيم دمحم قطقاط55479 133أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن55480 اندى حسن حسن احمد حسي  26.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى حسن سيد احمد حسن55481 66أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى ساىم صالح موس عل55482 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى ساىم عبدالصمد طلبه55483 33أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى سعد صفوت عبدالرازق55484 61.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى سعيد عبدالمجيد عبدالغفار55485 46.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى طه حسن عل55486 39.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى عبدالرحمن محمود مصطفن55487 50أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى عبدالعال يونس عبدالعال55488 63.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى عبداللطيف فاروق عبداللطيف حسن55489 66.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى علي صالح علي55490 118أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى عيد رشاد عيىس55491 75أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى فادى رمزى عبدالفتاح55492 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم55493 60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى دمحم ابراهيم دمحم عبدالحميد55494 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى دمحم السيد قطب55495 116أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن مصطفن55496 اندى دمحم رمضان امي  73أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى محمود ابراهيم عبدالاله احمد55497 88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى محمود ابراهيم فرج55498 80.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى محمود احمد حامد55499 54.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55500
ي هاشم حنفن

اندى مصطفن 124أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى نارص عبدالفتاح سعداوي55501 98أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اندى نض ابراهيم نضابراهيم55502 118.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عبدالحميد دمحم55503 اندى يحن  47أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن سعيد محمود الدرويش55504 انرمي  69أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عاصم مصطفن عبده دمحم55505 انرمي  96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انسمه احمد رجب الباز55506 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انسمه بطرس كامل خلف55507 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انسمه عبدهللا عبدالرازق مصطفن عل55508 109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انسمه دمحم المهدى عبدالرحمن55509 13.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انظله محمود سيد عبدالوارث55510 65.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انغم احمد عبدالوهاب عبدالوهاب55511 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انغم اسامه فؤاد دمحم55512 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



انه طارق زكريا دمحم55513 136.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انه عمرو عثمان احمد55514 54أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انوال حسن ابراهيم دمحم55515 38أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انوال سيد ابراهيم دمحم55516 80أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور احمد محمود ابراهيم55517 82.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور اسامه احمد دمحم55518 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور زيدان دمحم زيدان55519 55.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف عبدالفتاح عبدالسالم عبدالقادر55520 انور شر 117أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- نور صالح عبدالحميد خليفه 55521 76أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور عمرو محمود عبدالوهاب55522 136.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور دمحم عبدالفتاح احمد55523 128.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انور محمود رافت محروس55524 126.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورا ابراهيم السيد دمحم55525 89.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورا انورعبداللطيف حسن دمحم55526 74.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورا رفعت عبدالرشيد صالح خليل55527 111أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورا دمحم عبدالراضن دمحم55528 112.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 دمحم55529
 
انورا محمود شوق 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورا مخلص رشدى رزق55530 51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انوران صباح حسن دمحم55531 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انوره دمحم سلطان دمحم55532 56.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان احمد محمود دمحم55533 129أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان اسامة عزوز احمدعمران55534 !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان جابر دمحم دمحم55535 94أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان جمال الدين نجيب عثمان55536 88.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان خالد عثمان احمد55537 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان سمي  حمدي اديب55538 83أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان صبىحي عبدالمنصف دمحم55539 99.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان عارف عارف موس قاعود55540 105.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان عيىس عل دمحم55541 70أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن دمحم55542 انورهان مامون امي  106.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان ممدوح حمدى محمود55543 24أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

انورهان هشام حبىسر سيداحمد مصطفن55544 67أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه احمد صالح احمد55545 اني  71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ه عبدالرسول عمران عل احمد55546 اني  37.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عايد فخرى بنس فرج55547 انيفي  36.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف محمود بدر 55548 ابسيطه- هاجر اشر 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر حاتم السيد دمحم ابراهيم55549 96.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن احمد55550 اهاجر حدو حسي  89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر حسن رمضان سعد دمحم55551 87أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر خالد شكري علي55552 60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر عبدالرحمن احمد عبدالوهاب دمحم55553 91أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر عالء الدين عبدالحميد حسن55554 104.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 علي السيد 55555
ن ابسيطه- هاجر علي حسي  103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عبدالعليم خلف55556 23أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عثمان ابراهيم السيد55557 87أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عل دمحم عبدالفتاح55558 89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاجر محمود عطيتو حسن55559 88أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف سليمان عبدالعال سليمان55560 اهاله اشر 60.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهاله خالد فوزى دمحم55561 95أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ابسيطه- هاله فؤاد محمود هريدي 55562 79.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



اهانم نور الدين دمحم موس دمحم55563 54.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهايدى ساىم ميخائيل سالمه55564 29أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهبه السيد طه احمد55565 86أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهبه السيد دمحم السيد غنيم55566 68.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهبه هللا السيد عز الدين دمحم مغرنى55567 98.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهبه رجب محمود عبدالرازق55568 111.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهبه دمحم ابراهيم عبدالمقصود55569 33أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى ابراهيم احمد السيد55570 64أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى سعيد حسن احمد عل55571 45.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى سيد صديق دمحم عمر55572 35أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

55573
ن
 حسنن عبدالشاق

ن
اهدى عبدالشاق 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى عصام زىكي عوض هللا55574 112.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي الشافعي55575
اهدى عمرو الجيوسر 112أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم بيوىم دمحم55576 58.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم سالمة احمد55577 84أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم عبدالمعط دمحم ابراهيم55578 39أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم متوىل احمد دمحم55579 64.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدى محمود دمحم سيد55580 61.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدير ايمن دمحم عبدالخالق دمحم55581 38أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدير سعيد فاروق عل55582 131أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهدير دمحم محمود احمد55583 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا احمد عل رمضان55584 130أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا اسامه ابراهيم مبارك55585 37.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف جابر عبدالوهاب55586 اهنا اشر 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ف فتىح عل نجم55587 اهنا اشر 73.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55588 اهنا ايمن علي عبدالننى 107أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا خالد زينهم ابراهيم السيد55589 124.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا زيدان عبدهللا زيدان عبدالمقصود55590 93أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا سالمة سالمة السيد55591 122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا سيد حسن سيد محمود55592 40.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا محسن يشي دمحم شافعي55593 26.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا دمحم ساىم فريد55594 107.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا دمحم موس حسن55595 121أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا وليد دمحم عبدالجواد55596 115.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهنا وليد دمحم محمود دمحم55597 71أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهويدا احمد عبدالمجيد رياض55598 99.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اهويدا فوزى احمد احمد دمحم55599 122أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55600
اهيالنه ميالد مني  بستنن 126أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي55601
اوداد سيد رضا مصطفن !VALUE#أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اورده محمود سيد محمود55602 103.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوسام عبدالخالق نبيه عبدالخالق55603 58أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوسام عيد السعيد عيد55604 96أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوعد عطية ابراهيم عطية55605 120أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوفاء احمد سعد محمود متوىل55606 93.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوفاء احمد عبدالحليم محمود55607 19أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوفاء دمحم السيد عبدالرازق الكوىم55608 133.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اوالء فؤاد احمد عبدالحافظ55609 29.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ايارا بدر دمحم انور55610 101أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

يف فكرى عل55611 ايارا شر 116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ايارا فهيم عبدالحميد ابو عزيز55612 131.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى



ايارا دمحم احمد رزق55613 137أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ايارا محمود دمحم محمود سليمان55614 71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن خليفه عبدهللا ابراهيم55615 اياسمي  62أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن رمضان عبدالعزيز يسن 55616 ابسيطه- ياسمي  89أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي عبدالرحمن55617  رمضان عبدالننى
ن اياسمي  71.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن زين العابدين عبدالعظيم دمحم55618 اياسمي  116.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن سامح سيد دمحم البه55619 اياسمي  109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن ساىم عبدالفتاح موس السيد55620 اياسمي  55أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن سمي  حبيب عطيه55621 اياسمي  51أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عاطف نبيل عبدالسالم55622 اياسمي  42أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم55623 اياسمي  24.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

وك عبدالهادي حامد55624 ن ميى اياسمي  109أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن السيد55625 ن دمحم حسي  اياسمي  127.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي كامل55626
ن دمحم مصطفن اياسمي  127.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ن نارص السيد عل55627 اياسمي  135.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ايش عيد حسن دمحم55628 64أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

 يوسف فيلبس55629
ن
ايوستينا رومان 66أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااشاء اسامة عبدالمقصود احمد حسن55630 46منط ع بناتغرب شيى

ااشاء حنفن دمحم عبدالعل55631 63.5منط ع بناتغرب شيى

ن حسن55632 ااشاء سامح حسي  118منط ع بناتغرب شيى

ااسماء ابراهيم السيد كامل55633 125.5منط ع بناتغرب شيى

ااسماء احمد عبده محمود55634 113.5منط ع بناتغرب شيى

ااسماء اسامه احمد باشا55635 121.5منط ع بناتغرب شيى

ااسماء الشحات معوض الرفاعي55636 56منط ع بناتغرب شيى

ااسماء حسن فتىح حسن55637 69منط ع بناتغرب شيى

ااالء احمد ابراهيم مصطفن55638 130.5منط ع بناتغرب شيى

ااالء السيد احمد مصطفن55639 100.5منط ع بناتغرب شيى

ااالء هللا دمحم عبدالرحمن دمحم55640 56.5منط ع بناتغرب شيى

ااالء عادل توفيق دمحم55641 75منط ع بناتغرب شيى

ااالء عزت ابراهيم السعداوى55642 110.5منط ع بناتغرب شيى

ااالء عل عبدالرسول حسن55643 130.5منط ع بناتغرب شيى

ي علي55644
ااالء علي حسنن 120.5منط ع بناتغرب شيى

اامل احمد دمحم عبدالعليم55645 130منط ع بناتغرب شيى

اامل عاشور احمد سيد55646 22منط ع بناتغرب شيى

اامل مصطفن سعيد مصطفن55647 102منط ع بناتغرب شيى

اامنيه ابراهيم دمحم السيد55648 123.5منط ع بناتغرب شيى

ف احمد عبدالوهاب55649 اامنيه اشر 74.5منط ع بناتغرب شيى

اامنيه عبدالحكيم حسينن ابراهيم55650 71.5منط ع بناتغرب شيى

ه محمود كامل احمد 55651 امنقطع- امي  15منط ع بناتغرب شيى

ي55652
ي نبيه مصطفن

اامينه مصطفن 77.5منط ع بناتغرب شيى

اانجلينا كرم خلف كامل55653 99منط ع بناتغرب شيى

ي عماد يوسف زىكي55654 اانىحى 107منط ع بناتغرب شيى

ن55655 ي هيثم فارس حسي  اانىحى 74منط ع بناتغرب شيى

اانوار عبدالوهاب عبدالفتاح عل55656 123.5منط ع بناتغرب شيى

اايات احمد هالل عبدالقادر55657 113.5منط ع بناتغرب شيى

اايات رافت حسن رفاعي55658 86منط ع بناتغرب شيى

ي ذىكي بخيت55659
اايرين لطفن 99.5منط ع بناتغرب شيى

اايرينن ابراهيم عوض المجيد55660 31منط ع بناتغرب شيى

ف انور عبيد 55661 ابسيطه- ايمان اشر 92منط ع بناتغرب شيى

اايمان جمال ربيع ربيع55662 42منط ع بناتغرب شيى



اايمان سامح دمحم احمد55663 87منط ع بناتغرب شيى

ن عبدالحميد55664 اايمان دمحم حسي  55.5منط ع بناتغرب شيى

اايمان دمحم صالح دمحم55665 14منط ع بناتغرب شيى

اايمان دمحم عبدالننى محمود عامر55666 32.5منط ع بناتغرب شيى

55667
 
ى عبدالفتاح دسوق اايناس صيى 115منط ع بناتغرب شيى

اايه احمد عل دمحم55668 31.5منط ع بناتغرب شيى

ي حسن55669
اايه حسن الطوجن 27.5منط ع بناتغرب شيى

اايه حماد صابر ثابت55670 115منط ع بناتغرب شيى

ن سالم55671 اايه سالم حساني  27منط ع بناتغرب شيى

اايه دمحم دمحم زكريا55672 47منط ع بناتغرب شيى

 علي55673
ن ي حسني  اايه ناجى 49منط ع بناتغرب شيى

اايه نبيل صالح عبدالمنعم55674 122.5منط ع بناتغرب شيى

اباسنت محمود عطية هللا عبدهللا55675 82.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد سمي  عفيفن55676 96منط ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد عرفان ابراهيم55677 126.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله ايهاب عبدالرازق خليل55678 80.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله حسن عل محمود55679 33منط ع بناتغرب شيى

ابسمله خالد عبدالرؤوف عبداللطيف55680 78منط ع بناتغرب شيى

ابسمله رمضان سعداوى رمضان55681 57.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله سمي  عل دمحم55682 50منط ع بناتغرب شيى

ابسمله عزام عل عزام55683 105.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- بسمله دمحم بكري حسن 55684 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

احرىك- بسمله دمحم جمال دمحم 55685 91منط ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم عبدالحميد احمد خليل55686 64منط ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم عفيفن عل55687 126.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم فرج سيد55688 46.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم مرس دمحمى55689 69.5منط ع بناتغرب شيى

ابسمله ياش محمود دمحم55690 39منط ع بناتغرب شيى

ابسمه السيد فتىح عبدة55691 129منط ع بناتغرب شيى

ابسمه زياد سيد دمحم55692 104منط ع بناتغرب شيى

ابسنت احمد صابر عبدالعظيم55693 15.5منط ع بناتغرب شيى

ابسنت احمد عبدالعزيز ابراهيم55694 41منط ع بناتغرب شيى

ابسنت السيد فتىح عبدة55695 112منط ع بناتغرب شيى

ابسنت سمي  احمد سالم55696 51.5منط ع بناتغرب شيى

ابسنت طارق عبدالفتاح جاد الرب55697 75منط ع بناتغرب شيى

ابسنت محمود جابر عبداللة55698 91.5منط ع بناتغرب شيى

ابسنت وائل جمال عبدالعال55699 75.5منط ع بناتغرب شيى

اتبارك السيد الشحات طة55700 133.5منط ع بناتغرب شيى

اتسابيح طارق دمحم عبدالمحسن55701 74.5منط ع بناتغرب شيى

اتسنيم دمحم محمود دمحم55702 84منط ع بناتغرب شيى

اتقوى السيد عبدالحليم السيد55703 113منط ع بناتغرب شيى

اتف  دمحم السيد ابوالهدى55704 125.5منط ع بناتغرب شيى

 دمحم جمال رمضان55705
ن
اتهان 43.5منط ع بناتغرب شيى

اثناء ساىم انس الوجود احمد55706 44منط ع بناتغرب شيى

ي حسن55707
اجنا حسن الطوجن 45منط ع بناتغرب شيى

ف احمد عل55708 اجنه اشر 57منط ع بناتغرب شيى

اجنه جابر سعدى بهلول55709 62.5منط ع بناتغرب شيى

اجنه جمال دمحم سليمان55710 128.5منط ع بناتغرب شيى

ن دمحم عطيه55711 اجنه حسي  54.5منط ع بناتغرب شيى

 علي55712
ن اجنه دمحم حسي  53.5منط ع بناتغرب شيى



اجنه وليد مصطفن دمحم55713 118.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن اسامة ابراهيم عبدالعظيم55714 105.5منط ع بناتغرب شيى

ى دمحم بيوىم ابراهيم55715 اجنن خي  119.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن رافت دمحم عبدالحميد55716 129.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن سامح فتىحي عبدالمجيد55717 121منط ع بناتغرب شيى

اجنن سيد دمحم عبدالعظيم55718 33منط ع بناتغرب شيى

اجنن طارق سعيد السيد55719 83منط ع بناتغرب شيى

 عبدالخالق سعد علي القزاز55720
اجنن 86.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن عصام شحاته شحانه شعيب55721 106منط ع بناتغرب شيى

ي عبدالعليم55722
اجنن دمحم عبدالغنن 100.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم دمحم عبدالعزيز55723 127منط ع بناتغرب شيى

ن55724 اجنن وائل نجاح حسني  78.5منط ع بناتغرب شيى

اجنن وليد دمحم ابوحسبة55725 69منط ع بناتغرب شيى

ن امجد نبيل ساىم55726 اجولي  99منط ع بناتغرب شيى

اجومانا سعيد عبدالمجيد ابراهيم55727 127.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم ربيع ابراهيم55728 78منط ع بناتغرب شيى

ه55729 احبيبه ابراهيم عويس صيى 72منط ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد عبدالعزيز عبدالعال55730 57.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد دمحم احمد55731 125.5منط ع بناتغرب شيى

اسمع- حبيبه احمد مسعود عكاشه 55732 83.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد هالل احمد55733 128.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه اسالم ابراهيم محمود55734 52منط ع بناتغرب شيى

ورى55735 ن احبيبه السيد عبدالمرضن محمود الجين 121منط ع بناتغرب شيى

احبيبه جمال عباس حمد هللا55736 28منط ع بناتغرب شيى

ن عبدالىحي خليل55737 احبيبه حسي  91.5منط ع بناتغرب شيى

ن دمحم حسن قطب55738 احبيبه حسي  117.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه سيد دمحم امام55739 59منط ع بناتغرب شيى

ي55740
احبيبه شفيق جالل امام عفيفن 47.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه صالح شعبان عبدالتواب55741 52منط ع بناتغرب شيى

احبيبه عاطف فاروق محروس55742 137منط ع بناتغرب شيى

احبيبه علم الهدى عبداللة عبدالحليم55743 104.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه عمرو احمد علي55744 99منط ع بناتغرب شيى

احبيبه فتىح عبدالهادى رزق55745 110.5منط ع بناتغرب شيى

ن احمد طه55746 احبيبه مجدى حسي  118.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم انور دمحم55747 134منط ع بناتغرب شيى

ن حسن55748 احبيبه دمحم حسي  128منط ع بناتغرب شيى

 علي55749
ن احبيبه دمحم حسي  43.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم صابر دمحم55750 72.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم طه احمد55751 88منط ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود يس احمد55752 75منط ع بناتغرب شيى

احبيبه مصطفن توفيق عبدالصمد55753 95منط ع بناتغرب شيى

ي عمر دمحم ابوليله55754
احبيبه مصطفن 47.5منط ع بناتغرب شيى

ي محمود عبدالهادي55755
احبيبه مصطفن 131.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه نارص ضاجي جيد55756 87.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه هشام عبدالحافظ زين الدين55757 106.5منط ع بناتغرب شيى

احبيبه وليد ابراهيم صابر55758 80.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- حسناء خالد سيد احمد 55759 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

احفصه حاتم عبدالرؤف عبدالرحمن55760 117.5منط ع بناتغرب شيى

ي طه سعودي55761
احنان خالد مصطفن !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ن ايمن ابراهيم سليمان55762 احني  44.5منط ع بناتغرب شيى



ن ايهاب سعيد احمد55763 احني  41منط ع بناتغرب شيى

ن عماد حمدى السيد55764 احني  126منط ع بناتغرب شيى

ن عمرو احمد الكفراوي55765 احني  116.5منط ع بناتغرب شيى

ن دمحم عبدالبديع اسماعيل55766 احني  119.5منط ع بناتغرب شيى

ن دمحم مغاورى دمحم55767 احني  105منط ع بناتغرب شيى

احياه دمحم زىك دمحم55768 71منط ع بناتغرب شيى

ف سالمه دمحم 55769 ابسيطه- خلود اشر 54منط ع بناتغرب شيى

اخلود تامر محمود السيد55770 23.5منط ع بناتغرب شيى

ادعاء عاطف رمضان رزق55771 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ادميانه وجيه ابراهيم السيد55772 88منط ع بناتغرب شيى

ادنيا اسامه حسن عبدالمنعم55773 21.5منط ع بناتغرب شيى

ادنيا عبده دمحم عبده55774 67.5منط ع بناتغرب شيى

ي55775
ن
ادنيا دمحم ابراهيم بسيون 80.5منط ع بناتغرب شيى

ادنيا دمحم مىحي دمحم دمحم55776 66.5منط ع بناتغرب شيى

ادينا عبده دمحم عبده55777 72.5منط ع بناتغرب شيى

اراندا دمحم جمال سيد55778 132منط ع بناتغرب شيى

ارحاب احمد عفيفن السيد55779 94منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- رحاب دمحم جاد الرب دمحم 55780 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد رفاع دمحم حسن55781 52.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه حماده عبدالعزيز عبده55782 56.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه رافت عطية السيد55783 57منط ع بناتغرب شيى

ارحمه رمضان مبارك عبدالقوى55784 59.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه سمي  احمد احمد55785 59منط ع بناتغرب شيى

ارحمه سيد جالل دمحم55786 49منط ع بناتغرب شيى

ارحمه طارق عبدالمحسن عبدالرحيم55787 42.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه كامل شعبان احمد55788 56.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه مجدى ابراهيم دمحم55789 24منط ع بناتغرب شيى

ارحمه محسن بربرى رمضان55790 39منط ع بناتغرب شيى

ارحمه محسن محمود يوسف55791 89منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- رحمه دمحم احمد ابراهيم 55792 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم السيد عل55793 68.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم دمحم رزق55794 39منط ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم دمحم عبدالعال55795 46.5منط ع بناتغرب شيى

ارحمه هاشم رشدى هاشم55796 99منط ع بناتغرب شيى

ارحمه هديه خليفه دمحم55797 86منط ع بناتغرب شيى

ارضا دمحم دمحم محمود55798 79.5منط ع بناتغرب شيى

ي55799
ن
ف حسن عبدالشاق ارضوى اشر 63منط ع بناتغرب شيى

يف عبدالرحيم عبدالجواد55800 ارضوى شر 119.5منط ع بناتغرب شيى

ارضوى عبدالفتاح عل بيوىم55801 107.5منط ع بناتغرب شيى

ارقيه خالد مصطفن حفنن55802 81منط ع بناتغرب شيى

ارنا حفنن عبدالحفيظ اسماعيل55803 104.5منط ع بناتغرب شيى

ارنا دمحم فكرى عبدالحميد55804 99.5منط ع بناتغرب شيى

اروان السادات ابراهيم دمحم55805 124.5منط ع بناتغرب شيى

55806
ن
اروان سمي  همام تون 120منط ع بناتغرب شيى

اروان عبدالرحمن احمد دمحم55807 96.5منط ع بناتغرب شيى

اروان دمحم سعيد انور55808 115.5منط ع بناتغرب شيى

ي احمد دمحم55809
اروان مصطفن 104منط ع بناتغرب شيى

اروان نارص رمضان عبدالهادى55810 91منط ع بناتغرب شيى

اروان وائل عطا محمود55811 105.5منط ع بناتغرب شيى

اروان ياش احمد عبدالخالق55812 100.5منط ع بناتغرب شيى



ارودينه نارص جمال رشاد رايده55813 12منط ع بناتغرب شيى

اروضه دمحم عامر دمحم55814 63منط ع بناتغرب شيى

اريموندا رسىم زكريا اسكندر55815 95منط ع بناتغرب شيى

ن55816 ازينب خالد زين العابدين حسي  100منط ع بناتغرب شيى

ازينب خالد عبدالهادى عل55817 58.5منط ع بناتغرب شيى

ازينب محمود دمحم محمود55818 35.5منط ع بناتغرب شيى

اساره ابراهيم دمحم محمود55819 110.5منط ع بناتغرب شيى

اساره عادل دمحم المهدى55820 98.5منط ع بناتغرب شيى

اساره ماهر دمحم الغريب بهنىس55821 120منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- ساره محرم رمضان فهىم 55822 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

اساره دمحم ابراهيم دمحم55823 83.5منط ع بناتغرب شيى

اساره دمحم سعيد عبدالعزيز55824 60.5منط ع بناتغرب شيى

اساره محمود احمد قنديل عبدالكريم55825 52.5منط ع بناتغرب شيى

اسحر اكراىم صبىح عل55826 42.5منط ع بناتغرب شيى

اسحر عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم55827 77منط ع بناتغرب شيى

ن55828 اسحر فرغلي عبده حسي  77منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- سعاد سيد عاطف عبدالراضن 55829 57منط ع بناتغرب شيى

اسعاد دمحم سعد دمحم55830 29منط ع بناتغرب شيى

ف ماهر سعد الدين55831 اسلسبيل اشر 107.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد خلف هللا عبدالكريم55832 80منط ع بناتغرب شيى

اسلىم احمد عبدالمؤمن يونس55833 110.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم اسامه دمحم علي55834 130.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم سعد عبدالمنعم حسن55835 127.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم سمي  العيسوي دمحم55836 136.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم سند عزت ابراهيم55837 122منط ع بناتغرب شيى

اسلىم عل عبدالمنعم عبدالنعيم55838 126منط ع بناتغرب شيى

ن بيوىم55839 اسلىم عمرو حسي  63.5منط ع بناتغرب شيى

اسلىم عمرو خالد عبدالخالق55840 129منط ع بناتغرب شيى

يد55841 ن اسلىم مجدى احمد ابو الي  24منط ع بناتغرب شيى

وك55842 اسلىم محسن دمحم ميى 60منط ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم انور ابراهيم55843 38منط ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم فتوح عبدهللا55844 67منط ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم كمال عبدالعزيز55845 100منط ع بناتغرب شيى

اسلىم مصطفن كامل نفادى55846 67.5منط ع بناتغرب شيى

 دمحم عل55847
ن
اسلىم هان 129منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- سما احمد نجاح دمحم 55848 42منط ع بناتغرب شيى

اسما ايمن كوالتال عبدالوهاب55849 77منط ع بناتغرب شيى

اسما تامر صبىحي عبدالفتاح55850 133.5منط ع بناتغرب شيى

اسما جابر دمحم محمود55851 121.5منط ع بناتغرب شيى

اسما حازم سيد دمحم55852 112منط ع بناتغرب شيى

 عبدالمحسن55853
 
اسما ساىم شوق 56.5منط ع بناتغرب شيى

اسما عالء الدين ابراهيم ابو السعود55854 101.5منط ع بناتغرب شيى

اسما عمرو عبدالمومن مصطفن55855 121.5منط ع بناتغرب شيى

اسما محمود ابو العال عل55856 48.5منط ع بناتغرب شيى

 مصطفن مصطفن55857
ن
اسما هان 94منط ع بناتغرب شيى

اسما وليد عبدالعزيز سيد عطية55858 35منط ع بناتغرب شيى

اسماح احمد سعيد فهىم55859 16.5منط ع بناتغرب شيى

اسماسم مدحت عدىلي عبدالرازق55860 78منط ع بناتغرب شيى

ه وائل صيىح دمحم55861 اسمي  61.5منط ع بناتغرب شيى

اسميه ابراهيم عبدالغفار ابراهيم55862 123منط ع بناتغرب شيى



ف عيد ابوالحسن55863 اسندس اشر 30منط ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم رمضان محمود55864 81.5منط ع بناتغرب شيى

اسندس ياش عبدالقادر صبىحي55865 130.5منط ع بناتغرب شيى

اسهيله طارق صبىح عزالدين55866 85منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- سهيله عالء احمد عبداللطيف 55867 45.5منط ع بناتغرب شيى

اسياده دمحم السعيد دمحم55868 95.5منط ع بناتغرب شيى

اسيمون نادي شكري شاكر بدروس55869 7.5منط ع بناتغرب شيى

اشذى سيد ابراهيم ابراهيم55870 102منط ع بناتغرب شيى

وق حامد فتىحي حامد55871 اشر 117.5منط ع بناتغرب شيى

ن55872 وق حسن عبدهللا حسي  اشر 44.5منط ع بناتغرب شيى

وق خالد عبدالحكيم عبدالحميد55873 اشر 119منط ع بناتغرب شيى

وق عبدالمعاىطي فاروق عبدالفتاح55874 اشر 45منط ع بناتغرب شيى

اشمس ربيع عبدالراضن عبدالعزيز55875 18منط ع بناتغرب شيى

اشهد احمد دمحم احمد55876 45منط ع بناتغرب شيى

اشهد االمي  عبدالعظيم ابراهيم55877 23منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- شهد السيد مصطفن عبدالفتاح 55878 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

اشهد ايمن عاطف يسن55879 121.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد تامر مصطفن دمحم55880 57.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد جمال حسن دمحم55881 46منط ع بناتغرب شيى

ن عل احمد55882 اشهد حسي  113منط ع بناتغرب شيى

اشهد خالد عبدالرحيم عبدالجواد55883 119منط ع بناتغرب شيى

اشهد رضا دمحم فريد55884 132منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- شهد زىكي احمد دمحم 55885 101.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد سيد احمد دمحم55886 87منط ع بناتغرب شيى

يف صبىح رحاب محمود55887 اشهد شر 66منط ع بناتغرب شيى

اشهد طارق ربيع احمد55888 128.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد طه محمود عبدالعليم55889 103منط ع بناتغرب شيى

اشهد عبدالعزيز هريدى عل55890 85.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد عمرو عادل فوزى55891 78منط ع بناتغرب شيى

ي سيد55892
 
اشهد فريد شوق 136منط ع بناتغرب شيى

اشهد كارم محمود السيد55893 99.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم بوسف دمحم55894 132منط ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم رزق مسعد55895 70منط ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم نبيل احمد55896 117.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد محمود حنفن محمود55897 95.5منط ع بناتغرب شيى

اشهد محمود فتىحي حامد55898 40منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- شهد محمود دمحم محمود 55899 58منط ع بناتغرب شيى

اشهد موس حسن مصطفن55900 81.5منط ع بناتغرب شيى

ي فتىحي احمد 55901
ن
امنقطع- شهد هان !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ي علي55902
اشهد ياش عبدالمرضن 65.5منط ع بناتغرب شيى

ين عزيز عبدالملك عزيز55903 اشي  95.5منط ع بناتغرب شيى

ف قاسم فرغل55904 اشيماء اشر 102.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- شيماء تاج دمحم تاج 55905 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

اشيماء حسن دمحم احمد55906 14.5منط ع بناتغرب شيى

اشيماء حميد رضوان حميد55907 39منط ع بناتغرب شيى

ي محمود 55908 ابسيطه- شيماء سعيد صيى 105منط ع بناتغرب شيى

اشيماء كمال احمد حميد55909 78.5منط ع بناتغرب شيى

اشيماء دمحم رزق مسعد55910 53منط ع بناتغرب شيى

ي55911
اشيماء نبيل عبدالحميد مصطفن 73منط ع بناتغرب شيى

اشيماء وائل عبدالعزيز عبدالعزيز55912 79منط ع بناتغرب شيى



اشيماء ياش فوزى عوض55913 58منط ع بناتغرب شيى

ابسيطه- صابرين رضا احمد حسن 55914 58.5منط ع بناتغرب شيى

ي عبدالرسول جوده55915
ن
اضىح هان 89.5منط ع بناتغرب شيى

اعائشه عبدالمنعم احمد عبدالوهاب55916 115منط ع بناتغرب شيى

ف فوزي السيد55917 اعبي  اشر 54.5منط ع بناتغرب شيى

اعبي  مجدى شعبان السيد55918 103.5منط ع بناتغرب شيى

اعفاف دمحم انور احمد55919 82منط ع بناتغرب شيى

اعفاف ممدوح دمحم عل55920 51.5منط ع بناتغرب شيى

اعال حماده دمحم علي55921 103منط ع بناتغرب شيى

اعال عبدالبصي  سيد دمحم55922 73منط ع بناتغرب شيى

اعلياء عبدهللا عل الملنىحى55923 93منط ع بناتغرب شيى

ن55924 اغيداء عزت دمحم امي  79منط ع بناتغرب شيى

افاتن دمحم سعيد دمحم55925 14منط ع بناتغرب شيى

افاطمه اسالم دمحم دمحم55926 76منط ع بناتغرب شيى

افاطمه ايمن دمحم فتىحي55927 59.5منط ع بناتغرب شيى

ن عوض احمد55928 افاطمه حسي  60منط ع بناتغرب شيى

افاطمه حماده رمضان سليمان55929 100منط ع بناتغرب شيى

افاطمه رمضان حسنن دمحم موس55930 72منط ع بناتغرب شيى

افاطمه سمي  عبدالمنعم السيد55931 45منط ع بناتغرب شيى

افاطمه سيد فتىحي السيد55932 50.5منط ع بناتغرب شيى

افاطمه عل ابراهيم عل55933 74.5منط ع بناتغرب شيى

افاطمه فاضل انور رحمه55934 100منط ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم رشاد عبدالقادر55935 87.5منط ع بناتغرب شيى

ي55936 افاطمه دمحم دمحمي عبدالننى 123منط ع بناتغرب شيى

افاطمه موسي حسن موسي55937 97منط ع بناتغرب شيى

افاطمه هشام دمحم حامد55938 128منط ع بناتغرب شيى

افايزه احمد دمحم عبداللطيف55939 125منط ع بناتغرب شيى

افرح ايهاب دمحم السعيد55940 127.5منط ع بناتغرب شيى

افرح خالد قاصد دمحم55941 37منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- فرحه عبدالرحيم عل بخيت 55942 39.5منط ع بناتغرب شيى

اقمر دمحم سيد دمحم55943 127.5منط ع بناتغرب شيى

اكرمينا مخلص نادر عزيز55944 109.5منط ع بناتغرب شيى

اكريمه دمحم ابو العال هريدي55945 44منط ع بناتغرب شيى

اليل عبدالقادر عبده عبدالقادر55946 35.5منط ع بناتغرب شيى

اليل مختار رمضان عبدالرازق55947 92منط ع بناتغرب شيى

اليل وجدي عزت علي55948 131منط ع بناتغرب شيى

 صفوت فايز مسعود55949
ن
امارق 119منط ع بناتغرب شيى

امارى جورج ابسخرون مرقس55950 100.5منط ع بناتغرب شيى

اماريا ابراهيم خلف وهبه55951 115.5منط ع بناتغرب شيى

اماريا هالل عجاينى وهبه55952 121.5منط ع بناتغرب شيى

موخ55953 اماريان ميخائيل مالك شر 89.5منط ع بناتغرب شيى

ى سعد فرنسيس55954 امايفل خي  126منط ع بناتغرب شيى

امحبوبه عطيه حنفن احمد55955 14.5منط ع بناتغرب شيى

امروه احمد محمود دمحم55956 48منط ع بناتغرب شيى

امروه دمحم دمحم السيد55957 19منط ع بناتغرب شيى

امريم احمد ابراهيم علي55958 84منط ع بناتغرب شيى

امريم احمد حافظ دمحم55959 129منط ع بناتغرب شيى

ي احمد55960
 
امريم احمد دسوق 122منط ع بناتغرب شيى

امريم احمد صابر دمحم عطيه55961 103.5منط ع بناتغرب شيى

امريم احمد علم عبدالعزيز55962 107.5منط ع بناتغرب شيى



امريم احمد دمحم عفيفن55963 121منط ع بناتغرب شيى

امريم بركات شبعان اسكندر55964 122.5منط ع بناتغرب شيى

امريم تامر دمحم عليىم55965 109.5منط ع بناتغرب شيى

امريم جمال غانم عبدالغنن55966 106منط ع بناتغرب شيى

ي سيد55967
امريم حماده عبدالغنن 133.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- مريم رضا عكاشه عل 55968 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

امريم زىك سعيد زىك55969 68.5منط ع بناتغرب شيى

امريم سيد ربيع السيد55970 87.5منط ع بناتغرب شيى

ن55971 ن عبدة شاهي  امريم شاهي  123.5منط ع بناتغرب شيى

امريم صالح سيد احمد55972 91منط ع بناتغرب شيى

امريم صالح دمحم احمد55973 86منط ع بناتغرب شيى

ن عبدالحميد55974 امريم عادل حساني  23منط ع بناتغرب شيى

امريم عبدهللا دمحم امام55975 78.5منط ع بناتغرب شيى

امريم عطيه دمحم متوىل55976 5منط ع بناتغرب شيى

امريم عماد دمحم احمد55977 45منط ع بناتغرب شيى

امريم عيد دمحم عل55978 50.5منط ع بناتغرب شيى

امريم كمال عبدالمالك مسعود55979 18.5منط ع بناتغرب شيى

ن55980 امريم مؤمن عبدالرحيم حسي  101.5منط ع بناتغرب شيى

امريم دمحم سيد احمد55981 112منط ع بناتغرب شيى

امريم دمحم شاكر احمد55982 29.5منط ع بناتغرب شيى

امريم دمحم عل عامر55983 109.5منط ع بناتغرب شيى

ن عنيم55984 امريم دمحم دمحم حسني  128منط ع بناتغرب شيى

امريم محمود دمحم عل55985 10منط ع بناتغرب شيى

امريم مختار دمحم مخيمر55986 96منط ع بناتغرب شيى

موخ55987 امريم ميخائيل مالك شر 54.5منط ع بناتغرب شيى

ي احمد55988
 
املك احمد دسوق 129منط ع بناتغرب شيى

املك احمد طه احمد55989 86.5منط ع بناتغرب شيى

ف سعيد عبدالسالم55990 املك اشر 80منط ع بناتغرب شيى

ف عبدالرحمن محمود55991 املك اشر 94.5منط ع بناتغرب شيى

ن نبيل محسوب 55992 امنقطع- ملك امي  !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ن55993 املك جمال عبدالنعيم حساني  115.5منط ع بناتغرب شيى

املك حسام الدين صالح الدين دمحم55994 55منط ع بناتغرب شيى

املك ربيع عويس ابراهيم55995 84منط ع بناتغرب شيى

املك رزق سالمه سيد55996 16.5منط ع بناتغرب شيى

املك رضا احمد دمحم الدساوي55997 84.5منط ع بناتغرب شيى

املك رضا فرحات مرزوق55998 29منط ع بناتغرب شيى

املك رمضان ابراهيم دمحم55999 50.5منط ع بناتغرب شيى

املك سامح سمي  عبدالفتاح56000 101منط ع بناتغرب شيى

املك سيد دمحم دمحم56001 37.5منط ع بناتغرب شيى

يف كمال عقل56002 املك شر 63.5منط ع بناتغرب شيى

املك عل دمحم السيد56003 53منط ع بناتغرب شيى

املك عماد دمحم محمود56004 120منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- ملك ماهر هاشم احمد 56005 34.5منط ع بناتغرب شيى

املك دمحم رافت عبدالوهاب محمود56006 115.5منط ع بناتغرب شيى

املك دمحم صالح نصار56007 83.5منط ع بناتغرب شيى

املك دمحم عل ابراهيم56008 77منط ع بناتغرب شيى

املك محمود احمد سيف56009 88.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- ملك محمود سعدون ابو العال 56010 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ي عزت ابراهيم56011
املك مصطفن 113.5منط ع بناتغرب شيى

ي صالح56012
املك هيثم مصطفن 62منط ع بناتغرب شيى



املك وليد عبدالقادر زهران56013 49.5منط ع بناتغرب شيى

املك ياش مكاوي السيد56014 132منط ع بناتغرب شيى

املك يىح كمال دمحم56015 73.5منط ع بناتغرب شيى

املك يشي دمحم عبدالسيد56016 87.5منط ع بناتغرب شيى

امنار حماده عبدالننى فراج56017 48.5منط ع بناتغرب شيى

امنار سمي  عبدالمحسن حسن56018 94.5منط ع بناتغرب شيى

امنار دمحم ابو النجا حسب هللا56019 121.5منط ع بناتغرب شيى

امنار محمود مجلي احمد56020 62.5منط ع بناتغرب شيى

اميار نارص السيد زيدان56021 94.5منط ع بناتغرب شيى

امنة السيد دمحم احمد منصور56022 120منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا احمد عبدالحميد عبدالعليم56023 120منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا جاد ابراهيم جاد56024 29منط ع بناتغرب شيى

ف56025 امنة هللا راضن محمود شر 54منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا رضا خليل ابراهيم56026 86منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا سيد دمحم عدوى56027 76.5منط ع بناتغرب شيى

يف سعد متوىلي56028
امنة هللا شر 83منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا عبدهللا دمحم محمود56029 63منط ع بناتغرب شيى

ي دمحم56030
ي العوضن

امنة هللا مصطفن 91.5منط ع بناتغرب شيى

امنة هللا ممدوح بدران صديق56031 54.5منط ع بناتغرب شيى

ن56032 امنة هللا وليد احمد حسي  99.5منط ع بناتغرب شيى

امنة رضا سيد بخورى56033 89منط ع بناتغرب شيى

امنةاللة اسامة ابراهيم السيد56034 29.5منط ع بناتغرب شيى

56035
 
 سالم شوق

 
امنةاللة شوق 128.5منط ع بناتغرب شيى

امنته كرم احمد المهدى56036 52منط ع بناتغرب شيى

ف عبدالحميد عبدالمنعم56037 امنه اشر 131.5منط ع بناتغرب شيى

امنه اللة احمد مختار عباس56038 54منط ع بناتغرب شيى

امنه اللة ربيع احمد ابراهيم56039 69منط ع بناتغرب شيى

امنه جاش احمد صالح56040 101.5منط ع بناتغرب شيى

امنه ساىمي عبدهللا دمحم56041 33منط ع بناتغرب شيى

امنه سيد دمحم سيد56042 59.5منط ع بناتغرب شيى

امنه طه عبدالفتاح دمحم56043 18منط ع بناتغرب شيى

امنه دمحم سعيد مجاهد56044 112منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- منه دمحم مجدي طه 56045 115.5منط ع بناتغرب شيى

امنه دمحم مصلح حسن56046 85.5منط ع بناتغرب شيى

 ممدوح عبدالوهاب56047
ن
امنه هان 71منط ع بناتغرب شيى

ف56048  احمد المتوىلي شر
امنن 132.5منط ع بناتغرب شيى

امنن سيد حارس احمد56049 12.5منط ع بناتغرب شيى

امنن صابر مختار حسن56050 72.5منط ع بناتغرب شيى

امنن دمحم خلف دمحم56051 110منط ع بناتغرب شيى

امنن معوض مرتىصن فرج56052 120.5منط ع بناتغرب شيى

امنن وائل احمد ثابت56053 78منط ع بناتغرب شيى

امهرائيل ايمن وجيه ميخائيل56054 68.5منط ع بناتغرب شيى

امهرائيل ميالد صادق خلف56055 84.5منط ع بناتغرب شيى

56056 
ن
ابسيطه- مهرائيل سعد زينهم قلون 84منط ع بناتغرب شيى

اموده بالل سعيد عبدالمقصود56057 57.5منط ع بناتغرب شيى

اىم اسامه زكريا عبده56058 94.5منط ع بناتغرب شيى

اىم ربيع عبدالرحمن سيد56059 109.5منط ع بناتغرب شيى

اىم عبدالسميع عمر دمحم56060 61.5منط ع بناتغرب شيى

اىم عبدالننى عبدالننى عبدالرحمن56061 89.5منط ع بناتغرب شيى

ن احمد56062 اىم عيد حسي  91.5منط ع بناتغرب شيى



اىم دمحم السيد مصطفن56063 81.5منط ع بناتغرب شيى

امىاده عصام عشماوى عل56064 38.5منط ع بناتغرب شيى

اناديه احمد دمحم دمحم56065 106.5منط ع بناتغرب شيى

اناديه دمحم احمد دمحم56066 37.5منط ع بناتغرب شيى

انجالء احمد عبدالفتاح اسماعيل56067 30منط ع بناتغرب شيى

انجالء احمد فتىح عبدالحفيظ56068 132.5منط ع بناتغرب شيى

انجالء ايمن ابراهيم عيد56069 103منط ع بناتغرب شيى

اندى ايهاب دمحم دمحم56070 56منط ع بناتغرب شيى

اندى خالد دمحم محمود56071 125.5منط ع بناتغرب شيى

اندى سيد دمحم عبدالعزيز56072 58منط ع بناتغرب شيى

ي56073
اندى عمرو ابراهيم حنفن 127.5منط ع بناتغرب شيى

اندى عمرو دمحم عبدالواحد56074 93منط ع بناتغرب شيى

اندى دمحم سيد دمحم56075 93.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- ندى دمحم عبدالمنعم حسن 56076 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

اندى دمحم عبدالننى فرج56077 99منط ع بناتغرب شيى

اندى دمحم فؤاد ابراهيم56078 121.5منط ع بناتغرب شيى

اندى دمحم لبيب مصلىح56079 120.5منط ع بناتغرب شيى

اندى مصطفن دمحم مصطفن56080 50منط ع بناتغرب شيى

 فتىح دمحم56081
ن
اندى هان 122.5منط ع بناتغرب شيى

 دمحم احمد56082
ن
اندى هان 120.5منط ع بناتغرب شيى

اندى وليد سعد لملوم56083 121.5منط ع بناتغرب شيى

ن مصطفن خليفة عبدالغنن56084 انرمي  78منط ع بناتغرب شيى

ن ناجى نادى حنا56085 انرمي  88.5منط ع بناتغرب شيى

ن هشام ابراهيم السيد56086 انرمي  49منط ع بناتغرب شيى

انسمه احمد محمود سالمه56087 127منط ع بناتغرب شيى

انور ضياء احمد عبدالقادر56088 118.5منط ع بناتغرب شيى

انور دمحم عبدالفتاح عبدالجيد56089 108.5منط ع بناتغرب شيى

انور دمحم عل دمحم56090 58.5منط ع بناتغرب شيى

امنقطع- نور محمود سعدون ابو العال 56091 !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

 علم الدين عبدالحكيم56092
ن
انور هان 73.5منط ع بناتغرب شيى

انور يوسف محفوظ يوسف56093 67.5منط ع بناتغرب شيى

 محمود 56094
 
امنقطع- نورا سيد عبدالباق !VALUE#منط ع بناتغرب شيى

ن طه56095 انورا عل حسي  92.5منط ع بناتغرب شيى

انورالهدى دمحم الراع محمود56096 73منط ع بناتغرب شيى

ي56097
ي عبدالغنن

انوران وليد عفيفن 114.5منط ع بناتغرب شيى

انوره مصطفن دمحم السمان56098 114.5منط ع بناتغرب شيى

انورهان احمد ابو الحسن عمر56099 66منط ع بناتغرب شيى

 عزىم سالمه56100
ن
انورهان رومان 73منط ع بناتغرب شيى

انورهان سعيد دمحم احمد56101 88.5منط ع بناتغرب شيى

انورهان شعبان احمد مصطفن56102 75.5منط ع بناتغرب شيى

انورهان شعبان فؤاد قطب56103 28.5منط ع بناتغرب شيى

انورهان عمرو احمد دمحم56104 104منط ع بناتغرب شيى

انورهان دمحم السيد عبدالحميد56105 76.5منط ع بناتغرب شيى

انوسه عماد عل دمحم عل56106 25.5منط ع بناتغرب شيى

ه دمحم ابراهيم عبدالسالم56107 اني  125.5منط ع بناتغرب شيى

ه دمحم عبدالمعبود عل56108 اني  128منط ع بناتغرب شيى

اهاجر ابراهيم حمزة ابراهيم مصطفن56109 70منط ع بناتغرب شيى

اهاجر بركات عثمان المتوىلي56110 68منط ع بناتغرب شيى

اهاجر عبدالكريم فهيم مهنن56111 68.5منط ع بناتغرب شيى

اهاجر عمرو السعيد احمد56112 104منط ع بناتغرب شيى



اهاجر دمحم حامد دمحم السيد56113 48.5منط ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عاطف مفتاح56114 112منط ع بناتغرب شيى

اهاله مصطفن محمود دمحم56115 68منط ع بناتغرب شيى

ي عبدالحميد امام56116
اهبه هللا مصطفن 30.5منط ع بناتغرب شيى

اهبه شبل دمحم شبل56117 127منط ع بناتغرب شيى

ي السيد56118
اهبه طه حسن مصطفن 122منط ع بناتغرب شيى

ي56119 اهبه عادل صادق عبدالننى 25.5منط ع بناتغرب شيى

اهبه عمر عبدالعظيم عبده56120 21منط ع بناتغرب شيى

اهبه مجدى السيد حسن56121 119.5منط ع بناتغرب شيى

اهبه دمحم ربيع رشاد56122 65منط ع بناتغرب شيى

اهدى رضا محمود عبدالحميد العوضن56123 14منط ع بناتغرب شيى

اهدى مجدى كرم عبدالمجيد56124 132.5منط ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم جمعة مرس56125 49.5منط ع بناتغرب شيى

ابسيطه- هنا احمد عبدالمنعم ابراهيم 56126 59منط ع بناتغرب شيى

اهنا تامر عبدالسالم عبدالحكيم56127 128.5منط ع بناتغرب شيى

اهنا عبدالمقصود السيد عبدالمقصود56128 90.5منط ع بناتغرب شيى

اهنا مصطفن حسن حسن56129 94منط ع بناتغرب شيى

ن محمود56130 اهناء محمود حسي  77منط ع بناتغرب شيى

اوسام وسيم حسن احمد56131 118.5منط ع بناتغرب شيى

ايارا ايمن رسىمي احمد56132 130.5منط ع بناتغرب شيى

ن احمد جوده هاشم56133 اياسمي  72.5منط ع بناتغرب شيى

ن سيف الدين عبدالمحسن مرسي56134 اياسمي  52منط ع بناتغرب شيى

ن شعبان بكرى حماد56135 اياسمي  105.5منط ع بناتغرب شيى

ن دمحم حزين دمحم56136 اياسمي  116.5منط ع بناتغرب شيى

ن مدحت حسن ابراهيم سيد56137 اياسمي  119منط ع بناتغرب شيى

ابسيطه- يوستينا رسىم زكريا اسكندر 56138 66منط ع بناتغرب شيى

ااشاء سعد دمحم عبدالمطلب الخوىل56139 85.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ااسماء رمضان دمحم امام دمحم56140 66.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ااالء فرج السيد عبدالعزيز56141 24.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ااالء ناجح مصطفن احمد درويش56142 107.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

االزهراء دمحم متوىل ابو الهاشم حسن56143 85السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

 حنفن دمحم حنفن56144
ن
اامان 52.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اامنيه جمال عويس دمحم56145 96السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ااميمه عبدالنافع محمود عبدالعال56146 41.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اانصاف حسن فرحات عل عبدهللا56147 132.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اانغام كمال مصطفن احمد احمد56148 108.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اايمان بدوى دمحم عبدالعزيز56149 106السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اايمان يشى عبدالفتاح عل عبدالرازق56150 71السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

يف هاشم هاشم علي56151
اايه شر 133.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اايه عصام ابراهيم فرج56152 51.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اايه عمرو عبدالحميد مصطفن56153 119.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

يف جودة عبدالمبدى عثمان56154 ابسمه شر 46.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ابسنت ياش سيد سيد عبدالرحمن56155 72.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اتسنيم محمود دمحم عبدالستار56156 41.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد حامد احمد فرج56157 99.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه اسماعيل دمحم زىك56158 107السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه السيد سعد السعيد56159 20السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه ايهاب مصطفن عبدالحميد عل56160 107السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه جميل زكريا ابراهيم عبدالرحمن56161 124السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه زىك دمحم زىك56162 103.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى



ابسيطه- حبيبه صابر صالح اسماعيل 56163 67.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالفتاح حسن السيد56164 107.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احال متوىل حسن متوىل56165 100.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احنان جمال فرحات جنيدى56166 85.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ن دمحم عبدالمنعم سيد56167 احني  80.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

احياه شعبان خميس حالوى حسن56168 72.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اخديجه احمد اسماعيل دمحم56169 72.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اخلود خالد مرس احمد56170 102السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اخلود خالد موس ابراهيم دمحم56171 126.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اداليا سيد عثمان عواد جاد56172 56السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ادعاء حمدى سيد احمد56173 60.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ادعاء ساىم عبدالمجيد امام56174 50السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارانيا عصام عل لطفن56175 61.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد دمحم عل عوض56176 76السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنقطع- رحمه خالد عبدالمجيد عبدهللا 56177 !VALUE#السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارحمه عماد توفيق وجيه دمحم56178 60.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارحمه مجدى عبدالفتاح محمود56179 89السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارحمه محمود سليمان عليوة عبدالوهاب56180 79.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

 عبدالجواد توفيق حسن56181
ن
ارحمه هان !VALUE#السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارضوى نجار سعيد نجار عل56182 70.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اروان السيد دمحم السيد دمحم56183 58.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اروان عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز56184 84السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ارويدا مسعود عبدهللا سعيد عل56185 100.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنقطع- ريهام عبدالجواد عبدالكريم عبدالجواد 56186 !VALUE#السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ازينب احمد حنفن بيوىم56187 34.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- زينب سمي  رمضان رسىم 56188 95.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ازينب دمحم صالح الدين ادريس56189 36السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسلىم طارق الدين دمحم بهاء الدين56190 100.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

يف56191 اسلىم عادل حامد احمد شر 110.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسلىم عبدالحميد سعيد عبدالحميد56192 124.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسلىم عبدالحميد دمحم عبدالحميد56193 120السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم سعيد حافظ عبدالحميد56194 112السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسلىم وحيد طه عبدالرازق عبدالمطلب56195 58السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسما احمد بدوى دمحم هالل56196 55السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسما احمد سالم سيد احمد سيد56197 45.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسما ايمن دمحم السيد دمحم56198 37.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- سما دمحم عبدالعزيز سيد احمد الجد 56199 94.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسما دمحم عبدالفتاح عيد56200 91السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسما دمحم فتىح محمود دياب56201 95السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسميحه محمود رشاد عل مرس56202 105السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسميه عيد دمحم عمر56203 125السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم احمد دمحم عبدالعليم56204 64.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسهر راغب راغب حسن عل56205 89السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اسهي  احمد عبدالرازق السيد حسن56206 75السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

وق احمد عبدهلل السيد كوىم56207 اشر 71السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

وق احمد هالىل احمد56208 اشر 52.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

وق يحن  صبىح عبدالحميد عبدهللا56209
اشر 127السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم56210 اشهد ابراهيم حسني  36.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشهد احمد عبداللطيف احمد عبداللطيف56211 33السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشهد سيد حسن عفيفن جاد56212 59.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى



اشهد صابر احمد عبدالرازق56213 119.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشهد صالح دمحم دمحم ابراهيم56214 57السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشهد طارق عبدالحليم عبدالىح عل56215 100السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشهد هشام محسن دمحم عل56216 80السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشيماء جمال احمد السيد56217 117.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشيماء سمي  عبدالعزيز دمحم عوض56218 88السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اشيماء صابر احمد عبدالرازق56219 105.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اصباح دمحم دمحم قطب56220 11.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اصفيه اسامه مصطفن البلتاجى56221 81.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اعزيزه مصطفن محمود مصطفن سالم56222 90.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اعلياء عبدالمجيد شحاته عبدالمجيد56223 86.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افاديه فوزى دمحم جيى56224 78السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد دمحم عبدالمجيد56225 106السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افاطمه عيد محمود سالمه سليمان56226 53السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم صالح الدين ادريس56227 42.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افاطمه وحيد طه عبدالرازق عبدالمطلب56228 50السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افرح صالح سعيد دمحمى56229 99السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ف56230 افرحه ابراهيم موس دمحم شر 69السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افرحه احمد حلىم ابراهيم56231 78السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افرحه حماده احمد دمحم56232 66.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

افرحه مصطفن خليفة فضل56233 90.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امديحة رجب محمود نصار عجىم56234 83.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم السيد سند بدر56235 119السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم سمي  صابر دمحم56236 43.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم ظريف لطفن فلتس56237 84السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم عثمان عبدالمنصف موس خليل56238 129السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم فوزى دمحم جيى56239 80السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم محروس ابراهيم اسكندر سعد56240 73السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امريم دمحم صالح الدين ادريس56241 23السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

املك احمد قبيىصي زوىكي56242 87.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم علي رمضان56243 72السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

املك تامر سيد زىك56244 97.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

املك عمرو احمد عمر56245 110.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالمنعم دمحم56246 84السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنار ربيع عبدالعزيز عبدالرحيم سليمان56247 86.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنار رمضان دمحم رمضان عبدالعزيز56248 93.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنه محمود عبدالصمد سعد56249 103.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنن ابراهيم سيد ابراهيم56250 81.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنن سالمة محمود سالمة56251 25السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

امنن مصطفن سعيد عبدالجواد دمحم56252 93.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اىم هالل عبدالعزيز محمود عل56253 50السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اندى احمد عبدالرحمن احمد56254 97.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اندى عاصم جوده عبدالمبدى56255 93.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اندى عبدالظاهر دمحم ابراهيم العروسي56256 112.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اندى دمحم احمد عامر56257 48.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اندى دمحم بيوىم احمد56258 94السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

يل56259 ن مصطفن سعد عبدهللا حيى انرمي  20.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

انور ايمن عبدالكريم ابراهيم56260 70.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ن دمحم احمد56261 انوران سيد حسي  81.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

انورهان نبيل عبده عبدالموىل56262 58السيدة عائشة ع بناتغرب شيى



انورين عادل سيد انور56263 41السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهاجر عبدالقوى دمحم عبدالقوى احمد56264 78السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهاجر محمود احمد عبدالقادر56265 86.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهاله محمود وهبة كامل56266 120السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهدير عمرو شعبان بيوىم56267 68.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهنا راضن عبدالعظيم معوض دمحم56268 90السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

 ابراهيم يوسف56269
ن
اهنا هان 67.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهناء حسام دمحم سيد56270 77.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اهيدى وليد صابر فريد56271 84السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ن امام حسن دمحم56272 اياسمي  98السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ايوستينا جميل لطفن فلتس56273 60السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ااحالم فاروق قاسم خليل احمد56274 78السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااروى ايمن السيد ابراهيم56275 85.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااشاء سعيد اسماعيل سليمان56276 81السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااشاء عصام عزت عبدهللا56277 100السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااشاء دمحم فؤاد فرج56278 83السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااشاء محمود رفاعي دمحم56279 32السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ى عبداللطيف56280 ااشاء وائل صيى 39.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 عبدالسالم56281
 
ااشاء وليد شوق 50.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن ابو العال احمد56282 ااسماء امي  132.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااسماء سليمان دمحم حسن56283 15.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااسماء عمرو معوض عبدالمطلب56284 70.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااسماء هشام عبدالمنعم محفوظ56285 62.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنقطع- اكرام يشى عبدالرحمن ابراهيم مصطفن 56286 !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف56287 ااالء دمحم صالح ابراهيم شر !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي صالح مسعد رمضان56288
ن
اامان 127.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56289
اامل احمد محمود مصطفن 111السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف كامل محروس56290 اامل اشر 101.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اامنيه ابراهيم جالل ابراهيم56291 114.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اامنيه علي سعيد عبدالعال56292 27السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اامنيه دمحم شعبان زايد ان شور56293 64السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ه اسامه اسعد يوسف56294 اامي  72.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ه ايهاب السيد فهىم56295 اامي  135السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ه ضياء دمحم فرج56296 اامي  70السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ه غريب كذلك متوىل كذلك56297 اامي  132السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اانجلينا وجيه ثابت عطاهللا56298 104.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اانىحى ميالد سمي  جرجس56299 134.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اانىحى ناجى محمود عبدالسالم56300 133السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايثار طارق سيد دمحم56301 124.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايرينن اسعد هالل ونيس56302 123السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايمان احمد صبىح مصلىح56303 49السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايمان عل عبدالعزيز عل56304 129السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايناس دمحم حسن دمحم عبده56305 29.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايه السيد دمحم ابراهيم56306 111.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي عثمان56307
ن
اايه ايمن عبدالشاق 31السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ة56308 اايه حسنن سيد صيى 25.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايه رمضان سعيد علي56309 74السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايه صالح مسعد رمضان56310 122.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اايه دمحم عزالدين احمد56311 112السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ايه هشام مرزوق محمود 56312 74السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



اايه ياش احمد غازى دمحم56313 99السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابثينه ايهاب دمحم احمد56314 106.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد رجب علي56315 96السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد عبدالستار دمحم56316 137.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد عبدالفتاح المحمودى56317 101.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله ربيع جاد عبدالصمد56318 116السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله سعيد سيد حسن56319 110.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله سمي  محروس عبدالرازق56320 59السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله طارق ابراهيم عبدالعال56321 66.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله عل عبدالعزيز احمد56322 128.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن محروس56323 ابسمله دمحم حساني  124.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود دمحم احمد56324 101السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله محمود دمحم عاشور56325 78السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله وليد رفاعي يوسف56326 86السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمله ياش عبدالرحمن احمد56327 124.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف احمد عبدهللا56328 ابسمه اشر 51السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسمه نارص عبدالفتاح عطيه56329 87.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسنت حسام عباس لبيب56330 103.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسنت محمود سعد مرسي56331 95.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

56332
ن
ابسنت وائل جمال الكوران 118السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اتسنيم زغلول مسعد دمحم فايد56333 126.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف مسعود السيد56334 اتف  شر 99.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اتف  دمحم شعبان عبدالقادر56335 47السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنقطع- تف  دمحم عبدالمحسن ابراهيم 56336 126.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اتف  وحيد رشاد دمحم56337 81.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اتف  ياش ابراهيم سيد56338 97السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اثناء علي شعبان علي56339 101السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن عبدالتام56340 اجميله دمحم حسي  129.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنا عصام رشاد رشدي56341 130.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن ايمن عبدالحليم عوض هللا56342 94السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن تامر شعبان السيد56343 118السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن جهاد جمال زىك56344 131.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن خالد حسن دمحم56345 77السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن عماد عبدالجليل بدوى56346 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم احمد محمود56347 127السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن دمحم عبدالقادر عبدالعزيز56348 105.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف الدين56349 اجنن محمود احمد راوى شر 132.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجنن محمود عبدالرحمن دمحم56350 92.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجومانا جرجس زكرى عجاينى56351 94.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56352 اجومانا وليد دمحم خي  116السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اجومانه احمد ابراهيم احمد56353 111.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم احمد ابوالفتوح56354 64.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم احمد دمحم56355 79.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد جمال مجاهد56356 72السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه تامر كمال مصلىح56357 74.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه حمدى احمد عل56358 47السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن56359 احبيبه خالد عبدالمنعم دمحم حسي  95.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه صالح احمد السيد56360 71السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه طارق صالح هالل56361 76السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه طه عبدالفتاح دمحم56362 50السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



احبيبه محسن صابر حسن56363 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم احمد معوض56364 98السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم حنيدق عطيه56365 113.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم شاكر علي عبدهللا56366 91.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم طلعت دمحم56367 86السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عباس الشيشتاوى56368 128السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه محمود احمد محمود56369 32.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- حبيبه محمود محفوظ دمحم 56370 97.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احبيبه مصطفن سيد دمحم56371 46السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي دمحم اسماعيل56372
احبيبه مصطفن 75.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احفصه عصام دمحم طلبه56373 110السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احال عبدهللا احمد دمحم56374 131.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

احنان ضياء سليمان سليمان عل56375 65السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن احمد السيد عبدالسميع السيد56376 احني  121السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف عبدالصمد عبدالحكيم56377 ن اشر احني  130.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن عل عبدالعال عل بخيت56378 احني  36.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن دمحم اسماعيل اسماعيل56379 احني  96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن دمحم حنيدق عطيه56380 احني  118السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن دمحم نض دمحم56381 احني  111السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- خديجه عادل فؤاد الششتاوي 56382 106.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف الغمرى دمحم يونس56383 اخلود شر 55.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادانا عمرو احمد يشى الديساوى56384 108السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادعاء احمد السيد عمر56385 86السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادنيا عصام عمر ابراهيم56386 39.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادهب احمد ابراهيم احمد ابراهيم56387 117السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادينا سامر فتىح توفيق56388 126.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادينا عمر عبدالعزيز دمحم56389 123.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ادينا عمر عبدهللا سليمان56390 133.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اراندا علي دمحم عبدالفتاح56391 71السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارانيا عمر حمدان عبدالحميد56392 37السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن56393 ارحمه احمد دياب دمحم حساني  76.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف السيد دمحم56394 ارحمه شر 88.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارحمه عبدالرحيم عبدالحميد احمد56395 84السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارحمه عرفه احمد محمود حسن56396 120السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 بكر دمحم56397
ن
ارحمه فؤاد تون 69السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم بدوي عبدالرازق56398 129السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارحمه محمود عبدالمقصود السيد56399 109السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارشا عماد عل عل56400 113السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارضا دمحمى عبدالغنن حجاج56401 61.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارضوه عل حسن عل56402 35.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارضوى سيد عبدهللا السيد56403 34السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارقيه دمحم مصطفن نض عبدهللا56404 40السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اروان رمضان عبدالرحمن فرج56405 136السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اروان محمود دمحم فاضل56406 51السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي زىكي دمحم56407
اروان مصطفن 57السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن ربيع56408 ارودينا وائل حسني  120السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اروضه عزت دمحم عزت56409 107.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اروضه علي دمحم علي56410 136.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اروضه دمحم سعد ابراهيم56411 120.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اريتاج صالح دمحم احمد56412 117.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



ازهراء رجب عبدالمرضن سيد احمد56413 130.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ازينب سيد سيد دمحم56414 27السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره رمضان عيد عبدالغنن56415 36.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره سيد دمحم عزت عل56416 50السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف دمحم احمد مندور56417 اساره شر 45.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره صالح عبدالحفيظ دمحم56418 122السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره طارق اعمارة سيد56419 103.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره عصام نجيب دمحم السيد56420 94.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن56421 اساره دمحم سيد امي  82.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره دمحم هارون متوىل56422 85.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اساره ياش دمحم عبده56423 26.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسجود عبدهللا رزق عبدهللا غازى56424 74.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلسبيل دمحم طه دمحم محمود56425 67.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم ايهاب سيد عفيفن56426 75.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم خي  السيد نبوى56427 73السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي احمد دمحم56428 اسلىم صيى 86.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم عبدالسالم دمحم عبدالسالم56429 78.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم عالء الدين صبىح دمحم56430 90.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم عمر دمحم عل عبدهللا56431 66.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم محمود عبدالمغنن السيد نصار56432 104السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم مصطفن هاشم دمحم56433 60.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسلىم وجيه حلىم دمحم56434 127.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56435
اسما ابراهيم بدري راضن 128السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسما جمال الدين صالح عبدالرحمن56436 40.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56437
اسما عماد يىحي عبدالغنن 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسما نبيل صالح الدين عبدالمنعم56438 99السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسما نعيم عبدالغنن عبدالمقصود56439 30.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي دمحم56440
اسندس احمد عبدالغنن 115السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسندس شعبان سيد رمضان رمضان56441 54.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم حافظ عبدالغنن56442 115.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسهي  فهيم بخيت فلتس56443 76السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وك محمود56444 اسهيله احمد ميى 134.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اسهيله محمود سيد علي متوىلي56445 38السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 بخيت واصف عوض56446
ن
اسيمون رومان 103.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف ابراهيم السيد56447 اشاهنده اشر 53السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف فاروق عيىس معبدى56448 اشدوان شر 116.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشدى حسن مسلم حسن56449 80السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشذى هشام دمحم عبدالجيد عبدالهادى56450 111السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن56451 وق راضن دمحم حسي  اشر 34.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وق دمحم حسن دمحم56452 اشر 26.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وق دمحم عبدالحافظ ابراهيم56453 اشر 74.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشمس شافع وهنى عبدالمجيد56454 114السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشمس دمحم عبدالتواب فرج56455 54السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد ابراهيم بدر عباس56456 45السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد احمد ابوالعال احمد56457 28.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد احمد عبدالفتاح احمد56458 86.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد خالد كامل عل56459 76السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد رضا امام عبدالحميد محجوب56460 90.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد رضا شعبان عيد56461 72السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد شعبان احمد عبدالرحيم56462 73السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



اشهد عادل صادق عبدالعزيز56463 108السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد عصام دمحم رمضان56464 110السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم جالل احمد دمحم56465 79.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم جالل عل56466 123السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم حمدى دمحم دمحم56467 102السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم سعد مرسي56468 77السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم سمي  دمحم56469 53.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالفتاح عوض56470 91السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالمحسن امام56471 112السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشهد ممدوح عبدالموجود فرج56472 107.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ين سيد ابراهيم سيد سالم56473 اشي  69.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اشيماء دمحم عبدالستار احمد56474 128.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اضىح تامر فوزي احمد56475 61السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اضىح سيد صبىحي اليسد عبدالمعطي56476 122.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اضىح عرفات دمحم دمحم سيد56477 42السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اعفاف دمحم راضن دمحم محمود56478 101.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي دمحم علي56479
ن
اعال هان 58.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اعلياء مجدى مني  عبدالحميد56480 79السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد سيد جمعه56481 82.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف احمد الرفاع56482 افاطمه اشر 31السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه ايمن زكريا سيد56483 60.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه حرنى مجدى عل56484 43.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه خالد عبدالرحمن حسن56485 27.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه عبدالصادق عبدالفتاح دمحم مرس56486 37السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه ماهر عبدالسالم ابراهيم56487 55السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه مجدي السيد السيد56488 114.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي سالمه 56489
امنقطع- فاطمه دمحم مصطفن !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افاطمه مظلوم دمحم عبدالمجيد56490 106السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افرح صبىحي انور السيد56491 32السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

افرح علي دمحم عبدالعال56492 50.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وز سامح عز الدين مصيلىحي56493 افي  43.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي سويحه56494
 
ق ونيكا سعيد مشر افي  49السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اقمر دمحم فاروق بركات56495 93.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن احمد56496 ن احمد حسي  اكريمه رفعت احمد حسي  97.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اكالرا عاطف عزت عزىم56497 116السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ى دمحم احمد فتىح56498 ن اكين 103.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ليل تامر ابوبكر دمحم 56499 83السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اليل محمود عضان احمد56500 42.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امارتينا نض زغلول صبىح56501 92السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 رزق سند قشمر56502
ن
امارق 81.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اماروال ميالد وديع رزق هللا56503 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امارى سعيد عجيب سند56504 59السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اماهيتاب ايهاب دمحم حواش56505 90.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امرثا الفونس داود زىك56506 48السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه- مروه سمي  عبدالسالم احمد عبدالهادى 56507 73.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم احمد عبداالله عبدالكريم56508 103السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم اسامه عبدالرحمن عبدالمعبود56509 130السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم اسماعيل احمد دمحم56510 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم اقبال عاشور حسن56511 45.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي رسىمي56512
امريم ايمن مصطفن 89السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



امريم تامر احمد حسن رمضان56513 62السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم تامر السيد احمد56514 94السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم خالد فوزى الششتاوى56515 115السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم خالد كامل دمحم56516 113.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي حكيم ابراهيم56517
امريم راضن 136السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم فرج دمحم فرج56518 84السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وك حسن دمحم56519 امريم ميى 113السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم دمحم سعيد عوض56520 125السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم دمحم سمي  دمحم56521 88.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم دمحم دمحم احمد56522 127السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم هاشم نعمان قرسر عبدالعال56523 71.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك احمد ابراهيم احمد56524 109السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 حسان ابو الحمد56525
ن
املك احمد بسيون 74.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك احمد رمضان رمضان56526 37.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم الشهي 56527 76السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك حسن علي دمحم56528 105.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك خالد عبدالحفيظ علي56529 90السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك رضا دمحم ابراهيم56530 110السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك سامح دمحم دمحم الشاىم56531 71.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ى قطب56532 املك ساىم صيى 126السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56533 يف عبدالعال عبدالننى
املك شر 57.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف منصور سعيد56534 املك شر 115.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك طارق بدر ابراهيم56535 34.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عادل صادق عبدالعزيز56536 102.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عبدالسالم جالل عبدالسالم56537 127.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عبدالمنعم حسن دمحم56538 66السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عصام دمحم عبدالعال56539 126.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عمرو حسنن عبدالرحمن56540 90.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك عمرو دمحم محمود56541 112السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك كمال الدين محمود عبدالمؤمن56542 92.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك كمال عبدالجواد جمعه56543 70السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك دمحم احمد تهاىم56544 66.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56545
املك دمحم عبدالمعط حنفن 115.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

56546
 
املك دمحم عل ابراهيم دسوق 114السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك دمحم مرزوق ابوذكرى عبدالعال56547 123.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك مختار فتوح محمود56548 81السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك مدحت اسماعيل عبدالمنعم56549 99السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

املك مصطفن محمود دمحم عبدالحميد56550 124السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ي56551
املك نارص رجب مصطفن 75.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنة هللا خالد رتيب حسن ابراهيم56552 25السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنة هللا رمضان حمدي السيد56553 29.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف علي دمحم56554
امنة هللا شر 91.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنة هللا عبدالفتاح دمحم اسماعيل56555 125.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنة هللا عصام دمحم سيد56556 115.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنه احمد صقر عبدالمهدى56557 122.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنه خالد نور الدين سالم56558 109.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنه رضا سيد احمد56559 101السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنه سيف شاكر سيف56560 58.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنه مصطفن دمحم محمود56561 71السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنن دمحم محمود جالل56562 77.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



امهرائيل حمدي رمزي رياض56563 69السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يال56564 امهرائيل ميشيل فوزي غيى 86السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اىم عبدالعاىط عبدالحميد شحاته رجب56565 106السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اىم فوزى عبدالرؤوف عل عمارة56566 60السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امىادة احمد رابح دمحم56567 59.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

نا عالء عياد توفيق56568 امي  22السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

وال حنا رشدى حنا56569 امي  95.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انادين عاطف حمدي دمحم56570 121السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انادين هاشم دمحم كمال56571 102.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انبويه فارس احمد دمحم56572 76.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى احمد سمي  دمحم شاكر56573 95.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى احمد عبدالمجيد فهىمي دمحم56574 108السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى السيد عبدالغفار السيد الشافع56575 63السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى رضا السيد ابراهيم56576 44السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى محسن السيد نبيل56577 131السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابسيطه - ندى دمحم سميح مخيمر 56578 91السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اندى ياش خليل جاد56579 51السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن دمحم56580 انغم بديع حساني  112السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انغم عالء الدين يس احمد علي56581 96.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انوال عل دمحم جمعه56582 82.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انور احمد عبدالغنن شحاتة56583 100السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف عبدالعزيز علي56584
انور شر 110.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنقطع- نورهان دمحم عل ابراهيم حنفن 56585 12.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انورهان ياش سمي  عل56586 106السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انورهان ياش شعبان عبدالمجيد عيىس56587 27.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن باسم وجيه زخارى56588 انيفي  56.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهاجر احمد خلف هللا محمود56589 68.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن لبيب عبدالهادي56590 اهاجر حسي  37السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهاجر خالد دمحم عبدون ادريس56591 52.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهاجر علي سيد احمد دمحم56592 130.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن السيد56593 اهاجر دمحم سيد ابوالعني  135السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

يف السيد56594 يف شر اهاجر دمحم شر 29.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهاجر دمحم عبدالقادر محمود56595 123السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهاجر وليد احمد دمحم ابراهيم56596 98.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهايدى اكراىم دمحم رشاد56597 125السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهدى عمرو عادل عبدالمجيد علي56598 137.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهمسه احمد محمود احمد56599 66.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهنا ابراهيم دمحم عبدالمنعم56600 85.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهنا تامر دمحم يوسف56601 78.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهند طارق رمضان عبدالجواد رشيدى56602 111.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اوعد احمد عبدالرازق احمد56603 71.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن سالم56604 اوفاء عيد حسي  !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اوفاء دمحم سيد بيوىمي56605 !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن56606 اوالء خالد عبدالمجيد حسني  61السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ايارا عمرو السيد احمد ابو القمصان56607 100السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ى الدين دمحم56608 ايارا وليد صيى 73.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم احمد ابراهيم56609 اياسمي  134السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن دمحم السيد شحاته 56610 ابسيطه- ياسمي  50السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن احمد56611 ى امي  ايمنن صيى 125السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ايوانا ممدوح وديع رزق هللا56612 75.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى



ايوستينا صابر اندراوس خليل56613 123.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ف محمود حامد دمحم56614 اابتسام اشر 118السالم ع بناتغرب شيى

ااحسان عالء جمال الدين نسيم احمد56615 22السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء الحسينن حسنن السيد احمد56616 13السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء عصام عبدالحميد عبدالمجيد عيىس56617 20.5السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء عالء احمد سعيد56618 111.5السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء فيصل جابر محمود56619 20.5السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء دمحم فؤاد سعد ابراهيم56620 95السالم ع بناتغرب شيى

ااشاء مصطفن احمد جودة ابو طالب56621 107.5السالم ع بناتغرب شيى

ااسماء احمد عبدالهادى طه دمحم56622 99السالم ع بناتغرب شيى

ن عنب56623 ف محمود حسي  ااسماء اشر 31السالم ع بناتغرب شيى

ه56624 ااسماء جابر عبدالاله صيى 97.5السالم ع بناتغرب شيى

ااسماء حسام الدين عبدالرحيم شحاته دمحم56625 134.5السالم ع بناتغرب شيى

ااسماء سعيد ابراهيم بكر المغرنى56626 107.5السالم ع بناتغرب شيى

ااسماء عبدالهادى طه دمحم نض56627 95.5السالم ع بناتغرب شيى

56628
ن
ااسماء نارص عبدالعليم سيداحمدعرفان 113.5السالم ع بناتغرب شيى

ن جمال كمال كامل56629 اافيلي  108السالم ع بناتغرب شيى

ااالء احمد ابراهيم عواد56630 72.5السالم ع بناتغرب شيى

ااالء السيد حسنن عفيفن56631 56.5السالم ع بناتغرب شيى

ااالء عادل السيد احمد السيد56632 82السالم ع بناتغرب شيى

ااالء عبداللة عبدالمنعم ابراهيم56633 83السالم ع بناتغرب شيى

ااالء فتىحي دمحم حسن56634 136السالم ع بناتغرب شيى

ااالء دمحم ابراهيم عالم دمحم56635 70.5السالم ع بناتغرب شيى

ااالء دمحم عبده عبده56636 96.5السالم ع بناتغرب شيى

ااالء محمود ابراهيم احمد56637 106السالم ع بناتغرب شيى

اامال دمحم فتح هللا عبده احمد56638 51السالم ع بناتغرب شيى

اامل ابراهيم سعيد ابراهيم56639 31.5السالم ع بناتغرب شيى

اامل ايمن عمر دمحم كركة56640 95.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- امل حسن دمحم السيد دمحم 56641 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ى عل عبدالقادر بندارى56642 اامل صيى 68السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- امل طارق عباس الصاوى احمد 56643 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اامل عمرو عبدالعليم صابر دمحم56644 41.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- امنيه احمد سعد عبدالعزيز دمحم 56645 15.5السالم ع بناتغرب شيى

ه ابوزيد محمود عنيي  عوض56646 اامي  72.5السالم ع بناتغرب شيى

ه احمد عبدالنارص احمد56647 اامي  81السالم ع بناتغرب شيى

ه فوزى عبدهللا عفيفن56648 اامي  106.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- امينه رمضان حلىم عل دمحم 56649 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- امينه محمود نض محمودنض 56650 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- انىحى امجد كامل برسوم 56651 53السالم ع بناتغرب شيى

اانىحى سليم سالمة عبدالسالم شحاتة56652 102.5السالم ع بناتغرب شيى

اانىحى عل فتىح عل سليمان56653 101.5السالم ع بناتغرب شيى

اايات احمد حسن دمحم56654 109السالم ع بناتغرب شيى

اايات جميل اسماعيل حسن اسماعيل56655 118.5السالم ع بناتغرب شيى

اايات عمر عبدالسالم دمحم56656 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اايات دمحم اسماعيل حسن حسن56657 66.5السالم ع بناتغرب شيى

اايات دمحم فوزى السعيدمنصور56658 35السالم ع بناتغرب شيى

ى ساىم نصيف سوارس56659 اايرينن بشر 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اايرينن بهجت كمال نقوال ميخائيل56660 24.5السالم ع بناتغرب شيى

اايرينن عاطف بدروس سليمان56661 82.5السالم ع بناتغرب شيى

اايرينن فوزى فهيم يوسف قدوس56662 62السالم ع بناتغرب شيى



اايمان اسامه عبدهللا احمد حسن56663 101.5السالم ع بناتغرب شيى

اايمان ثروت دمحم عبدالرحمن56664 28.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ايمان يشى السيد دمحم السيد 56665 59السالم ع بناتغرب شيى

اايناس سعيد هاشم احمد56666 55.5السالم ع بناتغرب شيى

اايه هللا عبدالمنعم دمحم دمحم شحاته56667 103.5السالم ع بناتغرب شيى

اايه دياب سعيد دياب56668 38السالم ع بناتغرب شيى

اايه عصام عوض ابوالعز عوض56669 44السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم56670 اايه عطاهللا حسي  35السالم ع بناتغرب شيى

اايه مجدى خلف عبدهللا احمد56671 56.5السالم ع بناتغرب شيى

اايه محسن شاكر منصور56672 130السالم ع بناتغرب شيى

 بهجت عبدالرحيم دمحم56673
ن
اايه هان 107السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله احمد صالح احمد السيد56674 73السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- بسمله المعز لدين هللا عل عبدالعزيز 56675 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ن جمعة56676 ابسمله امي  عيىس امي  107.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله تامر صابر عبدالغنن56677 124.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله جمعه دمحم سعد ضيف56678 130السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله سامح احمد احمد56679 7.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله ساىم فايز محمود عل56680 95السالم ع بناتغرب شيى

 فاروق عبدالقادر مصطفن56681
 
ابسمله شوق 96.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله صبىح محمود عبدالحميد56682 106.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله صالح دمحم عبدالغنن عبدالقادر56683 82.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدالحكيم توفيق عثمان همام56684 102السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدالرحمن حسن عبدالرحمن56685 119السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عبدربه دمحم حسن عل56686 23السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عبده جمال احمد56687 119السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عالء دمحم جمعه عيد56688 116السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله عيد كمال حافظ دمحم56689 103.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم56690 ابسمله فتىح حموده حسي  61السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله فوزى صالح عبدالمجيد دمحم56691 69.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم بدر عل محمود56692 81السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله دمحم عبدالمنعم دمحمعيد56693 97.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله هشام عطيه السيدعبدالعال56694 83.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسمله وحيد السيد احمد ابوالمعاىط56695 87السالم ع بناتغرب شيى

 احمد عطية56696
ن
ابسمه هان 79السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت خالد عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن56697 74السالم ع بناتغرب شيى

ن56698  شاهي 
ابسنت رمضان صبىح مصطفن 92السالم ع بناتغرب شيى

ن56699 ابسنت شحاتة عيىس خالف يقي  28السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت عصام انور علي علي56700 117.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت عل دمحم عبيد عل56701 39السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت قطب سليمان احمد56702 40.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت محمود دمحم سليمان عل56703 73السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت مصطفن مسعود عبدالرحمن56704 97.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت ممدوح السيد عبدالمعط رمضان56705 107السالم ع بناتغرب شيى

ابسنت هيثم مجدى محرم ابراهيم56706 91.5السالم ع بناتغرب شيى

بينن56707 اتبارك فارس عبدهللا عبدالعاىط الشر 75السالم ع بناتغرب شيى

اتريزا حمدى بساده بدرى جرجس56708 91السالم ع بناتغرب شيى

اتريزا رزق عزيز رزق هللا قلينن56709 105.5السالم ع بناتغرب شيى

اتريزا عازر شحاتة عبدهللا شحاتة56710 117السالم ع بناتغرب شيى

اتريزا كرىم حسنن جاد الرب زخارى56711 110.5السالم ع بناتغرب شيى

اتف  ابراهيم دمحم عل سالم56712 83السالم ع بناتغرب شيى



اتف  سيد صالح السعيد الحلفاوى56713 115السالم ع بناتغرب شيى

اتف  عبدهللا كامل عبدالحليم عبدهللا56714 107السالم ع بناتغرب شيى

اتف  محروس عبدالفتاح ابراهيم56715 112السالم ع بناتغرب شيى

اجماالت ابراهيم عل دمحم سالمة56716 63السالم ع بناتغرب شيى

اجنات سمي  عبدالمنعم احمد زغلول56717 109.5السالم ع بناتغرب شيى

اجنه رضا جالل دمحمابراهيم56718 25السالم ع بناتغرب شيى

اجنه سيد عدىل سيد مبارك56719 74.5السالم ع بناتغرب شيى

اجنن ايهاب دمحم حافظ صالح56720 84.5السالم ع بناتغرب شيى

اجنن حسام حسن عبدالعظيم عبدهللا56721 74.5السالم ع بناتغرب شيى

اجنن عبدالحليم محمود عبدالحليم56722 16.5السالم ع بناتغرب شيى

اجنن محمود بكر دمحم بكر56723 99السالم ع بناتغرب شيى

 يحن  دمحم صادق يوسف 56724
امنقطع- جنن !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ه ابوزيد56725 اجودى دمحم صيى 71السالم ع بناتغرب شيى

ن مني  ثروت مرجان56726 اجوزفي  105.5السالم ع بناتغرب شيى

اجوليانا جرجس لبيب منصور56727 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اجولينن اسعد ابراهيم اسعد56728 45.5السالم ع بناتغرب شيى

اجومانا جمال موس بشاى عيىس56729 44.5السالم ع بناتغرب شيى

اجومانا عاطف عدىل ابراهيم56730 94السالم ع بناتغرب شيى

اجومانا عبوده عطيه حسن عطيه56731 116السالم ع بناتغرب شيى

اجومانا مجدى حسنن نبيه بهجة56732 102السالم ع بناتغرب شيى

اجومانه دمحم احمد عبدالرازق يوسف56733 108.5السالم ع بناتغرب شيى

 ميالد فؤاد جرجس56734
ن
اجيسيكا هان 80السالم ع بناتغرب شيى

ن56735 اجيالن دمحم كمال ابراهيم حساني  124السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد ابرهيم سيد ابراهيم56736 55.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد حمزه ابراهيم دمحم56737 18السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد سعيد دمحم حسن56738 99.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد عبداللطيف عبدالعال56739 27.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد دمحم معتوق مرس56740 47.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه اسماعيل رمضان اسماعيل56741 95.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه هللا دمحم فوزى دمحم السيد56742 72السالم ع بناتغرب شيى

ى56743 احبيبه ايمن دمحم محمود البحي  129.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه ايهاب دمحم راشد عطية56744 128.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه توفيق حسن عبدالعزيز56745 113.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه جمال احمد مصطفن56746 40.5السالم ع بناتغرب شيى

ن احمد56747 ن سيد حسي  احبيبه حسي  90.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه حمدى عبدالفتاح فرج فارس56748 84السالم ع بناتغرب شيى

ي عل56749
احبيبه خالد دمحم الصفن  30السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه سامح كمال خالف السيد56750 109السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه سعيد احمد نض56751 31.5السالم ع بناتغرب شيى

ن56752 احبيبه سعيد دمحم يوسف حسي  71السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- حبيبه عايد سالم فردان 56753 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالظاهر عبدالوهاب عبدالاله خليفه56754 8السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه عبدالفتاح عبدالرحمن عبداللطيف56755 91.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه عمرو دمحم دمحم حموده56756 62السالم ع بناتغرب شيى

ي56757
احبيبه فوزي عبدالعزيز دمحم عفيفن 11السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه كامل دمحم كامل عبدالغنن56758 41السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه كريم عثمان محمود دمحم56759 102.5السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه مجدى فوزى دمحم عبدالسالم56760 96.5السالم ع بناتغرب شيى

ى نض السيد56761 احبيبه دمحم صيى 108السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه دمحم فوزى حسن مصطفن56762 67السالم ع بناتغرب شيى



احبيبه مدحت عبدهللا يوسف56763 56السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه مصطفن عبدهللا عبدهللا حمودة56764 71السالم ع بناتغرب شيى

ي ابراهيم احمد خضن56765
احبيبه مصطفن 85السالم ع بناتغرب شيى

ن56766 احبيبه نارص فتىحي حسي  95السالم ع بناتغرب شيى

 احمد صابر متوىل56767
ن
احبيبه هان 76السالم ع بناتغرب شيى

احبيبه ياش مصطفن السيدعل56768 95.5السالم ع بناتغرب شيى

 ندا56769
ن
احنان حسن وردان 49السالم ع بناتغرب شيى

احنان شيخون فا يز عبداللطيف احمد56770 119السالم ع بناتغرب شيى

احنان نارص حماده احمد عثمان56771 52.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- حنونه سعد عياد سعيد 56772 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ن56773 ن امجد حسنن حسي  احني  101السالم ع بناتغرب شيى

ن56774 ن نبيل دمحم حسي  ن حسي  احني  78.5السالم ع بناتغرب شيى

ن خالد دمحم عبدالعزيز مرس56775 احني  126السالم ع بناتغرب شيى

يف دمحم بيوىم مصطفن56776 ن شر احني  115السالم ع بناتغرب شيى

ن عل صابر عل دمحم56777 احني  92.5السالم ع بناتغرب شيى

ن عتيق سليمان56778 ن دمحم حسي  احني  98السالم ع بناتغرب شيى

ن مصطفن عبدالصبور احمد56779 احني  101.5السالم ع بناتغرب شيى

ن هشام حسنن عبدالسالم56780 احني  115.5السالم ع بناتغرب شيى

ن وليد يوسف طه عبدالرحيم56781 احني  90السالم ع بناتغرب شيى

اخديجه صابر دمحم موس عبدالرحمن56782 114السالم ع بناتغرب شيى

يف جمال عبدالهادى السيد56783 اخلود شر 107.5السالم ع بناتغرب شيى

اخلود ياش دمحم عبدالرازق56784 80السالم ع بناتغرب شيى

ادميانه وليم زكرى خلة بخيت56785 107السالم ع بناتغرب شيى

ادميانه يعقوب اسحاق عبدالسيد56786 85السالم ع بناتغرب شيى

ف جابر ابراهيم56787 ادنيا اشر 40السالم ع بناتغرب شيى

هللا56788 ادنيا السيد سعيد غريب خي  22.5السالم ع بناتغرب شيى

ادنيا امجد اسحق شكرى56789 88السالم ع بناتغرب شيى

ادنيا تامر عاطف فهيم56790 110السالم ع بناتغرب شيى

 ايمن حسنن56791
ن
ادنيا رومان 89السالم ع بناتغرب شيى

ادنيا طلبه يحن  ابراهيم هيكل56792 71السالم ع بناتغرب شيى

ادنيا عاطف محمود زاهر56793 98.5السالم ع بناتغرب شيى

ادنيا عماد عبدالفتاح دمحم حميده56794 123السالم ع بناتغرب شيى

ادهب ياش دمحم خليل المسلم56795 29السالم ع بناتغرب شيى

ادينا رافت عبدالعزيز دمحم56796 125السالم ع بناتغرب شيى

ارانيا رجب محمود دمحم56797 133.5السالم ع بناتغرب شيى

ارانيا رمضان حسن عبدالحميد56798 52.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحاب عماد عل دمحم56799 61.5السالم ع بناتغرب شيى

ى دمحم راشد56800 ارحمه ابراهيم صيى 55.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد السيد عبدالعال عبدالوهاب56801 73السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد حسن احمد56802 20.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه احمد عبدالقادر مصطفن56803 21.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه اسامة رمضان فوزى دمحم56804 119.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه حامد دمحم عبدالحكيم عمر56805 42.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه رجب صابر عبدالحميد56806 54السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه رضوان محمود مصطفن56807 98.5السالم ع بناتغرب شيى

ن56808 ارحمه زىك ابراهيم زىك حسني  81.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه سعد نشات عبدالظاهر56809 76السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه سعيد عبدهلل عبدالعليم56810 19السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- رحمه سيد اسماعيل فاضل 56811 52السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه صابر محمود عبدالرشيد الضوط56812 33.5السالم ع بناتغرب شيى



56813
ن
ارحمه عبدالحميد دمحم دمحم البتانون 48.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه عبده احمد احمد درويش56814 123السالم ع بناتغرب شيى

بينن محمود عزب56815 ارحمه عل الشر 32السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه عل عبدالخالق يونس دمحم56816 39السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه عمرو سيد عفيفن دمحم56817 63.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه مبارك ريان دمحم الشاذىلي56818 12السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم ابو الحسن احمد عل56819 90السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم سعيد عبدالمجيد56820 82السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه دمحم عبدالسالم دمحم عمر56821 97.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه نارص دمحم دمحم عارف56822 75السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه نبيل مصطفن دمحم مرس56823 46السالم ع بناتغرب شيى

ارضوى تامر سالمة سيد56824 101السالم ع بناتغرب شيى

ارضوى رضوان انور رضوان56825 126السالم ع بناتغرب شيى

ارضوى دمحم احمد ماهر غانم56826 120السالم ع بناتغرب شيى

ارضوى دمحم العجىمي عبدالعزيز56827 118السالم ع بناتغرب شيى

ارضوى محمود عل عل عبدالرحمن56828 82السالم ع بناتغرب شيى

ارفيده احمد رفعت الغمرى شاميه56829 80السالم ع بناتغرب شيى

ن عل56830 ارقيه ابراهيم ياسي  92.5السالم ع بناتغرب شيى

ارقيه عادل دمحم احمد56831 56.5السالم ع بناتغرب شيى

ارنا صبىح السيد احمد حسن56832 101السالم ع بناتغرب شيى

اروان احمد جمال السيد عبداللطيف56833 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اروان احمد خليفه عبدالحميد احمد56834 94السالم ع بناتغرب شيى

اروان احمد فاروق حسنن دمحم56835 91.5السالم ع بناتغرب شيى

اروان سيد صالح عبدالصبور سالح56836 123السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- روان دمحم سعيد بربرى خليل 56837 66السالم ع بناتغرب شيى

اروان نارص عبدالحميد دمحم56838 102.5السالم ع بناتغرب شيى

اروان ياش دمحم عبدالمقصود طرفايه56839 84.5السالم ع بناتغرب شيى

اروان يحن  شفيق مسعود دمحم56840 74.5السالم ع بناتغرب شيى

اروضه خالد دمحم مصطفن دمحم56841 59السالم ع بناتغرب شيى

يف دمحم دمحم56842 اروقيه شر 50.5السالم ع بناتغرب شيى

اروى احمد سالمة عبدالحميد ابراهيم56843 89السالم ع بناتغرب شيى

اروىه جرير دمحم دمحم سالم56844 93.5السالم ع بناتغرب شيى

ارويدا خالد دمحم مصطفن56845 73السالم ع بناتغرب شيى

اريحانه احمد عل دمحم طه56846 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اريم عالء حلىم عل56847 112السالم ع بناتغرب شيى

اريهام خلف دمحم احمد السيد56848 84السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- ريهام وليد عليوه محمودعل 56849 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ازكرى دمحم زينهم حسان محمود56850 90السالم ع بناتغرب شيى

 السيد ابراهيم56851
ن
ازينب الشوادق 96.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم السيدعل56852 ازينب حسي  22السالم ع بناتغرب شيى

ازينب طاهر عبدالفتاح دمحم مرس56853 54السالم ع بناتغرب شيى

56854
ن
ازينب عبدهللا محروس عبدالشاق 50.5السالم ع بناتغرب شيى

ازينب دمحم فوزى دمحم56855 26.5السالم ع بناتغرب شيى

ازينب محمود عبدالقادر حسن56856 97السالم ع بناتغرب شيى

ازينب مصطفن عبدالحميد عبدالفتاح محمود56857 76السالم ع بناتغرب شيى

اساره بخيت عبده ابوالخي 56858 48.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- ساره بدوى السيد السيد 56859 13.5السالم ع بناتغرب شيى

اساره طارق حامد دمحم عبدالرازق56860 77السالم ع بناتغرب شيى

اساره عبدالصمد عبدالعزيز متوىل56861 58.5السالم ع بناتغرب شيى

ن احمد56862 اساره عل يسي  108.5السالم ع بناتغرب شيى



اساره عماد عبدالحكيم عبدالعال56863 86السالم ع بناتغرب شيى

اساره دمحم سليمان شافع دمحم56864 22.5السالم ع بناتغرب شيى

اساره دمحم عبدربه دمحم عل56865 60.5السالم ع بناتغرب شيى

اساره دمحم محمود دمحم عبدالحافظ56866 107.5السالم ع بناتغرب شيى

اساىل صموئيل زىك السيد ابراهيم56867 125السالم ع بناتغرب شيى

ان56868 اساندى ممتاز بولس جيى 87.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- سعاد ايمن فؤاد غنيىم 56869 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اسلفانا عماد فخرى ملك جاد هللا56870 104.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- سلىم احمد عل عبدالحميد 56871 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- سلىم اسماعيل عبدالحافظ دمحم دمحم 56872 68.5السالم ع بناتغرب شيى

ف دمحم دمحم مصطفن56873 اسلىم اشر 135.5السالم ع بناتغرب شيى

ي56874
اسلىم ايهاب درويش مصطفن 102.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم حسنن دمحم دمحم السيد56875 106السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم رافت يوسف عل عليوه56876 83.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم سامح عبدالحليم عبدالعزيز56877 55.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم سعيد دمحم عبدالعزيز56878 59السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم عمرو زكريا السيد حنفن56879 88السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم عمرو دمحم فرج دمحم حالوة56880 51السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم متوىل دمحم جمعه متوىل56881 88.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم شعبان عبدالفتاح56882 99.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم دمحم صابر خليل شلنى56883 15السالم ع بناتغرب شيى

 ابوالوفا جالل سعد هللا56884
ن
اسلىم هان 80.5السالم ع بناتغرب شيى

 رشاد عبدالواحد عل56885
ن
اسلىم هان 111.5السالم ع بناتغرب شيى

 دمحم السباع56886
ن
اسلىم هان 93السالم ع بناتغرب شيى

اسلىم هنداوى عبدالرازق ابراهيم56887 121.5السالم ع بناتغرب شيى

اسلوى مجدى عبدالحميد عبدالمجيد56888 14.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما احمد نبيل احمد احمد56889 134.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما تامر ابراهيم دمحم56890 25.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما حسام مصطفن حسن حسن56891 117.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما رضا السيد دمحم السيد56892 123.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما سيد محمود دمحم عبدالحافظ56893 118.5السالم ع بناتغرب شيى

ن مراد56894 اسما عادل حسي  76السالم ع بناتغرب شيى

اسما عصام عبدالكريم سالمة حسن56895 72السالم ع بناتغرب شيى

اسما مجدى دمحم ابراهيم الحصان56896 124السالم ع بناتغرب شيى

ن56897 اسما هيثم دمحم دمحم حسي  130.5السالم ع بناتغرب شيى

اسما وائل حسن مصلىح الجوهرى56898 123.5السالم ع بناتغرب شيى

اسماء جمال محمود عبدالعال56899 106.5السالم ع بناتغرب شيى

اسماح احمد رمضان سالمه ابراهيم56900 33.5السالم ع بناتغرب شيى

اسماح السيد عبدالغفار عبدالوهاب56901 115السالم ع بناتغرب شيى

ه نارص رمضان عبدالظاهر ابراهيم56902 اسمي  81.5السالم ع بناتغرب شيى

اسندس سيد بدوى هريدى عثمان56903 125السالم ع بناتغرب شيى

اسندس سيد سعيد دمحم56904 28.5السالم ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل56905 108السالم ع بناتغرب شيى

اسندس دمحم سعيد اسماعيل محمود56906 114السالم ع بناتغرب شيى

اسندس محمود سعيد دمحم صقر56907 113.5السالم ع بناتغرب شيى

اسندس وائل عبدهللا رشاد درويش56908 79.5السالم ع بناتغرب شيى

اسندس يىح عبدالحميد الصاوى56909 59.5السالم ع بناتغرب شيى

اسهيله سيد سليمان دمحم السيد56910 121.5السالم ع بناتغرب شيى

اسهيله عل سيد دمحم حسن56911 90السالم ع بناتغرب شيى

اسهيله دمحم صالح دمحم ابوزيد56912 130السالم ع بناتغرب شيى



اسهيله دمحم يونس دمحم56913 125.5السالم ع بناتغرب شيى

اسوزان ايهاب رشدى عبدالعزيز زايد56914 117السالم ع بناتغرب شيى

ف فتىح احمد56915 اشاهندا اشر 57السالم ع بناتغرب شيى

اشاهنده سليمان دمحم سليمان عبدالعال56916 74.5السالم ع بناتغرب شيى

وق احمد سمي  عبدالخالق56917 اشر 123السالم ع بناتغرب شيى

56918
ن
وق احمد قطب صوق اشر 27.5السالم ع بناتغرب شيى

وق السيد فاروق ابوزيد56919 اشر 39.5السالم ع بناتغرب شيى

وق السيد دمحم حمزة56920 اشر 87.5السالم ع بناتغرب شيى

وق سيد عبدالرحمن دمحم عبدالحميد56921 اشر 127السالم ع بناتغرب شيى

وق عالء دمحم دمحم عكاشه56922 اشر 97.5السالم ع بناتغرب شيى

ن عبدالعزيز56923 وق دمحم امي  اشر 87السالم ع بناتغرب شيى

وق يوسف خلف يوسف56924 اشر 41.5السالم ع بناتغرب شيى

يفه مصطفن محمود حسن دمحم56925 اشر 123السالم ع بناتغرب شيى

ن56926 يهان بخيت الجندى حسي  اشر 37السالم ع بناتغرب شيى

اشمس احمد محمود احمد دمحم56927 30السالم ع بناتغرب شيى

اشهد ابرهيم عبدالعال دمحم احمد56928 83السالم ع بناتغرب شيى

اشهد احمد عمر شاكر56929 14.5السالم ع بناتغرب شيى

ن56930 اشهد احمد دمحم احمد حسي  51السالم ع بناتغرب شيى

اشهد احمد دمحم عبدربه56931 100.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد اسامه فريد سالم56932 109.5السالم ع بناتغرب شيى

ف احمد عبدالحميد سالمه56933 اشهد اشر 97السالم ع بناتغرب شيى

اشهد ايمن رضوان سعد محمود56934 129السالم ع بناتغرب شيى

اشهد ايمن دمحم سويفن56935 110.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد بدوى فتىح عبدالهادى56936 54.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد تامر احمد عبدالسالم دمحم56937 91السالم ع بناتغرب شيى

اشهد جمال عبدالعظيم دمحماحمد56938 100.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد حسن احمد حسن عل56939 47السالم ع بناتغرب شيى

اشهد خالد ابو الفتوح دمحم56940 45.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- شهد خالد عبدالرازق عبدالعزيز 56941 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- شهد سيد السيد دمحم 56942 61السالم ع بناتغرب شيى

يف وصال دمحم56943 اشهد شر 96.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم صابر دمحمعساوى56944 70.5السالم ع بناتغرب شيى

اشهد دمحم محمود دمحم دمحم56945 120السالم ع بناتغرب شيى

اشهد محمود جابر رمضان دمحم56946 94.5السالم ع بناتغرب شيى

56947
 
اشهد نبيل عبدهللا عبدالعزيز دسوق 59السالم ع بناتغرب شيى

 عبدهللا حسن عبدهللا56948
ن
اشهد هان 106السالم ع بناتغرب شيى

ن عل56949 اشهد هشام دمحم حسي  104.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم دمحم 56950 امنقطع- شهد وجدى امي  !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اشهد وحيد السيد عبدالفتاح56951 112.5السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء ابراهيم عبدالنعيم احمد56952 118السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء ابرهيم دمحم الطنطاوى ابودراع56953 104.5السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء احمد عمر شاكر احمد56954 38.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- شيماء بدوى شعبان شاكر 56955 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ن عل56956 اشيماء حازم طه حسي  133السالم ع بناتغرب شيى

ن فكري عثمان56957 اشيماء حسي  19.5السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء شعبان ربيع محمود56958 60السالم ع بناتغرب شيى

56959
 
اشيماء صبيح ربيع صبيح عبدالباق 18السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء عيد رجب منصور دمحم56960 96.5السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء دمحم عمر سليمان عبدالظاهر56961 28.5السالم ع بناتغرب شيى

اصباح صبىح فريج فردان سعيد56962 35السالم ع بناتغرب شيى



اضىح احمد السيد عبدالقوى56963 133.5السالم ع بناتغرب شيى

اضىح السيد السيد عبدهللا باشه56964 113السالم ع بناتغرب شيى

اضىح امي  عزيز حسن56965 20السالم ع بناتغرب شيى

اضىح عادل سالمة عبدالحميد ابراهيم56966 132السالم ع بناتغرب شيى

اضىح عالء دمحم سعددمحم56967 136السالم ع بناتغرب شيى

اضىح عمرو عبدالفتاح دمحم العباس56968 51.5السالم ع بناتغرب شيى

يف مصطفن احمد محمود56969 اعائشه شر 94السالم ع بناتغرب شيى

اعائشه عل حنفن محمود سليمان56970 34.5السالم ع بناتغرب شيى

اعال رجب عل هاشم56971 122.5السالم ع بناتغرب شيى

اعلياء دمحم عبدهللا دمحم السيد56972 26.5السالم ع بناتغرب شيى

اعنود دمحم سيد مدبوىل56973 60.5السالم ع بناتغرب شيى

ى سيد شحاته56974 اغاده عادل خي  123.5السالم ع بناتغرب شيى

اغاده محمود حلىم عل سليمان56975 33السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه ابراهيم تحيف ابراهيم56976 47السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه ابراهيم سعيد عبدالمنعم56977 88.5السالم ع بناتغرب شيى

ى فهىم56978 افاطمه احمد خضي  79.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه احمد عبدالموجود حسن شلنى56979 49السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه الزهراء دمحم صالح الدين عبده جمعه56980 34.5السالم ع بناتغرب شيى

56981
ن
افاطمه ايمن عل عل البسيون 57.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه ايهاب صالح سيف النض56982 64السالم ع بناتغرب شيى

56983
 
افاطمه ايهاب مصطفن دسوق 122.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه سعيد سيد احمد56984 132.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه سيد صابر مرس دمحم56985 58.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه شيخون فايز عبداللطيف دمحم56986 80السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه عاطف محمود عل56987 102السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه عني  دمحم مصطفن دمحم56988 88السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه دمحم فتوح عل ابوشعي 56989 124.5السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه محمود صابر خميس مرزوق56990 73.5السالم ع بناتغرب شيى

ي دمحم56991
افاطمه مدحت مصطفن 90السالم ع بناتغرب شيى

افاطمه وجدى عبدالمنصف دمحم عامر56992 50السالم ع بناتغرب شيى

ى فهىم56993 افرح احمد خضي  22.5السالم ع بناتغرب شيى

ى رشاد دمحم احمد56994 افرح صيى 15.5السالم ع بناتغرب شيى

افرح محمود فهىمي ابوواىلي56995 94السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- فرحه تامر جمعه دمحم 56996 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

افرحه جالل دمحم عطية56997 17.5السالم ع بناتغرب شيى

افرحه عبدالمجيد حناوى عبدالمجيد عثمان56998 122.5السالم ع بناتغرب شيى

افرحه نضالدين دمحم شحات56999 18السالم ع بناتغرب شيى

افوزيه عيد عمار دمحم57000 15.5السالم ع بناتغرب شيى

اكاترين كمال انور جرجس57001 16السالم ع بناتغرب شيى

اكاترين ميالد عبده عبدالسيد جرجس57002 100السالم ع بناتغرب شيى

اكاميليا عبدهللا جمال عبدالهادى57003 122.5السالم ع بناتغرب شيى

اكريستينا رضا بخيت شكرى57004 10السالم ع بناتغرب شيى

ي السيد57005 اكريستينا سمي  صيى 21السالم ع بناتغرب شيى

ى دمحم خليل دمحم57006 ن اكين 41.5السالم ع بناتغرب شيى

ى دمحم فوزى دمحم57007 ن اكين 112السالم ع بناتغرب شيى

اليل ياش عبدالفتاح ابراهيم57008 46.5السالم ع بناتغرب شيى

امادونا عجاينى شاكر مسدارى57009 13السالم ع بناتغرب شيى

امارى فيكتور جرجس عبدالمالك شنوده57010 104.5السالم ع بناتغرب شيى

اماريان سامح سليمان اسحق57011 23السالم ع بناتغرب شيى

امارينا سيلمان لبيب توفيق57012 115.5السالم ع بناتغرب شيى



امارينا مايكل عبدالمالك اسكندرسليمان57013 51السالم ع بناتغرب شيى

امروه محمود عبدالجيد محمود57014 114السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- مريم احمد جالل جوهر 57015 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

امريم احمد دمحم احمد57016 50.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم احمد دمحم محموداحمد57017 47.5السالم ع بناتغرب شيى

ف السيد دمحم عبدالحميد57018 امريم اشر 23السالم ع بناتغرب شيى

امريم السيد محمود محمود عبدالىح57019 89.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم جمال عثمان شحاته57020 60السالم ع بناتغرب شيى

ن57021 امريم حسنن عباس حسي  50السالم ع بناتغرب شيى

امريم رضا غريب عبدالوهاب درويش57022 77.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم سيد احمد دمحم ابوزهره57023 84السالم ع بناتغرب شيى

امريم سيد دمحم يوسف محمود57024 81.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم صبىح ابراهيم صبىح57025 15.5السالم ع بناتغرب شيى

ى صبىح جاد السيد57026 امريم صيى 19.5السالم ع بناتغرب شيى

ى عبدالرحيم عطاالكريم مصبح57027 امريم صيى 106السالم ع بناتغرب شيى

امريم صالح ابوشوشه عل57028 76السالم ع بناتغرب شيى

امريم طارق حسن عبدالحميد سيد57029 105السالم ع بناتغرب شيى

يال ابادير57030 امريم عاطف عبده غيى 109.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم عصمت عمار عمر57031 99.5السالم ع بناتغرب شيى

ن57032 امريم عمر سعد الدين امي  93السالم ع بناتغرب شيى

امريم غنيم سليم سليمان57033 28.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم دمحم السيد محمود ابراهيم57034 28.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم دمحم رافت دمحمالسيد57035 73.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم دمحم صالح عبدالمقصود سالم57036 21السالم ع بناتغرب شيى

امريم دمحم محمود سيد57037 18.5السالم ع بناتغرب شيى

ن عرفه57038 امريم دمحم يوسف حساني  82.5السالم ع بناتغرب شيى

امريم مدحت فوزي بيوىم57039 110السالم ع بناتغرب شيى

امريم مصطفن عبدالعزيز سعد57040 127.5السالم ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم حنفن محمود57041 113السالم ع بناتغرب شيى

املك ابراهيم شبل دمحم شبل57042 115السالم ع بناتغرب شيى

املك ابوالحسن جمال احمد57043 128.5السالم ع بناتغرب شيى

املك احمد كامل محمود ابوالعال57044 17.5السالم ع بناتغرب شيى

املك احمد دمحم رشاد احمد57045 125.5السالم ع بناتغرب شيى

املك اسامة عرفه عبدالعزيز57046 77السالم ع بناتغرب شيى

ف عبدالمرضن نض57047 املك اشر 120السالم ع بناتغرب شيى

املك السيد البدرى احمد57048 121.5السالم ع بناتغرب شيى

57049
ن
املك ايمن عبدهللا قرن 75.5السالم ع بناتغرب شيى

املك حازم جالل احمد57050 58السالم ع بناتغرب شيى

املك حسن رضا دمحم57051 127السالم ع بناتغرب شيى

 عبدالعظيم عبدالغفار57052
 
املك دسوق 18.5السالم ع بناتغرب شيى

املك سامح عمر قطب57053 27.5السالم ع بناتغرب شيى

املك سعيد محمود دمحم57054 59.5السالم ع بناتغرب شيى

املك سليمان دمحم عبدالعزيز عبدالوهاب57055 67.5السالم ع بناتغرب شيى

املك سيد عل دمحم سيد57056 82السالم ع بناتغرب شيى

يف نجدى عبدالغنن57057 املك شر 109.5السالم ع بناتغرب شيى

ن حامداحمد57058 املك طارق حسي  109السالم ع بناتغرب شيى

املك طه بغدادى مليىحى الشاذىل57059 92السالم ع بناتغرب شيى

املك عادل دمحم حسن عل57060 131.5السالم ع بناتغرب شيى

املك عبدالحكيم عبدالعاىط محمود طلخان57061 128.5السالم ع بناتغرب شيى

املك عبدالفتاح احمد دمحمدمحم57062 44السالم ع بناتغرب شيى



املك عبدالمحسن صبىح مصطفن57063 116السالم ع بناتغرب شيى

املك عمر احمد دمحم جالل57064 87السالم ع بناتغرب شيى

املك عمرو دمحم مصطفن شحاتة57065 83السالم ع بناتغرب شيى

ن عيد رامخ57066 املك فوزى حسي  127السالم ع بناتغرب شيى

املك مجدى صابر عبدالحميد57067 37.5السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- ملك دمحم ابراهيم دمحم احمد 57068 88.5السالم ع بناتغرب شيى

ن 57069 امنقطع- ملك دمحم ابراهيم دمحم حساني  12السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم ابو الوفا جالل57070 33السالم ع بناتغرب شيى

 عبدالرحمن عبدالعظيم57071
 
املك دمحم الزنان 53السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم حامد عل جالل57072 95السالم ع بناتغرب شيى

 موس عبدالعزيز57073
 
املك دمحم شوق 103السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم صالح احمد دمحم57074 79السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالعليم رياض57075 101.5السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالمعز احمد عبدالجواد57076 63.5السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم عطيه عبدهللا متوىل57077 130.5السالم ع بناتغرب شيى

املك دمحم فتىح دمحم احمد57078 121السالم ع بناتغرب شيى

ن صالح57079 املك دمحم فرج حسي  124.5السالم ع بناتغرب شيى

املك وليد عبدالستار عبدالمحسن عبدالستار57080 130السالم ع بناتغرب شيى

املك وليد دمحم فؤاد57081 9.5السالم ع بناتغرب شيى

املك يوسف خلف يوسف شيخون57082 18السالم ع بناتغرب شيى

امنار مجدى دمحم محمود57083 15.5السالم ع بناتغرب شيى

اميار دمحم فؤاد عبدالونيس57084 103.5السالم ع بناتغرب شيى

 محمود57085
 
امنال دمحم ابراهيم الدسوق 105السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا ابراهيم عبدالونيس دمحم57086 76السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا احمد بهجت عبدالرحيم دمحم57087 47.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا اسامه ممدوح قطب قطب57088 43السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا حسام عيد الحسينن طلبة57089 110.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم عل57090 امنة هللا حسي  125السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا خالد همام سليمان57091 52السالم ع بناتغرب شيى

ابضى- منة هللا رحاب صالح محمود العيسوى 57092 60السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا رمضان عطيه عبدالهادى57093 113.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا سيد محمود دمحمعل57094 110السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا عبدالحميد دمحم عبدالحميد ابراهيم57095 10.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا عالء عل عل عبدربه57096 122.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا عل عل عبدالمجيد57097 88.5السالم ع بناتغرب شيى

ن عبدالحفيظ 57098 امنقطع- منة هللا عماد حسي  !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا مجدى سعد السيد بخيت57099 46.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا محسن عبدالعال لبيب دمحم57100 33السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم جمال عبدالعظيم57101 89.5السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم مهدى الكامل ابوعيىس57102 91السالم ع بناتغرب شيى

امنة هللا مصطفن ابراهيم احمدشحاته57103 101.5السالم ع بناتغرب شيى

ي الوكيل57104
امنة هللا ممدوح عبدالمنعم مصطفن 117السالم ع بناتغرب شيى

امنه باسم فوزى دمحم الشبينن57105 80.5السالم ع بناتغرب شيى

امنه بكر عبدالمغنن العقيل57106 88السالم ع بناتغرب شيى

امنه دمحم ابراهيم سيد ابراهيم57107 51السالم ع بناتغرب شيى

امنه دمحم عبدالسميع عبدربه عفيفن57108 64السالم ع بناتغرب شيى

امنن محمود رباح محمود سليمان57109 16.5السالم ع بناتغرب شيى

امهتاب مصطفن دمحم متوىل حسن57110 24.5السالم ع بناتغرب شيى

امهرائيل سامح سليمان اسحق57111 6السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- مهرائيل مجدى عبدهللا مسعد 57112 18.5السالم ع بناتغرب شيى



اىم احمد عبدالحميد حجازى57113 102.5السالم ع بناتغرب شيى

اىم اسامه فاروق دمحم امام57114 88السالم ع بناتغرب شيى

اىم حمادة عبدالمنعم محمود57115 100.5السالم ع بناتغرب شيى

اىم دمحم ابراهيم سيد ابراهيم57116 68السالم ع بناتغرب شيى

اىم دمحم صابر عبدالغفار57117 128السالم ع بناتغرب شيى

ن57118 اىم دمحم عبدالجليل امي  66السالم ع بناتغرب شيى

اىم مىح الدين رمضان دمحم57119 32السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- ىم ميىم عبدالحميد محمود دمحم 57120 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

امىاده احمد دمحم عبدالمنعم57121 76.5السالم ع بناتغرب شيى

اميا نبيل حكيم عوض57122 96السالم ع بناتغرب شيى

نا نبيل موريس شفيق57123 امي  49السالم ع بناتغرب شيى

اناديه احمد سنهانى حسن57124 73السالم ع بناتغرب شيى

اناريمان ظريف شحاتة مسعود57125 108.5السالم ع بناتغرب شيى

انانىس نصىح شحاته سيف57126 49.5السالم ع بناتغرب شيى

اناهد نارص محمود فايد57127 50السالم ع بناتغرب شيى

ن سالم57128 انجالء خالد عبدالحميد حساني  24.5السالم ع بناتغرب شيى

اندى خالد عبدالعليم خليل سليمان57129 66السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- ندى سعيد رجب دمحم 57130 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اندى سالمه فتوح عطاشبانه57131 97.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- ندى عل دمحم عل 57132 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اندى عماد عفيفن طه عفيفن57133 83.5السالم ع بناتغرب شيى

اندى دمحم ازهرى عطفن57134 73السالم ع بناتغرب شيى

يف امام57135 اندى دمحم حسنن شر 121السالم ع بناتغرب شيى

اندى دمحم عبدالحميد عل عل57136 53.5السالم ع بناتغرب شيى

ن57137 اندى دمحم عبدالواحد احمدحسي  97السالم ع بناتغرب شيى

اندى محمود رفعت دمحم عبدالمقصود57138 95السالم ع بناتغرب شيى

اندى نادر عبدالمعط عبدالننى عرفه57139 108السالم ع بناتغرب شيى

ن عبدالراضن57140 ف عبدهللا حساني  انسمه اشر 14السالم ع بناتغرب شيى

انسمه مدحت سيد عوض الشافع57141 52السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- نعمه سمي  دمحم السيد 57142 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

انعمه عالء محمود احمد علي57143 88السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع-  نغم دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن 57144 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

انغم هوارى صديق عبدالبصي  عبدالوهاب57145 120.5السالم ع بناتغرب شيى

انوال محمود عبدهللا عبدالجواددمحم57146 101.5السالم ع بناتغرب شيى

انور ثروت فتىح عبده حسن57147 97السالم ع بناتغرب شيى

انور رضا ابراهيم مصطفن دمحم57148 110السالم ع بناتغرب شيى

انور عبدربه عفيفن محمود57149 34السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- نور دمحم جمال الدين دمحم 57150 75.5السالم ع بناتغرب شيى

انور دمحم سيد احمد حسن57151 24.5السالم ع بناتغرب شيى

انور دمحم عبدالحسيب عبدالقادر عبدربه57152 111.5السالم ع بناتغرب شيى

انور وليد عبدالرازق عبدالرسول دمحم57153 118.5السالم ع بناتغرب شيى

انورا اسامه حمدته دمحم احمد57154 120السالم ع بناتغرب شيى

انوران احمد سمي  عل57155 118السالم ع بناتغرب شيى

انورهان حامد دمحم عبدالعاىط رضوان57156 113.5السالم ع بناتغرب شيى

انورهان خالد عبدهللا عل57157 62.5السالم ع بناتغرب شيى

انورهان رمضان فرحات عبدالغفار57158 10.5السالم ع بناتغرب شيى

انورهان سامح حمدناه ابراهيم57159 42السالم ع بناتغرب شيى

انورهان طارق سعيد عواد57160 64.5السالم ع بناتغرب شيى

ن57161 انورهان عادل حميدو هاشم حسي  92.5السالم ع بناتغرب شيى

انورهان دمحم عل خليفه57162 75.5السالم ع بناتغرب شيى



اهاجر احمد دمحم متوىل57163 103.5السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر اسامة عيد دمحم حميدة57164 120السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر بيوىم دمحم عل عبدالرحمن57165 103السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر حامد محمود حامد57166 12السالم ع بناتغرب شيى

ن شديد عل57167 اهاجر خالد امي  91السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر خالد دمحم محمود57168 19السالم ع بناتغرب شيى

ى همام سليمان57169 اهاجر صيى 65السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر طاهر فاروق دمحم الغريب57170 100.5السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر عالء فرغل عزب اسماعيل57171 80السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر فؤاد احمد دمحم موس57172 33السالم ع بناتغرب شيى

اهاجر ماهر دمحم يوسف57173 75.5السالم ع بناتغرب شيى

ن ابراهيم57174 اهاجر دمحم سعيد حسي  98السالم ع بناتغرب شيى

 العزب العزب دمحم57175
ن
اهاجر هان 15السالم ع بناتغرب شيى

اهايدى عادل عل عبدالحميد57176 68.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- هبه ايمن خليفة يواقيم 57177 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اهبه دمحم شعبان عبدالحميد57178 45السالم ع بناتغرب شيى

اهدى دمحم السيد السباع كساب57179 99السالم ع بناتغرب شيى

اهدى ممدوح ابراهيم عبدالمجيد متوىل57180 76السالم ع بناتغرب شيى

 عبدالحميد ابراهيم57181
 
اهدير الدسوق 88السالم ع بناتغرب شيى

ن سيد دمحم57182 اهنا احمد حسي  97.5السالم ع بناتغرب شيى

اهنا سليمان سيد ابراهيم57183 122.5السالم ع بناتغرب شيى

اهنا عفيفن دمحم عفيفن عمر57184 125.5السالم ع بناتغرب شيى

اهنا محمود عبدالرحمن دمحم57185 118السالم ع بناتغرب شيى

 عبدالرازق يوسف ابراهيم57186
ن
اهنا هان 125السالم ع بناتغرب شيى

اهنا وليد فتىح زىك57187 126السالم ع بناتغرب شيى

اهنا يوسف حناوى عبدالمجيد عثمان57188 114.5السالم ع بناتغرب شيى

امنقطع- وسام مدحت سيد عوض 57189 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اوفاء تامر عبدالفتاح دمحم57190 47.5السالم ع بناتغرب شيى

اوفاء عل عزوز محمود محمود57191 41السالم ع بناتغرب شيى

اوفاء دمحم احمد زىك57192 111السالم ع بناتغرب شيى

ايارا عاطف عبدالرازق عبدالعزيز ابو الخي 57193 130.5السالم ع بناتغرب شيى

ايارا دمحم ابراهيم دمحم احمد57194 120.5السالم ع بناتغرب شيى

ن احمد سعد حسن 57195 امنقطع- ياسمي  !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ن سعودى كامل عبدالرحمن 57196 امنقطع- ياسمي  !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

ن عاطف دمحم عبدالمنعم57197 اياسمي  126.5السالم ع بناتغرب شيى

ن عل ابو السعود عل محمود57198 اياسمي  90السالم ع بناتغرب شيى

ن عل السيد فرحات عمرى57199 اياسمي  95السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم سمي  فهىم57200 اياسمي  122.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم عبدالمنعم عبدالحميد منصور57201 اياسمي  114.5السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم دمحم السيد57202 اياسمي  23السالم ع بناتغرب شيى

ن محمود عبدالعظيم عبدالسميع سليمان57203 اياسمي  119.5السالم ع بناتغرب شيى

ن محمود هاشم سالم57204 اياسمي  124السالم ع بناتغرب شيى

ن نض عبدالفتاح عبدالعزيز دمحم57205 اياسمي  123.5السالم ع بناتغرب شيى

ايونا ماجد جابر رشدى بشوندى57206 32السالم ع بناتغرب شيى

ابسيطه- اشاء زىكي احمد زىكي 57207 76.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ااشاء عمرو ابراهيم احمد57208 107زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ااشاء مصطفن خليفه دمحم57209 127.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- االء راىم دمحم ماهر 57210 55زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ااالء سيد علي دمحم57211 73زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- االء قاسم رجب قاسم 57212 69.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى



ااالء دمحم عبدالوهاب دمحم57213 121.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ااالء هشام توفيق احمد57214 122زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- امال احمد السيد دمحم 57215 83.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اامل محمود دمحم يوسف57216 117زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اامنيه عالء دمحم عبدالعزيز57217 74.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اانىحى سيد انور السيد57218 96زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اايمان سيد عبدالونيس مجل57219 83.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اايمان عادل دمحم جاد57220 125زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اايه بخيت سعد محمود57221 88.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن 57222 ابسيطه- ايه حسن دمحم امي  69.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اايه عيد السيد السيد57223 54زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اايه دمحم جميل عبدالعزيز57224 112زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمله جمال عبدالحميد الحسينن57225 106زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن57226 ابسمله ربيع سيد امي  106.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمله سامح دمحم ابو الهدي57227 127.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمله سعيد مرس دمحم57228 94.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

57229
ن
ابسمله عبدالرحمن علي بسيون 98زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمله عمرو عبدالحميد دمحم57230 114زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمله فوزى سعيد احمد57231 85.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسمه دمحم عبدالحليم احمد57232 76زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ف عبدالعاىط عبدهللا57233 ابسنت اشر 116.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي فرج هللا57234 ابسنت سيد عشر 132زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسنت علي دمحم دمحم57235 56.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسنت دمحم دمحم احمد57236 125.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسنت وليد دمحم ابوزيد57237 79.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اتقوى امام دمحم عبدالعزيز57238 92.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجاسمن وحيد عيد فوزي57239 67.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنه ايمن دمحم حسن نض57240 74زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنه دمحم طلعت دمحم57241 130.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنه يىح سيد عواد57242 89زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن ابراهيم دمحمى ابراهيم57243 92.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن حسن احمد57244 اجنن حسي  115زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

 سالم عبدالغنن57245
 
اجنن شوق 128زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن صبىح دمحم عبدالرحمن57246 99زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ى فتىحي دمحم57247 اجنن صيى 98.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن عل فتىحي علي57248 134زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن عمرو احمد دمحم57249 29زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن عمرو عبده صابر عبده57250 117.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجنن دمحم سيد احمد زىكي57251 96.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجهاد احمد بدوي احمد57252 62زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجودى عزت صفوت عزت57253 69زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجوليا وليد عبدالمسيح اندراوس57254 95زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجومانا راىمي فاروق بهنان57255 129زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اجومانا وحيد عيد فوزي57256 66.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي السيد57257
اجوهره احمد عبدالغنن 63زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن السيد ابراهيم57258 اجيهان حسي  127زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

احبيبه ابراهيم سيد ابراهيم57259 132.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ف عبدالفضيل دمحم57260 احبيبه اشر 49.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

احبيبه حسام دمحم طه57261 117زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

احبيبه حمادة اسماعيل شحات57262 67زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى



احبيبه رجب رضا عل57263 68.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

احبيبه سعيد عطيه عبدالعاىطي57264 56.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن السيد57265 احبيبه عاطف حسي  106زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

57266 
ن
ابسيطه- حبيبه فتىح فايز بسيون 78زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي سعد رشيدي57267
ن
احبيبه هان 49.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي دياب57268
 
احال شادي شوق 129زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن ايمن دمحم السعيد57269 احني  !VALUE#زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن حسام دمحم طه57270 احني  95زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ادعاء دمحم عبدهللا علي57271 127.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اديما سامح دمحم عطيه57272 34زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارانيا خالد شعبان دمحم57273 94.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارجاء عبدالحميد حسن عبدهللا57274 110.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارحمه حسن رمضان حسن57275 111زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن فهىمي علي57276 ارحمه حسي  121.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارحمه عصام زكريا السيد57277 46زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- رحمه كامل سعد سعيد 57278 79زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- رضا هشام دمحم عواد 57279 74زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارضوى دمحم فاروق صالح57280 68.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارغده دمحم احمد مصليىحي57281 103.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارقيه عماد دمحم احمد57282 47زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارميساء دمحم هاشم دمحم57283 63.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارنا ابراهيم عل ابراهيم57284 131زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارنا دمحم عل رمضان57285 119زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اروان احمد سعيد عبدالعليم57286 118.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اروان رضا عبدالعزيز السيد57287 79زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اروان صفوت دمحم دمحم57288 53.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اروان عزت عبدالمنعم حسن57289 104زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اروان دمحم اسامه دمحم57290 102زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارودينا وائل دمحم عبدالالله57291 122.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسمع- روى عبدالهادى سعيد عبدالهادى 57292 72.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره احمد عبدالحميد دمحم57293 127.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره احمد عبدالرحمن علي57294 117.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ف عبدالتواب درويش57295 اساره اشر 38.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن عادل عطيه57296 اساره حسي  99زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره خالد عزت دمحم57297 67زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره سالم ابراهيم سالم57298 112زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره صابر يوسف عبدالمحسن57299 98زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن دمحم 57300 ابسيطه- ساره عادل امي  78.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره دمحم فتىحي ابراهيم57301 123.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اساره محمود محمود احمد57302 57زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي صبىحي عبدالحليم57303
اساره مصطفن 118.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسعاد ايمن عبداللطيف دمحم57304 55زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم الحسينن سيد سيد57305 97.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم ايهاب احمد احمد57306 98زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن سمي  عبدالستار57307 اسلىم حسي  126زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم رضا دمحم متوىل57308 122.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم سيد سعيد علي57309 97.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم مجدى ابراهيم رفاع57310 56زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

يد سعد57311 ن اسلىم دمحم ابو الي  82.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسلىم دمحم صالح الدين سيد57312 96.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى



اسلىم مصطفن دمحم مصطفن57313 117زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسما اسامه عبدالرحمن عواد57314 66.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسما خالد سعد جمعه57315 117زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسما رافت عبدالمغيث عل57316 70زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسما عاطف علي سيد57317 59.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اسهام عبدالروؤف اسماعيل احمد57318 58زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشاديه سامح علي عبدهللا57319 93زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

وق دمحم عبدالغفور وصفن 57320 ابسيطه- شر 94.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشمس عماد شمس شهاب57321 83.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشهد اسماعيل صالح دمحم57322 132زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشهد رضا احمد عبدالسميع57323 111زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشهد سامح السيد عبدالفتاح57324 74.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشهد سمي  عبدالعزيز دمحم57325 135.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي حسن دمحم57326
اشهد مصطفن 122زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اشيماء ياش جمال الدين عبدالرحمن57327 117زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اصابرين فتىحي فرج دمحم57328 119زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

افاتن عالء سيد عبدالحميد57329 75زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

افاطمه السيد مصباح السيد57330 122زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ى57331  علي العشر
ن
افاطمه هان 47زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

افرح ربيع شفيق جمعه57332 124زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي مختار57333
وز دمحم مصطفن افي  128.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ينا هديه فوزى عويضه57334 افي  133زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ى عوض ابراهيم57335 افيوال بشر 72.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اكريمه بدوى حنفن محمود57336 25.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اليل سيد فتىحي مدبوىلي57337 94.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اليل عبدالكريم سليم دمحم57338 75زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي جميل جرجس57339 امادونا صيى 80.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امارفينا نعيم نوناى حنا57340 123زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اماريا ايهاب غاىل فهيم57341 101.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اماريا رامون فخري شاكر57342 103زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اماريان ميالد صبىح توفيق57343 !VALUE#زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن57344 امريم ايمن كمال امي  59زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم ايمن دمحم فريد57345 31زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم سعد فارس صالح57346 73.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

 عبدالغفار57347
 
يف عراق امريم شر 130.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

 شاكر السيد57348
 
امريم شوق 47زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم صابر حسن مرس57349 53زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ى احمد 57350 ابسيطه- مريم دمحم خي  69زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم دمحم سعد السيد المرسي57351 101.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم محمود طلعت بنداري57352 79زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي مدكور57353
 
امريم منتض صدق 93زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ابسيطه- مريم ياش عبدالمنعم الجوهري 57354 50.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امريم يشى البيوىمي السيد57355 78.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك ابراهيم سعيد دمحم57356 12.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ى دمحمى57357 املك ابراهيم صيى 43.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك احمد عبدالسميع دمحم57358 99.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك اسامه احمد فهىم57359 56.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ف عادل فهىم 57360 ابسيطه- ملك اشر 67.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك ايهاب دمحم نجيب57361 52زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك حسام عبدالستار عبدالجليل57362 126.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى



ن احمد عصمت57363 املك حسي  83زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي57364
املك حماده فوزي مصطفن 117.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك خالد دمحم حافظ57365 89.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك كرم فوزي محمود57366 53زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك دمحم سيد عوض57367 127.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالفتاح ابراهيم57368 127زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

 سيد احمد57369
ن
املك هان 18.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

املك هشام حسن عبده57370 115زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنار عباس دمحم عباس57371 116.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن سيد57372 امنال هشام حسي  118.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنة هللا احمد دمحم سعيد57373 114زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنة هللا عل سيد عل57374 45.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي57375
امنة هللا محمود السيد عفيفن 92.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنه ابراهيم حسن ابراهيم57376 111.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنه ابراهيم فؤاد ابراهيم57377 64زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

امنه ايهاب محمود نور الدين57378 104.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

 ابو المجد علي57379
ن
امنه هان 78زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ف ماهر بطرس57380 امهرائيل اشر 111.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انبيله احمد عبدالرحمن دمحم57381 85.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انجوى احمد دمحم صالح57382 50.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اندا احمد انور زنهم57383 48زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اندى عمر هاشم عمر57384 57.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اندى عمرو صالح الدين ابراهيم57385 71.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اندى دمحم ابراهيم دمحم57386 103.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اندى دمحم سيد جاد عبدهللا57387 118زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انه دمحم سليمان عزىمي57388 129زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي57389 انورا انور سيد عبدالننى 58.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انوران احمد دمحم احمد57390 132زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انورهان عواد احمد خطاب57391 116.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انورهان دمحم عبدالعزيز دمحم57392 64.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهاجر خالد ابراهيم علي57393 115زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهدى ايمن حسن علي57394 70.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهدى دمحم عبدالرازق عبدالسالم57395 67.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهمسه دمحم احمد ابراهيم57396 90زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهمسه وائل دمحم سليمان57397 133.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهنا دمحم مني  دمحم57398 98زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

اهنا هيثم حسن دمحم57399 97زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ايارا دمحم نبيل عبدالستار57400 97زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن عادل عطيه عقل57401 اياسمي  108زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن دمحم سعد فتوح57402 اياسمي  75زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ااحسان ربيع دمحم محمود نض57403 45ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااحالم نارص دمحم محمود57404 61ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عبدالفتاح57405
 
ااشاء عبدالفتاح عبدالباق 130.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااشاء دمحم فوزى السيد الدجوى57406 109.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57407 ي احمد شاهي  ااشاء دمحم يحن  99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااشاء مدحت سليمان ابراهيم57408 56ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااشاء وائل حلىمي طه57409 88.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء ادهم فتىح محمود57410 87.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء اسماعيل رمضان اسماعيل57411 61.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء عبدالتواب عبدالسالم عيد57412 81.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



ااسماء عصام حسام الدين رياض57413 100.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء عمرو سليمان اسماعيل57414 70ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء دمحم رشاد حافظ57415 127ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااسماء مصطفن السيد عبدالعزيز57416 62ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

قت محمود نبيل فهيم57417 ااشر 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااصاله فتىح موس عل57418 89.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااالء صالح عل عل خالف57419 101.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااالء عادل توفيق عبدالصادق عطاهللا57420 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااالء عبده احمد عبدالواحد57421 31.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااالء عمرو حامد سعد57422 105.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااالء دمحم جمال متوىلي57423 128.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامال وليد عطيه فتىح عبدالفتاح57424 63ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامل سامح عطيه عبدالسالم57425 98.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامل سيد ربيع سليمان57426 42ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامنيه خالد عطيه متوىل عطيه57427 43.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي دمرداش57428
اامنيه عبدالباسط حسنن 62.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامنيه منصور دمحم عبدالحميد57429 84ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامينه باسم حسن عبدالمنعم57430 21.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اامينه عزت بهجات احمد57431 92.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ائيل57432 اانا سيمون عادل عجيب جيى 26.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اح مصطفن عل احمد دمحم57433 اانشر 51.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اانوار دمحم احمد دمحم عثمان57434 111.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايرينن ايهاب سليم فايق57435 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايرينن كرم حليم اقالديوس خليل57436 109ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسيطه- ايرينن ناجى وفدى خلف هللا 57437 78.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايرينن وحيد جورج ادوار57438 117.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57439 اايمان السيد يحن  السباع شاهي  124ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايمان دمحم شعبان دمحم57440 17ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايمان دمحم عبدهللا دمحم57441 13ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايمان هاشم مصطفن رمضان57442 90.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه ابراهيم عبدالظاهر عباس57443 106ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي احمد دمحم57444
اايه حسنن 38.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه سعيد دمحم دمحم عبدالرحمن57445 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه طارق عل عبدالحكيم57446 133ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه عالء احمد دمحم57447 92.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه عل حسن عبدالصبور57448 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه دمحم انور حسن السيد57449 13.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه محمود عيد كامل مهران57450 50.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اايه ناجى احمد دمحم صابر57451 17.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 ابو بكر دمحم57452
ن
اايه هان 108ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابارثينوس مكرم بشي  حنا57453 47.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابتول نادر ادوارد عبده57454 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابتول نادى بشيت يعقوب57455 77ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابثينه احمد دمحم نور الدين57456 99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابروسيكا صالح ناجح وديع57457 92.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله ابراهيم محروس ابراهيم57458 103.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله ابوزيد شعبان ابراهيم عبدالموجود57459 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله احمد عبدالقوي عبدالحفيظ57460 129.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله احمد دمحم احمد57461 52ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله احمد دمحم دمحم عل57462 19.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



ابسمله اسامه دمحم خليل عبده57463 64.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله حسن دمحم بحر ادريس57464 102.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57465 ابسمله حمدى الديب عبدالظاهر امي  114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي57466
ابسمله سيد جالل علي مصطفن 131ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله صبىح ابراهيم عل57467 99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله طارق محمود احمد57468 59ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله عبدالننى شحاته احمد57469 63ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله عصام عبدالوهاب دمحم57470 107.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله عل سلطان مدبوىل57471 77ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

برى57472  اليى
ن
ابسمله عماد صبىح بسيون 99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله فايز دمحم بدير57473 64.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله كمال سعيد سيد عل57474 122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله دمحم حسن عبدالحليم57475 83.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله دمحم عبدالقوى عبدالمجيد57476 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله مصطفن جالل سيد خليل57477 64.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله مصطفن عل عبدالنعيم57478 77.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمله يوسف دمحم محمود57479 117.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمه عادل سليمان عبدالحميد57480 37.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسمه دمحم بدير دمحم خالف57481 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت احمد عبدالرؤف عبدالرحمن مصطفن57482 94.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف فام بخيت57483 ابسنت اشر 132ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت حسام فوزى عبدالرؤوف57484 26ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت سامح سمي  حسنن محمود57485 49ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت علم الدين السيد احمد57486 108.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت فرج ابراهيم عبدالمجيد57487 29ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت دمحم سعيد دمحم عبدالمنعم57488 25ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن عبدالعزيز جاد النجار57489 ابسنت محمود حسي  33.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عبدالشهيد سدره57490
 
ابسنت ميالد شوق 97.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسنت نادر ادوارد عبده57491 130ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اتغريد سامح دمحم السيد دمحم57492 73.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اتقا مصطفن طايع يس عبدهللا57493 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اتقوى عبدالحميد شعبان عبدالحميد57494 72ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اتف  تامر دمحم عبدالخالق57495 44ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اتف  دمحم كمال عل هالل57496 102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 اسحق فرح يعقوب57497
ن
ن هان اجاسمي  86.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنا احمد دمحم طه57498 63ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنا دمحم عبدالكريم دمحم57499 89.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنه احمد ابراهيم دمحم57500 100ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنه عماد سمي  محمود يوسف57501 81.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن احمد سيد دمحمسالم57502 44ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن احمد عل عبدالعزيز رابح57503 111ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن احمد ممدوح دمحم57504 60.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن حاتم توفيق دمحم السيد57505 135.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن فرحات حسن57506 اجنن حسي  6ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن خالد سعيد ابراهيم57507 97ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

يف مجدى عبدالمقصود57508 اجنن شر 94ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن عبدالحكيم فؤاد عيد عليه57509 135ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن ماهر دمحمى السيد57510 55.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجنن دمحم السعيد الطيب الدرع57511 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 جمعه ابراهيم57512
ن
اجنن هان 124.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



 محمود دمحم57513
ن
اجنن هان 122ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجهاد عبدالمعز يىحي عبدالمعز السيد57514 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانا جمال مريد روفائيل57515 65.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانا عماد فهيم سعيد سعد57516 118ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانه عماد فايز غطاس57517 104.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانه محمود فؤاد دمحم عطيه57518 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانه مصطفن عبدالموجود مصطفن57519 43.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانه نزيه بولس من 57520 101.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اجومانه يشى عياد نجيب57521 49.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه احمد عبدالحميد عبدالقادر57522 71ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه احمد دمحم السيد57523 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن انور محمود احمد57524 احبيبه حسي  38ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه حمدى عبدالعظيم ابراهيم57525 31ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه حمدى فتىح مصطفن عل57526 76ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه خالد رواش عل57527 134ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه رضا بدوى عبدالتواب57528 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه رضا فوزى شبل محمود57529 102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه ساىم دمحم عبده عالم57530 91.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه صابر عبدالعال دمحم57531 87ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه صدام ربيع ادريس57532 115ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه طارق علي محمود57533 118.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه عبدالغفار حمدى عبدالغفار57534 92ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه عالء احمد عمر فاضل57535 54ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه عماد سيد احمد57536 103ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه قدرى عبدالمحسن حبيب57537 77ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن عوض57538 احبيبه دمحم حساني  88.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه دمحم شاكر عبدالخالق57539 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عبدالعال رمضان57540 107.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه دمحم عبدالمحسن عبدالرحيم ابراهيم57541 99.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

57542
 
احبيبه دمحم فرج صالح دسوق 137ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه دمحم فريد عبدالجواد مندور57543 91.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه محمود عل امام دمحم57544 67ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي57545
 
احبيبه محمود دمحم شوق 115ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي عبدالفضيل احمد57546
احبيبه مهنن 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه نادر نجيب دمحم57547 118ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عطيه عبدالسالم57548
ن
احبيبه هان 122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احبيبه وليد السيد حسب الننى57549 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احسناء نض مرس رزق57550 108ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احنان فرج عبدالعال عل57551 113ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احنان دمحم مسعد عباس57552 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن تامر دمحم عواض57553 احني  91.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

يف يوسف عبدالاله يوسف57554 ن شر احني  56ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن عصام ابراهيم موس دمحم57555 احني  108.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن دمحم رضا ابراهيم محفوظ57556 احني  102.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن يوسف دمحم سالم57557 احني  107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

احياه عماد سيد احمد57558 110ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اداليا نارص دمحم محمود57559 93.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اداليا يىح فاروق ذىك عل57560 85ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف نعيم ابراهيم57561 ادميانه اشر 116ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادميانه ايمن رفعت صادق57562 50ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



ادميانه ايمن نادى ابراهيم57563 85ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادميانه ماجد فؤاد زاخر57564 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادميانه ميخائيل عزىم ناشد ابراهيم57565 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادميانه وائل ساىم فكرى57566 46ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

نس عل57567 ادنيا احمد اليى 97.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادنيا هشام دمحم عبدالفتاح57568 33.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ادينا رجب حنفن عبدالعال57569 47.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 سمي  واصف جيد57570
ن
ارانيا رومان 111ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه احمد السيد عل57571 33ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه احمد عبدالسميع ابوطالب عبدالرحمن57572 56ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه حماده عطيه احمد دمحم57573 84ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه رجب حامد سليمان عيسوى57574 52.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه سيد بدر سيد57575 71ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه سيد عفيفن عفيفن57576 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه عادل عبداللطيف عبدالغفار57577 78.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه عصام الدين عمر عبدالوهاب57578 35.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

57579
 
ارحمه عالء الدين الشعراوى الدسوق 55ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه عماد عطا عبدالمقصود57580 55ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارحمه يشى عبدالرحمن محمود عواد57581 60ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارضوى ابراهيم فوزى احمد57582 69ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارضوى احمد حسن احمد دمحم57583 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارضوى محمود احمد محمود عويس57584 31ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارفقه رشاد ناروز فهىم57585 56.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارقيه تامر دمحم احمد دمحم57586 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57587 ارقيه خالد قاسم امي  84ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارقيه دمحم ابوالمجد عبدالموجود57588 121.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارقيه دمحم دمحم احمد عبدالرحيم57589 93ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي انور معوض57590
ن
ارقيه هان 106.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ارنا ابراهيم فوزى احمد57591 96ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان السيد ابراهيم فتوح عل57592 96.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان ايمن عبدالرحمن السيد57593 103.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان رمضان دمحم زىكي57594 99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان سيد صبىح السيد عوض57595 49ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان طارق ماهر عبدالسيد سليمان57596 135.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان طافور ابراهيم احمد57597 136ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان عل جاد عبدالصادق57598 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عل الدمراوى57599
ن
اروان هان 131.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروان وليد فاروق محمود57600 115ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف فايز شحاته57601 اروجينا اشر 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن زكريا نجيب ناشد57602 اروزالي  121ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروضه خالد ذىك عواد اغا57603 93ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروضه دمحم عبدهللا عبداالله57604 110.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروميساء خلف دمحم عبدالعزيز57605 104ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اروى دمحم بخيت السيد57606 100ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريتاج ايمن عبدالحميد دمحم سيد احمد57607 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريتاج صفوت عبدالاله محمود57608 129ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريموندا بسطا راتب بسطا57609 116ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريهام رجب دمحم احمد57610 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريهام عل شاكر داهش عل57611 70ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اريهام دمحم عبدالمقصود جمعه57612 122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



ازمزم دمحم زغلول عبدالحميد جمعه57613 84ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ازينب اسامه زكريا دمحم دمحم57614 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ازينب اسامه عبداللطيف السيد57615 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن دمحم57616 ازينب عباس حسني  60.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ازينب عبدالرازق صابر عبدالرازق57617 72ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57618 اساره اسماعيل حلىم اسماعيل حسي  101ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساره ايهاب عبدالكريم موس امام57619 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساره جابر مرس دمحم57620 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساره رافت رافت السيد57621 104.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساره سيد شافع جوده57622 81ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسيطه - ساره عرنى احمد الشيىم احمد 57623 79ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عوده صالح57624
 
اساره محمود شوق 128.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساره مغاوري ابراهيم عبدالتواب57625 31ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساميه عمرو صالح عبدالبارى57626 64.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اساميه ماهر ابراهيم مسعد57627 109ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي محمود الرفاعي مطاوع57628 اسىحى 118ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسعاد عادل عبدالننى عبدهللا المهدى57629 129ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسعاد وجدى عبدالحميد عبدالغنن الصهرجن 57630 53.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم احمد حسن دمحم57631 74.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم احمد عبدالعزيز اسماعيل57632 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم احمد فتىح عل57633 128ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم احمد دمحم البيوىم57634 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم جابر ابراهيم عل57635 102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم حسن عبدالغفار حسن57636 99ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم خلف عبدهللا عبدهللا57637 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم سعد فرح ابراهيم57638 110ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم سيد رمضان محمود57639 86ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم عبدالحميد دمحم صديق عل57640 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم عرانى متوىل عرانى57641 46ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم عرفة سعدعل حسن57642 66.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم مجدى دمحم المحمدى57643 81ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم دمحم الشحات صابر57644 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن نض57645 اسلىم نض حسي  105.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عبدالفتاح عبدالننى57646
ن
اسلىم هان 79ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 فاروق ابراهيم شلنى57647
ن
اسلىم هان 65ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسلىم وليد عبدالغنن اسماعيل57648 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57649 اسما احمد امام حسي  100ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما احمد مسعد احمد دراز57650 84ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما اسامه سليمان العذب57651 120ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما بدرى احمد عبدالغفار57652 40.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما حسنن عبدالرحمن احمد57653 101ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما رمضان عبدالعظيم مرس57654 56.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي السيد عمر رافع57655
اسما سامح مصطفن 39ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما فريد سعيد عبدالغنن57656 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما دمحم عبدالفتاح عبدالباسط57657 133.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما دمحم عبدهللا كمال دمحم57658 131.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما مرس عباس مرس دمحم57659 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسما هشام نجاح دمحم دمحم57660 32ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسمر دمحم متوىل محمود57661 64ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اسندس دمحم فوزى عبدالعال57662 80ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



اسندس نارص السيد السيد57663 83.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشاهنده رضا سمي  شكرى عبيد57664 101.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

وق ابراهيم جميل دمحم57665 اشر 133ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

وق ابراهيم دمحم عبدالرحمن ابراهيم57666 اشر 76ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57667 وق احمد دمحم حسي  اشر 126.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

وق اساىمي ابراهيم البكري57668
اشر 47ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

يف عبدالرحمن عبدالسالم57669 وق شر اشر 118.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن شاكر57670 وق عيد حسي  اشر 120ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عل57671
 
وق محمود عبدالباق اشر 126ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

وق منصور عبدالحميد محمود57672 اشر 108ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عايد ابراهيم57673
ن
وق هان اشر 43.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشمس تامر دمحم عبدالخالق57674 32.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشمس حسن عزوز دمحم حسن57675 121ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشمس ضياء مرس دمحم57676 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد احمد رشاد دمحم57677 49ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد احمد عبدالخالق عبدالعزيز57678 126ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد اسماعيل عبدالحميد اسماعيل57679 105.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد ايمن بدرى احمد57680 111.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد جمال سعد يونس57681 110ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد جميل جاد شحاته57682 108.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن احمد السيد عل57683 اشهد حسي  16.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد خالد محمود عل57684 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد رافت متوىل السيد السيد57685 124ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد سيد رمضان عبدالقادر57686 36.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد عالء دمحم محمود57687 102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عل57688
ن
اشهد عل وردان 25.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد ماهر ابوزكيبه عبدالرازق حسن57689 94.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد دمحم سعيد احمد57690 77.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد دمحم عبدالعاىط انور عبدالاله57691 79.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57692 اشهد دمحم كامل دمحم حسي  98.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عيىس دمحم57693
ن
اشهد هان 123.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشهد وليد ابراهيم عبدالغنن57694 24ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 دمحم عل57695
ن
اشهد ياش عون 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ين فايز جمال زىكي عبدالمالك57696 اشي  125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشيماء جابر عبدالعاىطي عبدالعليم57697 125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشيماء سيد عل الطاهر57698 125.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشيماء عبدالعال السيد عبدالعال57699 78.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشيماء مصطفن جابر عبدالجواد57700 90.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن احمد57701 اصباح دمحم ماهر حسي  121.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اصفا سعيد مصطفن سليمان ابو حدايه57702 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي كامل57703
اصفاء ايمن مصطفن 112.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اصفيه الحسينن ابراهيم عبدالنعيم57704 124.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اعائشه الشافع محمود عبدالمجيد57705 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57706 اعبي  جمال فكري حسي  104ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسيطه- علياء دمحم صالح السيد 57707 88ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه احمد رمضان دمحم57708 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه اسامه دمحم عبده57709 102.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه اسماعيل ابراهيم عبدالنعيم57710 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه حسن دمحم مىح الدين عبدالحميد57711 94.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه درويش مصطفن درويش57712 124.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



افاطمه سعيد فاروق احمد57713 120.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه صالح عل عبدالعزيز57714 131ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه قنديل احمد فتوح57715 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57716 افاطمه دمحم ابراهيم حسي  125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم ابوالفتوح سالم57717 120.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم حافظ عبدالسالم57718 121ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم زكريا دمحم57719 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم عوض رمضان57720 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم محمود ابراهيم خطاب57721 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افاطمه دمحم يوسف دمحم يوسف57722 60.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افرح ابراهيم احمد طه57723 7ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افرح احمد السيد دمحم نصيف57724 75.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افرح عادل عبدهللا فؤاد57725 111ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افرح ياش صالح السيد57726 121.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ى دمحم بدر57727 افرحه صيى 107.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افريال هشام عشان دمحم عبدربه57728 126.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

افريده حافظ بدوى سلطان عل57729 116ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اقمر حامد احمد حامد ابراهيم57730 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اكاترين جميل فتىح عزىم57731 96ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اكريمه دمحم احمد عبدالاله57732 130ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اكريمه وليد حمدى فؤاد57733 124ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 دمحم السعيد57734
ن
ى هان ن اكين 87ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

مينا سمي  جويد مسعد57735 اكي  102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 سعد رزق خليل57736
ن
مينا هان اكي  58.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

الوجينا مصطفن عادل مصطفن57737 49.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

الورا عبدالمسيح ابراهيم فهيم57738 95ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

الوسانا نشات فهيم رومان بخيت57739 136ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اماجده اسامه دمحم خليل عبده57740 59ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امادونا ماجد جمال صبىح57741 72ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارتينا جاكو مكرم فهيم57742 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارتينا رافت شكرهللا سعد57743 120.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارتينا وليم لمع غاىل57744 131.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اماريا جورج يشى فايز57745 80ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اماريان ابراهيم كرم ابراهيم57746 75ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اماريان مالك مسعود عبدالعواض57747 102ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارينا اسحق فواز خلف بسطا57748 126.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف واصف الياس57749 امارينا اشر 122ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارينا ذىك فهيم جرجس57750 123.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارينا عادل بولس من 57751 125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارينا عبدهللا راضن عبدهللا ميخائيل57752 85.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امارينا فيكتور فاروق حكيم57753 48.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57754 امارينا نبيل فايز امي  129.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عياد57755
 
 شوق

ن
امارينا هان 107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امانرفا مسعد لطفن داؤد سليمان57756 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امايا دمحم احمد عبدالحميد57757 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امروه سيد دمحم دمحم جيوسر57758 32ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امروه فرج عبدالرحمن احمد سيد احمد وهبه57759 103.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57760 امريم ابراهيم عبدالمطلب محمود حسني  108.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم اسامه احمد مجاهد57761 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف راضن عبدهللا ميخائيل57762 امريم اشر 123.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



امريم ايمن سمي  مرزوق57763 103.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم ايهاب فاروق فوزى مسيحه57764 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 ربيع57765
ن
 ربيع بسيون

ن
امريم بسيون 128ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم حسنن حسن السيد57766 129ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن صبيح قطب السيد57767 امريم حسي  59.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم خالد حسن عبدالراضن احمد57768 93.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم خالد مسعد محمود57769 92ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم راىم عياد وديع57770 130ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم زكرى دمحم احمد حامد57771 132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم سمي  عبده نجيب جرجس57772 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم سمي  كميل لمع توفيق57773 104ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

يف عازر سعيد57774 امريم شر 122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم شعبان جباىل عبدالرحمن57775 59ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ى محمود دمحم57776 امريم صيى 130.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ى عبدالرحمن57777 امريم عاشور صيى 24ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم عبدالفتاح عبدهللا دمحم57778 112.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم عبدهللا سيد هاشم57779 87ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم عل محمود عل دمحم57780 77ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم عماد عوض رزق سعد57781 115ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم فايق وديع عبدالقدوس57782 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم محسن حنفن محمود57783 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم دمحم عبدالرحيم دمحم57784 117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم دمحم فتىح حافظ57785 109.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم مصطفن محمود عطيه57786 133ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم مالك سمي  بشاره57787 136ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم نارص معوض عل57788 60ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امريم نبيل محمود حنفن57789 122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عبدالهادى عبدالمقصود57790
ن
امريم هان 121.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 مهنن ونيس57791
ن
امريم هان 106ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ابراهيم عزت ابراهيم57792 100.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ابراهيم دمحم احمد57793 121ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك احمد عبدالمجيد دمحم57794 92.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك اسامه عبدالمنصف عبدالقادر57795 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف عاطف السيد عل57796 املك اشر 111ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف عبدالرؤف دمحم سعد57797 املك اشر 108ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ايسم دمحم عل دمحم57798 96.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ايمن حسن سالم الطوجن57799 36.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك حسنن احمد عل احمد57800 77.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك حماده البىسي محمود دمحم57801 110ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك رضا عبدالحليم عثمان57802 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي57803
املك رضا عبدالكريم مصطفن 134ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك رضا دمحم دمحم57804 106.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك رفاع طه رفاع57805 105ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سامح احمد كمال الدين دمحم57806 129ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سامح السيد احمد57807 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سامح عبدالننى تهاىم57808 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سالمه دمحم عبدالوهاب عامر57809 101.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي57810 املك سيد حامد السيد الزغنى 134.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سيد عبدالمنعم حسن57811 124.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك سيد دمحم السيد عل57812 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



يف عبدالحميد طه57813 املك شر 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك طه عبدالقادر طه عبدالفتاح57814 120.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك عبدالوهاب عصام الدين عل عشماوى57815 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك عزب عبدالموجود عبدالمجيد57816 100.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك عالء فتىح مهران57817 115ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك عل احمد محمود57818 128.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي57819
املك عمرو ابو المجد العوضن 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك فارس رضا عيد57820 38.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك كرم فرج عبدالحليم محجوب57821 98.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك مايكل مكرم فهيم57822 57ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم ابراهيم دمحم السيد57823 105ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم احمد السعيد احمد57824 118.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم سعيد عبدالحكيم57825 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم صابر بيوىم57826 105.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم عبدالعزيز ابراهيم57827 100ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم عماد الدين محمود57828 50ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم دمحم شعبان57829 107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك دمحم محمود عل57830 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك محمود اسماعيل محمود57831 30ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك محمود دمحم يىح57832 85ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك مصطفن حسن حامد57833 122ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ميالد عبده ميخائيل عبده57834 88ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

57835
ن
املك نبيل فوزى يمان 48.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57836  دمحم دمحم حسي 
ن
املك هان 55.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك وائل ماهر دمحم هالل57837 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57838 املك وليد كمال كامل حساني  70ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك وليد ممدوح زىك57839 92ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك ياش مصطفن السيد57840 109.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57841 املك يىح كامل عبدالفتاح حسي  97ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

املك يوسف منشاوي محمود فراج57842 104ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنار جمال انور مصطفن57843 15ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنار سامح دمحم موسي57844 111ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنار صالح فضاىل شيبه احمد57845 54.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنار دمحم علي زيدان57846 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنار مصطفن عل دمحم57847 32.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا احمد رمضان حجاج57848 129.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا احمد فرج احمد57849 48ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف رمضان دمحم57850 امنة هللا اشر 48ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا ايمن مصطفن اسماعيل ابو عامر57851 23ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا خالد محمود غلنىحى57852 71.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا صابر انىس رياض57853 113ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا طه دمحم طه خليل57854 113ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم بدوى ابوالعزم57855 110.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا دمحم عالم رضوان عثمان57856 50.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابسيطه- منة هللا دمحم فتىح دمحم احمد 57857 78.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا مدحت جابر السيد57858 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا مسعد احمد محمود نض الدين57859 68ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنة هللا مصطفن محمود دمحم عزيز57860 47.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 عل حسن57861
ن
امنة هللا هان 104.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف الصباح السيد57862 امنة سيد اشر 61.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



امنه احمد عبدالغنن دمحم57863 99.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنه عبدالعزيز عبده عبدالعزيز بدر57864 133ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنه عبدالكريم محمود دمحم قاسم57865 128.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ابضى- منه عطيه دمحم بدر عبداللطيف 57866 86ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

57867
ن
امنه دمحم حسن ابراهيم البسيون 45ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنه وائل دمحم دمحم حسن57868 98ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنن احمد سيد احمد بدوى57869 90.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنن دمحم صبيح دمحم سليمان57870 106.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ي حامد دمحم57871
امنن مصطفن 106.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امنن نارص فاروق عبدالعزيز57872 131ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف ثابت قديس ابو سيف57873 امهرائيل اشر 29ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امهرائيل امجد نصىح رياض57874 116.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امهرائيل جمال عزيز فخرى عبدالمسيح57875 44.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امهرائيل ساىم ناجح مهنن57876 45ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57877 اىم عماد فتىح حسي  127.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اىم هشام دمحم عبدالمحسن دمحم57878 119ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امىاده عباس سعيد عباس57879 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

امىاده مصطفن دمحم محروس57880 73ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اميا اسحاق ابراهيم زىك بدروس57881 91ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

نا عادل دمحم دمحم ندى57882 امي  64ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

نا مكرم نسيم قنديل57883 امي  69ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اناديه ابراهيم السيد محمود السيد57884 110.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اناديه امي  احمد مندور57885 126.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اناديه جرجس جورى ابراهيم57886 118.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اناديه خالد دمحم محمود57887 126ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اناديه محمود عبدالمعطي دمحم57888 88ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

57889
ن
اناردين صمويل نصيف سلوان 27.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 فهىم57890
 
اناردين مرزق صدق 47.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انانىس ايمن بينن حبيب57891 65.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انانىس ايمن سيد موس السيد57892 103ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى ابراهيم عبدالرحيم دمحم57893 81ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى ايمن هاشم فرج57894 60ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ى مليىحى57895 اندى خالد صيى 93ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى سيد دمحم محمود57896 24.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى عادل شفيق هابيل57897 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى دمحم احمد الحل57898 103ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى دمحم سعيد دمحم اسماعيل57899 124ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن صالح57900 اندى دمحم عمر حسني  132.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى دمحم نبيل عبدالحميد57901 136ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى محمود اسماعيل راوي شمروخ57902 24ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اندى ياش سيد دمحم ابراهيم57903 70ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 سمي  الجوهرى حسن57904
 
ن شوق انرمي  107.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انشين عالء احمد يوسف57905 68.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انسمه احمد اسماعيل احمد57906 99.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انغم ايمن دمحم ابويكر57907 !VALUE#ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انور رمضان السيد انور57908 88ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انور عبدهللا عبدالبصي  عبدهللا57909 97.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انور نشات حرنى امي 57910 125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انوران عاطف دمحم جاد هللا57911 101ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انورهان رضا دمحم بدر57912 97ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



وك57913 انورهان رمضان فتىح ميى 108.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انورهان فؤاد يوسف عزوز57914 115.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انورهان محمود فرج محمود فرج57915 71.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

انورهان مصطفن ابراهيم مصطفن57916 126.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57917 انورين جرجس نيازى راتب بنيامي  99.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف عبدالحميد عبدالجواد57918 انيجار اشر 63.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر السيد دمحم الزنفل57919 124ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر سعيد دمحم ابراهيم57920 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر عيد حامد عل سيف النض57921 73ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر مجدى دمحم احمد عبدهللا57922 132ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر دمحم جوهر مرسي57923 91.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر دمحم رزق ابوزيد57924 !VALUE#ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهاجر محمود عبدالحكيم عبدالجواد السيد57925 117.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهايا دمحم احمد عبدالحميد57926 119.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهايدى اسامة سمي  فهىم57927 111.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهايدى سامح فوزى فصيح57928 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهايدى عجاينى ميخائيل سليمان57929 11.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهبه وائل ماهر زاخر57930 125ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهدى ابراهيم دمحم عبدالرحمن57931 106ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهدى دمحم عبدالستار طه57932 130ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهدير ياش بحر عبدالمقصود57933 83ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهنا احمد السيد دمحم نصيف57934 66ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ى عبدالواحد57935 اهنا احمد صيى 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف فرحات مرزوق57936 اهنا اشر 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 دمحم57937
 
اهنا ايهاب صفوت شوق 95ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهنا تامر ابراهيم كمال57938 114.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57939 اهنا سيد عل السيد حساني  107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 دمحم57940
ن
اهنا صالح دمحم عبدالشاق 80.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن57941 اهنا عمرو ابراهيم حسي  117ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

 احمد57942
 
اهنا كريم دسوق 123ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهند خالد عالم جاش عبدالقادر57943 61ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اهند عمرى احمد عامر57944 89ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا ابراهيم احمد احمد57945 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا احمد حسيب حلىم57946 64ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا احمد عبدهللا احمد حله57947 121ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا احمد فتىح دمحم المهدى57948 107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا سيد فرج احمد علي57949 98.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا عصام عبدالمجيد محروس57950 107ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا عل عمر عل السيد57951 100.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا دمحم عبدالفتاح نبوى دمحم57952 112ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايارا دمحم غازى عبدالحفيظ عبدالحليم57953 104.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن عماد حمدى ممدوح57954 اياسمي  79ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن عمرو عل دمحم عل57955 اياسمي  21.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن ابو الفتوح57956 ن فتىحي امي  اياسمي  118ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن دمحم انور ابراهيم احمد57957 اياسمي  122.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن مدحت عبدالجواد بيوىم57958 اياسمي  129ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ن مصطفن دمحم سعيد دمحم دمحم57959 اياسمي  113.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايوانا اسامه نصىح رياض57960 114ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايوستينا عزت ابراهيم يوسف57961 57ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

يال57962 ايوستينا عزت محروص من  غيى 61ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى



ايوستينا فيكتور جمال زىكي عبدالمالك57963 124.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايوستينا وائل حارس توفيق57964 82ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ايوستينا يوسف لظىم ابراهيم عبدالمسيح57965 80ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ااشاء دمحم السيد عبدالرؤوف قطب57966 128.5ميت نما ع مغرب شيى

ااشاء محمود مغاورى السيد57967 97.5ميت نما ع مغرب شيى

ن57968 ااسماء حسن شحات حسي  120.5ميت نما ع مغرب شيى

ااسماء دمحم اسماعيل عطيه57969 76ميت نما ع مغرب شيى

ي57970
ااالء دمحم رفعت مصطفن 76ميت نما ع مغرب شيى

ااالء منصور دمحم سيد57971 38ميت نما ع مغرب شيى

االهام شفيق ابراهيم عبدالقادر57972 108.5ميت نما ع مغرب شيى

اامنيه جمعه جمعه حسن57973 48ميت نما ع مغرب شيى

اامينه احمد حسن احمد57974 101.5ميت نما ع مغرب شيى

اايرينن كمال مسعود واصف سعيد57975 111.5ميت نما ع مغرب شيى

اايمان عماد عبده عبدالعزيز بدر57976 65ميت نما ع مغرب شيى

اايمان مجدي السيد غنيم مقدام57977 38.5ميت نما ع مغرب شيى

اايمان دمحم دمحم بيوىمي عمر57978 112.5ميت نما ع مغرب شيى

اايمان محمود عل نفادى57979 !VALUE#ميت نما ع مغرب شيى

اايه السيد متوىل موس57980 38.5ميت نما ع مغرب شيى

اايه سيد احمد احمد57981 100.5ميت نما ع مغرب شيى

اايه فرج احمد فرج احمد57982 120ميت نما ع مغرب شيى

ابسمله رضا عبدالوهاب الشافع57983 117ميت نما ع مغرب شيى

ابسمله دمحم ابراهيم عل57984 107.5ميت نما ع مغرب شيى

ابسمله دمحم عبدالعزيز ابراهيم57985 49.5ميت نما ع مغرب شيى

ي اسماعيل57986
اتف  تامر احمد حسنن 124ميت نما ع مغرب شيى

اجنات حنفن حنفن ابراهيم السهيل57987 124ميت نما ع مغرب شيى

ي57988 اجنه بكر محمود عبدالننى 73.5ميت نما ع مغرب شيى

ن البشاري57989 اجنه رمضان فاضل حسي  117.5ميت نما ع مغرب شيى

ي57990
ي صالح محمود عبدالغنن

اجنه مصطفن 125.5ميت نما ع مغرب شيى

اجنن اسامه عبدالعليم عبدالغفار57991 117.5ميت نما ع مغرب شيى

اجنن حازم سعيد رضوان57992 115ميت نما ع مغرب شيى

 يحن  ابراهيم سعيد57993
اجنن 115ميت نما ع مغرب شيى

ي57994 احبيبه احمد عطية ابو العال خفاجى 109ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه احمد فتىحي عبدالباسط57995 108.5ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه امي  فاروق عبدالمقصود عيد57996 100ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه سيد عبداللطيف عبدالغنن57997 53ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه عصام فتىح سليمان57998 104.5ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه عمر فتىح كمال57999 56ميت نما ع مغرب شيى

ى جابر58000 احبيبه دمحم خي  102.5ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه دمحم دمحم عبدالجواد58001 117.5ميت نما ع مغرب شيى

 بيوىم عل58002
ن
احبيبه هان 111ميت نما ع مغرب شيى

احبيبه ياش علي دمحم نور الدين58003 83.5ميت نما ع مغرب شيى

ن دمحم كامل عبدربه58004 احني  104ميت نما ع مغرب شيى

ن ياش احمد محمود58005 احني  52ميت نما ع مغرب شيى

اخديجه السيد رجب دمحم58006 83.5ميت نما ع مغرب شيى

اخلود مصطفن دمحم مصطفن58007 120.5ميت نما ع مغرب شيى

اداليا محمود فراج عبدالجليل دمحم58008 116ميت نما ع مغرب شيى

ن58009 ادعاء سعيد صالح حسي  109.5ميت نما ع مغرب شيى

ادنيا دمحم حسن عل58010 104ميت نما ع مغرب شيى

ي محمود عامر58011 ارحمه احمد عبدالننى 22.5ميت نما ع مغرب شيى

ارحمه ايمن ربيع دمحم ابراهيم58012 102ميت نما ع مغرب شيى



ارحمه سيد محمود سيد58013 121ميت نما ع مغرب شيى

ارحمه عبدالرشيد دمحم عبدالرشيد58014 137ميت نما ع مغرب شيى

ارحمه دمحم سيد موسي سالمه58015 91ميت نما ع مغرب شيى

ارحمه دمحم كامل مصطفن58016 58ميت نما ع مغرب شيى

ن عبدالمنعم58017 ارحمه هشام حسي  101.5ميت نما ع مغرب شيى

ن58018 ي حسن حساني  ارضوى دمحم خي  17.5ميت نما ع مغرب شيى

ارنا مجدى شعبان ابو المجد58019 119.5ميت نما ع مغرب شيى

اروان ابراهيم ابو شيع احمد حسن58020 127ميت نما ع مغرب شيى

اروان عمرو ابراهيم لبيب58021 20ميت نما ع مغرب شيى

اروان دمحم محمود دمحم عبدالفتاح58022 60ميت نما ع مغرب شيى

ي دمحم سيد علي58023 اروقيه خي  112ميت نما ع مغرب شيى

ن حسن58024 اريناد دمحم حسي  113.5ميت نما ع مغرب شيى

ف عل مصطفن58025 اريهام اشر 97ميت نما ع مغرب شيى

ي السيد58026
اساره السيد ممدوح عبدالغنن 114.5ميت نما ع مغرب شيى

ي كمال58027
اساره خالد مصطفن 111ميت نما ع مغرب شيى

اسلىم سعيد دمحم عثمان حجاج58028 64ميت نما ع مغرب شيى

اسلىم عاطف عابدين دمحم السيد58029 118.5ميت نما ع مغرب شيى

اسلىم محمود دمحم مدبوىلي58030 54.5ميت نما ع مغرب شيى

اسلىم مصطفن دمحم علي58031 135ميت نما ع مغرب شيى

اسما مني  توفيق مسيل58032 23ميت نما ع مغرب شيى

اسما وحيد عبدالعزيز ابراهيم58033 24.5ميت نما ع مغرب شيى

اسماح صابر غريب علي حسن58034 119ميت نما ع مغرب شيى

اسندس فرج عبدالمنعم فرج عمر58035 62ميت نما ع مغرب شيى

اسهي  سعيد دمحم عبدالواحد عمر58036 115ميت نما ع مغرب شيى

وق دمحم علي سالمه دمحم58037 اشر 88ميت نما ع مغرب شيى

ي احمد احمد جابر58038 اشمس صيى 122.5ميت نما ع مغرب شيى

اشمس دمحم علي سالمه دمحم58039 97.5ميت نما ع مغرب شيى

اشهد ابوعوف عبدالراضن عبدالغفار58040 75ميت نما ع مغرب شيى

اشهد حسن عبدالحليم عبدالمقصود عبدالرازق58041 57ميت نما ع مغرب شيى

اشهد سلطان فؤاد سلطان58042 128.5ميت نما ع مغرب شيى

اشهد هيثم رجب فتوح58043 65ميت نما ع مغرب شيى

اشيماء جمعه اسماعيل دمحم58044 106.5ميت نما ع مغرب شيى

ي عبدالمنعم حسن النقلي58045
اصباح عبدالغنن 38ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه ابراهيم سيد حامد58046 111.5ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه ابراهيم دمحم اسماعيل58047 112ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه الزهراء احمد عل ابراهيم58048 134.5ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه سيد خلف سليم58049 84.5ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه سيد مراد يوسف58050 80ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه دمحم صالح ابو شيع مرسي58051 57.5ميت نما ع مغرب شيى

افاطمه دمحم علي عواد جعفر58052 51.5ميت نما ع مغرب شيى

افرح عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز58053 96.5ميت نما ع مغرب شيى

افرح عبدالهادى عبدالستار58054 128ميت نما ع مغرب شيى

افرح دمحم عطيه ابو العال خفاجى58055 129ميت نما ع مغرب شيى

افرح دمحم محمود دمحم58056 93.5ميت نما ع مغرب شيى

افرح وليد ابو الفتوح السيد58057 64.5ميت نما ع مغرب شيى

58058
 
اكريمه جمال دمحم شوق 108.5ميت نما ع مغرب شيى

اكريمه صالح عبدالمنعم ريان58059 128.5ميت نما ع مغرب شيى

القاء ايمن دمحم منصور الديب58060 46ميت نما ع مغرب شيى

امارتينا رفعت زاهر عزيز خلة58061 75.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم الراعي58062 34.5ميت نما ع مغرب شيى



امريم ابراهيم فتىح ابراهيم58063 103.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم احمد دمحم عل58064 103.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم طه كمال شحاته هاشم58065 45.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم دمحم ابراهيم عل58066 121.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم دمحم اسماعيل صالح58067 30.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم دمحم سعيد دمحم58068 87ميت نما ع مغرب شيى

امريم دمحم دمحم يونس شعراوي58069 44.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم محمود حنفن دمحم58070 43.5ميت نما ع مغرب شيى

58071
 
امريم محمود دمحم شوق 133.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم مصطفن دمحم عبدهللا58072 74.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم نادى عبدالمنعم فرج58073 95ميت نما ع مغرب شيى

امريم هيثم عواد فايز58074 122.5ميت نما ع مغرب شيى

امريم وائل دمحم سعد58075 116.5ميت نما ع مغرب شيى

يف58076 املك احمد دمحم عبدالرازق شر 115.5ميت نما ع مغرب شيى

املك صبىح دمحم سيد جنديه58077 132ميت نما ع مغرب شيى

املك كريم دمحم دمحم عل58078 99ميت نما ع مغرب شيى

املك محسن مهنن عل58079 134ميت نما ع مغرب شيى

املك دمحم فهىمي دمحم58080 72ميت نما ع مغرب شيى

املك محمود حلىمي ابراهيم ابراهيم58081 69.5ميت نما ع مغرب شيى

املك مصطفن دمحم عبدالحافظ58082 57ميت نما ع مغرب شيى

 علي دمحم غزال58083
ن ف حسي  امنة هللا اشر 93.5ميت نما ع مغرب شيى

امنة هللا خالد توفيق مسيل حسن عامر58084 123.5ميت نما ع مغرب شيى

امنة هللا خالد عطا موس58085 126ميت نما ع مغرب شيى

امنة هللا عبدهللا سعد محمود صقر58086 93ميت نما ع مغرب شيى

امنة هللا دمحم ابو العال سليمان58087 56ميت نما ع مغرب شيى

امنة هللا دمحم يىح دمحم58088 92.5ميت نما ع مغرب شيى

امنه ابو النض ابراهيم عبدالقادر58089 131ميت نما ع مغرب شيى

امنه احمد عبدالهادى عواض58090 129.5ميت نما ع مغرب شيى

امنه حمدى حامد محمود58091 112ميت نما ع مغرب شيى

امنه محمود دمحم عل58092 106ميت نما ع مغرب شيى

امنن محمود حمدى محمود58093 56.5ميت نما ع مغرب شيى

امنن مسعد اسماعيل عبدالمنعم عيد58094 16.5ميت نما ع مغرب شيى

اىم كمال خليل ابراهيم58095 96ميت نما ع مغرب شيى

اىم نارص فوزى دمحم58096 87.5ميت نما ع مغرب شيى

فت عالء المتوىلي المتوىلي البسه58097 امي  107ميت نما ع مغرب شيى

اندى شكرى دمحم مصطفن58098 96ميت نما ع مغرب شيى

اندى عماد عل عل سودان58099 15ميت نما ع مغرب شيى

اندى دمحم محمود دمحم58100 124ميت نما ع مغرب شيى

اندى مصطفن خميس مصطفن58101 92ميت نما ع مغرب شيى

اندى مصطفن سيد عبدالوهاب58102 126ميت نما ع مغرب شيى

اندى وائل صابر عليوه58103 126.5ميت نما ع مغرب شيى

انور حسن سيد حسن58104 122ميت نما ع مغرب شيى

انورا ايهاب دمحم محمود عبدالرحمن58105 110.5ميت نما ع مغرب شيى

انورا عماد فكري ابراهيم58106 98.5ميت نما ع مغرب شيى

انوران عبدالجليل دمحم دمحم58107 79.5ميت نما ع مغرب شيى

انوران عالء نور السالم عبدربه58108 102.5ميت نما ع مغرب شيى

انورهان جمال سعيد سالم58109 98.5ميت نما ع مغرب شيى

اهاجر حسن عبدالمنعم ريان58110 125.5ميت نما ع مغرب شيى

اهاجر رجب صالح عبدالغنن58111 92.5ميت نما ع مغرب شيى

اهاله عصام عبدالرحمن دمحم58112 34.5ميت نما ع مغرب شيى



اهدى دمحم بركات عل58113 30ميت نما ع مغرب شيى

ي دمحم عبدالرحمن58114 اهنا ياش شلنى 75ميت نما ع مغرب شيى

ايارا صالح سيد سليمان58115 112.5ميت نما ع مغرب شيى

 سيد اسماعيل58116
ن
ايارا هان 84.5ميت نما ع مغرب شيى

ن ابراهيم زينهم دمحم58117 اياسمي  23ميت نما ع مغرب شيى

ن فتىحي فطيم ياقوت عبداللطيف58118 اياسمي  36.5ميت نما ع مغرب شيى

ن دمحم ابو الفتوح عل58119 اياسمي  16ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم احمد ابراهيم عبدالمنعم58120 106.5ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم احمد ابراهيم عل58121 22.5ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم دمحم دمحم سيد58122 77.5ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم محمود ابراهيم حموده عل58123 19.5ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم مصطفن خضن ابراهيم58124 7.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد ايهاب عبدهللا دمحم58125 3.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد جمال كمال سيد58126 35.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد حامد صبىح حامد58127 27.5ميت نما ع مغرب شيى

58128
ن
ن دمحم قرن ااحمد حسي  15ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد سالمه رمضان سالمه58129 63.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد سمي  ابوشيع عل58130 5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد سيد فؤاد سيد58131 88.5ميت نما ع مغرب شيى

يف دمحم حنفن58132 ااحمد شر 101.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد عاطف دمحم محمود58133 18.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد عبدالمطلب ابراهيم ابراهيم58134 16ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد عصام صقر ابو الفتوح58135 58.5ميت نما ع مغرب شيى

ن عمر58136 ااحمد عل حسي  80.5ميت نما ع مغرب شيى

ي دمحم نصار58137
ااحمد فايز الجيوسر 61.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد مجدى سيد عوض عطا58138 88.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد نض عبدالمنصف محمود علي58139 45ميت نما ع مغرب شيى

 دمحم عبدالفتاح58140
ن
ااحمد هان 65.5ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد ياش زينهم رياض58141 61.5ميت نما ع مغرب شيى

اادهم احمد عبدالحميد عبدالسالم ابراهيم58142 114ميت نما ع مغرب شيى

اادهم السيد السيد دمحم58143 49ميت نما ع مغرب شيى

اادهم رافت سيد عبدالرحمن58144 21ميت نما ع مغرب شيى

اادهم دمحم مهدي ابراهيم رمضان58145 15ميت نما ع مغرب شيى

ااسامه سالم حسن دمحم58146 113ميت نما ع مغرب شيى

ااسالم حسن مسعود حسن ابودنيا58147 121.5ميت نما ع مغرب شيى

ااسالم حمدى السيد سليمان58148 28.5ميت نما ع مغرب شيى

اامي  احمد غريب السيد58149 93ميت نما ع مغرب شيى

اامي  مجدى عثمان ابراهيم58150 41ميت نما ع مغرب شيى

اانور دمحم انور حسن دمحم58151 32ميت نما ع مغرب شيى

اانور دمحم انور عبدالفتاح58152 107.5ميت نما ع مغرب شيى

ابدر احمد سعيد عبدالحفيظ58153 64.5ميت نما ع مغرب شيى

ن 58154 ابسيطه- جابر عماد جابر حسي  71.5ميت نما ع مغرب شيى

ن عبدالخالق58155 اجمال دمحم حسي  6.5ميت نما ع مغرب شيى

 دمحم فهىم محمود58156
 
احازم دمحم شوق 71ميت نما ع مغرب شيى

احسام حسن السيد مصطفن58157 36.5ميت نما ع مغرب شيى

احسن ابو عوف عبدالراضن عبدالغفار58158 85ميت نما ع مغرب شيى

احسن الحسينن رجب ابراهيم58159 71ميت نما ع مغرب شيى

يف حسن دمحم58160 احسن شر 109.5ميت نما ع مغرب شيى

احسن عبدالحليم حسن عبدالحليم جابر58161 71ميت نما ع مغرب شيى

احمد محمود عبدالمنعم ريان58162 76.5ميت نما ع مغرب شيى



ارفعت جابر رفعت علي58163 52ميت نما ع مغرب شيى

ن رمضان نجم خضن58164 ارمضان حسي  69.5ميت نما ع مغرب شيى

ارمضان عل عبدهللا عل58165 48ميت نما ع مغرب شيى

ازياد ابراهيم خليل ابراهيم58166 77.5ميت نما ع مغرب شيى

ي دمحم عجىمي جاد58167
ازياد حنفن 103ميت نما ع مغرب شيى

ازياد خالد دمحم هاشم دمحم58168 89.5ميت نما ع مغرب شيى

ازياد دمحم عبدالستار حسن58169 98ميت نما ع مغرب شيى

ازياد دمحم دمحم محمود58170 63ميت نما ع مغرب شيى

ازياد دمحم مسعود رمضان58171 90.5ميت نما ع مغرب شيى

ازياد مسعد محمود عباس البشاري58172 80.5ميت نما ع مغرب شيى

اسعد معاذ الهادى دمحم58173 45ميت نما ع مغرب شيى

اسعيد مسعد عبدالرازق سيد خطاب58174 6.5ميت نما ع مغرب شيى

اسالمه ابوشيع سيد ابراهيم58175 25.5ميت نما ع مغرب شيى

ي ابراهيم نصار58176
اسلطان دمحم حسنن 43ميت نما ع مغرب شيى

ه58177 اسلمان سيد احمد السيد صيى 115ميت نما ع مغرب شيى

يف سليم فرغل58178 اسليم شر 102ميت نما ع مغرب شيى

اسيد دمحم حسن حامد58179 41ميت نما ع مغرب شيى

اسيد نارص سيد دمحم58180 91.5ميت نما ع مغرب شيى

اسيف الدين ايمن عل مصطفن58181 83ميت نما ع مغرب شيى

اسيف الدين دمحم فوزي سيد مرسي58182 39ميت نما ع مغرب شيى

اسيف الدين وائل سعيد احمد58183 124.5ميت نما ع مغرب شيى

 عمر58184
 
اسيف صالح سليم دسوق 124ميت نما ع مغرب شيى

اسيف دمحم فتىح سعد الصاوى58185 107ميت نما ع مغرب شيى

يف عبدالحميد دمحم عبدالحميد احمد58186 اشر 125.5ميت نما ع مغرب شيى

اصبىح دمحم صبىحي دمحم عامر58187 50.5ميت نما ع مغرب شيى

اصقر تامر صقر ابو الفتوح58188 80ميت نما ع مغرب شيى

اصالح عواض صالح عواض58189 43.5ميت نما ع مغرب شيى

اطارق كامل عبدهللا فوده58190 84ميت نما ع مغرب شيى

اطارق دمحم عبدالطيف دمحم سعيد58191 46ميت نما ع مغرب شيى

اطه مصطفن عل احمد58192 32ميت نما ع مغرب شيى

اعادل دمحم عادل عبدالمجيد58193 60.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبادة عبدهللا محمود حسن علي58194 56.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالحليم دمحم عبدالحليم دمحم58195 50ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن خالد عبدالعال عبدالحليم58196 31ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن سيد فتىح دمحم58197 32.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن سيد مني  دمحم سالم58198 38.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم عبدالمنعم ابو السعود اسماعيل58199 81ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم نض علي جابر58200 20.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن مسعد حسن عبدالمنعم58201 37ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالرحمن نارص حسن عثمان حفناوي58202 2ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالعزيز ايمن عبدالعزيز عبدهللا58203 131.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالعزيز محمود عبدالعزيز عل58204 88ميت نما ع مغرب شيى

اعبداللطيف سيد عبداللطيف عبدالغنن58205 61.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدهللا اسامه ضيف السيد58206 105.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدهللا حسام شعبان نظي  سليمان58207 64ميت نما ع مغرب شيى

ن زىك58208 يف حسي  اعبدهللا شر 95.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدهللا عبدالخالق فاروق عبدالخالق58209 57.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدهللا عالء المتوىلي المتوىلي البسه58210 83.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدهللا مسعد سعيد فتىح58211 64.5ميت نما ع مغرب شيى

اعبدالنارص ربيع خضن احمد58212 77.5ميت نما ع مغرب شيى



اعل جمال علي علي سودان58213 89ميت نما ع مغرب شيى

اعل دمحم علي علي عبدالرحيم58214 71ميت نما ع مغرب شيى

ي58215
ف احمد دمحم عفيفن اعمار اشر 84ميت نما ع مغرب شيى

اعمار محمود احمد عل58216 57ميت نما ع مغرب شيى

 احمد58217
ن
اعمار محمود عبدالشاق 62ميت نما ع مغرب شيى

اعمر احمد فاروق محمود58218 58ميت نما ع مغرب شيى

اعمر عبدالعظيم عبدالعظيم علي58219 93.5ميت نما ع مغرب شيى

اعمر عبدالمحسن عبدالمرضن سيد58220 129ميت نما ع مغرب شيى

اعمر عصام فاروق جمعة58221 124ميت نما ع مغرب شيى

اعمر فؤاد دمحم يونس58222 78.5ميت نما ع مغرب شيى

اعمر دمحم جمعه احمد58223 56.5ميت نما ع مغرب شيى

اعمر محمود احمد عل58224 76.5ميت نما ع مغرب شيى

اعمرو خالد صالح دمحم58225 82ميت نما ع مغرب شيى

ابسيطه- عمرو مصطفن دمحم عبدالحافظ 58226 81.5ميت نما ع مغرب شيى

اعيد احمد عيد عبدالهادى58227 84ميت نما ع مغرب شيى

افؤاد احمد فؤاد عبدالعزيز58228 120.5ميت نما ع مغرب شيى

افتىحي عمرو فتىحي ابراهيم عبده58229 122ميت نما ع مغرب شيى

اكريم حمدي مسعد عبدالحميد58230 101.5ميت نما ع مغرب شيى

اكريم صابر عاشور عبدالفتاح58231 75.5ميت نما ع مغرب شيى

اكريم دمحم عبدالمنعم عبدالفتاح58232 63.5ميت نما ع مغرب شيى

اكمال سيد كمال سيد58233 36.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم ابراهيم دمحم فهىمي دمحم58234 61.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم ابو الحديد السيد ابو الحديد58235 59ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم احمد عبدالرحيم رجب58236 47.5ميت نما ع مغرب شيى

ن خليل58237 ادمحم احمد عبده حسي  120.5ميت نما ع مغرب شيى

ن58238 ادمحم احمد دمحم حسي  82.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم اسماعيل فتىحي اسماعيل دمحم58239 42ميت نما ع مغرب شيى

ف عيد جمعه58240 ادمحم اشر 72.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم جمال السيد سالم58241 102.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم جمال امام دمحم58242 55ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم جمال فضل دمحم58243 69.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم خالد دمحم دمحم عمارة58244 56ميت نما ع مغرب شيى

ابسيطه- دمحم ربيع عبدالمعطي عبدالعزيز الشافعي 58245 93.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم رمضان ابو شيع علي احمد58246 80.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم زىك رضا زىك58247 71.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم سعد عبدالفتاح سعد58248 75ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم سيد سعد سيد دمحم58249 101.5ميت نما ع مغرب شيى

ي58250  عبدالننى
ن يف عبدالموىلي حسني 

ادمحم شر 130.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم شعبان دمحم سالم58251 80.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم شعراوي ابراهيم علي حسن58252 69.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم صالح دمحم حسن موسي58253 67ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم طارق عيد دمحم عبدهللا58254 !VALUE#ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عادل غريب السيد58255 102ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عادل محمود عبدالفضيل58256 47.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عبدالمحسن عبدالمرضن سيد58257 132ميت نما ع مغرب شيى

ي فريد كامل الشاذىلي58258 ادمحم عبدالننى 57.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عبده شعبان احمد58259 34.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عزام حسن ثابت58260 130ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم دمحم فتىح دمحم58261 37.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم محمود ابراهيم محمود58262 133.5ميت نما ع مغرب شيى



ادمحم محمود بدوي عبدالرحمن58263 65.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم مسعد دمحم عبدالوهاب58264 30.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم منصور سيد فرج58265 59ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم نارص جابر ابو شيع58266 33ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم وائل دمحم احمد البنا58267 101.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم وائل دمحم محمود58268 112.5ميت نما ع مغرب شيى

ن58269 امحمود ابو الحديد السيد ابو الحديد ابو حسي  54ميت نما ع مغرب شيى

امحمود احمد ابراهيم محمود58270 31.5ميت نما ع مغرب شيى

امحمود بيوىم عبده محمود58271 43ميت نما ع مغرب شيى

امحمود حنفن سيد اسماعيل58272 34.5ميت نما ع مغرب شيى

امحمود سالم سعيد عبدهللا سالم58273 72ميت نما ع مغرب شيى

امحمود سواح عبدالرجال دمحم58274 100.5ميت نما ع مغرب شيى

امحمود سيد صيام دمحم58275 103.5ميت نما ع مغرب شيى

يف عبدهللا محروس محمود58276 امحمود شر 69.5ميت نما ع مغرب شيى

امحمود دمحم محمود سيد عبدالهادي58277 47ميت نما ع مغرب شيى

امحمود يىحي فاروق يىحي حامد58278 63ميت نما ع مغرب شيى

امروان عل عبدالحميد عل سالم58279 96ميت نما ع مغرب شيى

امروان دمحم رشاد فرج زايد58280 112ميت نما ع مغرب شيى

 احمد علي السيد يس58281
امصطفن 87.5ميت نما ع مغرب شيى

امصطفن ساىم دمحم محمود58282 18ميت نما ع مغرب شيى

امصطفن طارق احمد عيد احمد58283 61.5ميت نما ع مغرب شيى

امصطفن عبدالعال عبدالحميد غبدالكريم58284 57ميت نما ع مغرب شيى

امصطفن دمحم امبانى السيد58285 45ميت نما ع مغرب شيى

امصطفن محمود عبدالوهاب دمحم58286 77.5ميت نما ع مغرب شيى

ن رمضان عبدالطيف احمد58287 امعي  75ميت نما ع مغرب شيى

اممدوح حسن ممدوح احمد الراعي58288 49ميت نما ع مغرب شيى

ي حسن السيد58289
ن
امهند هان 115.5ميت نما ع مغرب شيى

اف احمد المغاورى58290 انور اشر 92ميت نما ع مغرب شيى

يد عبدالمقصود زغلول58291 ن انور رمضان ابو الي  94ميت نما ع مغرب شيى

اهشام محمود رمضان دمحم58292 51ميت نما ع مغرب شيى

اوهنى حماده وهنى عبدالمجيد58293 17.5ميت نما ع مغرب شيى

ن احمد صالح احمد الحنفن58294 اياسي  32.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف احمد ابواالشار السيد58295 121.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف احمد توفيق دمحم عبدالمجيد58296 62.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف احمد عثمان صابر عثمان58297 41.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف احمد فتىحي دمحم عامر58298 66ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف احمد هالل دمحم58299 8ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف ايمن فهىم عبداللطيف58300 49.5ميت نما ع مغرب شيى

ي عطية58301
 
ايوسف بدوي ابراهيم الدسوق 90ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف خالد دمحم محمود البنا58302 30ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف رضا صالح ابوشيع يعقوب58303 2ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف سيد دمحم عبدالرحيم58304 40.5ميت نما ع مغرب شيى

يف فاروق ذىك58305 ايوسف شر 97.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف عبدالننى عباس منصور عيد58306 !VALUE#ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف فرج مصطفن فرج58307 52ميت نما ع مغرب شيى

قاوي58308 ايوسف كمال دمحم زين العابدين الشر 72ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف دمحم عيسوى جاد هللا58309 67.5ميت نما ع مغرب شيى

ي موسي عطا58310
ايوسف دمحم لطفن 66ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف دمحم مصطفن دمحم58311 112ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف مصطفن عفيفن مغاورى58312 99ميت نما ع مغرب شيى



ي دمحم عبدالرحمن58313 ي شلنى
ن
ايوسف هان 118ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف وليد السيد عل58314 111.5ميت نما ع مغرب شيى

اامال عمرو دمحم عبدالخالق محمود58315 98.5مض الخاصةغرب شيى

اايه طارق مسعد عبدالقادر58316 119مض الخاصةغرب شيى

يف خميس دمحم58318 ابسمله شر 128مض الخاصةغرب شيى

ابلسم حسن سعيد حسن58319 115مض الخاصةغرب شيى

58320
ن
اتقوى عادل حسن محمود مدن 117.5مض الخاصةغرب شيى

اجنه اسالم دمحم شاج الدين شعيب عل58321 92مض الخاصةغرب شيى

ف فتح هللا عثمان العقباوى58323 اجنن اشر 115مض الخاصةغرب شيى

ي شعلة58324
 
اجنن رجب معوض دسوق 114.5مض الخاصةغرب شيى

اجودى صالح الدين ابراهيم محمود ابراهيم58326 124مض الخاصةغرب شيى

احبيبه فيصل سعيد ابراهيم علي عمارة58328 112.5مض الخاصةغرب شيى

احبيبه يوسف عاشور دمحم عبدالعال58329 103.5مض الخاصةغرب شيى

ن دمحم احمد دمحمعبدالاله58330 احني  137.5مض الخاصةغرب شيى

ي58331
ن
ي عنان

اروضه حسن مرتىصن 135مض الخاصةغرب شيى

اريوان هشام كمال حلىم دمحم58332 112مض الخاصةغرب شيى

ازينب ابراهيم رجب سويلم الموجى58333 129مض الخاصةغرب شيى

ف احمد المهدى دمحم58334 اسلىم اشر 131مض الخاصةغرب شيى

اسلىم الهوارى عبدالفتاح دمحم الطاهر بكرى58335 125.5مض الخاصةغرب شيى

اسلىم عالء سعيد عبدالعزيز ابو سالم58336 120.5مض الخاصةغرب شيى

اسما دمحم احمد شعبان حافظ58337 123مض الخاصةغرب شيى

اسما دمحم فؤاد ابراهيم58338 132مض الخاصةغرب شيى

اشهد عمرو عبدالرازق عبدالمجيد احمد58340 133.5مض الخاصةغرب شيى

اشهد محمود السيد علي خالف58341 95مض الخاصةغرب شيى

ي58342
ن
اعلياء محرم عالء الدين عويس القرن 113.5مض الخاصةغرب شيى

 عبدالمالك موس يوسف58343
ن
ينا هان افي  95مض الخاصةغرب شيى

ى سيد مدبوىل احمد سليمان58344 ن اكين 113.5مض الخاصةغرب شيى

امرام خالد عزت فهىم عشوش58346 134مض الخاصةغرب شيى

امريم ابراهيم سالم ابراهيم ابراهيم58347 124مض الخاصةغرب شيى

املك جمال احمد اسماعيل عل58348 128مض الخاصةغرب شيى

املك عماد يىحي فرج ابراهيم58350 86.5مض الخاصةغرب شيى

املك دمحم سيد احمد سيد58351 134.5مض الخاصةغرب شيى

املك هشام لطفن طلبة58352 136.5مض الخاصةغرب شيى

ى دمحم فكرى دمحم توفيق احمد58356 انور احمد صيى 134.5مض الخاصةغرب شيى

اهاجر احمد رجب عزب ابراهيم58358 116.5مض الخاصةغرب شيى

اهاجر عصام عبدالحميد السيد دمحم58359 125.5مض الخاصةغرب شيى

ايارا دمحم سيد دمحم موس58360 131.5مض الخاصةغرب شيى

اابراهيم محمود حسنن عل مىك58362 115.5مض الخاصةغرب شيى

ااحمد ابراهيم عبدالهادي ابراهيم58363 128مض الخاصةغرب شيى

ااحمد اسامة احمد دمحم البه58364 121مض الخاصةغرب شيى

ااحمد خالد احمد دمحم ابراهيم58365 127مض الخاصةغرب شيى

ااحمد وليد احمد موسي احمد58366 133.5مض الخاصةغرب شيى

ي عبده احمد ابراهيم58367
اادم مصطفن 131.5مض الخاصةغرب شيى

اادهم دمحم عباس حمزه58368 121.5مض الخاصةغرب شيى

ااسماعيل احمد رجب عزب ابراهيم58370 120مض الخاصةغرب شيى

ف ايمن دمحم اسعد58371 ااشر 109مض الخاصةغرب شيى

االسيد عالء عبدالعال السيد احمد58372 78.5مض الخاصةغرب شيى

ي58373
ااياد طارق انور عبدالعزيز مصطفن 124مض الخاصةغرب شيى

ااياد عبدالمجيد عبدالسالم عبدالمجيد محمود58374 125مض الخاصةغرب شيى

ن58375 ااياد دمحم صابر احمد حسي  118مض الخاصةغرب شيى



ن58376 احاتم دمحم عل حسي  110مض الخاصةغرب شيى

ن عبدهللا السيد58378 ن دمحم حسي  احسي  70.5مض الخاصةغرب شيى

ن58379 ازياد احمد دمحم صالح ياسي  127.5مض الخاصةغرب شيى

ق58381 ن ازياد سعد ابراهيم عبدالعزيز بعي  121مض الخاصةغرب شيى

ازياد عمرو السيد علي السيد58382 111مض الخاصةغرب شيى

اسعد دمحم جمعه سعد ابراهيم58383 112.5مض الخاصةغرب شيى

اسيف عبدالعليم صالح عبدالعليم اباظة58387 105مض الخاصةغرب شيى

اصالح الدين طارق يوسف دمحم58388 39مض الخاصةغرب شيى

اصالح حسن صالح الدين عل سليمان58389 75.5مض الخاصةغرب شيى

ي خليل احمد درويش58391
 
اعبدالرحمن دسوق 132.5مض الخاصةغرب شيى

ي عيطة58393
اعبدالقادر مجدي عبدالقادر الحسينن 104مض الخاصةغرب شيى

ن58394 ن مىح الدين دمحم حسي  اعل حسي  105مض الخاصةغرب شيى

ي58395 اعمار علي دمحم علي العقنى 103.5مض الخاصةغرب شيى

اعمر احمد ابراهيم سيد احمد الفالح58396 121.5مض الخاصةغرب شيى

اعمر دمحم محمود دمحم رضوان58398 111.5مض الخاصةغرب شيى

ي اسماعيل علي متوىلي58399
اعمر مصطفن 78مض الخاصةغرب شيى

ي سيد عبدالوهاب58400 اعمرو حاتم يحن  119مض الخاصةغرب شيى

افؤاد مجدى فؤاد عل متوىل58401 120.5مض الخاصةغرب شيى

افارس دمحم حسن احمد ابراهيم58402 132.5مض الخاصةغرب شيى

افاروق ابراهيم فاروق انور58403 129مض الخاصةغرب شيى

اكريم احمد دمحم عبدالستار58404 52مض الخاصةغرب شيى

اكريم عبدالعزيز عبدالجواد عبدالعزيز58405 55.5مض الخاصةغرب شيى

اكريم دمحم محمود عبدالفتاح58406 89.5مض الخاصةغرب شيى

امازن صابر محمود دمحم58407 116.5مض الخاصةغرب شيى

امازن دمحم ابو رواش عبدالنافع فتح الباب58408 102مض الخاصةغرب شيى

ى عل حسن58409 ادمحم خي  85مض الخاصةغرب شيى

ادمحم سيد عبدالنارص سيد علي58410 105.5مض الخاصةغرب شيى

ادمحم سيد دمحم يوسف58411 131.5مض الخاصةغرب شيى

ى دمحم جوده58412 ادمحم صيى 121.5مض الخاصةغرب شيى

ن عبدالرحمن حسن58414 ادمحم مجدى حسي  133.5مض الخاصةغرب شيى

ادمحم دمحم عبدالرحيم علي عدس58415 131.5مض الخاصةغرب شيى

ادمحم وائل ابراهيم عبدالخالق علي58416 86.5مض الخاصةغرب شيى

امحمود دمحم سيد دمحم سيد58417 93.5مض الخاصةغرب شيى

امحمود دمحم محمود دمحم58418 117.5مض الخاصةغرب شيى

امعاذ عبدالجواد دمحم يس دمحم58421 114مض الخاصةغرب شيى

ي ابراهيم عبدالمجيد58422
امعاذ عبدالفتاح مصطفن 118مض الخاصةغرب شيى

ن دمحم58424 امهاب دمحم حسي  111مض الخاصةغرب شيى

امهند امي  دمحم دمحمي بيوىمي58425 105.5مض الخاصةغرب شيى

امومن احمد فتىح السيد عبدالحافظ58426 111مض الخاصةغرب شيى

 سمي  مرس حسن58427
انور الدين مصطفن 108.5مض الخاصةغرب شيى

ن خالد فرج صالح58428 اياسي  128مض الخاصةغرب شيى

ن دمحم محمود دمحم رمضان58429 اياسي  107.5مض الخاصةغرب شيى

ايوسف دمحم عبدالحميد دمحم حجاج58431 91.5مض الخاصةغرب شيى

ااشاء دمحم صالح فرج58432 111.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ابسنت محمود صالح ابو مسلم58433 131عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اتسنيم احمد دمحم عبدالفتاح58434 130.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اجنن احمد فؤاد عبدالعزيز58435 135عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

 زىكي ابراهيم زىكي58436
اجنن 133.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اجنن دمحم فؤاد علي58437 133.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي عبدالحميد السيد58438
اجنن مصطفن 135عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى



ادينا عصام رجب محمود58439 132عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ارضوى زكريا فوزي صالح58440 135عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ن سيد دمحم فؤاد58441 ارني  115عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اروفيده محمود حامد عبدالسيد58443 103عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي فاروق عبدالفتاح58444
ن
اريم هان 119.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ازينه دمحم عبدالحفيظ هاشم58445 132عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اساره حاتم فؤاد عبدالعزيز58446 128عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ن دياب دمحم58447 اسلىم معي  134.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

 علي58448
ن اسلىم هيثم حسي  132.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اسما مجدي فتىحي عبدالعزيز58449 135.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ن58450 افاطمه احمد الطاهر امي  126عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

افريده عصام كمال حلىمي58451 133عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

امريم احمد حمدي محمود58452 134.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

امريم سيد طارق دمحمى58453 133عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

58454
ن
املك خالد عبدالجابر الزعفران 131عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

امنار عصام معوض احمد عبدالمنعم58455 130.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

 عمرو احمد ذىكي58456
امنن 124.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اندى مسعد دمحم فتوح58457 133عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

انور خالد دمحم رشاد58458 114.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اهنا احمد عبدالفتاح احمد58459 133عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم محمود عبدالحميد58460 117.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ااحمد محمود دمحم رمضان58461 121.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ااحمد هشام عبدهللا قناوي58462 128عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ااحمد وليد عباس دمحم58463 101.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ااحمد ياش يوسف دمحم58464 115عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اادهم دمحم سعيد صابر58465 127عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اانس احمد دمحم المهدي58466 122عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ابراء ابو بكر دمحم السعيد58467 130عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ابكر دمحم بكر السيد58468 105.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي راغب داود58469
ن
اتوماس رومان 117عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اجمال هشام جمال محمود58470 101عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ازياد احمد دمحم عمر دمحم58471 88عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ازياد خليل حامد ابراهيم58472 129عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

اسيف تامر سعيد صالح58473 128عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي58474
ن
ن الحاق اصالح هايل صالح امي  119عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي58475 اعل السيد محمود عبدالننى 117عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

افارس عالء الدين فتىحي عبدالعزيز58476 106عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ادمحم امي  عباس صادق58477 128عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ادمحم بدر الدين عبدالرحيم علي58478 126.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ادمحم سامح رمضان عبدالعاىط58479 117عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ادمحم محمود علي احمد58481 128عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

امحمود ابراهيم دمحم محمود علي58482 129.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

امسلم محمود معوض الدمرداش58483 110.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي دمحم دمحم58484
ن
امصطفن هان 123عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ن ياش عوض فريد58485 اياسي  124.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ايس حسام سعيد احمد مصطفن58486 124.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ايوسف احمد نبيل عبدالمجيد58487 132.5عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ايوسف هشام عبدالخالق دمحم58488 120عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ي58489 ايوسف ياش سعيد الوهينى 124عمرو الفاتح الخاصةغرب شيى

ن سامح سليمان فؤاد58490 اايي  110.5الروضة الخاصةغرب شيى



اايه علي محمود علي58491 135الروضة الخاصةغرب شيى

ابسمله محمود جمال خليل58492 125.5الروضة الخاصةغرب شيى

احبيبه حسن محمود عبدالجواد58493 106الروضة الخاصةغرب شيى

ن دمحم58494 احبيبه طارق حسي  132.5الروضة الخاصةغرب شيى

ن دمحم حسن احمد58495 احني  135الروضة الخاصةغرب شيى

ارنا بهجت علي دمحم58496 120.5الروضة الخاصةغرب شيى

يف وجدى خليفه58497 اسلىم شر 134.5الروضة الخاصةغرب شيى

اسلىم عبدالسالم عبدالخالق احمد58498 137الروضة الخاصةغرب شيى

اسما دمحم عبدربه عبدالعزيز58499 97.5الروضة الخاصةغرب شيى

اشوق عماد الدين عليىم بيوىمي58500 131الروضة الخاصةغرب شيى

افاطمه الزهراء ماهر ابراهيم عبدالمنعم58501 137.5الروضة الخاصةغرب شيى

افاطمه سيد زىك السيد58502 133.5الروضة الخاصةغرب شيى

امايفل مجدى وليم النجار58503 78.5الروضة الخاصةغرب شيى

58504
ن
امرام دمحم فتىح عبدالشاق 119.5الروضة الخاصةغرب شيى

امريم خالد يحن  عبدالعال58505 137.5الروضة الخاصةغرب شيى

58506
ن
امريم دمحم فتىح عبدالشاق 136.5الروضة الخاصةغرب شيى

املك ايمن عبدالعاىط عبدالواحد58507 125.5الروضة الخاصةغرب شيى

املك طارق فكري دمحم58508 129.5الروضة الخاصةغرب شيى

انورهان دمحم سالمه عبدالتواب58509 134.5الروضة الخاصةغرب شيى

اهنا عبدهللا ابراهيم عبدهللا58510 136الروضة الخاصةغرب شيى

ااحمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز58511 137.5الروضة الخاصةغرب شيى

ااحمد فوزى جابر ابراهيم58512 132.5الروضة الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم احمد عبده58513 113الروضة الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم حلىمي السيد58514 133الروضة الخاصةغرب شيى

ااياد ابراهيم دمحم العشماوى58515 129.5الروضة الخاصةغرب شيى

ابالل احمد محمود عبدالعزيز58516 135.5الروضة الخاصةغرب شيى

اخالد دمحم حسن دمحم58517 134.5الروضة الخاصةغرب شيى

ازياد وليد عبدهللا شحاته58518 137الروضة الخاصةغرب شيى

اسهيل احمد دمحم جمال58519 130.5الروضة الخاصةغرب شيى

اسيف عبدهللا شكري محمود58520 136الروضة الخاصةغرب شيى

اشادى مجدى عبدالعزيز حسينن58521 131الروضة الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن احمد السيد مصلىح58522 135الروضة الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن وليد زكريا عبدالحميد58523 106.5الروضة الخاصةغرب شيى

اعز الدين رضا كامل دمحم58524 130الروضة الخاصةغرب شيى

اعمر حنفن محمود ابراهيم58525 133.5الروضة الخاصةغرب شيى

اكريم ابراهيم فتىح ابراهيم58526 128.5الروضة الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد مني  دمحم58527 116.5الروضة الخاصةغرب شيى

ي علي عبدالرؤف58528 ادمحم صيى 135.5الروضة الخاصةغرب شيى

ادمحم طارق فكري دمحم58529 136الروضة الخاصةغرب شيى

ادمحم وليد رشاد مختار58530 135.5الروضة الخاصةغرب شيى

ادمحم ياش دمحم حسن58531 119الروضة الخاصةغرب شيى

امحمود شاكر جوده عبدالعليم58532 130الروضة الخاصةغرب شيى

ن58533 امروان احمد جاد الرب امي  131الروضة الخاصةغرب شيى

امصطفن سلطان مصطفن حنفن58534 119الروضة الخاصةغرب شيى

ايوسف سامح عبدالغفار السيد58535 124الروضة الخاصةغرب شيى

يف دمحم دمحم58536 ايوسف شر 129الروضة الخاصةغرب شيى

ايوسف هشام فتىحي عزب58537 131الروضة الخاصةغرب شيى

ايوسف يشى دمحم السيد58538 131.5الروضة الخاصةغرب شيى

ااروى جمال احمد محمود حسن58539 126االندلس الخاصةغرب شيى

ااشاء محمود دمحم احمد الشاىم58540 127.5االندلس الخاصةغرب شيى



اامينه احمد اسماعيل السيد58541 132.5االندلس الخاصةغرب شيى

ف السيد احمد58542 اانىحى اشر 124االندلس الخاصةغرب شيى

ابسمله عمرو صبىح عبدالعاىط58543 130.5االندلس الخاصةغرب شيى

ابسمله هشام عبدالحميد محمود عبدالحميد58544 135االندلس الخاصةغرب شيى

ابسمه محسن السيد مصطفن58545 119االندلس الخاصةغرب شيى

ي58546
ن
اجنن حسن سعيد حسن الفخران 133.5االندلس الخاصةغرب شيى

اجنن سعيد مصطفن ابو الحمد مصطفن58547 136االندلس الخاصةغرب شيى

اجنن طارق احمد متوىل58548 130.5االندلس الخاصةغرب شيى

اجنن ياش السيد عبدالسميع58549 127االندلس الخاصةغرب شيى

احبيبه احمد ابراهيم عبدهللا عل58550 93االندلس الخاصةغرب شيى

ي58551
ي طلبه عفيفن

احبيبه احمد عفيفن 125االندلس الخاصةغرب شيى

ن صادق58552 احبيبه عمرو حسي  128االندلس الخاصةغرب شيى

احنان حسام بدوى عبدالحليم58553 126االندلس الخاصةغرب شيى

ن مرع ربيع مرع58554 احني  127.5االندلس الخاصةغرب شيى

ي58555 ن ممدوح فتىحي اسماعيل حلنى احني  131.5االندلس الخاصةغرب شيى

ارزان ياش سعيد احمد58556 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

هاىم دمحم58557 ارقيه محمود اليى 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

اروان دمحم العرنى اسماعيل الجندى58558 128.5االندلس الخاصةغرب شيى

 رجب دمحم58559
ن
اروان هان 126.5االندلس الخاصةغرب شيى

اروى دمحم رفعت خطاب عبدالحليم58560 129.5االندلس الخاصةغرب شيى

اريتاج صالح عبدالوهاب السيد دمحم58561 133.5االندلس الخاصةغرب شيى

ن58562 ي دمحم شاكر حسي 
ن
اسجده هان 129االندلس الخاصةغرب شيى

ي58563
ن عفيفن اسلىم سمي  فاروق حسني  129.5االندلس الخاصةغرب شيى

اسما سيد كامل عبدالسيد58564 92.5االندلس الخاصةغرب شيى

ي58565
ن
ف احمد عبدالمنعم بسيون اشهد اشر 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

اشهد عادل محروس سيد عبدهللا58566 121.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعائشه حافظ السيد عوض غراب58567 134االندلس الخاصةغرب شيى

امريم احمد ابو بكر دمحم عبدهللا58568 130االندلس الخاصةغرب شيى

امريم احمد محمود عبدالعزيز ابراهيم58569 121االندلس الخاصةغرب شيى

امريم كرم ابراهيم علي محمود58570 135االندلس الخاصةغرب شيى

ف ابراهيم عبداللطيف دياب58571 املك اشر 133.5االندلس الخاصةغرب شيى

املك خالد دمحم حسن عبدالمجيد58572 133االندلس الخاصةغرب شيى

املك محمود دمحم فوزي58573 132االندلس الخاصةغرب شيى

املك وائل دمحم ابراهيم فرج58574 125االندلس الخاصةغرب شيى

اميار دمحم محمود ابراهيم58575 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

امنة هللا الشاذىلي عبدالعليم السمان طلبه58576 130.5االندلس الخاصةغرب شيى

امنة هللا خالد مصطفن دمحم دمحم58577 125.5االندلس الخاصةغرب شيى

اهنا ايهاب حسن احمد حسن58578 133االندلس الخاصةغرب شيى

اهنا دمحم عزت دمحم58579 69االندلس الخاصةغرب شيى

ايارا دمحم احمد فرج58580 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ن ايوب عبدالواحد58581 اابراهيم حسي  95.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد اسامة فتىح زغلول58582 117.5االندلس الخاصةغرب شيى

ف عبدالفتاح احمد58583 ااحمد اشر 128االندلس الخاصةغرب شيى

ن58584 ااحمد خالد رشاد علي امي  133االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد طلعت فتىح دمحم58585 134.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد عامر محمود حسن58586 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد عبدالعزيز ابو الفتوح عبدالعزيز احمد58587 121.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد عصام عبدالننى سيد58588 130.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد عالء ابوشيع دمحم58589 133االندلس الخاصةغرب شيى

ااحمد فؤاد احمد السعداوي58590 133.5االندلس الخاصةغرب شيى



اامي  رمضان دمحم دمحم58591 134االندلس الخاصةغرب شيى

اانس دمحم عبدالمجيد عبدالحليم58592 129االندلس الخاصةغرب شيى

ي جوده عبدالرازق58593 ااياد دمحم صيى 113.5االندلس الخاصةغرب شيى

ابالل ناجى رزق عزب58594 137االندلس الخاصةغرب شيى

58595
ن
اجاش رفعت فراج حسن الفخران 133االندلس الخاصةغرب شيى

احازم سالمة عبدهللا عبدهللا58596 128االندلس الخاصةغرب شيى

ي عبدالفتاح58597
 
احسام احمد عبدالباق 134االندلس الخاصةغرب شيى

احسام دمحم دمحم دنيال58598 133االندلس الخاصةغرب شيى

احمد سيد عبدالمنعم دمحم58599 131االندلس الخاصةغرب شيى

احمدى ياقوت حمدى دمحم58600 119االندلس الخاصةغرب شيى

ارياض دمحم عطية رياض58601 137االندلس الخاصةغرب شيى

ازياد دمحم دمحم نجيب محمود58602 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ازياد محمود محمود عبدالمعبود58603 132االندلس الخاصةغرب شيى

 دمحم عبدالهادى58604
ن
ازياد هان 136.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد58605 123.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن متوىل مرسي متوىل58606 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم سيد عبدالعزيز58607 134االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم عبدالمومن دمحم58608 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدهللا عماد دمحم عبدالعزيز58609 136االندلس الخاصةغرب شيى

اعبدهللا دمحم منصور دمحم58610 127االندلس الخاصةغرب شيى

اعل احمد سالمه عبدالتواب سالم58611 130.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعماد عبدالحميد عبدالعليم دمحم58612 137.5االندلس الخاصةغرب شيى

اعمار خالد كامل احمد58613 133االندلس الخاصةغرب شيى

اعمر ايمن عبيد عبدالهادي58614 133.5االندلس الخاصةغرب شيى

الؤى ايهاب عبدالظاهر احمد سليم58615 136االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم ابراهيم بدير ابو المعاىط مصطفن58616 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد دمحم محمود58617 133.5االندلس الخاصةغرب شيى

ف عبدالسالم موسي58618 ادمحم اشر 132.5االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم حمدى محمود احمد58619 104.5االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم خالد عبدالعظيم دمحم عيسوى58620 119االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم دياب منصور دياب احمد58621 114االندلس الخاصةغرب شيى

ي دمحم توفيق عيىسي58622 ادمحم صيى 131االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم عصام عبدالمنعم عارف عبدالعظيم58623 126االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم مصطفن دمحم مصطفن عبدالرحمن58624 129االندلس الخاصةغرب شيى

ادمحم وليد دمحم ابراهيم عل58625 134االندلس الخاصةغرب شيى

ي دمحم58626
 
امحمود دمحم شديد دسوق 125االندلس الخاصةغرب شيى

ن احمد58627 امروان دمحم محمود حسي  !VALUE#االندلس الخاصةغرب شيى

امصطفن احمد مصطفن دمحمشحاته58628 132االندلس الخاصةغرب شيى

58629
ن
ي دمحم بسيون

ن
امصطفن عادل بسيون 131االندلس الخاصةغرب شيى

ف فؤاد مرسي عباس58630 ايحن  اشر 84االندلس الخاصةغرب شيى

58631
 
ايحن  وهيدي عيدروس عباس الدسوق 132االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف امي  دمحم ابراهيم دمحم58632 128االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف سامح صالح الدين دمحم58633 134.5االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف عبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم58634 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف عمرو سعيد عبدالكريم احمد58635 110االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف دمحم جمعه حسن حلفايه58636 131.5االندلس الخاصةغرب شيى

ايوسف دمحم طه عبدالقادر58637 135.5االندلس الخاصةغرب شيى

ااشاء عمر عبدالقادر موس58638 132النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ااشاء يوسف صابر دمحم58639 122.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن58640 ف عل حسي  اايمان اشر 131.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى



اايه رمضان سيد عامر58641 111.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اايه دمحم عبدهللا عبدالحليم58642 133النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ف عبدالمنعم حافظ58643 ابسمله اشر 132.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ابسمله محمود عبدالعزيز عبدالعزيز58644 130النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

 نايل سيد58645
ن
ابسمله هان 94.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ابسنت شعبان عبدالغفار قطب58646 126النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اجنه ايمن عبداللطيف ابراهيم58647 137.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

يف جابر عل حسن58648 اجنن شر 135النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اجنن عبدهللا ابراهيم الجمال58649 96.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن عثمان58650 اجهاد تامر عادل حسني  118النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اجودى عبدالمنعم احمد عبدالمنعم58651 78.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اجودى دمحم حيدر داود58652 123النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احبيبه ابراهيم حمدى فتىح58653 112.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احبيبه احمد دمحم البدرى عوض58654 29.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احبيبه احمد دمحم منصور58655 134.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن يوسف58656 احبيبه دمحم حسي  134.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احبيبه محمود شوقت عبدالعليم58657 134.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

58658
 
ارضوى دمحم فايق دسوق 131النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اروان سيد فرج دمحم فرج58659 121النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ارودين محمود ابراهيم حافظ58660 133.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اروى احمد دمحم ساىم حلىم58661 121.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اساره سامح عل دمحم58662 111النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اسمر السعيد عبدهللا محمود58663 93النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اسندس حسان عبدالرحمن عبدالسالم58664 102النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

افريده ابراهيم عبداليى دمحم58665 107.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امريم اسماعيل احمد اسماعيل58666 91.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امريم جمعه دمحم سالمه58667 116.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امريم طارق دمحم عبدالحليم58668 118النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امريم دمحم علي دمحم علي58669 126النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امريهان مصطفن سعد عمار58670 115.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

املك ايمن عبدالحميد عوض58671 73.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ي58672 اميار دمحم علي دمحم صوانى 132.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امنه ابراهيم اسماعيل ابراهيم58673 125النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امنه احمد عطية جاد فرج58674 124النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امنه طارق ابراهيم حسن58675 110النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اىم عادل حسن عل عبدالرحمن58676 125.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اىم دمحم عل سيد عل58677 133النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

انور الهدى احمد سعد عبدالجواد58678 135النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ه دمحم جمال فتوح دمحم58679 اني  62.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اهنا احمد عل محمود عبدالعاىط58680 133.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن ابراهيم58681 اهنا عل حسي  125النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اوجيهة دمحم حسن دمحم حسن58682 82النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايارا ايمن دمحم محمود عمر58683 132.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايارا سيد نور الدين محمود دمحم58684 132النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن صالح نض هللا دمحم حيدر58685 اياسمي  120.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اابراهيم عرفة ابراهيم يونس58686 85.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اابراهيم دمحم ابراهيم عبدالرحمن58687 126.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اابوالمجد دمحم ابو المجد عبدالسيد58688 110.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم احمد عبدالعال58689 80.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اادهم دمحم علي دمحم دمحم58690 131النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى



ف دمحم ابراهيم حسن58691 ااشر 132النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ابدر احمد دمحم احمد عبدالمجيد58692 133.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ابالل احمد عبدالرؤوف ابراهيم58693 111.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احاتم ياش عبدالعظيم يوسف58694 125.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احسام طارق صبىح عثمان58695 105.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احسن احمد حسن احمد حسن58696 101النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن محمود58697 ن عصام حسي  احسي  112.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احمزه عادل حمزه زىك58698 124النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

احمزه محمود عبدالعظيم عبدالتواب58699 125النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ازياد احمد مصطفن عبدالعزيز58700 61النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ازياد حسام الدين سعيد فهيم58701 135النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ازياد دمحم صالح الدين منصور58702 128.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ازياد محمود دمحم احمد توفيق58703 127.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اسيد رمضان سيد سالم دمحم58704 122.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن58705 اطارق وليد احمد حلىم امي  128النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن امي  فوزى عبدالمنعم58706 95.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن محمود رشاد دمحم58707 87.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

 عبدالعاىط عبدالحق58708
ن
اعبدالرحمن هان 96.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعبدهللا عبدالعزيز شافع عبدالعزيز58709 93.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعز الدين عالم سعيد عبدالحليم58710 77.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمار راىم دمحم دمحم ابراهيم58711 127.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمار دمحم سالم دمحم دمحم58712 123.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمر صالح دمحم عبدالسالم58713 119.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمر دمحم قاسم عزب58714 133النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمر ياش دمحم نبيل58715 131النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

اعمرو احمد دمحم انور دمحم58716 127.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

لس ايمن ميالد ارمانيوس58717 اكي  121.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امازن وائل دمحم عل ابراهيم58718 93.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امجدى دمحم عبدالرحمن دمحم58719 106النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن58720 122.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد عبدالقادر عل موس58721 131النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد كمال محروس السيد58722 105النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد محمود عبدالوهاب58723 114.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ف فهىم السيد عل58724 ادمحم اشر 133.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم الشحات عبدالمنعم يوسف58725 112.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم امجد دمحم عبدالغفار58726 130النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم حسن رجب دمحم58727 136النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم خالد صالح دمحم سليمان58728 84النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم رجب رشاد دمحم فراج58729 68.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

يف دمحم عبدالرحمن احمد58730 ادمحم شر 122النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم عبدالفتاح سالم العدوى58731 73النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن حسن58732 ادمحم عل دمحم حسي  124.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم محمود احمد دمحم حسن58733 121النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم محمود دمحم اسماعيل58734 125النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم وائل احمد عل احمد58735 123.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ادمحم وليد ابراهيم حسن58736 129النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امحمود احمد سيد محمود58737 131.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امحمود حسام الدين فتىح ابراهيم58738 124النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

يف سيد مهدي احمد58739 امحمود شر 135.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امعاذ دمحم ساىم عل السيد58740 131.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى



امعاذ مصطفن محمود رضوان58741 85النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امهيمن حسن دمحم عبدالحميد58742 119النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

امومن وليد عبدالرؤوف ابراهيم58743 134النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايحن  دمحم فرحات دمحم58744 132النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايسن دمحم نبيل دمحم المعداوى58745 76.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايوسف اسامه دمحم عبدالحميد سالمة58746 132النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ن شحاته58747 ايوسف حاتم محمود حسي  111النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايوسف عصام فتىح يوسف58748 117.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايوسف دمحم شحاته عبدالمنعم58749 130النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ايوسف محمود عبدالفتاح دمحم58750 130.5النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ى58751 ايوسف وائل دمحم دمحم بحي  131النهضة االسالمية الخاصةغرب شيى

ااروى احمد عزوز دمحم58752 128.5االيمان الخاصةغرب شيى

ااسماء سامح كمال عيد58753 128.5االيمان الخاصةغرب شيى

ي ابراهيم58754 اايرينن ماجد صيى 127االيمان الخاصةغرب شيى

اايه احمد دمحم ابو النجا58755 126.5االيمان الخاصةغرب شيى

اايه عبدالعزيز محمود سيد عاشور58756 63االيمان الخاصةغرب شيى

وك حداد58757 اايه عبدالموىل ميى 132االيمان الخاصةغرب شيى

ابسمله ايمن عبدالمعطي ابراهيم58758 113االيمان الخاصةغرب شيى

ي ربيع صديق58759
ن
احبيبه هان 118.5االيمان الخاصةغرب شيى

احبيبه هشام دمحم علي58760 131.5االيمان الخاصةغرب شيى

ارحمه حسن سعيد عبدالسالم58761 134.5االيمان الخاصةغرب شيى

ارقيه دمحم مصطفن دمحم58762 124.5االيمان الخاصةغرب شيى

اساره رشوان فرج صابر رشوان58763 122االيمان الخاصةغرب شيى

اسما احمد عبدالخالق متوىلي58764 114.5االيمان الخاصةغرب شيى

ي58765
 
اسما ياش سالمان دسوق 118.5االيمان الخاصةغرب شيى

ف فكري حسن58766 اسهيله اشر 136.5االيمان الخاصةغرب شيى

اشذى اسماعيل سيد مدبوىلي58767 130.5االيمان الخاصةغرب شيى

وق عبدالسالم احمد عبدالسالم58768 اشر 113.5االيمان الخاصةغرب شيى

افاطمه حسن ابو المكارم حسن58769 118االيمان الخاصةغرب شيى

امريم سيد قطب صديق58770 125االيمان الخاصةغرب شيى

امريم عماد عوض هللا مرزوق58771 134.5االيمان الخاصةغرب شيى

املك احمد عبدالموجود السيد بكرى58772 130االيمان الخاصةغرب شيى

املك احمد محمود عبدالرحمن58773 123االيمان الخاصةغرب شيى

املك دمحم السيد دمحم58774 131االيمان الخاصةغرب شيى

املك دمحم عل حسن58775 118.5االيمان الخاصةغرب شيى

امنة سعيد سليمان دمحم جابر58776 86االيمان الخاصةغرب شيى

اىم عيد ابراهيم خالد منطاوي58777 130االيمان الخاصةغرب شيى

اندى دمحم عل عثمان58778 129االيمان الخاصةغرب شيى

اندى محمود سيد رمضان58779 79.5االيمان الخاصةغرب شيى

ي طه يوسف58780
ن
اندى هان 128االيمان الخاصةغرب شيى

انهىل دمحم عباس احمد يونس58781 133.5االيمان الخاصةغرب شيى

انور خالد به دمحم58782 127االيمان الخاصةغرب شيى

اهاجر مصطفن احمد سيد حسن58783 128.5االيمان الخاصةغرب شيى

اهدى احمد صبىح كامل58784 131االيمان الخاصةغرب شيى

ااحمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن شحاته58785 120االيمان الخاصةغرب شيى

ااحمد عيد هليل صالح صالح58786 127االيمان الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم سيد بسطويىسي58787 117.5االيمان الخاصةغرب شيى

اادهم عويس دمحم عويس السيد58788 120االيمان الخاصةغرب شيى

اادهم دمحم صالح جودة اسماعيل58789 69االيمان الخاصةغرب شيى

ابوال جرجس حليم اقالديوس خليل58790 125االيمان الخاصةغرب شيى



اتوماس ميالد فرح بسكال شحاته58791 127االيمان الخاصةغرب شيى

احمزه ابراهيم قطب صديق58792 122االيمان الخاصةغرب شيى

اخالد دمحم مرجان رزق58793 105.5االيمان الخاصةغرب شيى

اسعيد احمد سعيد رزق يوسف58794 133االيمان الخاصةغرب شيى

اسيف الدين دمحم عبداللطيف عبدالغفار عبداللطيف58795 104.5االيمان الخاصةغرب شيى

س58796 ي ابراهيم غي  اشادى ايهاب صيى 103.5االيمان الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن جمعه عبدالحفيظ جاد عياد58797 110.5االيمان الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن طارق دمحم احمد دمحم58798 128االيمان الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم احمد دمحم محمود58799 102.5االيمان الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن نشات احمد موس عبدالسالم58800 100االيمان الخاصةغرب شيى

اعبدهللا محمود قطب صديق عبدالمطلب58801 111.5االيمان الخاصةغرب شيى

اعل احمد علي سالمة علي58802 123االيمان الخاصةغرب شيى

اعل تامر علي امام ابراهيم58803 133.5االيمان الخاصةغرب شيى

اعمر احمد سعيد الشيخ58804 125االيمان الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد دمحم دمحم حماد58805 121االيمان الخاصةغرب شيى

ي حافظ عبدالحميد58806
ادمحم عصام لطفن 129االيمان الخاصةغرب شيى

ادمحم عالء مني  توفيق58807 126االيمان الخاصةغرب شيى

ادمحم عماد طه صابر قزامل58808 113.5االيمان الخاصةغرب شيى

ن محمود سيد معوض58809 امحمود حسي  73.5االيمان الخاصةغرب شيى

ي محمود وهبه58810
امروان احمد حنفن 133.5االيمان الخاصةغرب شيى

امروان سيد معوض سيد58811 120االيمان الخاصةغرب شيى

امروان عبدالرحمن دمحم عبدالرؤوف غنيم58812 133.5االيمان الخاصةغرب شيى

ي مصطفن ابو الفتوح محمود58813
ن
امصطفن هان 107االيمان الخاصةغرب شيى

امعاذ احمد دمحم ابراهيم58814 109االيمان الخاصةغرب شيى

ن اسامة دمحم نجيب عبدالعاىطي احمد58815 اياسي  119.5االيمان الخاصةغرب شيى

ايوسف دمحم احمد احمد عل58816 120االيمان الخاصةغرب شيى

ي عبيد58817
ايوسف منصور محمود حنفن 117االيمان الخاصةغرب شيى

ااسماء طارق عبدالرحمن ابراهيم58818 110.5الفتح الخاصة غرب شيى

اانتصار جمال دمحم عبدالرحمن58819 126.5الفتح الخاصة غرب شيى

ابسمله دمحم كامل حسن58820 103.5الفتح الخاصة غرب شيى

ي عبدالحليم عبدالحافظ58821
ن
اجميله عون 120الفتح الخاصة غرب شيى

اجنن احمد عبدالمحسن جاد58822 118.5الفتح الخاصة غرب شيى

اجومانا مدحت مالك فهيم58823 77الفتح الخاصة غرب شيى

احبيبه عبدهللا سيد عبدهللا58824 128الفتح الخاصة غرب شيى

احبيبه هشام عبدالسميع المنشاوى58825 127.5الفتح الخاصة غرب شيى

احفصه ناجح حسن عبدالوهاب58826 127الفتح الخاصة غرب شيى

ن السيد ابراهيم احمد58827 احني  134.5الفتح الخاصة غرب شيى

ادينا عزت سالمة منىس58828 131الفتح الخاصة غرب شيى

ارحمه نارص حنفن السيد58829 105.5الفتح الخاصة غرب شيى

اريتاج دمحم ابراهيم صادق58830 125.5الفتح الخاصة غرب شيى

اريم اسماعيل سالمة دمحم58831 117.5الفتح الخاصة غرب شيى

ي جاب اللة فايق58832
ن
اساره هان 132الفتح الخاصة غرب شيى

اسلىم سمي  فتىحي دمحم58833 128.5الفتح الخاصة غرب شيى

ف ابو ضيف احمد58834 اشاهنده اشر 115.5الفتح الخاصة غرب شيى

اشهد عبدالحليم محسن دمحم58835 110.5الفتح الخاصة غرب شيى

افاطمه احمد عبدالرءوف عبداالستار58836 93.5الفتح الخاصة غرب شيى

اقمر فؤاد كامل حسن58837 45الفتح الخاصة غرب شيى

امريم احمد رمضان عبدالمقصود58838 122الفتح الخاصة غرب شيى

امريم زيدان احمد زيدان58839 132.5الفتح الخاصة غرب شيى

امريم عماد زكريا حبيب58840 130الفتح الخاصة غرب شيى



امريم مجدي دمحم عبدالفتاح58841 113الفتح الخاصة غرب شيى

امريم وليد فرج سويلم58842 116الفتح الخاصة غرب شيى

املك محمود دمحم القيىسي58843 135الفتح الخاصة غرب شيى

املك نضالدين صديق دمحم58844 107.5الفتح الخاصة غرب شيى

امنة هللا محمود اسماعيل ابراهيم58845 98.5الفتح الخاصة غرب شيى

ن شعبان فرحات58846 امنة هللا ياسي  111الفتح الخاصة غرب شيى

امنه زيدان احمد زيدان58847 110الفتح الخاصة غرب شيى

اندى مصطفن دمحم ابو ضيف58848 117.5الفتح الخاصة غرب شيى

ااحمد ابراهيم احمد ابراهيم58849 97.5الفتح الخاصة غرب شيى

ااحمد حامد احمد زيدان58850 77.5الفتح الخاصة غرب شيى

ابيشوى نض فاروق بالمون58851 125.5الفتح الخاصة غرب شيى

ف عل سند58852 ازياد اشر 134الفتح الخاصة غرب شيى

ن دمحم58853 ي حسي 
ازياد مصطفن 128.5الفتح الخاصة غرب شيى

اسامح السيد مرتىصن المرس58854 112الفتح الخاصة غرب شيى

اسمي  جميل سمي  مصطفن58855 130الفتح الخاصة غرب شيى

اسيف الدين دمحم شعبان مصطفن58856 79.5الفتح الخاصة غرب شيى

اعبدالرحمن خالد عل ابراهيم58857 95.5الفتح الخاصة غرب شيى

اعبدالرحمن سامح ساىم ابراهيم58858 126الفتح الخاصة غرب شيى

ن58859 اعبدالرحمن مجدي عبده حسي  118الفتح الخاصة غرب شيى

اعبدهللا ياش عبدهللا حجازى58860 116.5الفتح الخاصة غرب شيى

اعل خالد علي محمود58861 124الفتح الخاصة غرب شيى

اعمر ابو بكر السيد سلطان58862 104الفتح الخاصة غرب شيى

اعمر خالد دمحم رمضان58863 96الفتح الخاصة غرب شيى

اعمر ساىم فرج احمد58864 105.5الفتح الخاصة غرب شيى

اعمر دمحم شفيق دمحم58865 103.5الفتح الخاصة غرب شيى

افارس دمحم زكريا هاشم58866 117الفتح الخاصة غرب شيى

اكريم عيىسي السيد احمد58867 107.5الفتح الخاصة غرب شيى

اكمال احمد كمال محمود58868 116الفتح الخاصة غرب شيى

امازن عماد عبدالسالم اسماعيل58869 121.5الفتح الخاصة غرب شيى

امازن دمحم لبيب دمحم58870 111.5الفتح الخاصة غرب شيى

ف حامد عبدالعزيز58871 ادمحم اشر 97.5الفتح الخاصة غرب شيى

ادمحم السيد صالح دمحم58872 97.5الفتح الخاصة غرب شيى

ادمحم رضا سيد عبدالصادق58873 80.5الفتح الخاصة غرب شيى

ادمحم عبدالرحيم دمحم عبدالمريد58874 75.5الفتح الخاصة غرب شيى

ي يوسف58875 ادمحم يوسف شلنى 82.5الفتح الخاصة غرب شيى

امعاذ مصطفن دمحم عبدالحميد58876 125.5الفتح الخاصة غرب شيى

ن موس58877 امهند دمحم حسني  104.5الفتح الخاصة غرب شيى

ن توفيق58878 ايوسف عمرو حسي  99.5الفتح الخاصة غرب شيى

ابسمله ربيع محمود ربيع58884 48ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ابسمله عبدهللا عبدالناظر عمار58885 98.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ن عالء سعيد سليمان عبدالسيد58887 اجاكلي  66.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اجنه دمحم عطيه زىك خالف58888 66.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اجنن عالء حنفن يوسف موس58889 96.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اجنن دمحم حسنن دمحم احمد58890 !VALUE#ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اجنن محمود كارم محمود58891 125ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ف لبان عبدالمالك58892 اجومانه اشر 73ابن الحكم الخاصةغرب شيى

احبيبه ممدوح سيد سالم دمحم58893 79ابن الحكم الخاصةغرب شيى

احبيبه وائل دمحم دمحمفج النور58894 68ابن الحكم الخاصةغرب شيى

احبيبه وليد محمود السيد المندوه58895 111.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ن حنفن عبدالدايم دمحم احمد58896 احني  100.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى



اداليا نبيل سعيد عبدالفتاح اسماعيل58898 108ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ف دمحم عشماوى جعفر58900 ارحمه اشر 90.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اروان باسم خفاجه دمحم دمحمحسب هللا58901 125ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسلسبيل رجب طلعت عبدالغنن عبدالغنن58905 121.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسلىم عادل علي عبدالعال58906 70ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسما خالد احمد احمد اسماعيل58907 68ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اشهد نض سعيد زىك سيد احمد58911 115.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اشهد وليد التابع دمحمشور58912 128ابن الحكم الخاصةغرب شيى

58913
ن
اشيماء دمحم عبدالكريم كيالن 69.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

افرح وليد دمحم عبدالهادى58915 117.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

يا مالك ابراهيم عوض يوسف58917 اكي  104ابن الحكم الخاصةغرب شيى

الوسندا اسامه كامل حبيب مطران58918 119ابن الحكم الخاصةغرب شيى

الوليانه فريد جرجس سعدجندى58919 103.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

املك اسامه كمال خالف58924 72ابن الحكم الخاصةغرب شيى

املك وائل السيد احمد58926 114.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امنة نارص عبدهللا احمد58928 127.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امنه عبدالنارص عبدالرحيم عمر58930 127.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امنن حمدى ساىم رجب عبدالرحمن58931 110.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ى58932 امهرائيل عماد رسىمي هين 117.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اى رضا صادق فرج58933 امي  120.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اندى دمحم بدوى دمحم58935 80.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

انور عمر جمال عبدالحميد58936 125ابن الحكم الخاصةغرب شيى

انور متوىل عطية دمحم58937 91.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اابانوب نادى واصف طوبة58940 128.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اابراهيم يوسف عبدالمقصود عبدالعاىط سالم58942 75.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ااحمد دمحم احمد هشام58946 79ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 عويس58948
 
ااحمد دمحم شوق 14.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

58949
ن
ااحمد مصطفن حسنن عبدالشاق 91.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ااحمد وليد احمد عبدالفتاح58950 97.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ااحمد وليد عبدالهادى مصطفن عبدالهادى58951 115.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ااحمد وليد عبدالونيس عبدالغفار عل58952 68ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اادم وحيد مجدى سنيوت58953 96.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اادهم اسامة شبل عبدالرحمن حجاج58954 100.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اادهم تامر مىح الدين دمحم58955 41ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اادهم حمدى غريب عبدالمتجل58956 38.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اامي  سمي  سمعان مرقص58957 114ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ابافل عادل حنا حنا شنودة58959 137.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ابالل بهاءالدين دمحم محمود58960 83ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 جرجس فهيم محروس جورجى 58962
ن
ابسيطه- تون 64.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 جمال شكرى58963
ن
اجرجس هان 78ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 ابراهيم كامل58965
ن
اجوناثان هان 106.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

احسام بهاءالدين دمحم محمود58966 80ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ن احمد دمحم حسن58967 احسي  132ابن الحكم الخاصةغرب شيى

احمدى حازم حمدى عبدالموىل58968 68.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اخالد دمحم احمد دمحم58970 82ابن الحكم الخاصةغرب شيى

يف سعيد مصطفن58972 اسعيد شر 114.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسيف االسالم دمحم محمود عبدالجواد58973 40.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسيف الدين محمود مجدي سعيد58974 47.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسيف حسام توفيق حسن58975 115ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اسيف محمود عبدالهادى دمحم58976 101ابن الحكم الخاصةغرب شيى



ف دمحم عبدالسالم58977 يف اشر اشر 88ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اشنوده وليد كمال نقوال58978 119ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ن عبدالحميد58979 اصبىح دمحم صبىح حسي  111ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعادل كامل عادل كامل58980 97ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن احمد صابر احمد58982 121ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ى58983 ف طلعت ابراهيم بحي  اعبدالرحمن اشر 114ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعبدالرحمن دمحم عبدالخي  مرس السيد58984 113.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعبدهللا سعيد عبدهللا عبدالرازق58988 84ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعمر جمال ابراهيم عبدالجليل شور58990 64.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

يف عصام الدين حسن58991 اعمر شر 62ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعمر عل دمحم دمحم58992 76ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعمر دمحم جيى بدار خليل58993 61.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعمر مصطفن محسب طلبه58994 117.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اعمر وائل دمحم محمود58995 121ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 عطية عوض58996
ن
افادى رومان 80ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ي58998
افادى موريس شحاته من  62ابن الحكم الخاصةغرب شيى

افرج ابراهيم فرج عزب58999 136ابن الحكم الخاصةغرب شيى

افهد ابراهيم صابر ابراهيم59000 118ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اكامل احمد كامل عباس59001 119ابن الحكم الخاصةغرب شيى

اكريم عل ابراهيم سليم59002 113ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امارك يشي وهيب وهبه59005 37ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امازن تامر فؤاد عبدالرحمن59006 84ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم ابراهيم رجب ابراهيم59007 78.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم احمد حسن عل59010 126.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم حسن يوسف عل59011 124.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم خالد عبدالفتاح قنديل59012 124ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم رجب سعيد عبدالفتاح59014 106.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم سيد احمد ابراهيم59015 106ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم عبدالقوى السيدعبدالقوى جيى59017 112.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ادمحم فرج علي احمد59018 97ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امحمود ايمن عبدالستار دمحم سيد احمد59020 102.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امحمود عزت فؤاد برع59021 91.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امروان دمحم راغب عبدالحميد59022 107ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امروان مصطفن دمحم عبدالخالق59023 96.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امصطفن عصام عبدالستار عبدالفتاح59025 100ابن الحكم الخاصةغرب شيى

59026
 
امصطفن دمحم ابراهيم الدسوق 86ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امهاب رجب حسنن صقر59028 35ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امينا عني  شاكر عطيه فام59029 48.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

امينا مدحت عطية جرجس59032 88.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايحن  احمد مختار احمد دمحم59035 85.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف احمد احمد السيد59036 42ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف جمال ابراهيم عبدالجليل شور59037 50ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف حمدى دمحم كمال الدين59038 55.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف صالح دمحم دمحم59039 86ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف عبدالسميع عبدالعليم عبدالسميع دمحم59040 103.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ايوسف عبدالعظيم عبدالستار عبدالعظيم ابراهيم59041 83ابن الحكم الخاصةغرب شيى

 مصطفن59042
 
ايوسف عبدالنارص شوق 97.5ابن الحكم الخاصةغرب شيى

ن59044 ااشاء خالد عبدالحميد حساني  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 134شيى

ااالء دمحم محمود عبدالنور59045 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 102شيى

اانىحى احمد فوزى دمحم59046 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 103.5شيى



ااهله تيسي  دمحم الحفنن59047 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 131.5شيى

اايه احمد ممدوح دمحم59048 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 126.5شيى

اايه لطيف جمعة حمود59049 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 89.5شيى

اايه دمحم ادارة دمحم59050 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 126.5شيى

اايه دمحم سعد عبدالفتاح59051 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 80شيى

ابسنت عمرو جمال دمحم59052 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 49شيى

 دمحم دمحم59053
ن
ى واق ابشر ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 124.5شيى

اتسنيم احمد نبيل عبدالمجيد59054 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 129.5شيى

اجنه احمد ابراهيم دمحم59055 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125.5شيى

ف صابر حسان59056 اجنن اشر ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 119.5شيى

اجنن فارس جمال دمحم59057 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 120.5شيى

اجنن وائل ابراهيم دمحم59058 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 116.5شيى

اجوىل انطوان فاروق ناشد59059 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 132.5شيى

ن حسنن حسن59060 احبيبه حسي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 131شيى

احبيبه دمحم ع الحميد دمحم59061 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125شيى

احنان حسن جالل دمحم59062 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125.5شيى

ارحمه ايهاب عبدالغنن عبدالموجود59063 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 119.5شيى

ارحمه خالد دمحم ابراهيم59064 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 123.5شيى

ارضوى جابر عبدربه دمحم59065 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 115.5شيى

ارضوى دمحم مصطفن محمود59066 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 127.5شيى

ارفيده عماد الدين اسماعيل قليد59067 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 126شيى

ن59068 اروان محمود عادل احمد امي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 110شيى

59069
 
اريتاج عل ابراهيم الدسوق ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 128شيى

اريم رافت فتىح فرج59070 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 110شيى

اسلىم ابراهيم سعيد ابوزيد59071 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 124شيى

اسلىم اسامة دمحم سيد59072 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 109.5شيى

اسلىم ايهاب مصطفن ذىك59073 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 107.5شيى

اسلىم وليد السيد السيد59074 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 99شيى

اسما نض رمضان سعيد59075 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 117.5شيى

ن دمحم ابراهيم59076 اسميه معي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 123شيى

اسميه ياش مرس انور59077 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 114شيى

 عبدالحميد59078
 
اسندس احمد شوق ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 122.5شيى

اسهيله دمحم فوزى عوض59079 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 122.5شيى

ف مني  عل59080 اشهد اشر ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 109شيى

اشهد حسن يوسف حامد59081 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 123شيى

اشهد خالد عبدالفتاح رشوان59082 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 127شيى

ن دمحم59083 اشهد عزت حسي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 126شيى

59084
ن
ة عبدالشاق اشهد محمود صيى ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 124شيى

اصفوه احمد دمحم بيوىم59085 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 77شيى

افاطمه الزهراء دمحم احمد ابو المجد59086 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 116.5شيى

افرح سيد محمود جوهرى59087 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 112شيى

افرح دمحم فرج عبدربه59088 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 102شيى

ي اشائيل59089
ونيا فايز لطفن افي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 127.5شيى

ى خالد فتىح السيد59090 ن اكين ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 86شيى

ى دمحم السيد بشي 59091 ن اكين ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 104.5شيى

ن طارق حنفن عواد59092 الوجي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 112شيى

ن دمحم عل ماهر59093 الوجي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 97شيى

اليل دمحم السيد السيد59094 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 130شيى

امادونا مجدى قلينن حكيم59095 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 107شيى

امايا عالء الدين موس دمحم59096 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 123.5شيى



امريم فخرى عبدالمسيح ميخائيل59097 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 118.5شيى

 عبده59098
ن
 رومان

ن
امريم هان ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 107.5شيى

امريم ياش احمد دمحم59099 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 116شيى

املك حسام مختار اسماعيل59100 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 107.5شيى

املك عبدهللا سيد حسن59101 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 106.5شيى

املك كمال حسنن يىح59102 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 109شيى

ي ماهر عبدالرحيم دمحم59103
املك مصطفن ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 103.5شيى

امنال احمد احمد دمحم59104 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 113.5شيى

امنن مازن عبدالغنن دمحم59105 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 56.5شيى

وال عاطف رضا حبيب59106 امي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 116شيى

اندى سامح عل عبدالقادر59107 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 96شيى

انور امي  مصطفن دمحم59108 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 108شيى

انور ماهر المغاورى محمود59109 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 99شيى

انورهان عاطف عبدهللا عل59110 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 93.5شيى

اهبه احمد سعيد محروس59111 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 118شيى

اهنا وائل مختار دمحم59112 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 85.5شيى

ااحمد خالد دمحم عل59113 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 74شيى

ااحمد عمرو عبدالعظيم عواد59114 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 110شيى

ااحمد دمحم احمد عرفة59115 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 108.5شيى

ن59116 ااحمد دمحم محمود امي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 104.5شيى

ااحمد مصطفن السيد عبدالجواد59117 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 119شيى

ااحمد مصطفن عبدالهادى ابراهيم59118 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 119.5شيى

 حمدى المحمدى59119
ن
ااحمد هان ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 118شيى

ااسامه دمحم محسن عثمان59120 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 121.5شيى

ااش ماهر احمد دمحم59121 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 118شيى

ااندرو راضن نعيم سوريال59122 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 114شيى

اانس عبدالرحمن عبداللطيف عبدالحميد59123 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 108شيى

ابافل حنا سعد ديب59124 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 111.5شيى

ن حلىم عل59125 ابالل حسي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 117شيى

احازم احمد جالل دمحم59126 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 68.5شيى

اخالد احمد فضل دمحم59127 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 104.5شيى

 رزق هللا عبدالمالك59128
ن
ادبفيد هان ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 116.5شيى

ازياد احمد حسن مصطفن59129 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 99.5شيى

ازياد بالل سيد عبدالمنعم59130 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 81شيى

ازياد عادل عبدهللا عل59131 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 96.5شيى

ازياد دمحم احمد دمحم59132 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 96.5شيى

اسيف عالء الدين ابراهيم ابراهيم59133 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 107.5شيى

اعبدالرحمن احمد عبدالمعبود59134 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 95.5شيى

يف صبىح محمود59135 اعبدالرحمن شر ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 84شيى

اعبدالرحمن عالء الدين فاضل احمد59136 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 121شيى

اعبدالرحمن دمحم عل عبدالجابر59137 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 92.5شيى

ي شافعي59138
اعبدالرحمن دمحم مصطفن ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 110.5شيى

اعبدالرحمن مصطفن احمد دمحم59139 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 114شيى

اعبدهللا سيد شعبان عبدالعظيم59140 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125شيى

اعمار ياش احمد عبدالهادي59141 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125شيى

اعمر احمد حافظ محفوظ59142 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 110شيى

اعمر دمحم ابراهيم عبدالعزيز59143 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 109.5شيى

اعمر دمحم عبدالحليم عل59144 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 94شيى

اعمر مختار عبدالقادر سيد59145 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 98شيى

اعمر هشام حفنن مصطفن59146 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 80.5شيى



اعمر يشى عل عبده59147 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 115شيى

اكريم دمحم السعيد كامل59148 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 102.5شيى

اكريم دمحم عبدهللا عبدالفتاح59149 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 100شيى

لس لطيف ادوار لطيف شفيق59150 اكي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 128.5شيى

ى59151  نزيه بشر
ن
لس هان اكي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 133شيى

لس وجدى عدىل جندى59152 اكي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 100شيى

 سليمان نقوال59153
ن
اماريو رومان ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 125.5شيى

امازن دمحم السيد العدىل59154 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 97.5شيى

ادمحم احمد مرسي السيد مرسي59155 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 126.5شيى

ادمحم اسامة دمحم العوضن ابراهيم59156 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 93.5شيى

ف حافظ عبدالحميد59157 ادمحم اشر ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 90.5شيى

ادمحم السيد عبدالكريم عبدالحميد59158 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 99.5شيى

 دمحم دمحم59159
ن
ادمحم هان ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 87.5شيى

ادمحم هشام نور بيوىم59160 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 84.5شيى

ادمحم ياش حسن عل59161 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 95شيى

ادمحم يىح ابراهيم سيد59162 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 115شيى

امحمود رضا عبدالعزيز امام59163 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 114.5شيى

امروان السيد عبدالحفيظ السيد59164 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 81شيى

امروان وليد دمحم رشاد59165 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 108شيى

امصطفن يىح مصطفن عبدالسالم59166 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 79شيى

امهاب احمد شبل توفيق59167 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 86شيى

ن لمع59168 امينا باسم سامي  ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 111.5شيى

ى59169 امينا موس سمي  هين ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 108.5شيى

انبيل دمحم نبيل عبدالمتعال59170 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 134شيى

ايحن  احمد محمود احمد السمرى59171 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 119.5شيى

ايىس مجدى منىس نض هللا59172 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 112.5شيى

ايوسف عادل حسن خضن59173 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 63شيى

ايوسف عزت دمحم دمحم59174 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 100شيى

ايوسف مصطفن ابوشعيشع صالح59175 ا البلد الرسمية لغاتغرب شيى 96شيى

ااسما دمحم عبدالجليل شعبان دمحم59176 134.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف حسن عبدالحميد الصلحاوي59177 اافنان شر 108نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااالء وائل عبدالحفيظ عامر59178 111نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اايات فتىحي خلف مبارك دمحم59179 100نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ابسمله احمد عاطف حامد فاضل59180 115.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59181 ن دمحم حسني  ابسمله حسني  119نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ابسمله نارص فايد السيد سيد احمد59182 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اتسنيم سيد مصطفن هالل59183 135.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف عل عبده59184 اتسنيم شر 132.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اتف  سعيد احمد دمحم عبدالاله59185 122نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف صابر علي59186
اجمانه شر 127.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجنه احمد دمحم ابراهيم ابو رمية59187 136.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجنه دمحم صفوت عبدالعظيم59188 129.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجنن السيد عل دمحم59189 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجنن حسام غزاوي احمد59190 120.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59191  ابراهيم شلنى
اجنن دمحم مصطفن 115.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجنن وليد عبدالجليل عبده59192 80نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجودى تامر دمحم بهي 59193 115نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

وس59194 ي خله تاورصن
ي حسنن اجورجينا حرنى 106نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احبيبه ابو السعود دمحم شحاته دمحم59195 130نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احبيبه رجب دمحم رزق دمحم59196 127نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى



احبيبه سامح عيد دمحم59197 85.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احبيبه محمود ثابت ضيف هللا منصور59198 119.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن ايمن دمحم مصطفن دمحم59199 احني  133نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن عمرو محمود دمحم سالمة59200 احني  130.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اخديجه هشام حسنن دمحم59201 139.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59202 ارحمه دمحم صالح حسني  131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ارحمه دمحم عبداللطيف عبدالهادي59203 136نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ارنا تامر سليمان الديرىكي ابراهيم59204 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اروان دمحم حامد دمحم حمودة59205 136.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اروان دمحم عبدالرحمن دمحم59206 120.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اروان دمحم علي دمحم ابراهيم59207 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59208
 
اروان وليد دمحم دسوق 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ارودينا ابراهيم احمد سيد يوسف59209 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اروى دمحم رزق علي متوىلي59210 84.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اريناد محمود حمزة زىكي البسطويىسي59211 117.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن دمحم بدوي59212 اساره تامر حسي  107.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اساميه محمود لبيب محمود دمحم59213 88نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن خليل59214 اسلىم ايمن حسي  127.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسلىم دمحم كمال احمد59215 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسما المرس حامد رمضان59216 89.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسما دمحم عبدالهادي عبدالوهاب ابراهيم59217 133.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي احمد السيد حجازي59218
ن
اسما هان 131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي دمحم احمد تمام59219
ن
اسما هان 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي عبدالكريم صالح59220
ن
اسندس ايمن عبدالشاق 123.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسندس ايهاب دمحم عبدالرحمن محروس59221 120.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي عبدهللا عبدالرحيم دمحم59222
اسندس حسنن 104نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59223
ن
اسهر فوزي احمد دمحم مدن 83نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن عادل عبدالغنن عل59224 اسيلي  84نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف احمد فتىحي ابراهيم نوفيق59225 وق شر اشر 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي صالح عواد59226
وق مصطفن اشر 107.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

وق ياش عبدهللا السيد دمحم الشناوي59227 اشر 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اشهد دمحم السباعي ابراهيم الحداد59228 90نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اطيبة خالد ابراهيم عواد علي59229 82.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افاطمه ابراهيم عبدالمهبمن ابراهيم59230 109نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

59231
 
افاطمه دمحم مني  دسوق 80نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افرجينا صالح يعقوب سعد بشارة59232 118نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افرح خالد زىكي عبدالحافظ عوض59233 82نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افرح عمرو دمحم دمحم دمحم الجندي59234 97.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي يونان جرجس59235
ن
اكارن هان 86.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي اليا عدىلي جرجس59236
ن
اكارين هان 127نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يال59237 ي غيى
ن يوسف لطفن اكرستي  90.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ى احمد عبدهللا ابراهيم دمحم59238 ن اكين 120نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

 اسامة صالح علي59239
ن الجي  108نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم ابراهيم عبدالمهبمن ابراهيم59240 100نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم ايهاب فوزي رياض59241 107.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم سامح منصور دمحم59242 102.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم طارق عبدالمنعم محسن59243 82نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم كريم نجدي حسن السيد59244 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم دمحم حسان ابراهيم دمحم59245 102.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم دمحم دمحم احمد عجرمة59246 119نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى



امريم مهاب دمحم عبدالعظيم59247 115.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي عبدهللا عبدالمقصود دمحم59248
ن
امريم هان 108نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امريم وليد حمدي ابراهيم59249 !VALUE#نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك احمد فاروق مغاوري النمر59250 104.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك رجب فؤاد دمحم59251 130.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك فتح هللا النادي فتح هللا59252 133نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك محسن معروف حسن59253 121نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك مصطفن محمود احمد حمودة59254 133نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59255
ي عبدالفتاح مصطفن

املك مصطفن 113نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك وائل عبدالعليم ابراهيم59256 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

املك ياش سيد راغب59257 99نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امنة سيد علي عباس ابراهيم59258 128نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امنة فؤاد صالح دمحم علي59259 131نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امنه ايمن صالح السيد عل59260 129نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امهرائيل عماد مني  حنا سمعان59261 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

 علي59262
اندى طارق دمحم مصطفن 126نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن محروس59263 انهي عصام حساني  131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

انور الهدى دمحم جودة دمحم دمحم رمضان59264 61.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

انور دمحم سعيد السيد59265 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

انورهان دمحم عبدالعزيز عبدالسالم دمحم59266 133نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ه دمحم صابر طه دمحم59267 اني  134.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اهاجر سمي  عبدهللا محمود عالم59268 129نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اهنا احمد عبدالفتاح دمحم سيد احمد59269 112نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59270 اهنا دمحم الهادي احمد شاهي  114نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي ابراهيم59271
ايارا دمحم اسماعيل الحسينن 99.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوستينا ياسم لمعي سليمان جرجس59272 136نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا دمحم ابو شعيب59273 60نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد ابراهيم سيد احمد عبدالمجيد59274 79.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد اسامة احمد ابراهيم59275 49نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد جمال احمد علي حسن59276 115.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن البكري59277 ن عزت حسي  ااحمد حسي  124.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد زاهر محمود عبدالفتاح سالم59278 131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي احمد عبده شديد59279 ااحمد صيى 134.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد عادل احمد عمري عبدالعزيز59280 110نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد عبدهللا احمد عبدهللا دمحم59281 120.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد عبدالهادى عبدالننى عبدالهادى59282 117.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد علي رمضان عبدالسالم علي59283 109.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد مجدي ابو الفتوح احمد59284 106نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد دمحم حمدي ابراهيم جوهر59285 89.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد دمحم مني  قابيل دمحم59286 115.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااحمد وليد احمد احمد عويس59287 122نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59288 ااحمد يحن  زكريا امي  98نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اادم محمود السيد السيد المنىسي59289 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اادهم عادل مرزوق علي حسن59290 54نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اانس احمد سعيد دمحم59291 119.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اانس عمرو السيد عشماوى59292 121نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ابدر احمد فؤاد عبدالمنعم واىلي59293 64نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ابوال ايمن نصيف عطوان معوض59294 83.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي جالل عبدالفتاح العزب59295
ن
اجالل هان 131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجورج اديب نصيف عطوان معوض59296 97.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى



اجون ميالد شمعون ويصا قلدس59297 136.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اجون نبيل صليب مسعود سعد59298 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احازم اكرم احمد عبدالجواد احمد59299 117.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احازم حمادة دمحم احمد عبدالحميد59300 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احازم خالد صالح احمد عليوة59301 108.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احسن دمحم فرج عل59302 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

احمزه خالد عبدالمجيد احمد59303 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اخالد وليد دمحم عبدالعزيز59304 129نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59305
 
ارفعت ايهاب رفعت دمحم المكبان 81نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد اسامة سمي  سيد رضوان59306 111نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد حسام عزت دمحم سيد احمد59307 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد عمرو سيد عبداللطيف قطب59308 105نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد فهىمي فيصل حسن خاطر59309 82نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد محسن دمحم ابراهيم دمحم59310 108نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد دمحم سيد دمحم الجندي59311 117نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد مدحت دمحم احمد ابراهيم59312 96.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي دمحم عبدالمقصود سليمان59313
ن
ازياد هان 112نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ازياد وليد عيد السيد عبدالهادي59314 106.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسيف الدين وائل حامد دمحم59315 114نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسيف الدين وليد ساىمي ابراهيم علي59316 96.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسيف عماد فؤاد عيىس59317 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59318
بينن اسيف دمحم عبدالعزيز عبدالعظيم الشر 71.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اسيف دمحم دمحم ابراهيم عبدالفتاح خضن59319 73نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدالرحمن احمد يحن  سالم علي59320 130.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ف فوزى دمحم59321 اعبدالرحمن اشر 119.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدالرحمن سعيد ابو العال دمحم سليمان59322 98نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدالرحمن يىح ابراهيم دمحم ابراهيم59323 114نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدهللا ابراهيم رمضان ابراهيم ابراهيم59324 70نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدهللا احمد محمود فتوح احمد سالم59325 124.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدهللا باسم عبدهللا زىكي دمحم59326 34.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي علي59327
ي احمد مصطفن اعبدهللا صيى 132.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدهللا عيد حزين ابو بكر حزين59328 59نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدهللا دمحم احمد السيد59329 69.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي سند دمحم59330
اعبدهللا دمحم لطفن 57نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي عبدهللا ابو العزم علي59331
ن
اعبدهللا هان 46.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعبدالمنعم مجدي عبدالمنعم مصطفن59332 129.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعل ابراهيم علي علي حجر59333 97نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمار دمحم محمود اسماعيل اسماعيل59334 76نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر احمد رجب عبدالرحيم ابراهيم59335 137نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر احمد صالح خلف صالح59336 100نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ف مصطفن احمد59337 اعمر اشر 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر خي  هللا عبدالسالم عبدربه عبدالقوي59338 126.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر سيد دمحم عبدالسالم59339 107نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف رضا عبدالجواد عامر59340 اعمر شر 133.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر دمحم عبدالمنعم عثمان59341 133نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر مصطفن جمال محمود عبدالحيد59342 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59343 اعمر مصطفن فتىحي حسي  131نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي ابراهيم اسماعيل عبدالبارى59344
ن
اعمر هان 131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اعمر ياش فوزى محمود59345 131.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59346
اعمرو ابراهيم محمود حبىسر 121.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى



اعوض عبدالمنعم عوض عبدالمنعم دمحم59347 119.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افادى امجد فوزي جرجس عبدالشهيد59348 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افتىحي عماد فتىحي خليل59349 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افيلوباتي  اوزوريس اسكندر يوسف عبدالملك59350 93نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

افيلوباتي  عريان حبيب نسيم59351 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اكريم طارق سيد دمحم سيد59352 129.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اكريم نبيل رمضان سيد دمحم59353 137نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اماثيو روؤف رمزي كامل صليب59354 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امازن علي دمحم ابراهيم59355 114نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امازن دمحم مصطفن زكريا احمد59356 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امازن دمحم نجيب عثمان رضوان59357 130.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امازن محمود عبدالوهاب عبدالحميد فياض59358 120.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم ابراهيم دمحم دمحم59359 119.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم احمد سليم دمحم59360 134.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم احمد عبدالوهاب عبدالمعطي اسماعيل59361 128.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم احمد ماهر السنوسي ابو القمصان59362 136نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم احمد مصطفن دمحم مصطفن59363 135.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم اسامة دمحم عبدالخالق عبدالمقصود59364 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59365
ادمحم حلىمي دمحم عبدالجواد عبدالغنن 127.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم خالد ابراهيم عل59366 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم خالد صالح متوىلي البوهي59367 131نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم ريحان السيد عبدالفتاح ريحان59368 124.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم سامح فوزي علي زين الدين59369 126.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم سامح دمحم عبدهللا دمحم59370 130نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم سامح دمحم مهدي بدوي59371 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم سمي  رمضان ابراهيم تاج الدين59372 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم سيد دمحم علي ابو سالم59373 130نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي دمحم فؤاد احمد59374 ادمحم صيى 125.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم عادل سيد يوسف59375 117.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم عبدالحميد احمد دمحم عبدالحميد59376 121.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم عالء دمحم اسماعيل59377 112.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم علي رمضان عبدالسالم علي59378 110.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم محمود عيد عبدالفتاح59379 110.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم مصطفن دمحم عبدالرحمن59380 95.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

 طلعت دمحم59381
ن
ادمحم هان 104.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ادمحم وائل دمحم حسن59382 68.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امحمود احمد سالم حلىمي سالم59383 90نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امحمود ايمن عبدالفتاح مصطفن59384 121.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

59385
ن
ن محمود بسيون امحمود حسي  123.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يد محمود59386 ن امحمود دمحم ابوالي  122نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

 متوىلي عبدالفتاح59387
امحمود مصطفن خضن 123.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن السيد59388  محمود حسي 
امحمود مصطفن 124نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن دمحم59389 امىح الدين دمحم حسي  118نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ف رمضان سالم عبدالجواد59390 امروان اشر 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59391
امصطفن حلىمي دمحم عبدالجواد عبدالغنن 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

يف حامد دمحم سليم59392 امصطفن شر 126نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امصطفن فتىح مصطفن مصطفن السنباىط59393 122نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امصطفن مجدي محمود سيد ابراهيم59394 113نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امصطفن دمحم سيد دمحم59395 71نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امصطفن دمحم مصطفن عبدالعاىطي59396 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى



ي دمحم دمحم59397
امصطفن دمحم مصطفن 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امعاذ احمد دمحم عبدالصمد احمد59398 130.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امعاذ دمحم دمحم سيد مبارك59399 106نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امكسيموس جورج بخيت يعقوب اقالديوس59400 96.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امنصور محمود سمي  عبدالمنعم ابو العطا59401 72.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امهند حسام بخاطره عطوه عبدالعزيز59402 116نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امهند دمحم فرج احمد59403 132نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

امهند مرس عبدالرسول دمحم59404 125نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن59405 ي مملوك سفي 
امينا امجد وصفن 134نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ف روبيل عازر59406 انادر اشر 124.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

انور الدين احمد محمود دمحم مصطفن59407 109.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59408
ي عبدالفتاح عبدالغنن

انور الدين عبدالغنن 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي دمحم59409
انور الدين محمود مصطفن 126نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

اياش احمد عل عل عل59410 132.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن احمد مصطفن دمحمى59411 اياسي  127نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف احمد احمد عبداللطيف ابوموسي59412 109.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف حازم عباس موس ابراهيم59413 113.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59414
ايوسف سامح دمحم ابراهيم الحسينن 116.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف علي دمحم صالح الوصيف59415 84.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف دمحم جمال علي مصطفن59416 129نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف دمحم مجاهد دمحم59417 127نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف دمحم مختار عبدالمجيد ابراهيم59418 97نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ايوسف محمود السيد دمحم59419 87.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ن امام59420 ايوسف وائل فضيل حسي  107نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ي59421 ايوسف ياش مصطفن محروس المليىحى 118.5نجيب محفوظ الرسمية لغات غرب شيى

ااشاء رؤوف احمد سيد59422 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132سمي 

ااشاء سالم فتىح عل59423 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109.5سمي 

ااشاء دمحم رجب شلنى59424 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 101.5سمي 

ااالء ايمن وفاء محمود59425 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127.5سمي 

 دمحم مرشدى59426
ن
ااالء هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132سمي 

ي عبدالعاىطي احمد عبدالرحمن59427
ن
ااالء هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112.5سمي 

اامنيه حسن مسعود كامل59428 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 105.5سمي 

اامينه احمد ابراهيم المتوىل59429 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 101سمي 

اايرينن مينا لبيب فرج59430 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 84سمي 

اايمان ايمن فراج محمود59431 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109.5سمي 

ابسمله دمحم بخيت دمحم59432 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131.5سمي 

ابسمله دمحم عزت ابراهيم59433 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 93.5سمي 

ابسمله محمود دمحم حسن59434 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 117سمي 

ابسنت دمحم احمد امام59435 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

ابالجيا محسن مساك فايق59436 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 101سمي 

 مسعود59437
 
اترنيم ناجح صدق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120.5سمي 

ي مسعود59438
 
اتسبيح ناجح صدق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125سمي 

اتسنيم سعد حسن حافظ59439 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131.5سمي 

اتسنيم دمحم صبىح فيصل59440 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104.5سمي 

اجانا حسام موس عبدالعزيز59441 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104.5سمي 

اجسيكا سامح لطفن ايوب59442 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 103.5سمي 

اجنن تامر محمود جاد هللا59443 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

اجنن عمرو عبدالمنعم بيوىم59444 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

اجنن قطب دمحم احمد59445 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114.5سمي 

اجوىل طارق عبدالنعيم لبيب59446 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121.5سمي 



 دمحم59447
ن
اجومانه صالح تون ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125سمي 

احبيبه ايمن رضا عبدهللا59448 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113سمي 

احبيبه حسام الدين احمد عل59449 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

احبيبه دمحم جابر دمحم59450 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134سمي 

احبيبه دمحم سمي  محمود59451 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112سمي 

احبيبه محمود السيد بكر59452 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129.5سمي 

ي محمود احمد59453
احبيبه مصطفن ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 82سمي 

ن دمحم عبدالعزيز حسن59454 احني  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129سمي 

اخديجه طارق بخيت عبدالىح59455 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 123سمي 

ادميانه اميل عجيب سند59456 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 133.5سمي 

ادميانه يىح نزيه فتىح59457 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112.5سمي 

ادهب احمد جاد سيد59458 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109سمي 

ارحمه احمد دمحم عبدالرحيم59459 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 102سمي 

ارحمه سيد ابراهيم دمحم59460 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 118.5سمي 

ارضوى سعيد مغاورى السيد59461 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 116.5سمي 

ف احمد رضوان59462 ارقيه اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121.5سمي 

ارنا منصور سيد دمحم59463 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

اروان احمد دمحم احمد59464 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128.5سمي 

ن احمد59465 اروان تامر حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132.5سمي 

اروان عمرو دمحم عبدالفتاح59466 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 139سمي 

اروان دمحم عل دمحم59467 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 138.5سمي 

ارودينه دمحم حمدي دمحم59468 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112.5سمي 

ارودينه دمحم عبدالعال جابر عبدالعال59469 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 116سمي 

اروى خليل فتىح خليل59470 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 124سمي 

اروى هشام احمد موس59471 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125.5سمي 

اريتاج ايمن احمد دمحم59472 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131.5سمي 

اريم ياش شحات شحات ابو ريه59473 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 84سمي 

ازهرة دمحم فتىح دمحم59474 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113سمي 

اساره احمد ساىم عبدالرؤوف59475 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129.5سمي 

اساره اسامه مرزوق سند عبدالمطلب59476 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135.5سمي 

اساره ثروت السيد جاد59477 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136.5سمي 

 السيد مقلد59478
ن
اساىل هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132سمي 

اسلسبيل طارق عبدالمعط يوسف59479 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136.5سمي 

اسما ايش عزت عبدالتواب59480 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 89سمي 

اسما سامح السيد دمحم59481 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127.5سمي 

اسما دمحم فتىح دمحم59482 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104سمي 

اسماء ياش عبدالخالق عبدالتواب59483 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 101.5سمي 

اسندس خالد عبدالغفار عليوه59484 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 94.5سمي 

اسندس محمود سعيد عبدالعظيم59485 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

ي محمود عبدالصبور دمحم59486
اسندس مصطفن ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135.5سمي 

وق عصام مىح عبدالعزيز59487 اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128سمي 

اشهد عبدهللا سيد عبدهللا59488 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136.5سمي 

اشهد عالء الدين صباح حامد59489 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135سمي 

اشهد عالء السيد دمحم متوىلي59490 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 98.5سمي 

اشهد عل رفاع عل59491 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109سمي 

اشهد غاىل راغب السيد59492 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 88.5سمي 

ى فؤاد صبىح حنا59493 اشي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129.5سمي 

افاطمه رجب علي سقطي59494 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

افاطمه عادل فؤاد فرج59495 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126سمي 

افاطمه دمحم عماد عبدالحميد59496 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127.5سمي 



افاطمه دمحم فوزى عبدالخالق59497 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

افرح ابراهيم اسماعيل ابراهيم59498 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113.5سمي 

ونيا كمال حليم بخيت59499 افي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

ى احمد فتح عبدالغفار59500 ن اكين ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131.5سمي 

 ميالد حبيب سالمة59501
ن
امارق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135سمي 

ف جرجس اسكندر59502 اماريا اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 117سمي 

اماريانا عاطف موريس صورى59503 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 130سمي 

ف عزيز ملوكه59504 امريم اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 105سمي 

امريم بيشوى فاروق شحاتة59505 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128سمي 

امريم جعفر عل دمحم59506 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122.5سمي 

امريم رفعت عبدالنعيم مرسي59507 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125سمي 

امريم عل سعد رزق59508 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 137سمي 

ن59509 امريم دمحم احمد حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131.5سمي 

امريم دمحم السيد دمحم59510 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 115.5سمي 

امريم دمحم فاروق عبدالرحيم59511 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119.5سمي 

وك59512 املك ايمن احمد ميى ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 130سمي 

امنة هللا احمد عبدالواحد مصطفن59513 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113.5سمي 

امهرائيل ماجد لويس سليم59514 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

وال جورج سمعان غاىل59515 امي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136سمي 

ن عل ابراهيم عل59516 انرمي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 108.5سمي 

ن عبدالونيس59517 انورهان عرفة حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112سمي 

انورين نور الدين عبدالقادر نور الدين59518 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128سمي 

اهدى وليد عل عبدالفتاح59519 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

ى عبدالحليم59520 اهنا ايمن صيى ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

ايوستينا وليد الفن رزق هللا59521 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 108.5سمي 

اابانوب ميالد سيدهم شحاتة59522 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 137.5سمي 

59523
 
اابرام مايكل ممتاز شوق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 138.5سمي 

 وديع وهبة59524
ن
اابرام هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111سمي 

ن59525 اابراهيم اسامة ابراهيم حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

اابراهيم وىل الدين ابراهيم فهىم59526 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 85.5سمي 

ااحمد ابراهيم حلىم عبدالحميد59527 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

ااحمد حاتم سعد عبدالحميد59528 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114.5سمي 

ااحمد حسن دمحم حنفن59529 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 78.5سمي 

ااحمد عبدالجواد السيد دمحم59530 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109.5سمي 

ااحمد فارس فتىح احمد59531 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 81سمي 

ااحمد فوزى احمد عطية59532 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 82سمي 

ااحمد ماهر شعبان عبدالمقصود59533 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 91.5سمي 

ااحمد مجدى ابراهيم دمحم59534 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 92سمي 

وك59535  شحاتة ميى
ن
ااحمد هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 82.5سمي 

اادهم دمحم عاطف دمحم59536 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128.5سمي 

اادهم دمحم فاروق عبدالرحيم59537 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 115سمي 

ااسامه احمد عادل عبدالمجيد59538 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 115سمي 

ااسالم دمحم عل عطيه59539 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104سمي 

ن باللة احمد عبدالواحد مصطفن59540 االمعي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 99سمي 

اباسم امي  محمود عبدالغفار59541 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 97.5سمي 

ابافل وليد الفن رزق هللا59542 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 99.5سمي 

 صابر جاد59543
ن
ابيمن هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 101.5سمي 

 يوسف نجدى نبيه59544
ن
اتون ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111سمي 

اجاش دمحم حلىم عبدالعزيز59545 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 105سمي 

اجرجس جورج سمي  موس59546 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 93.5سمي 



اجمال عمرو جمال محمود59547 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 97سمي 

اجمال هشام قوته عبدالمالك59548 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119.5سمي 

ي بدرى59549
ف حبىسر اجورج اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121سمي 

اجورج مالك موس بستان59550 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 124.5سمي 

احسام عليوة عبدالغفار عليوة59551 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 124.5سمي 

احسام دمحم السيد دمحم59552 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129سمي 

ي اسماعيل59553
احسن اسماعيل حسن عبدالغنن ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121سمي 

ن عبدالونيس59554 ن عرفة حسي  احسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 118.5سمي 

احمزه سعيد دمحم حامد الديب59555 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127.5سمي 

اذياد وليد عبدالمرضن عفيفن59556 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132.5سمي 

ازياد احمد عبدالهادى احمد59557 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114سمي 

ازياد احمد فهىم حسن59558 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 133.5سمي 

ازياد اسامه احمد رضوان59559 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136سمي 

ى محمود59560 ازياد اسامه صيى ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125.5سمي 

ازياد ايهاب عبدالجواد عل59561 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

ازياد رضا دمحم عفيفن59562 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 107سمي 

ازياد سيد فؤاد عبدالعزيز فؤاد59563 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119.5سمي 

ازياد عصام ابوبكر سيد59564 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

ازياد عماد السيد دمحم59565 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 133سمي 

ازياد دمحم بدر دمحم59566 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

ازياد مصطفن دمحم عل59567 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132سمي 

ازياد ياش السيد بيوىم59568 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 130.5سمي 

اساىم ماجد ساىم ثابت59569 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135.5سمي 

اساىم مالك نجاح ندها صليب59570 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

اسعيد ابراهيم سعيد بخيت59571 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126سمي 

اسهيل دمحم عل عل59572 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 79سمي 

اسيد احمد السيد بيوىم59573 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 116.5سمي 

اسيف الدين دمحم عبدالمنعم سيد59574 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111سمي 

اسيف دمحم عزب عبدالموىل59575 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129.5سمي 

ف عبدهللا السيد59576 اشادى اشر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121سمي 

اصديق حسنن صديق دمحم59577 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121سمي 

اصالح الدين دمحم صالح عبدالجواد59578 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134سمي 

اصالح عبدالنارص صالح احمد59579 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

اعبدالحميد خالد عبدالحميد فاوى59580 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 137سمي 

اعبدالرحمن احمد احمد حامد يوسف59581 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

اعبدالرحمن احمد جودة دمحم59582 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 108.5سمي 

اعبدالرحمن السيد احمد عبدالعال علي59583 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 106.5سمي 

اعبدالرحمن ايمن عبدالونيس فتوح59584 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121سمي 

اعبدالرحمن سيد دمحم دمحم59585 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

ن عبدالعال59586 اعبدالرحمن عاطف عبدهللا حسني  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 117.5سمي 

اعبدالرحمن عالءالدين ساىم دمحم59587 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

اعبدالرحمن عماد عبدالسميع دمحم59588 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128سمي 

اعبدالرحمن دمحم حيطاوى زين59589 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125سمي 

اعبدالرحمن دمحم دمحم احمد محمود59590 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114.5سمي 

قاوى ابراهيم59591 يف شر اعبدهللا شر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

ن اسماعيل59592 اعبدهللا عمرو حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114.5سمي 

ابسيطه- عبدهللا ماهر صالح شندى 59593 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 95سمي 

ن عبدالونيس محمود59594 اعبدالونيس حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 132.5سمي 

ن احمد59595 اعبده عالء الدين عبده حسي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 102سمي 

اعز الدين عل عل خليل59596 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 82سمي 



اعل الدين دمحم علي سالم59597 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 116سمي 

اعمر اسامه حامد السيد59598 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

اعمر ريحاب سعيد عبدالننى59599 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 123.5سمي 

 معروف59600
 
اعمر دمحم شوق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111سمي 

ى عبدالجواد59601 اعمر دمحم صيى ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

اعمر دمحم عبدالشكور عبدالفتاح59602 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127سمي 

اعمرو ابراهيم عاشور ابراهيم59603 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 115.5سمي 

يد وهبه موسي59604 ن اعمرو ماجد ابو الي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112سمي 

افادى نشات عزيز فارس59605 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129سمي 

اكريم دمحم عبدالفتاح دمحم59606 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113سمي 

اكمال الدين دمحم كمال السيد59607 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120.5سمي 

لس اسامه كمال شحاتة59608 اكي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 127.5سمي 

ف حبىسر بدرى59609 لس اشر اكي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121.5سمي 

لس اميل خلة شحاتة59610 اكي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111.5سمي 

لس ايمن حلىم واصف59611 اكي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 133.5سمي 

لس رفعت سعد هللا جرجس59612 اكي  ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 135.5سمي 

اماهر فادى ماهر ابراهيم59613 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 124سمي 

 كامل توفيق59614
ن
امايكل هان ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110.5سمي 

ادمحم احمد ساىم عبدالرؤوف59615 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121.5سمي 

ادمحم احمد عبدالجواد احمد59616 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

ادمحم احمد كامل عبدالحميد59617 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 102.5سمي 

ادمحم احمد دمحم صالح59618 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

ادمحم احمد دمحم عبدالرحمن59619 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 109.5سمي 

ادمحم اسامة عبدالرازق مرزوق59620 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 121.5سمي 

ادمحم حسن خليل حسن59621 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119سمي 

59622
 
ادمحم سعيد مرس الدسوق ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

ادمحم سيد معوض عواد59623 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 124سمي 

يف دمحم احمد59624 ادمحم شر ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119سمي 

ادمحم طارق ممدوح موس59625 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 98سمي 

ادمحم عبدالحليم عبدالحميد عبدالحليم59626 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 133.5سمي 

ادمحم عل عبدالفتاح عل59627 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126سمي 

ادمحم مصطفن فاروق عباس59628 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

ادمحم وليد عبدالمنعم عبدالسميع59629 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 128.5سمي 

امحمود رافت شحات شحات ابوراميه59630 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 125.5سمي 

امحمود دمحم حامد يوسف59631 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120.5سمي 

امصطفن ايهاب فريد بدير59632 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

امصطفن سعيد حسن عبدالرحيم59633 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113سمي 

امصطفن دمحم محمود احمد59634 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 112.5سمي 

ن59635  حسي 
امصطفن دمحم مصطفن ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 114.5سمي 

امصطفن محمود سيد محمود59636 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 120سمي 

امينا االمي  ثابت مخلف59637 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 134.5سمي 

امينا جميل ابراهيم نضهللا59638 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122.5سمي 

امينا وليد سمي  حنا59639 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 136سمي 

انادر ابوالقاسم نادر نجار59640 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 122سمي 

انبيل نور نبيل احمد59641 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 105.5سمي 

ايحن  حاتم يىح عبدالحميد59642 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 119.5سمي 

ايوسف احمد عبدالمنعم عطا59643 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 129.5سمي 

ايوسف اسامه فوزى رمزى59644 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 131سمي 

ايوسف ايمن يوسف احمد هارون59645 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 113.5سمي 

ايوسف ايهاب سالمة احمد59646 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 137.5سمي 



ايوسف حسنن عز عبدالرحمن59647 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 126.5سمي 

ايوسف عبدالرحمن فوزى سيد59648 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 91سمي 

ايوسف عبده السيد عبده59649 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 111سمي 

ايوسف عطا ناجح شحاتة59650 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 110سمي 

ايوسف عماد رمضان دمحم59651 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 106.5سمي 

ايوسف عمرو يوسف دمحم59652 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 108.5سمي 

ايوسف عوض نوار فهىم59653 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104سمي 

ايوسف محمود فوزى محمود59654 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 104سمي 

ايوسف محمود دمحم عبداللطيف59655 ة موس الرسمية لغاتغرب شيى 85سمي 

اابانوب عزت ساىم توفيق عوض هللا59656 ق شيى 9دمحم رجب اسماعيلشر

ف فضل هللا عبدالمالك عطيه59657 اابرام اشر ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

اابراهيم رمضان عبدهللا سيد دمحم59658 ق شيى 70دمحم رجب اسماعيلشر

يف عبدهللا دمحم عثمان59659 اابراهيم شر ق شيى 49.5دمحم رجب اسماعيلشر

اابراهيم عبدالستار عبدالخالق ابراهيم النجدى59660 ق شيى 40.5دمحم رجب اسماعيلشر

ي دمحم البشار59661
 
اابراهيم دمحم ابراهيم الدسوق ق شيى 70دمحم رجب اسماعيلشر

اابراهيم محمود ابراهيم عبدالعزيز59662 ق شيى 95دمحم رجب اسماعيلشر

اابراهيم وحيد عبدالكريم ابراهيم اسماعيل59663 ق شيى 19دمحم رجب اسماعيلشر

اابوبكر احمد محمود السعيد محمود59664 ق شيى 120.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد احمد سيد طه حسن59665 ق شيى 45دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد احمد عبدالمطلب دمحم عبدالمطلب59666 ق شيى 22.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد احمد دمحم دمحم القزاز59667 ق شيى 77.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد اسامه احمد الحسينن احمد59668 ق شيى 97دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد اكراىم احمد عبدالحميد سلطان59669 ق شيى 23.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد السيد عل عبده ابراهيم59670 ق شيى 32.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد حسن احمد حسن حسن شلنى59671 ق شيى 92.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد حسن عل حسن احمد59672 ق شيى 125دمحم رجب اسماعيلشر

ن59673 ااحمد حسن محمود حسن حسني  ق شيى 39دمحم رجب اسماعيلشر

ن وتد59674 ن اسماعيل حسني  ااحمد حسني  ق شيى 38.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن ماهر حسن جاد الموىل59675 ااحمد حسي  ق شيى 116.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد رجب زىك حسن جاب هللا59676 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

يد درويش59677 ن ااحمد رضا السيد ابوالي  ق شيى 43دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد رضا دمحم عبدالقوى احمد59678 ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد رمضان السيد شحات دمحم59679 ق شيى 88.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد ساىمي السعيد السعيد دمحم59680 ق شيى 83.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد سعد عرانى سعد الدين عرانى59681 ق شيى 83دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد سعيد احمد عل متوىل59682 ق شيى 100.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد سعيد عبدالفتاح حسن59683 ق شيى 42دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد سيد سمي  عويس59684 ق شيى 108دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد سيد نمر قاسم سيد59685 ق شيى 95.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف احمد عبدالسالم احمد59686 ااحمد شر ق شيى 125.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف رجب عبدالحميد دمحم59687 ااحمد شر ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر

59688
ن
يف دمحم حسن بسيون ااحمد شر ق شيى 62دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد شعبان موس عبدالمجيد موس59689 ق شيى 121دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد صابر دمحم فتىح دمحم59690 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد طه محمود ابوالمجد دمحم59691 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عاشور احمد مرسي مشعل59692 ق شيى 30دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عاطف دمحم ابو القاسم دمحم59693 ق شيى 131دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عبدهللا عل دمحم عل59694 ق شيى 76.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن سليمان سالم59695 ااحمد عبدالننى حسي  ق شيى 92دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عصام جمال طنطاوى59696 ق شيى 104.5دمحم رجب اسماعيلشر



ااحمد عالء الدين احمد حلىم راشد59697 ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عالء يونس عبداللطيف موس59698 ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عل احمد دمحم عبدالرحمن59699 ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

ن59700 ااحمد عماد احمد السيد امي  ق شيى 4دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عماد الدين دمحم عز الدين عل59701 ق شيى 72.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عمر رمضان عبدالعال59702 ق شيى 49دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عمرو احمد سعد احمد59703 ق شيى 90دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- احمد عوض رجب سعد احمد 59704 ق شيى 83دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد عوض فتىح عل عبدالواحد59705 ق شيى 91.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد غريب زكريا دمحم حسن59706 ق شيى 61.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد فتىح احمد عثمان اللينى59707 ق شيى 58دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد فوزى احمد حامد59708 ق شيى 120.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن59709 ي حساني  ااحمد مجدى صبىح مليىحى ق شيى 35دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم احمد حسن عويضه59710 ق شيى 79.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم احمد عبدالمعبود عبدالعزيز59711 ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم اسماعيل دمحم احمد59712 ق شيى 44.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم انور دمحم59713 ق شيى 17.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم حنفن محمود احمد59714 ق شيى 4دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم سيد تمام سليمان59715 ق شيى 27.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم صالح دمحم عبدالعال59716 ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم عبدالفتاح عبدالمقصود شعبان59717 ق شيى 48.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم فاروق عبده59718 ق شيى 10دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم قناوي اسماعيل رشوان59719 ق شيى 123دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد دمحم نجيب طه الشيخ59720 ق شيى 41.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد محمود احمد عبدالعاىط59721 ق شيى 85دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد محمود عبدالعزيز دمحم احمد59722 ق شيى 99دمحم رجب اسماعيلشر

ي احمد عيد سند59723
ااحمد مصطفن ق شيى 109.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد نارص ربيع جاب هللا سعيد59724 ق شيى 92دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد ياش احمد دمحم عبدهللا59725 ق شيى 86دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد ياش دمحم السيد59726 ق شيى 98.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن59727 ااحمد ياش دمحم بيوىم السيد حساني  ق شيى 72دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد يشي دمحم ابراهيم ابوبكر59728 ق شيى 73دمحم رجب اسماعيلشر

اادم ابراهيم عل سيد عثمان59729 ق شيى 69.5دمحم رجب اسماعيلشر

اادم سامح سمي  محمود رمضان59730 ق شيى 42دمحم رجب اسماعيلشر

اادم دمحم فتىح ابراهيم السيد59731 ق شيى 99.5دمحم رجب اسماعيلشر

اادهم خلف عبدالفتاح خلف59732 ق شيى 45.5دمحم رجب اسماعيلشر

اادهم دمحم حسن احمد عبدهللا59733 ق شيى 15.5دمحم رجب اسماعيلشر

اادهم دمحم عبدالسميع دمحم يوسف59734 ق شيى 26دمحم رجب اسماعيلشر

اادهم محمود دمحم الشحات سليمان59735 ق شيى 58دمحم رجب اسماعيلشر

اادهم منصور دمحم شحاته دمحم59736 ق شيى 33.5دمحم رجب اسماعيلشر

اارميا صادق نعيم صادق عبدالمالك59737 ق شيى 42.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم ايهاب دمحم عطية دمحم59738 ق شيى 41.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم جمال سعيد احمد عفيفن59739 ق شيى 10.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم عبدالرحمن صالح محمود حجازى59740 ق شيى 121دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم مجدى سعد دمحم59741 ق شيى 40.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم دمحم حسن ابراهيم موس59742 ق شيى 60.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم دمحم صالح الدين السيد59743 ق شيى 94.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسماعيل نبيل عل مصطفن اسماعيل59744 ق شيى 108.5دمحم رجب اسماعيلشر

االحناوى سيد شعبان ابو الحسن شحاته59745 ق شيى 21.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن ابراهيم59746 االسيد احمد شعبان حساني  ق شيى 88.5دمحم رجب اسماعيلشر



اامام دمحم عبدالمهيمن عبدالجواد نض59747 ق شيى 9دمحم رجب اسماعيلشر

ي السعدى59748 اامي  احمد دمحم النونى ق شيى 39.5دمحم رجب اسماعيلشر

اامي  خالد عبدالمعط خليف اسماعيل59749 ق شيى 106.5دمحم رجب اسماعيلشر

اامي  عبدهللا جالل حسن59750 ق شيى 86.5دمحم رجب اسماعيلشر

اانس طه ابو القاسم طه النمر59751 ق شيى 72.5دمحم رجب اسماعيلشر

اانس مغاورى عبدالسالم السيد عبدالعاىط59752 ق شيى 65.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااياد وائل صالح الدين عبداللطيف رزق59753 ق شيى 121.5دمحم رجب اسماعيلشر

اايمن امجد طلعت عبدالجواد59754 ق شيى 110.5دمحم رجب اسماعيلشر

اايمن عادل عبدالعزيز السيد عبدالعزيز59755 ق شيى 23دمحم رجب اسماعيلشر

اايمن دمحم عل عبدالحميد احمد59756 ق شيى 67.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابالل حمدى االمي  بغدادى عبدالرحيم59757 ق شيى 67.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابالل سيد بالل عبدالودود بالل59758 ق شيى 58.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف مهدى عبدالخالق ابراهيم59759 ابالل شر ق شيى 72دمحم رجب اسماعيلشر

ابالل عبدهللا عبدالعاىطي عبدهللا اسماعيل59760 ق شيى 45.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- بالل دمحم فتىح دمحم 59761 ق شيى 75.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابالل محمود سيد طه حسن59762 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

ابالل وليد نظيف دمحم عل59763 ق شيى 106.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابيشوى فريد سيد رزيق سمعان59764 ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

اتوفيق السيد عطيه توفيق فاضل59765 ق شيى 126.5دمحم رجب اسماعيلشر

اجون جوزيف عبدالسيد ابراهيم مرقص59766 ق شيى 60.5دمحم رجب اسماعيلشر

ى اندراوس 59767 ابسيطه- جون سمي  فتىح بشر ق شيى 83.5دمحم رجب اسماعيلشر

احازم دمحم رمضان عوض مصطفن59768 ق شيى 85دمحم رجب اسماعيلشر

احامد عبدالخالق حامد دمحم حسن59769 ق شيى 88دمحم رجب اسماعيلشر

احامد كريم حامد عواد عبدالمنعم59770 ق شيى 87.5دمحم رجب اسماعيلشر

 دمحم غنيم59771
 
احسام حسن شوق ق شيى 83.5دمحم رجب اسماعيلشر

احسام نبيل عبدالقادر جاد النجار59772 ق شيى 105.5دمحم رجب اسماعيلشر

احسن احمد زيدان صديق محمود59773 ق شيى 28.5دمحم رجب اسماعيلشر

احسن ايمن كمال حسن رفعت59774 ق شيى 101.5دمحم رجب اسماعيلشر

احسن خالد حسنن مطاوع حسن59775 ق شيى 60دمحم رجب اسماعيلشر

احسن سمي  حسن حسن59776 ق شيى 5.5دمحم رجب اسماعيلشر

احسن منصور حسن منصور59777 ق شيى 76.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن احمد زيدان صديق محمود59778 احسي  ق شيى 44دمحم رجب اسماعيلشر

ن سليمان سالم59779 ن عبدالننى حسي  احسي  ق شيى 116دمحم رجب اسماعيلشر

ن السيد مصطفن59780 ن دمحم حسي  احسي  ق شيى 124.5دمحم رجب اسماعيلشر

احمدى دمحم حمدى يوسف دمحم59781 ق شيى 91دمحم رجب اسماعيلشر

احمزه احمد السيد حامد احمد59782 ق شيى 85دمحم رجب اسماعيلشر

اخالد سعيد دمحم عل الحلو59783 ق شيى 113.5دمحم رجب اسماعيلشر

اخالد عمرو دمحم زايد دمحم59784 ق شيى 135.5دمحم رجب اسماعيلشر

اخالد دمحم عبداللطيف توفيق دمحم59785 ق شيى 114.5دمحم رجب اسماعيلشر

ارافت صفوت عطا رياض رزق59786 ق شيى 78.5دمحم رجب اسماعيلشر

اراىم دمحم احمد المهدى59787 ق شيى 65دمحم رجب اسماعيلشر

ارمضان دمحم احمد مدبوىل عبدالحميد59788 ق شيى 40.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد ابراهيم سليمان سالم مبارك59789 ق شيى 66.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد ابراهيم عبدالمنصف ابراهيم دمحم59790 ق شيى 28دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد الحسينن سيد عبدربه السيد59791 ق شيى 40دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد حسام احمد عبدالعظيم حسن59792 ق شيى 38دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد رمضان اسماعيل عل دمحم59793 ق شيى 41.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد زكريا عبدالحميد مسعد السيد59794 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد سامح فؤاد دمحم ابراهيم59795 ق شيى 85.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد سمي  حسن احمد معوض59796 ق شيى 72دمحم رجب اسماعيلشر



ازياد شعبان السيد عبدالعليم السيد59797 ق شيى 64.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد عمرو فاروق عبدالحميد59798 ق شيى 42.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد فرج مني  عبدالحليم عل59799 ق شيى 79دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد قاسم هاشم توفيق59800 ق شيى 90.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد مجدى جميل حافظ دمحم59801 ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد دمحم سيد عبدالفتاح السيد59802 ق شيى 108دمحم رجب اسماعيلشر

59803
ن
ازياد دمحم عبدالرسول شعبان بسيون ق شيى 17دمحم رجب اسماعيلشر

وك حسن المضى59804 ازياد دمحم ميى ق شيى 115.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد دمحم محمود دمحم ابو المعاىط59805 ق شيى 90دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد محمود فاروق محمود احمد59806 ق شيى 51.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد مصطفن عادل مصطفن اسماعيل الفف 59807 ق شيى 130دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد وليد عبدالمنعم حسن سمان59808 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

ي59809  السيد عبدالننى
ازياد ياش مصطفن ق شيى 74.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسالم عبدالستار سالم مصطفن سالم59810 ق شيى 48دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- سعد سيد دمحم مغاورى عل 59811 ق شيى 91.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسعد محمود سعد مرس الجيار59812 ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسلطان سيد احمد سيد سيد59813 ق شيى 80.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسليم احمد ابوطالب عل ابو طالب59814 ق شيى 17.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسليمان عادل سليمان عبدالوهاب59815 ق شيى 24دمحم رجب اسماعيلشر

اسمي  عاطف مني  باشا مينا59816 ق شيى 59.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسمي  دمحم مصطفن السيد طاحون59817 ق شيى 108دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد احمد سيد احمد العزب59818 ق شيى 121.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد احمد سيد حسن سليمان59819 ق شيى 110.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد احمد سيد عل دمحم59820 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد احمد عل دمحم مرسي59821 ق شيى 107.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد سليمان السيد ابراهيم59822 ق شيى 98.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد عادل سيد احمد دمحم59823 ق شيى 52.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيد نض الدين عبدالمومن عبدالمعط عيد59824 ق شيى 115.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف احمد حجاج دمحم59825 ق شيى 124.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف احمد فوزى دمحم ابو المعاىط59826 ق شيى 106دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف احمد محمود احمد دمحم59827 ق شيى 125دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف الدين احمد رجب عبداللطيف مرس59828 ق شيى 105دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف الدين احمد عل احمد نوار59829 ق شيى 20دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف الدين دمحم السيد حافظ عل59830 ق شيى 104دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف السيد دمحم الشعراوى السيد59831 ق شيى 12دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف جمال ابراهيم دمحم عبدالمعبود59832 ق شيى 99.5دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف حازم الشحات عبدالمنعم حسن59833 ق شيى 115.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن59834 يف صالح صادق حسي  اسيف شر ق شيى 100دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف عبدهللا احمد عامر احمد59835 ق شيى 91دمحم رجب اسماعيلشر

اسيف دمحم عل عبدالعال احمد59836 ق شيى 93دمحم رجب اسماعيلشر

اشادى جرجس ابراهيم هارون عازر59837 ق شيى 106دمحم رجب اسماعيلشر

اشادى دمحم رشاد احمد شحاته59838 ق شيى 35دمحم رجب اسماعيلشر

اصالح محمود زينهم راغب ابوربع59839 ق شيى 124دمحم رجب اسماعيلشر

اضياء الدين دمحم عبدالصمد دمحم العايدى59840 ق شيى 135.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف فهيم59841 اضياء صالح دمحم شر ق شيى 64دمحم رجب اسماعيلشر

اطارق ابراهيم دمحم محمود جاد59842 ق شيى 29.5دمحم رجب اسماعيلشر

اوى عبدالحميد دمحم ابراهيم59843 اطارق خضن ق شيى 6دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- طارق دمحم ابراهيم عبدهللا 59844 ق شيى 86دمحم رجب اسماعيلشر

اعادل دمحم عادل ابراهيم عبدالهادى59845 ق شيى 82دمحم رجب اسماعيلشر

اعامر دمحم محمود دمحم احمد59846 ق شيى 54.5دمحم رجب اسماعيلشر



اعبدالرحمن احمد سيد سالم59847 ق شيى 33.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن احمد دمحم بدر عبدالجواد59848 ق شيى 33.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن احمد مسعد كمال دمحم59849 ق شيى 40.5دمحم رجب اسماعيلشر

ف رمضان حسن عل59850 اعبدالرحمن اشر ق شيى 114دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن تمام معوض رسالن عل59851 ق شيى 29دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن جالل عباس عليو دمحم59852 ق شيى 102دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن طه مختار السيد دمحم59853 ق شيى 82دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن عالء السيد ابوطريه دمحم59854 ق شيى 96.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن احمد59855 اعبدالرحمن عالء رجب حسي  ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن دمحم قناوي اسماعيل رشوان59856 ق شيى 107.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن دمحم محمود عل سيد احمد59857 ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن محمود حسينن عل دمحم مصطفن59858 ق شيى 33.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالرحمن محمود سليمان حسن نض59859 ق شيى 125.5دمحم رجب اسماعيلشر

ي فريد احمد السنباوي59860
اعبدالرحمن مصطفن ق شيى 130دمحم رجب اسماعيلشر

ن مرسال59861 اعبدالستار طارق عبدالستار امي  ق شيى 27دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالستار محمود عبدالستار محمود59862 ق شيى 124دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالسالم عماد عبدالسالم عبدالقادر59863 ق شيى 21.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالعاىطي جمال عبدالعاىطي عبدهللا اسماعيل59864 ق شيى 17.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالفتاح احمد عبدالفتاح دمحم عبدالرحمن59865 ق شيى 97.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالقادر مصطفن عبدالقادر محمود احمد59866 ق شيى 97دمحم رجب اسماعيلشر

ف عبدهللا غريب عل59867 اعبدهللا اشر ق شيى 58.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا السيد دمحم صابر السيد عطيه59868 ق شيى 52.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا رجب دمحم دمحم عبدالجواد59869 ق شيى 45دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا شعبان محمود جالل عبدالغفار59870 ق شيى 42.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا عبدالعليم عل دمحم59871 ق شيى 80.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا عزالدين عبدالاله محفوظ عامر59872 ق شيى 65دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا دمحم رضا عبدالحميد عل59873 ق شيى 25دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا دمحم سليمان عبدالننى سليمان59874 ق شيى 46.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا دمحم عليوه اسماعيل ابراهيم59875 ق شيى 25دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا دمحم محمود دمحم عبدالمعط59876 ق شيى 34دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا محمود عبدالصبور فرغل دمحم59877 ق شيى 18.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا ممدوح كامل عبدالعزيز عويس59878 ق شيى 16.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا وحيد سيد عبدالوهاب عبدالعزيز59879 ق شيى 118.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدهللا يوسف سيد احمد محمود59880 ق شيى 47دمحم رجب اسماعيلشر

اعبدالمنعم اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل عبدالمنعم59881 ق شيى 25دمحم رجب اسماعيلشر

اعبده سيد حشمت ابراهيم عبدالحافظ59882 ق شيى 55.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعز احمد ابو العطا احمد الجبيلي59883 ق شيى 30دمحم رجب اسماعيلشر

اعز دمحم سعيد دمحم ابراهيم59884 ق شيى 29.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعالء احمد جمال احمد عبدالتواب59885 ق شيى 50دمحم رجب اسماعيلشر

اعالء دمحم فوزى رجب مرس59886 ق شيى 32دمحم رجب اسماعيلشر

اعل احمد عل عرفه دمحم59887 ق شيى 31دمحم رجب اسماعيلشر

اعل جمال عل مصطفن درويش59888 ق شيى 38دمحم رجب اسماعيلشر

ن59889 اعل رفعت خلف هللا حسني  ق شيى 48.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- عل عبدالفتاح دمحم عطيه دمحم 59890 ق شيى 83.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعل عبدالمقصود دمحم عل السيد59891 ق شيى 122.5دمحم رجب اسماعيلشر

ى بدير الكالف59892 اعل دمحم صيى ق شيى 106دمحم رجب اسماعيلشر

اعل دمحم عل محمود عل59893 ق شيى 112دمحم رجب اسماعيلشر

اعل محمود عبدالفتاح كمال سعيد59894 ق شيى 46.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعل محمود عل مصطفن عل بله59895 ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر

اعل نارص فهىم عبدالحميد59896 ق شيى 56دمحم رجب اسماعيلشر



اعمار احمد عمران احمد59897 ق شيى 10دمحم رجب اسماعيلشر

اعمار خالد عيد دمحم59898 ق شيى 44دمحم رجب اسماعيلشر

اعمار سيد السعيد دمحم عمار59899 ق شيى 95دمحم رجب اسماعيلشر

اعمار محسن دياب عبدالرحمن حسن59900 ق شيى 108.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمار منصور سليمان سليمان عيد59901 ق شيى 31دمحم رجب اسماعيلشر

اعمار ياش سعد عل عبدالواحد59902 ق شيى 60دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر ابراهيم دمحم عل ابراهيم الفف 59903 ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر احمد بكرى سالم ابراهيم59904 ق شيى 100دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر احمد سعيد محمود عثمان59905 ق شيى 126.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر احمد عمر محمود تمام59906 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر احمد دمحم مختار فراج59907 ق شيى 54.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر تامر دمحم صالح59908 ق شيى 77.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر حسام كمال الدين عدىل حسن59909 ق شيى 63.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن حسن فوراوى 59910 ابسيطه- عمر رجب حسي  ق شيى 90.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر رضا نجيب دمحم علي59911 ق شيى 12دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر سمي  دمحم مهنن دواد59912 ق شيى 15.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف احمد محمود عبدالعزيز59913 اعمر شر ق شيى 96دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر عاطف رجب عبدالحميد دمحم59914 ق شيى 115دمحم رجب اسماعيلشر

ى بدير الكالف59915 اعمر عبدالرازق صيى ق شيى 136.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر عبدالسميع عبدالعال عبدالسميع عبدالرحمن59916 ق شيى 75.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز عل59917 ق شيى 113.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر عبدالفتاح دمحم عطيه دمحم59918 ق شيى 77دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر عصام ابراهيم رفاع59919 ق شيى 66دمحم رجب اسماعيلشر

 ابراهيم59920
 
اعمر عالء به الدين عبدالباق ق شيى 56دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر دمحم السيد احمد عل59921 ق شيى 89دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر دمحم عبدالحليم محمود سيد احمد59922 ق شيى 98دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر دمحم مسعد مقبول سعد59923 ق شيى 23دمحم رجب اسماعيلشر

اعمر محمود دمحم عل59924 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو احمد صابر احمد ناصف59925 ق شيى 86دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو اسامة دمحم به الدين عبده عبدربه59926 ق شيى 131دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو خالد عادل احمد59927 ق شيى 34.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو عصام عبدالفتاح دمحم رفاع59928 ق شيى 28.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو دمحم عبداللطيف توفيق دمحم59929 ق شيى 105.5دمحم رجب اسماعيلشر

اعيد دمحم سيد تمام سليمان59930 ق شيى 111.5دمحم رجب اسماعيلشر

افؤاد الشحات فؤاد عبدهللا59931 ق شيى 62.5دمحم رجب اسماعيلشر

افادى اسحق بشاى يوسف بشاى59932 ق شيى 36.5دمحم رجب اسماعيلشر

ف عبدالمطلب مصطفن عبدالحليم59933 افارس اشر ق شيى 60.5دمحم رجب اسماعيلشر

افارس سيد ابراهيم عبدالفتاح خلف59934 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

افارس وليد صفوت توفيق59935 ق شيى 50.5دمحم رجب اسماعيلشر

افاروق عصام فاروق محمود59936 ق شيى 60دمحم رجب اسماعيلشر

افتىح سيد السيد احمد59937 ق شيى 34.5دمحم رجب اسماعيلشر

افتىح ياش فتىح عبدالحليم احمد59938 ق شيى 22دمحم رجب اسماعيلشر

افهد ممدوح شعراوى احمد دمحم59939 ق شيى 15.5دمحم رجب اسماعيلشر

ف فوزى ابراهيم خليل59940 افوزى اشر ق شيى 76دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم ابراهيم عيد صالح59941 ق شيى 85.5دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم تامر فاروق دمحم احمد59942 ق شيى 101.5دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم حسن دمحم دمحم السقا59943 ق شيى 21.5دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم طلبه فضل دمحم دمحم59944 ق شيى 21دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم عمرى يونس حسن اسماعيل59945 ق شيى 49.5دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم دمحم رزق نادى محبوب59946 ق شيى 29.5دمحم رجب اسماعيلشر



اكريم دمحم عني  زكريا دمحم59947 ق شيى 76.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن ابراهيم59948 اكريم نارص عيد امي  ق شيى 50دمحم رجب اسماعيلشر

ف كمال السيد احمد59949 اكمال اشر ق شيى 44.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن59950 اكمال سامح كامل احمد حسي  ق شيى 63دمحم رجب اسماعيلشر

اكمال دمحم كمال دمحم خليل59951 ق شيى 95.5دمحم رجب اسماعيلشر

لس صموئيل شور حبيب ميخائيل59952 اكي  ق شيى 51.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن59953 لس مجدى رشدى حبيب سيفي  اكي  ق شيى 99.5دمحم رجب اسماعيلشر

لس ممدوح رمزى فرج مخائيل59954 اكي  ق شيى 36دمحم رجب اسماعيلشر

 فخرى اسكندر مرجان59955
ن
لس هان اكي  ق شيى 103دمحم رجب اسماعيلشر

اكيفن سمي  عبدالسيد ارساليوس عبدالسيد59956 ق شيى 81.5دمحم رجب اسماعيلشر

الؤى دمحم علي هنداوي59957 ق شيى 30دمحم رجب اسماعيلشر

59958
ن
الطفن صالح لطفن مصطفن عنان ق شيى 7دمحم رجب اسماعيلشر

امارتن باسم ظريف سعد مسعود59959 ق شيى 51دمحم رجب اسماعيلشر

ن ميخائيل59960 امارتن مدحت سمي  ابواليمي  ق شيى 54.5دمحم رجب اسماعيلشر

 عمانوئيل رافت بسطا حنا59961
ن
امارق ق شيى 26دمحم رجب اسماعيلشر

امازن محمود زىك احمد تمام59962 ق شيى 62.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن دمحم59963  يوسف حسي 
امازن مصطفن ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

 محمود السيد احمد59964
ن
امازن هان ق شيى 104دمحم رجب اسماعيلشر

امحسن وليد دمحم عبده داود59965 ق شيى 100دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ابراهيم حنفن ابراهيم دمحم59966 ق شيى 59.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ابراهيم عبدهللا عل عفيفن59967 ق شيى 36دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد سبع عل دمحم59968 ق شيى 27دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد عبدالرحيم عبدالرسول االحول59969 ق شيى 123.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد عبدالاله خلف هللا عبدالقادر59970 ق شيى 67دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد عبدالمحسن محمود عطيه59971 ق شيى 67.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد عل راشد عل البلتاجى59972 ق شيى 116.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد دمحم ابراهيم منصور59973 ق شيى 79.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد دمحم السيد سعد59974 ق شيى 35.5دمحم رجب اسماعيلشر

ي59975 ادمحم احمد دمحم النونى ق شيى 14.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد دمحم رفاع احمد59976 ق شيى 63دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد دمحم عبدالجليل59977 ق شيى 113دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم احمد دمحم محمود دمحم59978 ق شيى 25.5دمحم رجب اسماعيلشر

59979
ن
ادمحم احمد دمحم مصطفن الوردان ق شيى 108دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- دمحم اسامه ابوضيف عبدالحافظ دمحم 59980 ق شيى 81.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم اسالم حجازى دمحم الباجورى59981 ق شيى 80دمحم رجب اسماعيلشر

ف جمال حسن عبدالوارث59982 ادمحم اشر ق شيى 91دمحم رجب اسماعيلشر

ف سعيد عل دمحم59983 ادمحم اشر ق شيى 32دمحم رجب اسماعيلشر

ف عبدالرحمن دمحم شلنى59984 ادمحم اشر ق شيى 34.5دمحم رجب اسماعيلشر

ف عبدالقادر ابراهيم سيد59985 ادمحم اشر ق شيى 118.5دمحم رجب اسماعيلشر

59986
ن
ن مدن ادمحم السيد حسي  ق شيى 26دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ايمن عبدالحميد عبدالفتاح59987 ق شيى 10دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ايمن دمحم عبدالعظيم حسن59988 ق شيى 134.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ايهاب عطا دمحم بيوىم59989 ق شيى 118دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم تامر ابوالخي  انورخليل59990 ق شيى 128.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن عل59991 ادمحم تامر سيد حسي  ق شيى 118.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم حسن عل طه الخوىل59992 ق شيى 123دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم خالد يوسف احمد عمران59993 ق شيى 80.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم رضا دمحم سالم النجار59994 ق شيى 34.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم رضا دمحم عبدهللا دمحم59995 ق شيى 51دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم رفعت رزق دمحم59996 ق شيى 35دمحم رجب اسماعيلشر



ف59997 ادمحم زكريا بكر بكر مشر ق شيى 35دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم زىكي دمحم زىكي درويش59998 ق شيى 58دمحم رجب اسماعيلشر

ن ابراهيم59999 ادمحم سامح ابراهيم امي  ق شيى 111دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سامح دمحم ابراهيم عبدهللا60000 ق شيى 108.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سعيد منصور ابوالمجد ابراهيم60001 ق شيى 33.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سيد السيد عل دمحم60002 ق شيى 91.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن السعيد60003 ادمحم سيد امي  ق شيى 41دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سيد حسنن احمد عل60004 ق شيى 77.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سيد سليم السيد سطوج60005 ق شيى 18دمحم رجب اسماعيلشر

ى السيد خضن60006 ادمحم سيد صيى ق شيى 26دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سيد فاروق دمحم60007 ق شيى 66دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- دمحم سيد محمود احمد 60008 ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف رجب رياض دمحم60009 ادمحم شر ق شيى 42دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ضياء عبدالفتاح عبده صقر60010 ق شيى 78دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ضياء دمحم عبدالعزيز احمد60011 ق شيى 38دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم طارق حمدته رفاع عوض60012 ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم طارق دمحم ابراهيم ابو شحاته60013 ق شيى 121دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم طارق محمود دمحم محمود عبدالعال60014 ق شيى 72.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- دمحم طالل فتىحي السيد اسماعيل 60015 ق شيى 72دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عادل ربيع دمحم خليفه60016 ق شيى 93.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عادل دمحم المنشاوى60017 ق شيى 118دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عاطف عبدالرازق عبدالعزيز60018 ق شيى 116.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عاطف فرج دمحم ابوالمعاىط60019 ق شيى 81.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عاطف دمحم احمد اسماعيل60020 ق شيى 118.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عامر شحته دمحم عل60021 ق شيى 102دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالبديع عبده سالم السيد60022 ق شيى 104دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالحكم احمد احمد60023 ق شيى 59.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالحميد دمحم عبدالرحمن زيد60024 ق شيى 32دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالراضن حامد دمحم60025 ق شيى 55دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالستار عبدالخالق ابراهيم النجدى60026 ق شيى 89دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدهللا ابراهيم عبدهللا عل60027 ق شيى 113دمحم رجب اسماعيلشر

ي60028
ادمحم عبدالمنعم عبداللطيف اللينى ق شيى 45.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالنارص دمحم عواد60029 ق شيى 89دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالننى اسماعيل امام اللينى60030 ق شيى 113.5دمحم رجب اسماعيلشر

ي امام عبدالهادى امام60031 ادمحم عبدالننى ق شيى 101.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالوهاب احمد السيد ابوهند60032 ق شيى 78.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب60033 ق شيى 116.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عزت نبيل عزت حافظ60034 ق شيى 79.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عالء دمحم عل ابراهيم60035 ق شيى 76دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عالم دمحم عالم دمحم60036 ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عماد سليمان عبدالتواب60037 ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم عيد دمحم يس60038 ق شيى 54دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم كرم مرزوق ابراهيم سماعيل60039 ق شيى 20.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ماهر سمي  دمحم دمحم60040 ق شيى 125دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم مجدى احمد حسن الديب60041 ق شيى 76دمحم رجب اسماعيلشر

ف الدين60042 ادمحم محروس عبدالعاىط دمحم شر ق شيى 80دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم محسن شعبان جمعه60043 ق شيى 124.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم محمود اسماعيل مصطفن60044 ق شيى 49دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم محمود دمحم احمد عبدهللا60045 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم مختار ابراهيم عبدالقادر60046 ق شيى 96.5دمحم رجب اسماعيلشر



ادمحم مدحت دمحم عباس60047 ق شيى 114.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم مرس سعيد عبدالحميد مرس60048 ق شيى 37.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ممدوح عبدالفتاح ابراهيم حسن60049 ق شيى 21.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم موس سليمان موس مصطفن60050 ق شيى 42.5دمحم رجب اسماعيلشر

 دمحم عل عمر60051
ن
ادمحم هان ق شيى 108.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم وائل دمحم السيد عجىم60052 ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم وليد دمحم جابر محمود60053 ق شيى 115دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم ياش عيد مهنن كتب60054 ق شيى 81.5دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم يىح دمحمين عبدهللا60055 ق شيى 27دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم يوسف وهب هللا عل فاضل60056 ق شيى 55.5دمحم رجب اسماعيلشر

 دمحم ابراهيم60057
 
امحمود ابراهيم محمود صدق ق شيى 130.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود احمد السيد السيد الشحات60058 ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود احمد متوىل محمود عثمان60059 ق شيى 126.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود ايمن دمحم جابرعبدالعال60060 ق شيى 123دمحم رجب اسماعيلشر

ن60061 ن سالمه حسني  امحمود ايهاب حسني  ق شيى 60دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود جوده عل شحاته جاد60062 ق شيى 77.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود حمدى سمي  معوض رزق60063 ق شيى 83.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود سعيد فتىح حسن عبدالعال60064 ق شيى 119.5دمحم رجب اسماعيلشر

ى عبدالحليم احمد صالح60065 امحمود صيى ق شيى 105.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود صفوت عثمان عزالرجال60066 ق شيى 55.5دمحم رجب اسماعيلشر

 زىك عباس60067
ن
امحمود عبدالعزيز عبدالشاق ق شيى 86دمحم رجب اسماعيلشر

عان60068 ن شر امحمود كريم محمود ياسي  ق شيى 55دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود دمحم السيد عل سعد60069 ق شيى 79دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود دمحم صابر بيوىم عل60070 ق شيى 98.5دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود وائل اسماعيل قاسم مصطفن60071 ق شيى 104دمحم رجب اسماعيلشر

امختار طارق عجىم ابوالعز مقدام60072 ق شيى 105.5دمحم رجب اسماعيلشر

امروان شعبان طه شعبان60073 ق شيى 111دمحم رجب اسماعيلشر

امروان دمحم حلىم لبيب60074 ق شيى 92دمحم رجب اسماعيلشر

ي عبدالرازق60075
 
امروان دمحم عبدالعزيز الدسوق ق شيى 94.5دمحم رجب اسماعيلشر

امروان دمحم نض زكريا عبدالحميد60076 ق شيى 104دمحم رجب اسماعيلشر

امروان معز الدين دمحم دمحم ابراهيم60077 ق شيى 52دمحم رجب اسماعيلشر

 حامد دمحم فرغل60078
ن
امروان هان ق شيى 14دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن احمد دمحم احمد سليمان60079 ق شيى 66دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن تامر زكريا سالمه هريدى60080 ق شيى 75.5دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن جابر جابر ربيع دمحم60081 ق شيى 91دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن خالد فوزى ابراهيم خليل60082 ق شيى 113دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن رمضان عزت دمحم عبدالرحمن60083 ق شيى 44دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن زين العابدين فتىح السيد اسماعيل60084 ق شيى 107دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن صابر رضا شحات السيد60085 ق شيى 100.5دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن عصام دمحم عبداللطيف عبدالحليم60086 ق شيى 90دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن دمحم السيد عل حسن60087 ق شيى 67.5دمحم رجب اسماعيلشر

ابسيطه- مصطفن دمحم زروق محمود 60088 ق شيى 90دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن دمحم عبدالرسول عبدالفتاح60089 ق شيى 65دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن دمحم عبدالمنعم عبدالوهاب60090 ق شيى 72.5دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن دمحم مصطفن دمحم الشناوى60091 ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

امصطفن مهدى عطيه احمد حسن60092 ق شيى 96دمحم رجب اسماعيلشر

60093
 
 عبدالواحد عبدالوهاب دسوق

ن
امصطفن هان ق شيى 106دمحم رجب اسماعيلشر

ن السداوى60094  حسني 
امصطفن وليد مصطفن ق شيى 56دمحم رجب اسماعيلشر

امعاذ ابوالوفا دمحم ابوالوفا دمحم60095 ق شيى 85دمحم رجب اسماعيلشر

امعاذ دمحم سعيد محمود60096 ق شيى 127دمحم رجب اسماعيلشر



امعاذ دمحم عبدالعظيم السباعي السباع60097 ق شيى 120.5دمحم رجب اسماعيلشر

امعاذ دمحم عيد سيد دمحم60098 ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

امعاذ محمود دمحم عبدالفتاح الوصيف60099 ق شيى 96.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن ساىم صديق عبدالعال60100 امعي  ق شيى 69.5دمحم رجب اسماعيلشر

 ميخائيل بقطر60101
 
امالك ميخائيل شوق ق شيى 31.5دمحم رجب اسماعيلشر

 عزىم نصيف عبدالمالك60102
ن
امالك هان ق شيى 43.5دمحم رجب اسماعيلشر

اممدوح احمد دمحم سليمان دمحم60103 ق شيى 83دمحم رجب اسماعيلشر

بينن60104 امهند احمد السيد عل الشر ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

امومن ابراهيم سيد طلبه60105 ق شيى 108.5دمحم رجب اسماعيلشر

امومن دمحم مامون ظاهر خليل60106 ق شيى 131.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن موس 60107 ابسيطه- ميالد عاطف ميالد حني  ق شيى 88.5دمحم رجب اسماعيلشر

ى مهنن اسخرون60108 ف بشر امينا اشر ق شيى 45دمحم رجب اسماعيلشر

يال60109 يال متهنن غيى امينا رافت غيى ق شيى 71.5دمحم رجب اسماعيلشر

امينا طارق ايوب سعد هللا60110 ق شيى 99.5دمحم رجب اسماعيلشر

امينا عاطف حبيب حنا ارمانيوس60111 ق شيى 110.5دمحم رجب اسماعيلشر

امينا معوض محمود يوسف بشاى60112 ق شيى 113دمحم رجب اسماعيلشر

انض ماجد نض عبدالصادق دمحم60113 ق شيى 38.5دمحم رجب اسماعيلشر

انور الدين حمدى شعبان ابوالحسن شحاته60114 ق شيى 75دمحم رجب اسماعيلشر

انور طارق حمدته رفاع عوض60115 ق شيى 74دمحم رجب اسماعيلشر

ن سالم60116 انور دمحم عوض حسي  ق شيى 114.5دمحم رجب اسماعيلشر

وك60117 انورالدين مسعد متوىل ابوزيد ميى ق شيى 73دمحم رجب اسماعيلشر

ن عبدالعزيز حسن دمحم جابر60118 اياسي  ق شيى 36دمحم رجب اسماعيلشر

ن وائل عبدالغنن ابراهيم محمود60119 اياسي  ق شيى 120دمحم رجب اسماعيلشر

ايحن  دمحم محمود يونس عبدالحق60120 ق شيى 46دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف ابو اليش عطيه ابوزيد عطيه60121 ق شيى 62.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف احمد ابراهيم سيد عوده60122 ق شيى 44دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف احمد عبده عل دمحم60123 ق شيى 91.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف اسامه فاروق دمحم60124 ق شيى 129دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف السادات عبدالرحمن دمحم عفيفن60125 ق شيى 63دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف ايمن سمي  بسه60126 ق شيى 42دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف ايهاب ابراهيم عل ابراهيم60127 ق شيى 125دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف ايهاب ابو المجد ابراهيم جاد60128 ق شيى 100.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف حامد عبدالمعز عل احمد60129 ق شيى 93دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف حمادة عبدالعاىطي عبدهللا اسماعيل60130 ق شيى 55.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف خالد احمد حسن سليمان60131 ق شيى 40.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف خالد سيد فؤاد موس60132 ق شيى 39.5دمحم رجب اسماعيلشر

يف عبدالبديع عبدالحميد دمحم60133 ايوسف شر ق شيى 126.5دمحم رجب اسماعيلشر

وك60134 ايوسف صابر عيد بدوى ميى ق شيى 47.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف صابر مكارم مختار عوض60135 ق شيى 69.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عبدالرحيم ابراهيم دمحم سليم60136 ق شيى 94.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عبده يوسف عبدالرحمن يوسف60137 ق شيى 55.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عصام عبدالمعبود عزب حسن60138 ق شيى 98دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عصام مكرم ملك ميخائيل60139 ق شيى 62.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عل عيد عل جاب هللا60140 ق شيى 117دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف عمرو محمود عبدهللا مرزوق60141 ق شيى 85دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف فضل فؤاد توفيق تغيان60142 ق شيى 59دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف مجدى عبدالسميع مصطفن عل60143 ق شيى 104.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم احمد صابر ربيع60144 ق شيى 69.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم السيد السيدعمر60145 ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم جمال مغاورى عبدالمطلب60146 ق شيى 63دمحم رجب اسماعيلشر



ايوسف دمحم حجازى عبدالرحمن حجازى60147 ق شيى 56دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم حسن عبدالحميد حسن60148 ق شيى 94دمحم رجب اسماعيلشر

ن ابراهيم60149 ايوسف دمحم شعبان حساني  ق شيى 128دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم شعبان عبدالعزيز حجازى60150 ق شيى 113.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم عبدالرازق دمحم عنان60151 ق شيى 42دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم عبدالمنعم مهدى درويش60152 ق شيى 46.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم فاروق عبده60153 ق شيى 22.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم كمال عبدالعال كمال الدين60154 ق شيى 72.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم محمود سيد سالم60155 ق شيى 34دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف دمحم همام احمد60156 ق شيى 54دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف محمود عبدالمنعم محمود عبدالوهاب60157 ق شيى 95دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف مدحت سعيد عبدالعاىط زغلول60158 ق شيى 102.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن دمحم60159 ايوسف مدحت صابر حسي  ق شيى 80.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف مدحت صبىح حلىم دمحم60160 ق شيى 72دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف مصطفن ابراهيم عبدالجواد عبدالعال60161 ق شيى 100.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف مصطفن عبدالمنعم عل60162 ق شيى 84.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف نارص كامل اسماعيل موس60163 ق شيى 52.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف نارص دمحم احمد حسن60164 ق شيى 68.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف نبيل خميس دمحم خليل60165 ق شيى 109دمحم رجب اسماعيلشر

 يوسف مهران اسماعيل60166
ن
ايوسف هان ق شيى 108دمحم رجب اسماعيلشر

ن60167 ايوسف وليد رشاد حماد حسي  ق شيى 121.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف وليد سليمان حجازى سليمان60168 ق شيى 101.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف وليد عبدالروؤف حسن احمد60169 ق شيى 80.5دمحم رجب اسماعيلشر

ايوسف ياش فتىح دمحم دمحم60170 ق شيى 18دمحم رجب اسماعيلشر

ى عويضه60171 اابانوب اسامه بشر ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابانوب زىك جرجس ميخائيل يوسف60172 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى رزق جندى60173 اابانوب صيى ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابانوب مالك فانوس حكيم عبدالشهيد60174 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يال عبدالشهيد60175 اابرام ميالد عبدالشهيد غيى ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم ابوالنجا سالم ابوالنجا60176 ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم60177 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم احمد ابراهيم احمد عبدالرحمن60178 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم السيد ابراهيم عبداللطيف عبدهللا60179 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم السيد عل دمحمعبدالمجيد60180 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم حمدى عياد عبدالعزيز اسماعيل60181 ق شيى ن شر 34.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 رونى عبدالخالق دمحم60182
اابراهيم حنفن ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم رضا سمي  عبدالسميع محمود60183 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم زىك ابراهيم زىك60184 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم سيد ابراهيم سيد ابراهيم60185 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم سيد شعبان احمد دمحم60186 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم صبيح ابراهيم عبدالقادر60187 ق شيى ن شر 54.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم طه دمحم عبدالعظيم60188 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60189 اابراهيم عبدالحميد السيد حسن حسي  ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم عبدالفتاح مسعود عبدالفتاح60190 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم عبدالمنعم ابراهيم دمحم عبدالرحمن60191 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم عرفه ابراهيم احمد عل60192 ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم عصام ابراهيم دمحم60193 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم عماد ميخائيل فلبس60194 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم مجدى ابراهيم السيد60195 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم سعد عبدالرحمن60196 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اابراهيم دمحم عبدالتواب دمحم عفيفن60197 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- ابراهيم دمحم فتىح ابراهيم 60198 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم مصطفن ابراهيم حامد ابراهيم60199 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم الشناوى60200
 
اابراهيم مصطفن الدسوق ق شيى ن شر 72(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم نض الدين دمحم سيد عل60201 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم60202
ن
اابراهيم هان ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابراهيم وليد ابراهيم احمد سالم60203 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابوبكر محمود حسن احمد احمد60204 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابوبكر وحيد عاصم عبدالعليم سالم60205 ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابورواش دمحم عنيى60206
ن
اابورواش هان ق شيى ن شر 101.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اابوضيف عبدالكريم ابوضيف عبدالكريم60207 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ابراهيم حواش عبدالفتاح حواش60208 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ابراهيم رضا دمحم عبده60209 ق شيى ن شر 128.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ابراهيم عبدالعاىط موس احمد60210 ق شيى ن شر 18(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم عل احمد60211 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ابوبكر السيد هالل دمحم60212 ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد اسامه عبدالموجود مرزوق مصطفن60213 ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60214
 
ااحمد اسامه عيد مسعد الدسوق ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد احمد60215 ف امي  ااحمد اشر ق شيى ن شر 129(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف رضوان طلبه السيد60216 ااحمد اشر ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم احمد حسن60217 ااحمد اشر ق شيى ن شر 108.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف منصور عبده مرس60218 ااحمد اشر ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد السيد عبدالرؤف زىك منصور60219 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد السيد عبدالعظيم مصطفن عبدالرحيم60220 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد الظايط دمحم احمد خضن60221 ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امنقطع- احمد انور ابراهيم فاضل 60222 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد بدوى السيد زىك بيوىم60223 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60224
ن
ااحمد تامر ابراهيم دمحم البسيون ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد جالل احمد دمحم عبدالسالم60225 ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد جمال عاشور دمحم محمود60226 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد جمال عبدالننى فرحات60227 ق شيى ن شر 125.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد جميل دمحم عبدهللا ابراهيم60228 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حاتم عثمان عبدالعزيز عل60229 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حامد جاد حامد مطر60230 ق شيى ن شر 131(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حامد حسن حسن دمحم60231 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حسام ابراهيم عبدهللا ابراهيم60232 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حسام الدين يوسف ابوالفتوح محرز60233 ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى الصادق مصطفن60234 ااحمد حسام خي  ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن محمود بالل60235 ااحمد حسن حسي  ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حسن سيد اسماعيل الحضى60236 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حسن عبدهللا عويس عل60237 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حسن عل الصاوى احمد60238 ق شيى ن شر 24.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن شندى سيد بدر60239 ااحمد حسي  ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابراهيم60240
 
ن دمحم دسوق ااحمد حسي  ق شيى ن شر 5.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حماد احمد عبدالوهاب60241 ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امنقطع- احمد حمدى احمد عبدالكريم 60242 ق شيى ن شر 16.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حمدى حمدان عبدالفتاح عبدالمقصود60243 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حمدى دمحم محمود حسن60244 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد خالد امبانى عبدالعزيز60245 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد خالد سليمان حسن سليمان60246 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ااحمد خلف دمحم ابراهيم60247 ق شيى ن شر 28.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60248 ااحمد رجب صبىح حسي  ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد رمضان سيد دمحم ابراهيم60249 ق شيى ن شر 7(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد رمضان شكرى دمحم حنفن60250 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سامح ابراهيم مختار60251 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عل مصباح60252 ااحمد سامح حسي  ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سامح سمي  توفيق يوسف60253 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- احمد ساىم صالح احمد حسن يسن 60254 ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعد ابراهيم عبدالخالق60255 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعد دمحم سعد احمد العويىصن60256 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعد نضالدين سعد عبدالغنن60257 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعيد احمد السيد احمد60258 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعيد عبدالرحمن عل60259 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعيد عل زىك دمحم60260 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سعيد دمحم دمحم طنطاوى60261 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سمي  عبدالمحسن سيد منتض60262 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سيد احمد سليمان خميس60263 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سيد صبىح السيد طلبه60264 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سيد عاشور دمحم هيكل60265 ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سيد عبدالاله دمحم عبدالاله60266 ق شيى ن شر 115(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد سيد عل دمحم عل60267 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن شحات60268 ااحمد شحات سيد حسي  ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف ابراهيم خليل ابراهيم60269 ااحمد شر ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف احمد عبدالرحمن دمحم60270 ااحمد شر ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف السيد مسعود طه60271 ااحمد شر ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف رمضان مبارك احمد60272 ااحمد شر ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عثمان سعد سالم60273 ااحمد شر ق شيى ن شر 14.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد صابر احمد سالمه دمحم60274 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى توفيق دمحم احمد60275 ااحمد صيى ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد صالح سعيد صالح الدين ابراهيم60276 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد طارق البيل سليمان عبدهللا60277 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

نونى60278
ااحمد طارق السيد موس الشر ق شيى ن شر 25.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد طارق محمود احمد60279 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم ابوعل60280
ن
ااحمد عادل عبدالشاق ق شيى ن شر 81(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عادل دمحم محمود دمحم حسن60281 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60282
 
ااحمد عادل محمود صدق ق شيى ن شر 135(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عاطف سعيد هاشم الفف 60283 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عاطف عبدالظاهر احمد دمحم60284 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدالتواب عمر عبدالكريم خلف60285 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبداللطيف عل60286
 
ااحمد عبداللطيف دسوق ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدهللا عبدالفتاح ابراهيم60287 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدالنارص صالح عواد سيد60288 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدالننى دمحم عبدالننى زهي 60289 ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عصام احمد عبدالفتاح مصطفن60290 ق شيى ن شر 133.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عصام شعبان جوده اسماعيل60291 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عالء احمد دمحم حجاج60292 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عل عبدالعاىط سليماان60293 ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عماد احمد سالم عبدالحليم60294 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عماد احمد دمحم عل60295 ق شيى ن شر 22(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عماد عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح60296 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ااحمد عماد محمود ابوالفتح60297 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عمرو جوده احمد منصور60298 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عمرو عبدالعزيز دمحم احمد60299 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عني  عبدالباسط احمد عبدالقادر60300 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عيد عل سيد محمود60301 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عيىس احمد عيىس سليمان60302 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد فؤاد دمحم سعيد60303 ق شيى ن شر 111.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد فتىح احمد سليمان عل60304 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم العزب60305
 
ااحمد فريد شوق ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد كارم محمود عاشور60306 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد كمال عبدالغنن خليفه60307 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ماهر اسماعيل حامد القطاوى60308 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مجدى السيد فتوح متوىل60309 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابراهيم شعبان60310
 
ااحمد محسن شوق ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم ابراهيم اسماعيل ابراهيم60311 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم احمد حجازى دمحم60312 ق شيى ن شر 41.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم احمد سعيد احمد60313 ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم احمد صبىح خليل60314 ق شيى ن شر 5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- احمد دمحم احمد دمحم 60315 ق شيى ن شر 69(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم ابوالحسن60316 ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم احمد مهدى سليمان60317 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم اسماعيل عالم60318 ق شيى ن شر 12.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم السيد المتوىل العوضن60319 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم السيد عبدالخالق سليمان60320 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم جمال حسن عبدالفتاح60321 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم حداد عل الكبي 60322 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم حسن ابراهيم عفيفن60323 ق شيى ن شر 117(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم عبدالعزيز60324 ااحمد دمحم حسي  ق شيى ن شر 12(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد60325
 
ااحمد دمحم حمدى دسوق ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم خالف صالح خالف احمد60326 ق شيى ن شر 18(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم رجب عبدالفضيل عبدالمجيد60327 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم سعد سيد عواد60328 ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم سعد دمحم السيد60329 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم صالح الدين دمحم الجمل60330 ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالباسط يىح60331 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالحفيظ عبدهللا احمد60332 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالغنن عل مروان60333 ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالفتاح عبدالتواب60334 ق شيى ن شر 55(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالفتاح عل60335 ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالفضيل دمحم60336 ق شيى ن شر 13.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عزالدين دمحم60337 ق شيى ن شر 18(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عل جاد الصعيدى60338 ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم فايز محمود60339 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السفرجى60340 ااحمد دمحم دمحم امي  ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم دمحم حسن عل60341 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم دمحم منصور60342 ق شيى ن شر 113.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم مختار عزيز عطيه60343 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم معتمد ابراهيم عبده60344 ق شيى ن شر 8.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم معوض شيبه60345 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم هاشم عالم عيىس60346 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ن احمد60347 ااحمد محمود احمد حسي  ق شيى ن شر 53(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد محمود احمد محمود دمحم60348 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- احمد محمود سيد حامد دمحم 60349 ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد محمود صابر عثمان متوىل60350 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60351
 
ااحمد محمود عبدالجواد عبدالباق ق شيى ن شر 11.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد محمود عبدالسميع عبدالرحيم احمد60352 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد محمود دمحم محمود دمحم60353 ق شيى ن شر 21(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مدحت سعيد عل دمحم60354 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مصطفن سالمه احمد عبدالرحمن60355 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مصطفن سليمان عبدالفتاح دمحم60356 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مصطفن عبدالفتاح عبدالمطلب60357 ق شيى ن شر 97(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مصطفن عطيه رمضان60358 ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مكرم عبدالكريم دمحم حسن60359 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ناجى شحاته احمد جادالرب60360 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- احمد نارص احمد احمد 60361 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد نارص بكر محمود عموره60362 ق شيى ن شر 129.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف60363 ن احمد شر ااحمد نارص حسي  ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن نورالدين60364 ن شاهي  ااحمد نارص عبدالمعي  ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد نارص دمحم عفيفن يوسف60365 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد نارص دمحم عل عبداللطيف60366 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم60367 ااحمد نجاح محمود حسي  ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد دمحم عيد حافظ60368
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 حمدى عل60369
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبدالسالم السيد غنيم60370
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد هشام توفيق عل60371 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد وائل عزت عبدالحكيم60372 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد وائل متوىل دمحم داود60373 ق شيى ن شر 41.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ياش احمد عبدالقوى ابراهيم60374 ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ياش عبدالمحسن زيدان سليمان60375 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد ياش عطيه مصطفن عطيه60376 ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد يوسف بخيت عل60377 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- احمد يوسف دمحم ابراهيم 60378 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادم السيد فوزى مصطفن60379 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن انور دمحم60380 اادم حسي  ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن اسماعيل عل60381 اادم دمحم حسي  ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادم محمود احمد زين احمد60382 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم السيد عبدالصبور احمد60383 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم انس دمحم عبدالمجيد60384 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم حسام حسن عل عبدالننى60385 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم سعيد صبىح دمحم60386 ق شيى ن شر 26.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف دمحم مختار60387 اادهم شر ق شيى ن شر 22(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم صابر بيوىم عل عطية60388 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم عبدالحليم سعد دمحم ابراهيم60389 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم عماد عبدالرحمن عل60390 ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60391 اادهم دمحم السيد حسني  ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم دمحم جابر دمحم محروس60392 ق شيى ن شر 131(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم دمحم حامد عبدالعزيز60393 ق شيى ن شر 13.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم دمحم خليل محمود ابراهيم60394 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم دمحم عادل عبدالمحسن حافظ60395 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اادهم دمحم قطب ابراهيم دمحم هالل60396 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اادهم محمود عبدالعزيز محمود عفيفن60397 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60398  عبدالننى حسن حسي 
اادهم مصطفن ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسامه احمد دمحم ابوالحديد احمد60399 ق شيى ن شر 28.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسامه مصطفن صابر عبدالحميد60400 ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سليمان60401
ن
ااش كريم سعد الددامون ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم احمد عبدالستار مصطفن ابراهيم60402 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف مسلم دمحم عرفات60403 ااسالم اشر ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم ايمن سيد دمحم سيد60404 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم حماده رضوان صابر رضوان60405 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم حماده سيد عبدالواحد سيد60406 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم خالد سعيد دمحم فرحات60407 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم ساىم ابراهيم دمحم ابراهيم60408 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم عصام عطا دمحم بيوىم60409 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- اسالم دمحم عبدالعاىط عبداللطيف رحيم 60410 ق شيى ن شر 73(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم دمحم عزت عل60411 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم دمحم فهىم دمحم محمود60412 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم محمود دمحم عبدالخالق60413 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم مسعود احمد احمد مصطفن الديب60414 ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم منتض ابراهيم محمود60415 ق شيى ن شر 121.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم وائل ابراهيم جاب هللا60416 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم وليد ابراهيم دمحم ابراهيم60417 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل احمد محمود سالم60418 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف حسن احمد احمد60419 ااسماعيل اشر ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل خالد اسماعيل احمد60420 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل عابدين اسماعيل رسالن60421 ق شيى ن شر 25(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى60422 ااسماعيل عالء الدين اسماعيل شعبان عشر ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل دمحم اسماعيل لبيب60423 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل دمحم اسماعيل متوىل اسماعيل60424 ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماعيل دمحم اسماعيل دمحم عبدالمعتمد60425 ق شيى ن شر 45(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم60426 ااشر ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم عل ابوطالب60427 ااشر ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف وليد شحات عبدالرازق يوسف60428 ااشر ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

االحسن دمحم ابوالحسن قاسم60429 ق شيى ن شر 57(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن ساىم عبدالمرضن عبدالرحيم60430 االحسي  ق شيى ن شر 69(1)ابوبكر الصديق ع بني 

االسيد ايمن السيد معوض صابر60431 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى ابراهيم دمحم60432 االسيد صيى ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

االسيد طارق دمحم زايد شاكر عقل60433 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامام احمد عبدالرحمن مرس دمحم60434 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامام عل امام عل60435 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامام دمحم امام دمحم60436 ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامام دمحم امام مصطفن عثمان60437 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامجد جميل عطيه عزيز رزق60438 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60439 اامجد هالل فرنسيس بنيامي  ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف احمد دمحم عل60440 اامي  اشر ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامي  رؤف رياض يوسف60441 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اامي  دمحم حسن طلبه60442 ق شيى ن شر 123(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى احمد يونس60443 ن سامح زهي  اامي  ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد60444 ن صابر احمد امي  اامي  ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن مصطفن عل60445 ن دمحم امي  اامي  ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااندرو ياش سعيد عبدالنور عبدهللا60446 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اانس السيد فوزى مصطفن سالم60447 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس ايمن دمحم ابراهيم حسن60448 ق شيى ن شر 57(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس حسام الدين دمحم الشاذىل60449 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس ربيع محروس السيد عبدالرحمن60450 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس سيد عبدالمالك سيد حجازى60451 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس عبدالجواد ابو القاسم عل دمحمين60452 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز60453 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس عبدالفتاح دمحم عل الفار60454 ق شيى ن شر 112.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم60455 اانس مجدى فهىم حسي  ق شيى ن شر 81.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك دره60456 اانس مرضن فتىح ميى ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانس ممدوح صادق سليمان عل60457 ق شيى ن شر 129.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانطون اكراىم نادى رمزى بسطاوى60458 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانطون ميخائيل فواد وهبه ابراهيم60459 ق شيى ن شر 102(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اانطونيوس عدىل زكرى كعكله موس60460 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- انطونيوس مدحت يوسف وهبه 60461 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااياد دمحم عبدالواحد عيىس60462 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااياد مهيد محسن اسماعيل عفيفن60463 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اايهاب ابراهيم دمحم عبدالجواد60464 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالفتاح شعبان عثمان60465 اايهاب اشر ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- ايهم دمحم عبدالحميد احمد النحاىل 60466 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اباسم خطاب دمحم عل60467 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اباسم مصطفن محمود سيد خليل60468 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اباسم وليد عبدالمنعم منصور60469 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابافل ريمون سمي  جرجس عبدالمالك60470 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابافل عطا بدرى عطا عطوان60471 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- بدر عبدهللا فتىح احمد سيد 60472 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابكر خالد بكر دمحم السيد60473 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف60474 ابكر شاكر بكر بكر مشر ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابالل احمد مصطفن بيوىم سيد60475 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابالل احمد نض عل احمد60476 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف السيد عبدالمقصود60477 ابالل شر ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابالل طه محمود دمحم البغدادى60478 ق شيى ن شر 77(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابالل دمحم كامل عبدالجليل دمحم60479 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال ابراهيم رزق ابراهيم رزق60480 ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال سمي  لبيب مرقص وهبه60481 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال عماد نظي  زاىك بطرس60482 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال غندور عبدالملك شلنى منصور60483 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال مظهر عبدالفتاح جرس60484 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابوال نسيم بخيت فهيم60485 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيي  ايمن فتىح لمع60486 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 رافت سمي  سليمان عبدالمالك60487
ابيي  ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيي  فوزى حنا هللا مجلع60488 ق شيى ن شر 99.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى ريمون سمي  جرجس عبدالمالك60489 ق شيى ن شر 16.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى عادل راغب سعد60490 ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى عماد باسيل الياس60491 ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى فرج مني  مسعد منصور60492 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى ماهر عزيز كامل60493 ق شيى ن شر 136(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى محروس بولس صموئيل موس60494 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابيشوى وليم نضهللا صادق60495 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عبدهللا دمحم60496 اتامر حسي  ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



 عبدالمالك بشاى عبدالمالك60497
ن
اتوماس رومان ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجابر وليد جابر حسن سليمان60498 ق شيى ن شر 99.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- جادالكريم صابر حمدى جادالكريم 60499 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجاش ابراهيم محمود عل60500 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 جاد الرب فوزى عازر60501
ن
اجرجس رومان ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجرجس غطاس نصار حرنى معوض60502 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجرجس كرم لويس سمعان خي 60503 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجرجس نض عني  فهيم مسعد60504 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجمال احمد دمحم عبدالهادى دمحم60505 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجمال حسن ثابت خميس سالم60506 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجمال عبدالحكيم عبدالهادى عبدالقادر حسن60507 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجمال هشام اسماعيل دمحم اسماعيل60508 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجمعه محمود جمعه سليمان60509 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجورج احسان عبدالقدوس ابراهيم60510 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اجورج نارص نعيم صالح ابراهيم60511 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 بشاى شاكر60512
ن
 رومان

ن
اجوفان ق شيى ن شر 36(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ناجح نسيم اديب60513
ن
اجوفان ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60514 احاتم مسعد كامل حسي  ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احازم عبدالرحمن عبدالجليل دمحم60515 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احازم عصام دمحم عل60516 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احازم وائل انور عبدالمجيد60517 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احازم وائل طوسون عبدالحميد60518 ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احافظ وليد حافظ شعبان60519 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن حشيش60520 احامد سعيد حامد عبدالعزيز حسني  ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احامد دمحم احمد حامد60521 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم احمد60522 احسام اشر ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام الدين عني  عبدالرحمن حسن قاسم60523 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام حامد حمدى حامد60524 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام حسن امام ابراهيم امام60525 ق شيى ن شر 115.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام حسن دمحم محمود60526 ق شيى ن شر 12.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد دمحم خليل60527 احسام حسي  ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام صابر احمد سالمه دمحم60528 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام عادل السيد هريدى عليوة60529 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام فؤاد دمحم غنيم عشماوى60530 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام دمحم احمد محمود ابراهيم60531 ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن امام دمحم60532 احسام دمحم امي  ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك سعد دمحم60533 احسام دمحم ميى ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- حسن ابراهيم حسن عبدالحميد سليمان 60534 ق شيى ن شر 74(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن احمد حسن ابوالعال حسن60535 ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن احمد حسن نض60536 ق شيى ن شر 123(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن احمد سيد سالمه عويس60537 ق شيى ن شر 119.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف60538 احسن ايهاب حسن شر ق شيى ن شر 126.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن حسن ابراهيم60539 احسن حسي  ق شيى ن شر 26.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن رضا محمود بكرى دمحم60540 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن سمي  حسن ابراهيم ابراهيم60541 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن سيد حسن دمحم60542 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60543 ى الشحات حسي  احسن صيى ق شيى ن شر 112.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن طارق حسن متوىل سيد60544 ق شيى ن شر 101(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عبدالننى60545 احسن عبدالننى حسي  ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن عصام حسن احمد حسن60546 ق شيى ن شر 59(1)ابوبكر الصديق ع بني 



احسن عل حسن عايد سالم60547 ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن عيد حسن سليم سالم60548 ق شيى ن شر 55(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن دمحم حسن سليم60549 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن دمحم فضل عل60550 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن دمحم محمود رمضان60551 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن وحيد حسن عبدالحميد60552 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن يشى حسن صابر منصور60553 ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن ابراهيم مصطفن دمحم جاد60554 احسي  ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عل60555 ن خالد حسي  احسي  ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عبدالدايم دمحم السيد 60556 ن سيد حسي  ابسيطه- حسي  ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60557 ى الشحات حسي  ن صيى احسي  ق شيى ن شر 118(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن جوده60558 ن عادل حسي  احسي  ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عادل محمود دمحم60559 احسي  ق شيى ن شر 55(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 يوسف60560
 
ن عبدالاله صابر دسوق احسي  ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عصام كمال يونس60561 احسي  ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم بغدادى60562 ن دمحم حسي  احسي  ق شيى ن شر 118.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى ايهاب حمدى عبدالعزيز60563 ق شيى ن شر 25.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى سامح حمدى حسن عبدالننى60564 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى سيد سالم سيد60565 ق شيى ن شر 131.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى سيد عبدهللا عباس عبدهللا60566 ق شيى ن شر 5.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى كمال ربيع براش60567 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى دمحم ابراهيم احمد متوىل60568 ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى دمحم حمدى عبدالسالم حزين60569 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى نبيل دمحم زهران60570 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمزه سعيد عبدالعليم ابراهيم الطنطاوى60571 ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمزه محمود محمود محمود قمر60572 ق شيى ن شر 122.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم عيد60573 اخالد احمد جاهي  ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف بيوىم سعيد60574 اخالد اشر ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد سيد دمحم عل60575 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد عبدالحميد احمد عبدالحميد60576 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد عبدالمطلب حنفن عواد60577 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد عبدالمنعم فهىم دمحم عبدالملك60578 ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد عبدالنارص دمحم حسن60579 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد مسموع عل عل الدين60580 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخليفة ابو الوفا محمود دمحم احمد60581 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخليفة صبىح خليفة دمحم60582 ق شيى ن شر 125.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اخليفه حمدى خليفه ابو شوشه60583 ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اراشد حسان نجم دمحم60584 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارامز امي  رمزى ثابت60585 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اراىم انور عبدالسالم الحسينن دمحم60586 ق شيى ن شر 72(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اراىم نادى اشعل شفيق60587 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم60588 اربيع صالح حسي  ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارجب ايمن رجب السيد عبدالعال60589 ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارزق حسن رزق حسن60590 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارشدى نارص رشدى عطيه60591 ق شيى ن شر 12(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارضا ابراهيم دمحم عبدالعال عل60592 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارضا حاتم احمد عبدالعظيم60593 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارضا خالد حلىم عبدالحليم60594 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارمضان عماد دمحم دمحم60595 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارمضان دمحم رمضان بركات60596 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 



 اسحق ابراهيم سليمان60597
ن
ارومان ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازكريا احمد زكريا دمحم ابراهيم60598 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد ابراهيم عبدالراضن عبدالاله احمد60599 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد جمال دمحم60600 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد خليفه سليم عل60601 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- زياد احمد شور احمد 60602 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد عبدالجليل جاد60603 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد فوزى عزىم عباس60604 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد دمحم عبدالعزيز خليل60605 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد احمد مصطفن دمحم60606 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالمحسن حافظ60607 ازياد اشر ق شيى ن شر 113.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد السيد عبدالمعط خليفه60608 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد جمال عل عل60609 ق شيى ن شر 77.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60610 ن سليمان حسي  ازياد حسي  ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد حمادة محروس احمد حسن60611 ق شيى ن شر 130.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد حمدى عبدالستار مصطفن60612 ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد ربيع طلعت عبدالحميد60613 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد رضا دمحم محمود60614 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد سيد جمعه دمحم بركات60615 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد شافع عبدالغنن احمد الرفاع60616 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد صالح الدين السيد ابراهيم60617 ق شيى ن شر 135(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد طارق سعيد دمحم نعيم60618 ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عاشور هالل سالمه60619 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عاصم عبدالحليم موس60620 ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عباس خليل عباس60621 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عبدالباسط عل حسن عايد60622 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عبدالحميد جميل محمود دمحم60623 ق شيى ن شر 125.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عبدالرؤف تاج الدين خلف عبدالرحيم60624 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عبدالرحمن عل بيوىم محمود60625 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- زياد عبدالفتاح محمود عبدالفتاح 60626 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى دمحم60627 ازياد عبدهللا عشر ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف حميده60628 ازياد عثمان شر ق شيى ن شر 131.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عصام دمحم السيد دمحم60629 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عفيفن دمحم عفيفن بدر60630 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد عمرو دمحم ابوسيف60631 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد فرحان محسب احمد60632 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد فضل كامل عبدالعزيز60633 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- زياد كرم عني  عبدالمجيد 60634 ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم احمد دمحم عبدالقادر60635 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم حمدى حامد60636 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم سيد دمحم ابراهيم60637 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم عايد دمحم احمد60638 ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم عل حسن خليل60639 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم دمحم فؤاد60640 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم نبيل عبدالمحسن60641 ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد محمود احمد محمود60642 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد مصطفن عني  صالح الدين خالد60643 ق شيى ن شر 102(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم بكر بجع60644
ن
ازياد هان ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 مهدى عبدالمنعم الغندور60645
ن
ازياد هان ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد هيثم بديع عبدالرحمن60646 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ازياد هيثم مجدى عبدالسالم60647 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد وليد فؤاد دمحم دمحم60648 ق شيى ن شر 20(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد وليد محفوظ حمزة60649 ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد ياش عبدالمعط ابراهيم60650 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد ياش عبدالوهاب دمحم60651 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف حافظ شعبان حافظ60652 ازيدان اشر ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك محمود60653 اساجد رضا ميى ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن سالم ابراهيم سالم60654 اسالم حسي  ق شيى ن شر 13.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسالم طة سالم يوسف60655 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسامح منازع فهيم سعدهللا60656 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اساىم عبدالسالم سيد عبدالباسط60657 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اساىم دمحم عبدالعظيم موس60658 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60659
 
اشاج الدين ايمن انور عباس الدسوق ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعد احمد سعد دمحم60660 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعد محمود احمد دمحم60661 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعد محمود صابر دمحم60662 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعيد ابراهيم سعيد ابراهيم خليل60663 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعيد عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز60664 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- سعيد دمحم سعيد دمحم السيد 60665 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسعيد محمود سعيد دمحم عل60666 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سالمه امام60667
ن
اسالمه هان ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسمعان عدىل زكرى عطية خليل60668 ق شيى ن شر 132.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسمي  دمحم سعيد عبدالواحد60669 ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسمي  دمحم فوزى زىك حامد60670 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد ابراهيم عل متوىل سيد60671 ق شيى ن شر 34.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف سيد حسن60672 اسيد اشر ق شيى ن شر 18(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60673
 
اسيد عصام عبدهللا دمحم النشارن ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد دمحم السيد دمحم عبدهللا60674 ق شيى ن شر 81.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد دمحم سيد دمحم احمد60675 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد دمحم عبدالحميد سعد مصيلىح60676 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد دمحم يوسف سيد دمحم60677 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد ممدوح سيد سيد60678 ق شيى ن شر 117.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيد ياش سيد دمحم سالمه60679 ق شيى ن شر 9.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف ابراهيم السيد دمحم60680 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف ابراهيم حسن اسماعيل60681 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف ابراهيم طلعت كمال السيد60682 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف احمد جابر دمحم غيضان60683 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف احمد جمعة احمد60684 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف احمد رفاع حسان60685 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف احمد فاروق السيد60686 ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد60687 اسيف اسامه عوض امي  ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين احمد عبدالرحمن دمحم60688 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين احمد عطيه عطيه60689 ق شيى ن شر 27.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين رضا عل قرسر احمد60690 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين طه دمحم عبدالجواد60691 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين دمحم صبىح سليمان بصي 60692 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين دمحم عبدالعزيز محمود60693 ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين محمود السيد60694 ق شيى ن شر 54.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف السيد كمال السيد هالل60695 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف عادل السيد اسماعيل60696 ق شيى ن شر 73(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اسيف مجدى العزب دمحم العزب60697 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف محمود مشحوت دمحم60698 ق شيى ن شر 21(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف هاشم عبدالعال دمحم60699 ق شيى ن شر 31(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سيد عبدالوهاب60700
ن
اسيف هان ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف وليد صباج عبدالعزيز60701 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف صبىح صادق60702 يف اشر اشر ق شيى ن شر 111.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عاطف سيد يوسف60703 اشر ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عمر دمحم سليم60704 اشر ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف مجدى صبىح المتبوىل60705 اشر ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف60706 يف دمحم عبدالمعط شر اشر ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اشعبان مجدى شعبان عبدالحميد قطب60707 ق شيى ن شر 20(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اشعبان دمحم احمد عبدالغنن60708 ق شيى ن شر 21(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60709  كمال امي 
ن
اشمس هان ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اشهاب دمحم شفيق دمحم60710 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اشهاب دمحم عبدالعزيز ابراهيم60711 ق شيى ن شر 77(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اشهاب دمحم فتىح ابراهيم السيد60712 ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابوشيع عل60713
 
 دمحم شوق

 
اشوق ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عواد احمد60714
 
 دمحم شوق

 
اشوق ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصابر احمد صابر بيوىم60715 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 صابر عبدالمومن دمحم60716
ن
اصابر هان ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح سعيد سيد حسب60717 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح كمال برع هريدى60718 ق شيى ن شر 26.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح دمحم صالح دمحم ابراهيم60719 ق شيى ن شر 60(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح نبيل سعيد زىك دمحم60720 ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصبىح سامح عبدالمعط عبدالعظيم60721 ق شيى ن شر 10(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح احمد صالح حسن60722 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح اسامه صالح عطاهللا60723 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح الدين ابراهيم صالح حسن60724 ق شيى ن شر 111.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح الدين محمود صالح الدين محمود60725 ق شيى ن شر 41.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عويس60726
ن
اصالح سيد قرن ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح طه دمحم احمد60727 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح دمحم صالح خليل60728 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح دمحم صالح عل احمد60729 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصالح وليد صالح المحمدى60730 ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصموئيل عبده صموئيل عبدالنور60731 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف فوزى ابراهيم60732 اطارق اشر ق شيى ن شر 119(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطارق عادل رشاد جاد60733 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطارق دمحم دمحم السيد صالح60734 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد60735 اطاهر ابو زيد ياسي  ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطلعت صابر طلعت صابر60736 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطلعت دمحم جابر خميس60737 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف طه صابر عل60738 اطه اشر ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه رضا طه احمد سيد احمد دياب60739 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه عل مدبوىل خليل60740 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه دمحم سالم عبدالاله60741 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه دمحم عبدالرحيم عامر مرع60742 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه دمحم محمود دمحم60743 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه محمود عبدالوهاب محمود عبدالواحد60744 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعابد سيد حافظ يوسف60745 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعادل احمد دمحم عادل60746 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اعادل باهر عادل فتىح60747 ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعادل تامر عادل سليمان ابراهيم60748 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60749 ن عيد حسي  اعادل حسي  ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعادل عبدهللا عادل عبدهللا60750 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- عادل عبدالمسيح صبىح نظي  60751 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عادل زاخرابراهيم60752
ن
اعادل هان ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60753  عادل نصيف حني 
ن
اعادل هان ق شيى ن شر 94(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم عامر60754
ن
اعامر هان ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60755
 
ن دمحم شوق اعبدالحكيم ياسي  ق شيى ن شر 28.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالحليم وليد عبدالحليم السيد60756 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد حسن ادم60757 ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالحميد صبىح عبدالحميد السيد60758 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالحميد دمحم عبدالحميد حمايه60759 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالحميد ياش عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد60760 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم المحمدى مصيلىح ابراهيم60761 ق شيى ن شر 34.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم حسن السيد حسن60762 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ابراهيم مجيد عبدالعزيز60763 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد سيد حسن60764 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدالسميع بدر60765 ق شيى ن شر 77(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدالننى دمحم متوىل60766 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبده دمحم عل60767 ق شيى ن شر 117(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد فتىح دمحم60768 ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم السيد شنب60769 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن رشدى60770 اعبدالرحمن احمد دمحم حسي  ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم محمود60771 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن احمد محمود حماده نض60772 ق شيى ن شر 22(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن اسامه عبدالفتاح سيد60773 ق شيى ن شر 34.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد60774 اعبدالرحمن اسامه عوض امي  ق شيى ن شر 19(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن اسامه دمحم السيد60775 ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن السعيد متوىل عبدالقادر السيد60776 ق شيى ن شر 110(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن انور السيد ابراهيم60777 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ايمن السيد عاشور مجاهد60778 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ايمن عبدالرحمن عبدالفضيل خضي 60779 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ايهاب عطيه المرس عطيه60780 ق شيى ن شر 55(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن تامر معتمد دمحم مصطفن60781 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن حسام جمال دمحم60782 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن حسن السعيد السيد احمد60783 ق شيى ن شر 101(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن حسن سيد حسن60784 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن حسن عبدالمجيد مجاهد محجوب60785 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60786 ن عبدالعال حسي  اعبدالرحمن حسي  ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن حماده محمود عل دمحم60787 ق شيى ن شر 118.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن خالد عمر صابر60788 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن خالد دمحم شحاته60789 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن راضن فاروق حلىم60790 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن رضا رمضان محمود60791 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن رضا عبدالعزيز عبدالموجود الصيفن60792 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن رمضان عبدالخالق عبدالعظيم60793 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن سامح احمد دمحم عبدالرحمن60794 ق شيى ن شر 45(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ساىم سيد عبدالمتجل60795 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم60796
 
اعبدالرحمن ساىم شوق ق شيى ن شر 115.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اعبدالرحمن ساىم دمحم دمحم الطنطاوى60797 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن سعد دمحم عل القصاص60798 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن سيد عبدالرحمن احمد60799 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن سيد عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا60800 ق شيى ن شر 113.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن طارق حسن دمحم60801 ق شيى ن شر 131(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عادل دمحم المهدى60802 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عارف شعبان احمد60803 ق شيى ن شر 128(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عبدالعاىط الشوارنى دمحم السيد60804 ق شيى ن شر 74(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عفيفن دمحم عفيفن60805 ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن عالء دمحم اسماعيل 60806 ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عل احمد عل60807 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عماد دمحم محمود60808 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عمر دمحم عمر امام60809 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن عيد احمد دمحم60810 ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن فرج السعيد حامد60811 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن فرج امبانى دمحم هريدى60812 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يل رونى60813 اعبدالرحمن فرج جيى ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن كاظم السيد عبدالغنن60814 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن كمال كامل عبدالحفيظ طنطاوى60815 ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن مجدى صبىح سيد60816 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم ابوالفتوح ابوالعطا60817 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم الشاطر دمحم60818 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم بكرى دمحم ابراهيم الفف 60819 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60820 ن دمحم حسي  اعبدالرحمن دمحم حسي  ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سعيد سعيد60821 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم سمي  دمحم60822 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم صديق عبدالرحمن دمحم60823 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم صالح دمحم امام60824 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالحكيم عبدالمعط شادى60825 ق شيى ن شر 22(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالحليم عبدالفتاح60826 ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز عبدالواحد60827 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالوهاب عبدالغنن60828 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عودة دمحم60829 ق شيى ن شر 86.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مجدى عل رخا60830 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم دمحم احمد60831 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم محمود مبارك دخيله60832 ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مفتاح شيالنى هنداوى60833 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم هاشم صابر60834 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن محمود عل اسماعيل عل60835 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن محمود عل حسن دمحم60836 ق شيى ن شر 25(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن مرس عبدالعظيم مرس جاد الكريم60837 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 السيد60838
ن
اعبدالرحمن مصطفن الشوادق ق شيى ن شر 54.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن كمال محمود رضوان60839 ق شيى ن شر 27.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن مصطفن محمود رزق السيد60840 ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن منتض عبدالرحمن احمد60841 ق شيى ن شر 73.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن نادى شعبان عبدالننى60842 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن نارص طه حسن خليفه60843 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن نبيل ابراهيم سيد احمد60844 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سعيد اسماعيل60845
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عني  عل60846
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ي عبدالرحمن سليمان60847
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن هشام عبدالحفيظ دمحم عبدالسالم60848 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن وائل عبدالعاىط زىك60849 ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

60850
 
اعبدالرحمن وائل مسعد ابراهيم الدسوق ق شيى ن شر 129.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن وليد السيد عل عل مليىحى60851 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن وليد دمحم مدبوىل60852 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالعزيز احمد عبدالعزيز عواد60853 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالعزيز احمد دمحم شعبان60854 ق شيى ن شر 19(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالعزيز عل دمحم دمحم الجندى60855 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالعليم احمد رشاد احمد محيسن60856 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالغنن ساىم احمد عبدالغنن60857 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالغنن دمحم عبدالغنن عبدالسالم60858 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالفتاح عصام عبدالفتاح ادم60859 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا ابراهيم شحات عبدالرازق60860 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا احمد صالح الدين السيد60861 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا اسماعيل حامد سالم قرمان60862 ق شيى ن شر 73.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا ايمن مصطفن محمود احمد60863 ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا خالد دمحم عبدالرحمن60864 ق شيى ن شر 41.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا سيد السيد احمد60865 ق شيى ن شر 97(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا سيد صالح عبدهللا60866 ق شيى ن شر 128.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا شحته فهىم عبدهللا60867 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا صالح سيد جمعه60868 ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا طارق عبدهللا دمحم60869 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا عبدالحليم فتىح عبدالحليم السيد60870 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا عل محمود عل60871 ق شيى ن شر 110(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا مجدى عبدهللا مدكور60872 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اوى60873 ن اعبدهللا محروس احمد عبدهللا الجي  ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم احمد زيدان60874 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم احمد نصي  بدوى60875 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم اسماعيل لبيب60876 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم شعبان عل عفيفن60877 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم صابر عبدالمطلب سالم60878 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا محمود60879 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم عيد عبدالعزيز صميده60880 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم كامل دمحم60881 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم دمحم عبدالخالق60882 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم منصور احمد60883 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا مرحب حسن مصطفن سليمان60884 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا مسعد احمد دمحم60885 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا مهدى عبدهللا مهدى60886 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا هشام دمحم هالل عبدالمقصود60887 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا ياش رضا عبدالبارى شعبان60888 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا ياش فوزى دمحم60889 ق شيى ن شر 127.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالمعز محمود بيوىم عبدالخالق60890 ق شيى ن شر 116.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز60891 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبدالمنعم بيوىم ابوشيع60892
ن
اعبدالمنعم هان ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم60893
 
اعبدالمومن احمد الدسوق ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالوهاب دمحم السيد عبدالحليم60894 ق شيى ن شر 119(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60895 اعبده ايمن طه محمود حسي  ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد علي60896
ن اعزالدين ابوزيد ياسي  ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اعزالدين عادل عزالدين دمحم احمد60897 ق شيى ن شر 117(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد دمحم60898 اعزالدين دمحم حساني  ق شيى ن شر 53(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعزت دمحم عزت عل ابراهيم60899 ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعصام ايمن محمود دمحم60900 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60901 اعصام محمود رجب امي  ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعالء سعيد عبدالواحد سعيد60902 ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعالء مجدى عبدالخالق احمد60903 ق شيى ن شر 119.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عل60904
 
اعل ابراهيم عل دسوق ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل احمد عبدالشكور دمحم60905 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل احمد عل احمد مراد60906 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل احمد عل عل مرس60907 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل احمد محمود شحاته60908 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل اسامه عبدهللا عل60909 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف محمود عبدالمجيد سليمان60910 اعل اشر ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل السيد عل دمحم عبدالمجيد60911 ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل جيى سليمان جيى محمود60912 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل جمال عبدالفتاح عبدالرحيم60913 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل حامد هريدى عبدالحافظ60914 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل حسنن دمحم يونس60915 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن نجيب سالم دمحم60916 اعل حسي  ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل سيد امام موس60917 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل سيد عل عبدالهادى عل60918 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل طه عل طه عل60919 ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل عبده دمحم عبده دمحم60920 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل عيد عل دمحم احمد60921 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل كرم عبدالسالم ابوزيد60922 ق شيى ن شر 127.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل كريم عل دمحم سعد60923 ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل دمحم احمد دمحم60924 ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60925 ن حسي  اعل دمحم عل حسي  ق شيى ن شر 128(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل دمحم عل حنفن عبدالوهاب60926 ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل دمحم محمود حنفن محمود60927 ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل محمود عل خليفه دمحم60928 ق شيى ن شر 88.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل محمود دمحم احمد احمد60929 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن جاب هللا60930  عل حسي 
اعل مصطفن ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل ممدوح مصطفن خليفه60931 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل نجاح عل سالمه عثمان60932 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل نض عل دمحم60933 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل هيثم عل دمحم60934 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعماد احمد رشاد احمد عبدالحليم60935 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعماد دمحم جاد دمحم جاد60936 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار احمد مصطفن بيوىم60937 ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار حامد بخيت ثابت60938 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60939 ن فهىم حسي  اعمار حسي  ق شيى ن شر 122.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار ربيع شعراوى زىك دمحم60940 ق شيى ن شر 118(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار سيد حداد ابوالسعود60941 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار عصام ابوالفتح عبدهللا دمحم60942 ق شيى ن شر 130.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار عل مهدى رحيم60943 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار عليوه دمحم عليوه60944 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار دمحم صالح جودة عبدالعال60945 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار دمحم عدىل عل زيدان60946 ق شيى ن شر 7.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اعمار دمحم عل دمحم رزق60947 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمار ياش سليم دمحم ابراهيم60948 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر ابوبكر احمد ادم دمحم60949 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر احمد عمر عبدالسميع60950 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر احمد دمحم احمد60951 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن60952 اعمر احمد دمحم شاهي  ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر اسماعيل عبدالهادى عمر محمود60953 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبده حفنن محمود60954 اعمر اشر ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر ايهاب السيد دمحم عمر60955 ق شيى ن شر 125.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر بكر عبدالرؤوف بكر فايد60956 ق شيى ن شر 133(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر جمال عبدالراضن عبدالاله60957 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر حسن عبدالعاىط دمحم الشاذىل60958 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر حسن فاروق حسن60959 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم متوىل عل60960 اعمر حسي  ق شيى ن شر 73(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن يوسف عل60961 اعمر حسي  ق شيى ن شر 74(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر حمدى عبدالرسول جيى60962 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر خالد صابر عبدالهادى السيد60963 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر خالد صبىح عبدالغنن60964 ق شيى ن شر 36(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر خالد عبدالدايم عبدالرحمن60965 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر خميس حسن عمر60966 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر راىم مصطفن عباس60967 ق شيى ن شر 72(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر رضا عبدالعزيز دمحم60968 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر سامح عطا ابراهيم60969 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر سعيد احمد دمحم60970 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر سعيد حمدى ابراهيم سالمه60971 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر سيد عبدالفتاح عبدالجليل60972 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر سيد عمر حنفن60973 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر صفوت احمد دمحم60974 ق شيى ن شر 118(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر طاهر دمحم سعيد60975 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر طلعت سعيد رمضان60976 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر طلعت محمود عيىس60977 ق شيى ن شر 108.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عادل دمحم عمر امام60978 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عاطف عطية سعد العرنى60979 ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عبدالرازق دمحم دمحم العيسوى60980 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

جن حداد60981 اعمر عبدالعزيز شر ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عبدالفضيل عمرى عبدالعزيز60982 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عبدهللا محمود عبدهللا60983 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عبدهللا مصطفن السيد الغزوىل60984 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عدىل عل سيد60985 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عزت عدىل دمحم60986 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عالءالدين محمود دمحم مرس60987 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عل ابوالهنا عبدالننى60988 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر مامون العزب عل60989 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر مجاهد خالد احمد خالد60990 ق شيى ن شر 81.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر محروس مجاهد حسن دمحم60991 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- عمر دمحم ابوالمجد طه 60992 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم احمد عبدهللا احمد60993 ق شيى ن شر 129(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم احمد قناوى60994 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم الشاطر دمحم60995 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم رفاع ابراهيم رفاع60996 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



اعمر دمحم سالمه خليل60997 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم سيد عبدالحميد60998 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم عادل عبدالتواب60999 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم عبدالفتاح عفيفن61000 ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم عبدالمنعم دمحم61001 ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر دمحم دمحم عل عل61002 ق شيى ن شر 115.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر محمود عواد قاسم61003 ق شيى ن شر 121.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر محمود دمحم احمد61004 ق شيى ن شر 112.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم61005 اعمر مصطفن دمحم حسي  ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر ناجح محمود عبدالوهاب61006 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر نارص حسنن دمحم61007 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر هشام دمحم عل61008 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر يشى دمحم دمحم برهام61009 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر يوسف اسماعيل يوسف عبدالجواد61010 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالموىل احمد العوضن61011 اعمرو اشر ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو السيد ابوالعال السيد61012 ق شيى ن شر 36(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو خالد الشحات عل61013 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو خالد حنفن دمحم مصطفن61014 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو خالد فؤاد عبده61015 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو خالد دمحم ابراهيم61016 ق شيى ن شر 53.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو رمضان حمدى عبدالسالم حزين61017 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو رمضان عبدالرازق سيد احمد61018 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو سالم سعد سالم61019 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو سمي  البيوىم االمام ابراهيم61020 ق شيى ن شر 8.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو دمحم حسن سليم61021 ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61022
 
ن اسماعيل عبدالباق اعمرو دمحم حسي  ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو دمحم مجاهد الجارج محمود61023 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو محمود سيد عواد نارص61024 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو ياش فتىح عقل61025 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو ياش محمود سمي 61026 ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعيىس سامح توفيق عطاهللا61027 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يال شحاته الياس61028 يال فوزى غيى اغيى ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اغنيم دمحم حسن غنيم ابراهيم61029 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن فؤاد كامل61030 افؤاد حسي  ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افؤاد سامح فؤاد دمحم عبدالعال عمار61031 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61032 افادى ايمن سمي  امي  ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افادى بولس عاطف عبدالنور61033 ق شيى ن شر 73(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افادى فارس شكرى غاىل عويضه61034 ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افادى مجدى وهيب صالح61035 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس احمد حامد احمد61036 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس احمد شعبان دمحم عبدالمنعم61037 ق شيى ن شر 14.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس احمد دمحم رفف  دمحم61038 ق شيى ن شر 73(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس اسالم عبدهللا احمد61039 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس ايمن مصطفن عبدالحافظ61040 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس رمضان دمحم السيد61041 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس سامح ابراهيم عل حسن61042 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عبدالغفار ابراهيم61043 افارس شر ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى سيد احمد عبدالمنعم61044 افارس صيى ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس عرفات عبدالعليم عبدالمنعم ابراهيم61045 ق شيى ن شر 125.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس دمحم احمد متوىل61046 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 



افارس دمحم السيد عبدالمنعم السيد61047 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس وليد صالح مهنن61048 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افارس يشى جرجس شاكر61049 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افايق فكرى فايق حبيب61050 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افتىح حمد فتىح حمد احمد61051 ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افتىح سامح فتىح عطية61052 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افتىح محمود سيد عبدالحفيظ61053 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افريد دمحم فريد دمحم شافع61054 ق شيى ن شر 2.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افلوباتي  امجد صبىح وهبه61055 ق شيى ن شر 97(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف اسماعيل احمد ابراهيم61056 افهد اشر ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افهد رضا عل دمحم61057 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افهد نارص عبدالعظيم عواد61058 ق شيى ن شر 10.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افهىم احمد فهىم عل61059 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افوزى سمي  فوزى عبدالحافظ61060 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يال61061 ن رضا غيى افيلوباتي  مجدى امي  ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى ابوالقاسم ابودوح61062 اقاسم خي  ق شيى ن شر 12.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكرم عل حامد محروس61063 ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يد61064 ن ى ابوالي  يد صيى ن اكريم ابوالي  ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم احمد احمد رشوان61065 ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61066
ن
ف عل عبدالمطلب السعدن اكريم اشر ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61067 اكريم السيد حامد السيد حسني  ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم ايمن رجب رتيب دمحم61068 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم ايمن شعبان صديق61069 ق شيى ن شر 20(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم جمال الدين عبدالعزيز دمحم عل61070 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم حازم سيد سالمة61071 ق شيى ن شر 24.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم حسن عل سيد61072 ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن شعراوى دمحم61073 ن حسي  اكريم حسي  ق شيى ن شر 101.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم61074 اكريم حمام عبدالحكيم امي  ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم راىم عطا ابراهيم61075 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم رضا حداد ابوالسعود حسب الننى61076 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم رضا دمحم خليفه61077 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم زياد صنع دمحم مفتاح61078 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عبدالسميع61079 اكريم سيد حسني  ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم شاكر مصطفن حميدى دمحم61080 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم عبدالعزيز عبدالمغنن عبدالعزيز61081 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم عالء سيد دمحم ابراهيم61082 ق شيى ن شر 119(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبادى دمحم61083
 
اكريم فريد شوق ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم احمد ابراهيم61084 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم حسنن عبدالنور61085 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم دمحم اسماعيل عل61086 ق شيى ن شر 16(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم محمود دمحم61087 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم نعمان محمود61088 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم دمحم يىح عبدالرحيم عل61089 ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم محمود محمود ابراهيم61090 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم مسعد محروس مصطفن61091 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكمال وجيه كمال مصطفن61092 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس اسامة جابر نده61093 اكي  ق شيى ن شر 49.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف جرجس خليل61094 لس اشر اكي  ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس61095 ن وهبه كي  لس امي  اكي  ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس ايهاب الفونس كامل61096 اكي  ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 



لس جرجس مالك كامل61097 اكي  ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس شور عبدالنور سعد عبدالنور61098 اكي  ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس سعد راغب سعد61099 اكي  ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس شحاته هارون بخيت شحاته61100 اكي  ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس شنوده دميان عبدهللا61101 اكي  ق شيى ن شر 118.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس كامل ادورت مكسيموس61102 اكي  ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس محسن حسنن سدرة61103 اكي  ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس نشات وصفن كامل61104 اكي  ق شيى ن شر 74(1)ابوبكر الصديق ع بني 

لس نصىح عزيز غاىل جندى61105 اكي  ق شيى ن شر 110(1)ابوبكر الصديق ع بني 

الؤى ايمن عبدالاله عبدالواحد61106 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى61107 الؤى حسام احمد زين احمد البحي  ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

الؤى زين العابدين عل السيد61108 ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

الؤى سيد رشدى عبدالوهاب الشناق61109 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اماررتن جرجس عشم هللا ابادير61110 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اماركو طلعت نضى الجمل61111 ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اماركو مالك بطرس هارون بطرس61112 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اماريو عماد عريان ابراهيم جرجس61113 ق شيى ن شر 53.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن ايمن محمود السيد61114 ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن عالء محمود كامل الجمل61115 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن دمحم شعبان دمحم61116 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن دمحم متوىل احمد متوىل61117 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن وائل محجوب عبدالرحمن61118 ق شيى ن شر 119(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امالك دمحم ابراهيم دمحم لبده61119 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف احمد حسن61120 اماهر اشر ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اماهر رجب دمحم احمد سالم61121 ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امايكل راضن هالل فهيم واصف61122 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف مجاهد حسن دمحم61123 امجاهد شر ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امجدى حمدى دمحم عبدالسالم61124 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امجدى رضا ربيع محمود61125 ق شيى ن شر 4.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امجدى سامح فايز سدراك61126 ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امجدى سامر اسحق نجيب61127 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحسن سيد مصطفن عل61128 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ابراهيم ابراهيم دمحم قيض61129 ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ابراهيم شحات عواد عل61130 ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ابراهيم عادل ابراهيم61131 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ابراهيم عبدالحميد عبدالوهاب61132 ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ابراهيم دمحم سيد61133 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد السيد عبدهللا باشه61134 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد امام احمد السيد61135 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد تامر غريب61136 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61137 ادمحم احمد حسن عبدالقادر حسي  ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عمر عبدهللا61138 ادمحم احمد حسي  ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد حنفن محمود عبدالعال61139 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد رمضان جاد61140 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد سعيد ابراهيم متوىل61141 ق شيى ن شر 73.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد سعيد عيد رمضان61142 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد سالمه ابراهيم السيد61143 ق شيى ن شر 1(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد سيد دمحم61144 ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61145 ادمحم احمد شاكر محمود حسي  ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد صبىح نبيه61146 ق شيى ن شر 122.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم احمد عبدالعظيم احمد61147 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد عبدالمحسن الضوى دمحم61148 ق شيى ن شر 33(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد عبدالمعط عبدالننى عرفه61149 ق شيى ن شر 81(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد عزت ابراهيم61150 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد فاروق احمد61151 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد فهيم الحسينن61152 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد ماهر عبدالسالم السيد61153 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد مجدى عبدالشفوق عل61154 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم تهاىم دمحم محمود61155 ق شيى ن شر 114.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم سيد امام61156 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالحافظ61157 ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد61158
ن
ادمحم احمد دمحم عبدالشاق ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالعظيم61159 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالغفار61160 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالقادر عبدالعزيز61161 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالننى61162 ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم دمحم61163 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحم محمود عل61164 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد دمحمى احمد61165 ق شيى ن شر 81.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد محمود ابراهيم61166 ق شيى ن شر 94(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد مىح الدين دمحم61167 ق شيى ن شر 97(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن مرع حسن61168 ادمحم اسامة حسي  ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم اسامه احمد عبدالرحيم احمد61169 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم اسامه عبدالفتاح ابراهيم61170 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61171 ادمحم اسامه دمحم امي  ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى ابو العز61172 ف بشر ادمحم اشر ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عوض عل61173 ادمحم اشر ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم عبدالمنعم عواد61174 ادمحم اشر ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم محمود خطاب61175 ادمحم اشر ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف منصور عبده مرس61176 ادمحم اشر ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم الخطيب فوزى مصطفن61177 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم السيد احمد عبدالمقصود61178 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم السيد عزت السيد دمحم61179 ق شيى ن شر 59(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم السيد دمحم ابراهيم61180 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يد61181 ن  ابو الي 
ادمحم السيد مصطفن ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم السيد مصطفن عبدالرسول61182 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف61183 ادمحم امام دمحم محمود شر ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن صبىح عل علوان61184 ادمحم امي  ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم انور عبدالمنعم سيد61185 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- دمحم ايمن السيد احمد 61186 ق شيى ن شر 9.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- دمحم ايمن انور جابر 61187 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ايمن عطيه السيد عل61188 ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم بدر كمال عبدالرشيد صالح61189 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم بدرى عبدالكريم بخيت حسن61190 ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم بدوى حامد صابر61191 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم بهاءالدين عبدالكريم مسلم دمحم61192 ق شيى ن شر 83(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم تامر كمال عبدالرازق61193 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جابر احمد دمحم61194 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جابر صبىح عبدالحليم دمحم61195 ق شيى ن شر 127(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جمال حسن محمود عل61196 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم جمال عبدالنارص دمحم خليل61197 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جمال هاشم دمحم61198 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جمعه احمد دمحم61199 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جميل حافظ امام61200 ق شيى ن شر 116.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حامد عبدهللا جابر61201 ق شيى ن شر 45.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حسام الدين شحاته عبدالباسط ابراهيم61202 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حسن ابراهيم دمحم النونى61203 ق شيى ن شر 117.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حسن سيد عل حسن61204 ق شيى ن شر 131.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبدربه61205
ن
ادمحم حسن عبدالشاق ق شيى ن شر 116.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حسن دمحم حسن61206 ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حسنن عبدهللا بدوى61207 ق شيى ن شر 128.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن اسماعيل محمود اسماعيل61208 ادمحم حسي  ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن بدر سالم61209 ادمحم حسي  ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن رافت احمد دمحم61210 ادمحم حسي  ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن سالم ابراهيم سالم61211 ادمحم حسي  ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم عثمان61212 ادمحم حسي  ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61213  حسي 
ن مصطفن ادمحم حسي  ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حلىم دمحم محمود61214 ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمادة شعيب عل عسكر61215 ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حماده دمحم عبدالننى61216 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمد السيد محمود61217 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمدى احمد عل القاضن61218 ق شيى ن شر 117.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمدى سمارة كمال61219 ق شيى ن شر 127.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمدى دمحم خلف السيد61220 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم حمدى دمحم شكرى ابراهيم61221 ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61222
ن
ادمحم خالد شحات منوق ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم خالد عبدالعال دمحم61223 ق شيى ن شر 113.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم خالد عبدالمنعم دمحم دمحم61224 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم خطاب خليفه عوض اسماعيل61225 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم خليفه نجاح خليفه61226 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم رشدى مليىحى السيد61227 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم رضا الرفاع السيد دمحم61228 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم رضا عبده محمود ادم61229 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم رضا دمحم محمود61230 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم رمضان سيد احمد سيد احمد61231 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61232 ادمحم زكريا دمحم حساني  ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ه61233 ادمحم زيدان محمود القطب ابوخضن ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سامح ثابت ابوالحسن61234 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سعد دمحم محمود حسن61235 ق شيى ن شر 8(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سعيد رضا عبدالعزيز دمحم61236 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سعيد صالح دمحم محمود61237 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سعيد دمحم عطيه سعيد61238 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سالمه عل سيد61239 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سمي  اسماعيل محمود اسماعيل61240 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف احمد سيد61241 ادمحم سيد احمد شر ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد احمد عبدالفتاح محمود61242 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد انور دمحم ابوالنجا61243 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد جمال عبدالاله دمحم61244 ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عبدالحليم61245 ادمحم سيد حسي  ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد خلف سلطان61246 ق شيى ن شر 45(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم سيد طه السيد السنط61247 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد دمحم سليم ابراهيم61248 ق شيى ن شر 129(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد دمحم سيد يحن 61249 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد دمحم محمود61250 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عبدالخالق ابراهيم61251 ادمحم شر ق شيى ن شر 86.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف عبدالرحمن عبدالوهاب61252 ادمحم شر ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف دمحم احمد حامد61253 ادمحم شر ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

يف دمحم نجيب تهاىم61254 ادمحم شر ق شيى ن شر 60(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم شعبان عبدالخالق سيد مرس61255 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم شهاب الدين فرج مليىحى61256 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صابر عبدالغنن عبدالحافظ سعد61257 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صابر فتح محمود عبدالعليم61258 ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صبىح احمد عل61259 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى سعيد سالمه السيد61260 ادمحم صيى ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى دمحم عطيه61261 ادمحم صيى ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صالح احمد عبدالعال61262 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صالح عبدالظاهر عواد61263 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- دمحم طه عوض عواد 61264 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم طه فاروق سالم عطيه61265 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم طه دمحم دمحم دمحم61266 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عادل السعيد ابراهيم61267 ق شيى ن شر 111.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61268 ادمحم عادل دمحم حسي  ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عاطف توفيق عبدالرحمن الشويخ61269 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عاطف عبدالفتاح السيد61270 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عاطف عل حافظ61271 ق شيى ن شر 115.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عاطف دمحم شور61272 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عاطف دمحم نبيل السعيد دمحم61273 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61274 ادمحم عاطف منصور عبدالصالحي  ق شيى ن شر 59(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالتواب عل عبدالتواب عل61275 ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالخالق دمحم عبدالخالق تهاىم61276 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالرؤف محمود عل دمحم61277 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالرحمن عبدالفتاح حسن61278 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالعال رمضان عبدالعال61279 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدهللا احمد عبدهللا دمحم61280 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدهللا محمود دمحم احمد61281 ق شيى ن شر 101.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالمقصود دمحم يوسف عبدالمقصود61282 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالننى السيد خليل حجاج61283 ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عرنى حلىم شوكت61284 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عرنى سيد دمحم61285 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عرنى هاشم عبدالمقصود61286 ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عصام عبدالفتاح ادم61287 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عصام مسعد ابراهيم61288 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عصام نبيل حسن61289 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد61290 ادمحم عالء عبدالننى حسي  ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عالء عني  محمود61291 ق شيى ن شر 62(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عالء فوزى سعد61292 ق شيى ن شر 53(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عالء دمحم عل الجمل61293 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عل احمد اسماعيل61294 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عل سيد دمحم قدوس61295 ق شيى ن شر 101.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عل صديق عل61296 ق شيى ن شر 122(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم عل دمحم حسن عل61297 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عماد حمدى سيد احمد مصطفن61298 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عماد سعيد هاشم61299 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عماد عبدالحميد احمد61300 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عماد مكاوى حسن مكاوى61301 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- دمحم عمر دمحم سعيد عل بالل 61302 ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عمرو ساىم شعبان مسعود61303 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عمرو صالح الدين عبدالفتاح61304 ق شيى ن شر 50(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عني  بركات صادق حسن61305 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عوض السيد دمحم61306 ق شيى ن شر 35(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم61307 ادمحم عيد حسني  ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عيد دمحم طه الصاوى61308 ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عيىس دمحم حمامه61309 ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم فتىح شعبان رونى عل61310 ق شيى ن شر 15(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم فوزى ابراهيم عبدالمعط الجناينن61311 ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم قاسم احمد مصطفن احمد61312 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم كرم حمزه ابوالمعاىط محمود61313 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61314 ادمحم كرم زكريا عامر حسني  ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم كمال حفنن مصطفن احمد61315 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم لطفن عبده عبده فاضل61316 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى عثمان61317 ادمحم ماجد صيى ق شيى ن شر 116.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مجدى شلنى دمحم سيد61318 ق شيى ن شر 114.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم دمحم السيد راغب61319 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود دمحم حسن سيد61320 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم سيد عفيفن عفيفن61321 ق شيى ن شر 14(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم خالد احمد عبدالكريم61322 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم دمحم انور عل عواد61323 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم دمحم سيد دمحم عبدالمنعم61324 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61325
 
ادمحم دمحم فوده دسوق ق شيى ن شر 101(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالحميد61326 ادمحم محمود اشر ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن هنيدى61327 ادمحم محمود امي  ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود بيوىم عبدالغفار61328 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود جمعه دمحم جمعه61329 ق شيى ن شر 119.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود حمدى عبدالموىل سليمان61330 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود عبدالرحيم عبدالمجيد61331 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود عبداللطيف دمحم ابراهيم61332 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود عل محمود61333 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود فرج دمحم61334 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61335 ادمحم محمود كمال السيد حسي  ق شيى ن شر 73.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مخلص محمود كمال61336 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مراد دمحم عل عل61337 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مرس فتىح مرس رفاع61338 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مسعود رمضان مسعود قطب61339 ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن احمد مصطفن61340 ق شيى ن شر 114(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالعزيز حميده عل61341 ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالعزيز خميس61342 ق شيى ن شر 18(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالمنعم ابراهيم61343 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن عل عل عثمان61344 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن عياد عبدالعزيز61345 ق شيى ن شر 13.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مصطفن دمحم مجدى61346 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم مصطفن دمحم دمحم الشاذىل61347 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم منتض صابر عل61348 ق شيى ن شر 124.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم موس عطيه جادو61349 ق شيى ن شر 19.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم نارص فتىح عطيه61350 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم نارص دمحم سليمان61351 ق شيى ن شر 77.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم نارص محمود عبدالعزيز عبدالرحمن61352 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن يوسف61353 ادمحم نبيل حسي  ق شيى ن شر 109.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم نضالدين رفعت توفيق عفيفن61354 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 خلف دمحم البهداىل61355
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 99.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى هاشم البالط61356  صيى
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 كمال عبدالمعط بكرى61357
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم عبدالفتاح61358
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم دمحم مرس61359
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 27(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم محمود السيد61360
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم هشام شفيق دمحم عمر61361 ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وائل اسماعيل سيد احمد61362 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وائل رمضان النادى61363 ق شيى ن شر 21(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وائل صالح دمحمى السيد61364 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وائل دمحم محمود61365 ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- دمحم وسام دمحم محمود 61366 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وليد ضاج ابوالحسن61367 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم وليد محمود عبدالعزيز61368 ق شيى ن شر 54.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ياش ابراهيم سليمان عل61369 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ياش احمد عل61370 ق شيى ن شر 99.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ياش حمودة عبدالبديع61371 ق شيى ن شر 108.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ياش دمحم احمد السيد عمر61372 ق شيى ن شر 117.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم يىح حنفن اسماعيل القصاص61373 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم يحن  دمحم المنىس عوض هللا عزازى61374 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم يوسف السيد يوسف61375 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ابراهيم عبدالحميد احمد حسن61376 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ابراهيم دمحم ابراهيم محمود61377 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ابراهيم دمحم ابراهيم يونس61378 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود احمد ابراهيم احمد شحاتة61379 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود احمد دمحم احمد61380 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود اسام دمحم عل حسن61381 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم عمر61382 امحمود اشر ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود انور محمود طه دمحم61383 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ايمن الساكت الساكت61384 ق شيى ن شر 17.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ايمن مصطفن رمضان حسن61385 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود تامر محمود دمحم61386 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ثروت عبدالرسول مرس61387 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود حسن فتىح عبدالمقصود دمحم61388 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود حسن فوزى بيوىم61389 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود حسن مصطفن دمحم61390 ق شيى ن شر 25(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم علي61391 ن نحمده حسي  امحمود حسي  ق شيى ن شر 86.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود حمدى دمحم احمد61392 ق شيى ن شر 0(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عليان حسن61393 امحمود خالد حسي  ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود خالد محن  الدين عل61394 ق شيى ن شر 77(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود رضا عبدهللا دمحم سعد61395 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود رفعت سيد احمد قنديل61396 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



امحمود سعيد احمد قاسم61397 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود سعيد عبدالمقصود دمحم61398 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود سيد صالح السيد61399 ق شيى ن شر 60.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61400 امحمود سيد دمحم حسي  ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود سيد دمحم عبدالقادر61401 ق شيى ن شر 112.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود شعبان محمود سليمان61402 ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود طارق عزت دمحم دمحم61403 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود طه دمحم احمد61404 ق شيى ن شر 118.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عادل عبدالعال دمحم61405 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عاشور فتىح بخيت61406 ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عاصم احمد محمود61407 ق شيى ن شر 114.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالحسيب عبدالكريم عبدالحسيب61408 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالعزيز احمد دمحم61409 ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز سالم61410 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالنارص صالح عواد سيد61411 ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالوهاب رزق عبدالوهاب عباس61412 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد61413 امحمود عالء عبدالننى حسي  ق شيى ن شر 52(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عل محمود عل61414 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عوض السيد دمحم61415 ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود قدرى ابراهيم حجازى زرزور61416 ق شيى ن شر 12(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود مجدى عل عبدالموجود61417 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود محسن عبدالننى عبدالجواد61418 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم احمد ابراهيم احمد61419 ق شيى ن شر 58.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم احمد ابراهيم عبدالقادر61420 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم احمد جمال الدين61421 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد61422 امحمود دمحم امي  ق شيى ن شر 16.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم تف  دشناوى61423 ق شيى ن شر 57(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن سالمه احمد61424 امحمود دمحم حسي  ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عيد61425 امحمود دمحم حسي  ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم سيد محمود61426 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم صالح عبدالعظيم عل61427 ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالحميد خليل61428 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالظاهر مهنن مجل61429 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالمنعم دمحم بكر61430 ق شيى ن شر 36(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم دمحم مختار عل فتىح احمد درويش61431 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم محمود حنفن عبدالقادر61432 ق شيى ن شر 123(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم محمود عل عل61433 ق شيى ن شر 126.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم محمود مهدى61434 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم مصطفن عبدالمعط البيل61435 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود محمود جمعه طلب61436 ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود ممدوح عطيه هللا احمد61437 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود نارص دمحم السيد رمضان61438 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود وليد ابراهيم محمود عطيه61439 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود يشى دمحم عشماوى عبدالمقصود61440 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امختار فرحات مختار عوض61441 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امختار محمود مختار عزيز عطيه61442 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امرس ساىم السيد دمحم السيد61443 ق شيى ن شر 31.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امرقس رفعت مقروفه سلمان مقروفه61444 ق شيى ن شر 114.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان بدوى محمود بيوىم61445 ق شيى ن شر 43.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان خالد السيد دمحم61446 ق شيى ن شر 121.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



امروان رمضان عوض عبدالحميد عوض61447 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان رمضان دمحم زىك61448 ق شيى ن شر 105.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61449 امروان عرفه عبدالرازق دمحم شاهي  ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان عوض دمحم مرس ابراهيم61450 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان فرج رمضان فرج عواد61451 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان كمال كمال عفيفن61452 ق شيى ن شر 28.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان مجدى دمحم عل61453 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان دمحم ابوالقاسم عبيد61454 ق شيى ن شر 53(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان دمحم اسماعيل عبدالستار دمحم61455 ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان دمحم عوض عويس عبداللطيف61456 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان دمحم مصطفن دمحم دمحم ابو النور61457 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم عبدهللا فرحان61458
ن
امروان هان ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان وليد رمضان فرحات61459 ق شيى ن شر 6.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امروان يوسف دمحم غنيم61460 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عل61461  ابراهيم حسي 
امصطفن ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن احمد سيد دمحم عيىس61462 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن احمد عزت رياض دياب61463 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن احمد دمحم دمحم عبده61464 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن احمد مصطفن دمحم عل61465 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن اسام دمحم حسن عل61466 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالرحيم سليمان61467 امصطفن اشر ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف عبدالسيد دمحم61468 امصطفن اشر ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن حسنن عثمان محمود عل61469 ق شيى ن شر 110.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن مصطفن دمحمدمحم61470  حسي 
امصطفن ق شيى ن شر 19(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 رفعت نظي  نمر61471
امصطفن ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن سامح مصطفن امام61472 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن سيد احمد عليوه61473 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن صالح السيد عبدالحليم61474 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن طارق عبدالعظيم عيد عبدالمقَصود61475 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن طارق مسعد احمد صبيح61476 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن طلعت عبداللطيف عبدالعزيز مهنا61477 ق شيى ن شر 71(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عادل السيد دمحم61478 ق شيى ن شر 34(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك 61479 ن عل ميى  عبدالوهاب حسي 
ابسيطه- مصطفن ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عبدالوهاب شيحه دمحم شيحة61480 ق شيى ن شر 25(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عرفة61481  عرفة حسي 
امصطفن ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عل عبدالجابر عل61482 ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عمرو ابراهيم زىك61483 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عمرو عبدالعال دمحمى عبدالعال61484 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- مصطفن عيد عبدالعليم دمحم 61485 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن فرحات مصطفن دمحم احمد61486 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن كامل احمد السيد61487 ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم ابراهيم الغريب61488 ق شيى ن شر 59(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ة61489 امصطفن دمحم احمد سالم شعي  ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم احمد طلبة61490 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 مصطفن بلح61491
 
امصطفن دمحم الدسوق ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم حسن دمحم شحان61492 ق شيى ن شر 60(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61493  الصباج حسني 
ئ
امصطفن دمحم رجان ق شيى ن شر 119.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم سيد سعد دمحم61494 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم عل احمد61495 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن دمحم عيد عبدالمقصود مرزوق61496 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



امصطفن دمحم مجدى عبدالهادى61497 ق شيى ن شر 120(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود شكرى دمحم مرس61498 ق شيى ن شر 119(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود عاطف محمود61499 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود عبدالعال اسماعيل محمود61500 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود عل محمود61501 ق شيى ن شر 71.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود فوزى عل61502 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن محمود محمود ابراهيم61503 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن نور الدين عبدالعزيز دمحم طعيمه61504 ق شيى ن شر 27.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن وائل دمحم محمود61505 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن ياش عبدالسالم عبدالوهاب61506 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 يحن  دمحم رضا ابراهيم61507
امصطفن ق شيى ن شر 73.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ تامر دمحم عبدالسميع61508 ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ جابر رجب رمضان61509 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ خالد دمحم كامل مصطفن61510 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ رجب عطيه حميده61511 ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ عبدالحفيظ مصطفن عبدالحفيظ61512 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ دمحم دمحم فؤاد61513 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ محمود احمد دمحم دمحم61514 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ محمود احمد دمحم دمحم61515 ق شيى ن شر 108.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امعاذ مصطفن عبده المليىحى عل61516 ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن جمال سيد عبدالحليم ميهوب61517 امعي  ق شيى ن شر 14.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امكاريوس امجد رزق عوض61518 ق شيى ن شر 57(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن ممدوح حسن61519 اممدوح حسي  ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امهاب دمحم محمود بيوىم يونس61520 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امهند احمد خلف حافظ احمد61521 ق شيى ن شر 108.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امهند احمد دمحم عبدالعظيم القصاص61522 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امهند عماد دمحم عبده دمحم61523 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم حسن61524 امهند محسن حسي  ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اموريس عماد موريس بسطا غاىل61525 ق شيى ن شر 23.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اموس مجدى موس السيد61526 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن احمد سعيد عبدالعزيز61527 ق شيى ن شر 53.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن احمد فضل ذىك61528 ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن رمضان عبدالغفار عبدالمعط مرزوق61529 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن عمرو حنفن عواد61530 ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن متوىل حسن السيد61531 ق شيى ن شر 36.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن دمحم عبدالتواب متوىل61532 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امومن دمحم عبدالحميد اسماعيل61533 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبدالحميد عبدالحميد61534
ن
امومن هان ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 جرجس واصف61535
 
ف شوق امينا اشر ق شيى ن شر 81(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف وفدى ملك61536 امينا اشر ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا مجدى خليل دميان مينا61537 ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا مجدى صابر ابراهيم61538 ق شيى ن شر 12.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا مراد ميشيل بطرس61539 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا ميالد ممتاز سنجر عطا61540 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انادر ابراهيم فانوس دانيال حبىسر61541 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اناصف وحيد الشحات احمد باشه عشوش61542 ق شيى ن شر 70(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انبيل عصام نبيل سيد61543 ق شيى ن شر 46(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انزيه سمي  عدىل هابيل61544 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انض دمحم نض نض61545 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انض محمود نض احمد نض عز61546 ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 



انور تامر عطاهللا دمحم السيد61547 ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور ساىم عبدالسميع محمود61548 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور عادل رمضان فرحات61549 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور ماهر سيد سيد عزوز61550 ق شيى ن شر 85(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور دمحم عبدالمنعم دمحم61551 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور نضالدين احمد عطيفن61552 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انور يشى سمي  دمحم اسماعيل61553 ق شيى ن شر 26(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انورالدين دمحم عبدالنور منصور فايد61554 ق شيى ن شر 47(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انورالدين محمود عطيه ابراهيم61555 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى عامر61556 اهادى السيد خي  ق شيى ن شر 21.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اهاشم عبدهللا هاشم قطب61557 ق شيى ن شر 28.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اهاشم عل سيد احمد عل61558 ق شيى ن شر 29(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 حسن شكرى دمحم سالم61559
ن
اهان ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سعيد شاكر حسب هللا عطيه61560
ن
اهان ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اهشام شعبان احمد خليل المحالوى61561 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اهالل احمد سيد احمد عفيفن61562 ق شيى ن شر 64(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اوائل سيد عبدالعال احمد61563 ق شيى ن شر 50.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اوليد احمد احمد عبدالرحيم دمحم61564 ق شيى ن شر 111.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اوليد جمال دمحم سمي 61565 ق شيى ن شر 31(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61566 اوليد عادل خالد حسي  ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اياش دمحم سيد دمحم61567 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اياش مصطفن عرفات السيد متوىل61568 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد محمود دمحم 61569 ابسيطه- ياسي  ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد البدرى حنفن61570 اياسي  ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 عبدالهادى61571
 
ن دمحم شوق اياسي  ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد61572 ن محمود ياسي  اياسي  ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن مراد دمحم احمد علي61573 اياسي  ق شيى ن شر 71.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن وائل دمحم مصطفن عمر61574 اياسي  ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايىح دمحم احمد دمحم61575 ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  احمد صالح دمحم احمد61576 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  احمد عواد بركات61577 ق شيى ن شر 42(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  ايهاب عبداالله عبدالخالق عثمان61578 ق شيى ن شر 131(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  صبىح جمعه سيد متوىل61579 ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  عاطف رمضان مبارك61580 ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  عالء توفيق احمد61581 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  دمحم صبىح عبدالرحيم61582 ق شيى ن شر 54.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايحن  نارص حسن رشوان61583 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف سمي  الضبع61584 ايىس اشر ق شيى ن شر 94.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايىس جرجس ميخائيل محارب61585 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايىس ساىم صابر سعيد61586 ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ابراهيم ابراهيم ابراهيم المكاوى61587 ق شيى ن شر 62.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ابراهيم حسن السيد61588 ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ابراهيم عبدالهادى ابراهيم61589 ق شيى ن شر 5.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- يوسف ابراهيم موس عبدهللا 61590 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد ابوالمجد عبدالفتاح61591 ق شيى ن شر 112.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد احمد منصور عل61592 ق شيى ن شر 57.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد السيد الدمرداش61593 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 مصيلىح زقزوق61594
ن
ايوسف احمد بسيون ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد حسن دمحم61595 ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد عبدالجواد عبدالعزيز61596 ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ن احمد61597 ايوسف احمد عبدالعزيز حساني  ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد عبدالمنعم احمد61598 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد عطيه عبدالغفار دمحم61599 ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 مهدى61600
ن
ايوسف احمد علوان ق شيى ن شر 129.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد فاروق دمحم61601 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد لبيب دمحم بسطويىس61602 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد دمحم حسن ابراهيم61603 ق شيى ن شر 90.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد دمحم عبده61604 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد مطاوع احمد61605 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف احمد معوض عبدالحافظ61606 ق شيى ن شر 76.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ادوار اديب ميخائيل61607 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابوالحسن 61608
ن
ابسيطه- يوسف اسامة عبدالشاق ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف اسعد سليمان اسعد سليمان61609 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف احمد احمد61610 ايوسف اشر ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك61611 ف ميى ف جميل شر ايوسف اشر ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف دمحم عبدربه السيد61612 ايوسف اشر ق شيى ن شر 100.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف السيد حسن اسماعيل حسن61613 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف السيد عبدهللا الصادق61614 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف السيد فتىح عطيه61615 ق شيى ن شر 115.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن جمعه دمحم61616 ايوسف امي  ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ايمن دمحم عبدالسالم61617 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ايهاب صابر جابر عبدهللا61618 ق شيى ن شر 124(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف بخيت عبدالنعيم احمد61619 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف بكر فتىح عبدالحميد61620 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف تامر دمحم عبده دمحم61621 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن شعبان61622  امي 
ايوسف جمال حنفن ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف جمال فتىح محمود عبدالخالق61623 ق شيى ن شر 24.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن مقار61624 ايوسف جميل حسي  ق شيى ن شر 20(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- يوسف حازم طارق عبدالفتاح 61625 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حامد باشات يىح عل61626 ق شيى ن شر 128(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حسام الدين سعيد احمد خليل61627 ق شيى ن شر 101.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حسام كمال الدين السيد61628 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حسن عبدالجيد نضالدين61629 ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حسن يوسف عبدالمنعم الهدانى61630 ق شيى ن شر 81(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61631 ن عل حسي  ايوسف حسي  ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن منصور رمضان61632 ايوسف حسي  ق شيى ن شر 69.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- يوسف حلىم عبدالسالم سالمه مصطفن 61633 ق شيى ن شر 106.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حماده السيد خضن دمحم61634 ق شيى ن شر 24.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حماده شحاته عل فرغل61635 ق شيى ن شر 22.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حماده دمحم الديساوى61636 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حمدى رفاع السمان61637 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف خالد حسن دمحم سعيد61638 ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف خالد كمال احمد61639 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف راشد عيد سالمه61640 ق شيى ن شر 96.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ربيع حسن احمد61641 ق شيى ن شر 65(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رجب عبدالباسط دمحم موس61642 ق شيى ن شر 19.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رزق جمعة عبدالفتاح61643 ق شيى ن شر 31(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رضا سعيد دمحم فرحات61644 ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رمضان احمد دمحم61645 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رمضان السيد عليوه61646 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ن عل61647 ايوسف رمضان حسي  ق شيى ن شر 13(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رمضان عبدالراضن احمد61648 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف رمضان دمحم بهاء الدين61649 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ميخائيل محارب61650
ن
ايوسف رومان ق شيى ن شر 16.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف سعيد احمد احمد61651 ق شيى ن شر 67(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف سعيد احمد السيد61652 ق شيى ن شر 10.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف سيد احمد حسن دمحم61653 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف سيد سعيد سيد ابراهيم61654 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن دمحم61655 ايوسف سيد عبدالفتاح حسي  ق شيى ن شر 20.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف سيد مصطفن عرفه61656 ق شيى ن شر 17(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61657 ايوسف شعبان فتىح ياسي  ق شيى ن شر 15.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف صالح سعيد حسن61658 ق شيى ن شر 46.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طارق احمد حامد61659 ق شيى ن شر 27.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طارق شعبان دمحم61660 ق شيى ن شر 78.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طارق عبدهللا عبدالعزيز ابوالفضل61661 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طلعت اقالديوس ميخائيل61662 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طه سعد السعيد دياب61663 ق شيى ن شر 52.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طه فتىح عبدالرحمن61664 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف طه مدبوىل اسماعيل دمحم61665 ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عاطف سليمان درويش عبدالفتاح61666 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد61667
ن
ايوسف عاطف عبدالشاق ق شيى ن شر 27.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالحميد دمحم عل اسماعيل61668 ق شيى ن شر 43(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالرحمن سيد دمحم61669 ق شيى ن شر 12(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالعزيز عبدهللا دمحم61670 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالعزيز مجاهد عبدالعزيز عل61671 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالفتاح احمد دمحم61672 ق شيى ن شر 40(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61673
ن
ايوسف عبدالمحسن احمد لطفن بسيون ق شيى ن شر 24(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالمقصود مرزوق عبدالمقصود سالم61674 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن نارص61675 ايوسف عبدالننى رجب حسي  ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالهادى اسماعيل حسن61676 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبدالواحد عبدالحليم عبدالحميد61677 ق شيى ن شر 38.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن احمد عبدالمقصود61678 ايوسف عبدالوهاب حسي  ق شيى ن شر 45(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عبده السيد عبده61679 ق شيى ن شر 47.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عزت كمال عامر61680 ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عالء سعيد جوده61681 ق شيى ن شر 115(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عالء معتمد ابراهيم عبده61682 ق شيى ن شر 44.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61683
ن
ايوسف عل جابر انان ق شيى ن شر 32.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عل دمحم احمد61684 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عماد حلىم مطاوع مجاهد61685 ق شيى ن شر 49(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عماد حمدى عبدالعزيز61686 ق شيى ن شر 118(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عماد عطاهللا فؤاد عطاهللا61687 ق شيى ن شر 88(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمار عبدالعال دمحم61688 ق شيى ن شر 87(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمر دمحم محمود عرفه61689 ق شيى ن شر 31(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمرو جالل عبدالمجل احمد61690 ق شيى ن شر 61.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمرو صالح عبدالحسيب61691 ق شيى ن شر 98(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61692
 
ى شوق ايوسف عمرو صيى ق شيى ن شر 60(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمرو عادل حلىم مصطفن61693 ق شيى ن شر 51(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمرو عزت سيد سالم61694 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف عمرو يىح سالمه61695 ق شيى ن شر 78(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ه محجوب61696  صيى
ايوسف عني  ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ايوسف عوض عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز61697 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف كرم سيد رمضان دمحم61698 ق شيى ن شر 35.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ماهر ناجح محمود عامر61699 ق شيى ن شر 125(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مجدى سالم دمحم61700 ق شيى ن شر 66(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مجدى عبدالحق سالم عل61701 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مجدى مصطفن دمحم61702 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى61703 ن ايوسف دمحم ابراهيم الجمي  ق شيى ن شر 97(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم ابراهيم دمحم61704 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم احمد القاضن61705 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61706 ايوسف دمحم احمد دمحم حسي  ق شيى ن شر 111(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم احمد محمود احمد61707 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم اسماعيل دمحم61708 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم بكرى اسماعيل احمد61709 ق شيى ن شر 84.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم61710
 
ايوسف دمحم توفيق دسوق ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم حسن احمد متوىل61711 ق شيى ن شر 68(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن يسن عبدالغنن61712 ايوسف دمحم حسي  ق شيى ن شر 108(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم ربيع زكريا61713 ق شيى ن شر 89(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم رضا صديق61714 ق شيى ن شر 87.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم سيد حسن61715 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم عبدالحفيظ ابوالعال61716 ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن61717 ايوسف دمحم عبدالحميد احمد حسي  ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم عبدالرحيم ابوالعزم61718 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- يوسف دمحم عبدالعاىط عبداللطيف رحيم 61719 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم عبدهللا حلىم61720 ق شيى ن شر 55.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم قطب عبدالموجود61721 ق شيى ن شر 76(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم كمال محمود عابد61722 ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم دمحم فؤاد61723 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم محمود دمحم ابراهيم61724 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم مصطفن شعبان محمود61725 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم منصور عبدهللا احمد61726 ق شيى ن شر 133(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم موس دمحم عبدالموىل61727 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم نض احمد61728 ق شيى ن شر 30.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم يوسف دمحم61729 ق شيى ن شر 58(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود درويش دمحم درويش61730 ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود سعد طه حمدان61731 ق شيى ن شر 37(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود عبدالحميد دمحم دمحم61732 ق شيى ن شر 48(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود عبدالفتاح رزق61733 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود عز دمحم عبدالحميد61734 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود فرج منصور خميس61735 ق شيى ن شر 14.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف محمود دمحم ناصف دمحم61736 ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مصطفن السيد ابراهيم61737 ق شيى ن شر 123.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مصطفن حامد الجارج61738 ق شيى ن شر 121(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مصطفن عبدالغفور عبدالسميع61739 ق شيى ن شر 120.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف مصطفن يوسف نض61740 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ناجح اسماعيل خلف61741 ق شيى ن شر 13.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف نارص احمد عبدالمنعم61742 ق شيى ن شر 57(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف نارص سليمان حسن سليمان61743 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف نارص عل يوسف61744 ق شيى ن شر 42.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف نبيل شحاته رشوان61745 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف نبيل عل سالمه61746 ق شيى ن شر 91.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 



 حامد سيد احمد61747
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 حسن دمحم حسن61748
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم61749
 
 صالح دسوق

ن
ايوسف هان ق شيى ن شر 75.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف هشام فتىح دمحم61750 ق شيى ن شر 133(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ابسيطه- يوسف هوارى مختار محمود 61751 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف هيثم صالح دمحم61752 ق شيى ن شر 18.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وائل احمد ماهر61753 ق شيى ن شر 38(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وائل محسن عبدالسميع61754 ق شيى ن شر 116(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وحيد عمر محمود61755 ق شيى ن شر 41.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وليد حامد ابراهيم61756 ق شيى ن شر 28(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وليد حمود فتوح حمود61757 ق شيى ن شر 112(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وليد سيد عواد ربيع61758 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف وليد عبدالحفيظ رجب نارص61759 ق شيى ن شر 103.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف ياش احمد عامر61760 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف يىح عطيه موريس عبدهللا61761 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

61762 
ن
امنقطع- يوسف يحن  هاشم احمد عنان ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايونس عصام يونس ابراهيم يونس61763 ق شيى ن شر 19.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 دمحم يونس61764
ن
ايونس هان ق شيى ن شر 23(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن عوض احمد61765 اابراهيم حسام امي  ق شيى نشر 102.5مسطرد ع بني 

اابراهيم حمدي كمال دمحم بخيت61766 ق شيى نشر 36.5مسطرد ع بني 

ن ابراهيم61767 اابراهيم شيبوب حسي  ق شيى نشر 86مسطرد ع بني 

اابراهيم عاطف سيد عبدالعزيز سيد61768 ق شيى نشر 67.5مسطرد ع بني 

اابراهيم عبدالحميد حسن عبدالمنعم عبدالحميد61769 ق شيى نشر 72.5مسطرد ع بني 

اابراهيم عماد ابراهيم حامد61770 ق شيى نشر 119.5مسطرد ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم جاد61771 ق شيى نشر 111مسطرد ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم دمحم ندا61772 ق شيى نشر 27مسطرد ع بني 

اابراهيم دمحم عبدالعال سيد ابراهيم61773 ق شيى نشر 113مسطرد ع بني 

اابراهيم محمود شحات متوىلي رمضان61774 ق شيى نشر 81.5مسطرد ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم ابراهيم المتناوى61775 ق شيى نشر 21.5مسطرد ع بني 

ة61776 ااحمد احمد ابوزيد مجاهد صيى ق شيى نشر 40.5مسطرد ع بني 

ااحمد اسامه دمحم عبدالسميع احمد61777 ق شيى نشر 90.5مسطرد ع بني 

ااحمد اسماعيل صديق مهران61778 ق شيى نشر 23مسطرد ع بني 

ااحمد اسماعيل عبدالسالم اسماعيل عبدالعال61779 ق شيى نشر 32مسطرد ع بني 

ااحمد السيد دمحم عبدالقادر عبدالخالق61780 ق شيى نشر 37.5مسطرد ع بني 

ااحمد بهاء الدين دمحم ابوعمر61781 ق شيى نشر 25.5مسطرد ع بني 

ااحمد تامر جمال دمحمحسن61782 ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

ااحمد حازم راجح عبدالعظيم61783 ق شيى نشر 120.5مسطرد ع بني 

ن احمد عبدالحميد61784 ااحمد حسي  ق شيى نشر 77مسطرد ع بني 

امنقطع- احمد حمدى احمد عيىس احمد 61785 ق شيى نشر 18.5مسطرد ع بني 

ن61786 ااحمد خالد صديق احمد حسي  ق شيى نشر 97.5مسطرد ع بني 

ااحمد رافت حسنن حنفن61787 ق شيى نشر 87مسطرد ع بني 

ااحمد رجب علي عبدالرحمن دمحم61788 ق شيى نشر 36مسطرد ع بني 

ااحمد رضا جابر عبدالرسول61789 ق شيى نشر 91.5مسطرد ع بني 

ااحمد رضا كمال عبده ابراهيم61790 ق شيى نشر 67.5مسطرد ع بني 

61791
 
ااحمد زىك سعيد عبدالدايم عبدالباق ق شيى نشر 68.5مسطرد ع بني 

ن61792 ااحمد سعداوي عبدالوهاب حسي  ق شيى نشر 15مسطرد ع بني 

ااحمد سيد عبدالعال عل بدوى61793 ق شيى نشر 15مسطرد ع بني 

يف جمال دمحم مصطفن61794 ااحمد شر ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

يف عبدالهادى محمود ابراهيم61795 ااحمد شر ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

امنقطع- احمد شفيق صالح دمحم اسماعيل 61796 ق شيى نشر 135.5مسطرد ع بني 



ااحمد صبىح عيد يوسف حسن61797 ق شيى نشر 20.5مسطرد ع بني 

ي احمد دمحم علي61798 ااحمد صيى ق شيى نشر 115.5مسطرد ع بني 

ي دمحم احمد نجم الدين61799 ااحمد صيى ق شيى نشر 26.5مسطرد ع بني 

ااحمد صالح السيد دمحم61800 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 

ااحمد عادل امام عبدهللا ابراهيم61801 ق شيى نشر 53.5مسطرد ع بني 

ااحمد عادل سليمان عبدالموجود المغرنى61802 ق شيى نشر 36مسطرد ع بني 

ااحمد عبدالحميد الزيات عل عل61803 ق شيى نشر 68.5مسطرد ع بني 

ااحمد عبدالحميد سالم عبدالحميد دمحم61804 ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

ااحمد عصام عبدالستار شفيق يونس61805 ق شيى نشر 70.5مسطرد ع بني 

ااحمد عصمت نعمان فرج احمد61806 ق شيى نشر 110.5مسطرد ع بني 

ااحمد عالء احمد عباس علي61807 ق شيى نشر 78.5مسطرد ع بني 

ااحمد عمرو ابوالقاسم عبدة السيد61808 ق شيى نشر 114.5مسطرد ع بني 

ااحمد فتىح عل عطية عل61809 ق شيى نشر 88مسطرد ع بني 

ااحمد فرج عبدالجليل عليوه عبدهللا61810 ق شيى نشر 92مسطرد ع بني 

ااحمد كرم زىكي احمد عبدالحليم61811 ق شيى نشر 66.5مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم جمال ابوزيد دمحم61812 ق شيى نشر 101.5مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم حلىمي عثمان عيسوي61813 ق شيى نشر 120مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم سليمان احمد سليمان61814 ق شيى نشر 94.5مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم سمي  شحاته زاهر61815 ق شيى نشر 99مسطرد ع بني 

ي محمود61816
ي حنفن

 
ااحمد دمحم شوق ق شيى نشر 108.5مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم عبدالغفار محمود61817 ق شيى نشر 68.5مسطرد ع بني 

وك عبدالمعطي61818 ااحمد دمحم عبدالمعطي ميى ق شيى نشر 96مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم فتىح دمحم ايوب61819 ق شيى نشر 106.5مسطرد ع بني 

ااحمد دمحم فهىمي دمحم حسن61820 ق شيى نشر 55مسطرد ع بني 

ااحمد محمود احمد سالم عبدالوهاب61821 ق شيى نشر 97.5مسطرد ع بني 

ااحمد محمود احمد علي عثمان61822 ق شيى نشر 111.5مسطرد ع بني 

ااحمد نارص محمود السيد العزازي61823 ق شيى نشر 72.5مسطرد ع بني 

ااحمد نبيل عبدالباري ابوالفتوح سالم61824 ق شيى نشر 81.5مسطرد ع بني 

ااحمد وحيد ابراهيم السيد محروس61825 ق شيى نشر 60مسطرد ع بني 

ااحمد وليد احمد علي دمحم61826 ق شيى نشر 62مسطرد ع بني 

ااحمد وليد جابر فهىم61827 ق شيى نشر 90مسطرد ع بني 

ااحمد ياش عبدالعزيز دمحم جاد61828 ق شيى نشر 97.5مسطرد ع بني 

ااحمد ياش علي احمد سلمان61829 ق شيى نشر 78.5مسطرد ع بني 

ااحمد ياش محمود عبدالرحيم سيد61830 ق شيى نشر 107.5مسطرد ع بني 

امنقطع- ادم ابوالحسن رمضان احمد حسن 61831 ق شيى نشر 67مسطرد ع بني 

اادم احمد دمحم احمد دمحم61832 ق شيى نشر 115مسطرد ع بني 

ي حامد61833
اادم دمحم السيد لطفن ق شيى نشر 112.5مسطرد ع بني 

اادهم احمد عل عبدالحميد ابو طالب61834 ق شيى نشر 64مسطرد ع بني 

ي ابراهيم محمود61835
اادهم سيد حنفن ق شيى نشر 63.5مسطرد ع بني 

اادهم شعبان عبدالمحسوب منصور61836 ق شيى نشر 58.5مسطرد ع بني 

ااسامه احمد عبدالاله احمد السيد61837 ق شيى نشر 106مسطرد ع بني 

امنقطع- اسامه سيد ابراهيم عبدهللا ابراهيم 61838 ق شيى نشر 127مسطرد ع بني 

ااسامه دمحم صالح رياض حسن61839 ق شيى نشر 115مسطرد ع بني 

ااسامه نارص عني  رضوان غنيم61840 ق شيى نشر 123مسطرد ع بني 

ااسالم احمد عيد عل شعبان61841 ق شيى نشر 41مسطرد ع بني 

ااسالم ثابت فاروق عباس ثابت61842 ق شيى نشر 94.5مسطرد ع بني 

امنقطع- بسيطه - اسالم شحته نسيم عبدالوهاب 61843 ق شيى نشر 81مسطرد ع بني 

ااسالم فريد السيد رشاد صادق61844 ق شيى نشر 96.5مسطرد ع بني 

ااسالم دمحم صبىح شحاتة احمد سليمان61845 ق شيى نشر 107مسطرد ع بني 

ااسالم دمحم عامر دمحم61846 ق شيى نشر 95.5مسطرد ع بني 



ااسالم محمود عطية عرانى61847 ق شيى نشر 109مسطرد ع بني 

ي السيد دمحم متوىلي61848
ن
ااسالم هان ق شيى نشر 81.5مسطرد ع بني 

ااسماعيل ربيع اسماعيل عل احمد61849 ق شيى نشر 114مسطرد ع بني 

ن61850 ااسماعيل سلطان دمحم اسماعيل حسني  ق شيى نشر 131مسطرد ع بني 

ف ربيع عوض صديق دمحم61851 ااشر ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

ن عبدالستار شفيق يونس 61852 ابسيطه- الحسي  ق شيى نشر 86.5مسطرد ع بني 

االسيد ابراهيم السيد دمحم61853 ق شيى نشر 38مسطرد ع بني 

االسيد دمحم السيد عبدهللا61854 ق شيى نشر 104مسطرد ع بني 

اانس عصام عوض هللا اسماعيل61855 ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

ااياد احمد كرم محمود61856 ق شيى نشر 118مسطرد ع بني 

ن موس61857 اايمن رمضان شفيق حسي  ق شيى نشر 127مسطرد ع بني 

اايمن سيد فؤاد النونى احمد61858 ق شيى نشر 101مسطرد ع بني 

اايمن دمحم صالح عبدالغنن61859 ق شيى نشر 131مسطرد ع بني 

اايمن نبيل دمحم فهىمي مىكي61860 ق شيى نشر 71مسطرد ع بني 

اباسم ربيع فرج موس محمود61861 ق شيى نشر 133.5مسطرد ع بني 

اباسم محمود فتىح عبدالننى عبدالعال61862 ق شيى نشر 65.5مسطرد ع بني 

ي دمحم احمد دمحم61863
ن
اباسم هان ق شيى نشر 112مسطرد ع بني 

ابدر حسن بدر حسن عل61864 ق شيى نشر 122.5مسطرد ع بني 

ابالل دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهيم61865 ق شيى نشر 96مسطرد ع بني 

ابالل دمحم كامل مصطفن سيد61866 ق شيى نشر 57.5مسطرد ع بني 

ابالل محمود دمحم زيدان عبدالوهاب61867 ق شيى نشر 65.5مسطرد ع بني 

ابالل نارص رفاعي تمام61868 ق شيى نشر 67مسطرد ع بني 

ابوال مجدي مكرم وليم61869 ق شيى نشر 80مسطرد ع بني 

ابيشوى سمي  صبىحي رياض حنا61870 ق شيى نشر 69.5مسطرد ع بني 

اتوماس سامح موريس بسيط ابوالخي 61871 ق شيى نشر 95.5مسطرد ع بني 

اجاش دمحم عيد محمود عبدهللا61872 ق شيى نشر 111مسطرد ع بني 

اجرجس سامح زىكي اشائيل61873 ق شيى نشر 29مسطرد ع بني 

اجمال خالد احمد دمحم حبيب61874 ق شيى نشر 59مسطرد ع بني 

يف جمال حسن ابراهيم61875 اجمال شر ق شيى نشر 60مسطرد ع بني 

ابسيطه- جمال دمحم جمال متوىلي عبدهللا 61876 ق شيى نشر 96مسطرد ع بني 

اجمال دمحم جمال دمحم عبدالقادر61877 ق شيى نشر 92.5مسطرد ع بني 

اجمال يىح فرج دمحم رمضان61878 ق شيى نشر 23.5مسطرد ع بني 

احازم دمحم سعد بدوي61879 ق شيى نشر 72.5مسطرد ع بني 

احسام حسن دمحم دمحم الداشر61880 ق شيى نشر 31.5مسطرد ع بني 

احسام عاطف عبدالسالم ابراهيم احمد61881 ق شيى نشر 71.5مسطرد ع بني 

احسام نارص طلعت عبدالصمد61882 ق شيى نشر 56.5مسطرد ع بني 

احسن حسام دمحم احمد اسماعيل61883 ق شيى نشر 16.5مسطرد ع بني 

احسن دمحم حسن خليل حسن61884 ق شيى نشر 26مسطرد ع بني 

ن احمد دمحم61885 ن اسماعيل حسي  احسي  ق شيى نشر 55.5مسطرد ع بني 

ن سيد61886 ن طه حسي  احسي  ق شيى نشر 44مسطرد ع بني 

ن عمرو السيد عبدالكريم السيد61887 احسي  ق شيى نشر 17مسطرد ع بني 

ن دمحم محمود عبدالمجيد دمحم61888 احسي  ق شيى نشر 96مسطرد ع بني 

ن محمود مروان61889 ي حسي 
ن
ن هان احسي  ق شيى نشر 22مسطرد ع بني 

احمدى احمد حمدى طه متوىل61890 ق شيى نشر 106.5مسطرد ع بني 

احمدى احمد دمحم طه حسن61891 ق شيى نشر 91مسطرد ع بني 

ي61892
احمدى سيد فاوي دمحم بوسر ق شيى نشر 68.5مسطرد ع بني 

ن اسماعيل فرج61893 احمدى محروس حسي  ق شيى نشر 72.5مسطرد ع بني 

احمدى دمحم سيد احمد61894 ق شيى نشر 89.5مسطرد ع بني 

احمدى يىح سويلم ابوالحمد عبدالوارث61895 ق شيى نشر 67.5مسطرد ع بني 

ى عبدالفتاح بدوى مهلهل61896 اخالد صيى ق شيى نشر 85.5مسطرد ع بني 



اخالد دمحم دمحم عبدالمقصود61897 ق شيى نشر 55.5مسطرد ع بني 

اخالد دمحم مصطفن عبدهللا61898 ق شيى نشر 30مسطرد ع بني 

اخليفة دمحم خليفة متوىلي منجود61899 ق شيى نشر 49مسطرد ع بني 

ارضا محمود دمحم عمرى هجرس61900 ق شيى نشر 48.5مسطرد ع بني 

ارمضان يوسف رمضان دمحم الزيات61901 ق شيى نشر 88.5مسطرد ع بني 

ارياض السيد عبدالمنعم دمحم عبدالمطلب61902 ق شيى نشر 85.5مسطرد ع بني 

ارياض رمضان سمي  مصطفن خل61903 ق شيى نشر 111.5مسطرد ع بني 

ارياض دمحم رمضان مهدي61904 ق شيى نشر 94.5مسطرد ع بني 

ازكريا دمحم ابراهيم دمحم حسن ايوب61905 ق شيى نشر 93مسطرد ع بني 

ازياد احمد حسن دمحم الشاعر61906 ق شيى نشر 63.5مسطرد ع بني 

ف عل عبدالحميد ابوطالب61907 ازياد اشر ق شيى نشر 80مسطرد ع بني 

ازياد امي  فرج دمحمفرج61908 ق شيى نشر 113.5مسطرد ع بني 

ازياد رجب رمضان رفاع عل61909 ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

ازياد رشدى عبدالمنعم احمد61910 ق شيى نشر 46.5مسطرد ع بني 

ازياد سيد وجية فرغل يوسف61911 ق شيى نشر 79.5مسطرد ع بني 

ازياد صابر عبدالفتاح امام مرسي61912 ق شيى نشر 80.5مسطرد ع بني 

ازياد عادل عاشور سعد دمحم61913 ق شيى نشر 109مسطرد ع بني 

ازياد عبدالحميد دمحم عبدالحميدمعروف61914 ق شيى نشر 70مسطرد ع بني 

ازياد عبدالرؤؤف هاشم عل61915 ق شيى نشر 93مسطرد ع بني 

ازياد عفيفن فتىح معوض سعد61916 ق شيى نشر 70.5مسطرد ع بني 

ازياد عيد ابراهيم دمحم عطية61917 ق شيى نشر 46.5مسطرد ع بني 

ازياد دمحم احمد عوض عبدالحليم61918 ق شيى نشر 91مسطرد ع بني 

ازياد دمحم زىك عل سيد 61919 ق شيى نشر 82.5مسطرد ع بني 

ازياد دمحم عبدالاله دمحم عل61920 ق شيى نشر 37مسطرد ع بني 

ازياد محمود جالل عطا ابراهيم61921 ق شيى نشر 102مسطرد ع بني 

ازياد محمود فرج عبدالجواد61922 ق شيى نشر 64مسطرد ع بني 

ازياد نارص ابراهيم ربيع61923 ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

ي عبدالرحمن السيد يوسف61924
ن
ازياد هان ق شيى نشر 70.5مسطرد ع بني 

ازياد وائل دمحم فرج عبدالفتاح61925 ق شيى نشر 112.5مسطرد ع بني 

ازياد وجية عبدالعزيز دمحم61926 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 

اسعد وليد سعد زكريا محمود61927 ق شيى نشر 103.5مسطرد ع بني 

ن61928 ن ابراهيم حسي  اسعيد ساىم حسي  ق شيى نشر 71مسطرد ع بني 

اسعيد سيد سعيد سيد61929 ق شيى نشر !VALUE#مسطرد ع بني 

اسعيد عبدالخالق سعيد عبدالخالق رفاع61930 ق شيى نشر 51.5مسطرد ع بني 

اسعيد كرم سعيد دمحم دمحم61931 ق شيى نشر 74.5مسطرد ع بني 

ي61932
ن
اسيد احمد السيد جمعة شلقان ق شيى نشر 67مسطرد ع بني 

اسيد احمد دمحم احمد ابراهيم61933 ق شيى نشر 67.5مسطرد ع بني 

ف عل عطية عل61934 اسيد اشر ق شيى نشر 79مسطرد ع بني 

اسيد السعيد السيد عواد61935 ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 

اسيد سالم السيد عايد دمحم61936 ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

اسيد عبدالحليم السيد احمد عبدالحليم عبدالرحمن61937 ق شيى نشر 91مسطرد ع بني 

اسيد فتىح عبدالحميد يوسف حسن61938 ق شيى نشر 84مسطرد ع بني 

اسيد دمحم سيد عبدالمنعم عبدالحميد61939 ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

ن جاد الحق رزق61940 اسيف احمد معي  ق شيى نشر 120.5مسطرد ع بني 

اسيف الدين دمحم عيد محمود عبدهللا61941 ق شيى نشر 125.5مسطرد ع بني 

اسيف علي شحاته علي شمس الدين61942 ق شيى نشر 86.5مسطرد ع بني 

اسيف هشام ابوزيد علي وهب هللا61943 ق شيى نشر 75مسطرد ع بني 

يس عرفه61944 اسيف هيثم سمي  عي  ق شيى نشر 78مسطرد ع بني 

اسيف وائل السيد عبدالمقصود جاد61945 ق شيى نشر 123.5مسطرد ع بني 

اشادى احمد عبدالرحيم حسنن المضى61946 ق شيى نشر 120مسطرد ع بني 



اشاكر دمحم وجيه ابونعمان مرسي61947 ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

يف صالح متوىل دمحم المنشاوى61948 اشر ق شيى نشر 134.5مسطرد ع بني 

61949
ن
يف وليد فؤاد ابراهيم السيد السعدن اشر ق شيى نشر 76مسطرد ع بني 

اشعبان السيد دمحم عبدالغنن عل61950 ق شيى نشر 95.5مسطرد ع بني 

اصابر احمد صابر احمد العروس61951 ق شيى نشر 37.5مسطرد ع بني 

اصابر السيد مصطفن السيد عل61952 ق شيى نشر 123مسطرد ع بني 

ابسيطه- صادق دمحم صادق طلبة حسن 61953 ق شيى نشر 80.5مسطرد ع بني 

اصالح عل صالح عل61954 ق شيى نشر 123.5مسطرد ع بني 

اصالح وليد ابو الوفا احمد سالم61955 ق شيى نشر 129.5مسطرد ع بني 

اطارق خالد شحاته عل شحاته61956 ق شيى نشر 115مسطرد ع بني 

اطارق شكري مجاهد عبدالعال السيد عماره61957 ق شيى نشر 105مسطرد ع بني 

اطاهر ابراهيم طاهر ابراهيم امام61958 ق شيى نشر 115.5مسطرد ع بني 

اعادل ابراهيم حلىمي عض61959 ق شيى نشر !VALUE#مسطرد ع بني 

اعاصم امام عاصم امام61960 ق شيى نشر 63.5مسطرد ع بني 

اعاصم كمال علي عبدالرحيم دمحم61961 ق شيى نشر 26مسطرد ع بني 

اعبدالحميد وليد عبدالحميد سالم عبدالوهاب61962 ق شيى نشر 29مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن احمد زكريا احمد قناوي61963 ق شيى نشر 106مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن احمد عبدالدايم عبدالعزيز مصطفن61964 ق شيى نشر 47مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن السيد عبدالرحمن دمحم دمحمين61965 ق شيى نشر 74.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن ايمن سليمان السيد سليمان61966 ق شيى نشر 124.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن ايمن عامر احمد عوض61967 ق شيى نشر 119مسطرد ع بني 

ن61968 اعبدالرحمن ايمن فتىح حسي  ق شيى نشر 62.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن رفعت دمحم عبدالغفار سالمة61969 ق شيى نشر 114.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن سيد عبدالحميد امام دحروج61970 ق شيى نشر 38.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن طارق جمال دمحم بكر61971 ق شيى نشر 41مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن عبدالنارص ثابت حسن دمحم61972 ق شيى نشر 85مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن عيد حامد حامد سيد احمد61973 ق شيى نشر 75مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن قاسم سيد غنيم عبدالوهاب61974 ق شيى نشر 22.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن كرم عبدالرحمن احمد دمحم61975 ق شيى نشر 17.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن كمال سالم حامد خليفة61976 ق شيى نشر 92.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم احمد دمحم حسن61977 ق شيى نشر 93.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم رمضان اسماعيل ابراهيم61978 ق شيى نشر 39.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم صبىح سلطان عبدالعزيز61979 ق شيى نشر 69.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالفتاح الديب دمحم سالم الشايب61980 ق شيى نشر 125.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مىح الدين حسن61981 ق شيى نشر 130مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مني  دمحم ابراهيم61982 ق شيى نشر 46مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن محمود السيد دمحم سيد61983 ق شيى نشر 103.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن محمود عبدالمرضن مصطفن عل61984 ق شيى نشر 127.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن محمود عل دمحم مصطفن61985 ق شيى نشر 121.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن ناجح عزيز الدين السيد دمحم61986 ق شيى نشر 116.5مسطرد ع بني 

اعبدالرحمن نبوي محمود السيد شحاتة61987 ق شيى نشر 129.5مسطرد ع بني 

ي61988
 
اعبدالرحمن ياش عمر صدق ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

اعبدالعاىط دمحم عبدالعاىط عبدالجابر61989 ق شيى نشر 90.5مسطرد ع بني 

اعبدالعال دمحم عبدالعال دمحم عبدالاله61990 ق شيى نشر 92مسطرد ع بني 

اعبدالعزيز احمد عبدالدايم عبدالعزيز مصطفن61991 ق شيى نشر 34مسطرد ع بني 

اعبدهللا احمد دمحم السيد احمد61992 ق شيى نشر 113مسطرد ع بني 

ي عبدللهادي احمد61993
ن
اعبدهللا رافت قرن ق شيى نشر 119مسطرد ع بني 

اعبدهللا رمضان عبدالحميد دمحم مرسي61994 ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

اعبدهللا عثمان دمحم عبدالمجيد دمحم61995 ق شيى نشر 116مسطرد ع بني 

ن61996 اعبدهللا عمر سمي  حسي  ق شيى نشر 81.5مسطرد ع بني 



اعبدهللا دمحم عارف عالء الدين دمحم61997 ق شيى نشر 75.5مسطرد ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالرحمن61998 ق شيى نشر 72.5مسطرد ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم الجندى61999 ق شيى نشر 106.5مسطرد ع بني 

اعبدهللا مصطفن عاطف مصطفن عل62000 ق شيى نشر 91.5مسطرد ع بني 

اعبدالنافع عصام عبدالنافع شبل62001 ق شيى نشر 113.5مسطرد ع بني 

امنقطع- عز الدين طارق محفوظ ابراهيم 62002 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 

ن احمد شعبان62003 اعالء ممدوح حسي  ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

اعل احمد عل دمحم المهدى62004 ق شيى نشر 103.5مسطرد ع بني 

اعل تامر سعيد السيد هاشم62005 ق شيى نشر 110مسطرد ع بني 

ن62006 اعل حسن عل ابراهيم حسي  ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

اعل حسن عل عل العريان62007 ق شيى نشر 117مسطرد ع بني 

اعل سيد سالمة منصور ابراهيم62008 ق شيى نشر 103مسطرد ع بني 

اعل طارق اسماعيل عل62009 ق شيى نشر 62مسطرد ع بني 

ي عل دمحم62010
اعل عبدالغنن ق شيى نشر 51.5مسطرد ع بني 

اعل دمحم عل ثابت62011 ق شيى نشر 114مسطرد ع بني 

اعل دمحم عل عبدالظاهر دمحم62012 ق شيى نشر 113مسطرد ع بني 

ن السيد62013 اعل محمود عل حسي  ق شيى نشر 115.5مسطرد ع بني 

اعل محمود عل محمود حميده62014 ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

 دمحم عبدالرحيم دمحم62015
ن
اعل هان ق شيى نشر 97مسطرد ع بني 

اعماد محمود سيد دمحم عبدهللا62016 ق شيى نشر 86.5مسطرد ع بني 

ي سالم دمحم62017
ن
اعمار ابراهيم عبدالشاق ق شيى نشر 125.5مسطرد ع بني 

وك هيكل محمود62018 اعمار دمحم ميى ق شيى نشر 44مسطرد ع بني 

اعمر احمد محمود احمد عبدالمجيد62019 ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

ن عبدالحميد دمحم62020 اعمر اسامة حسي  ق شيى نشر 122مسطرد ع بني 

اعمر اسامه طه السيد عبدربه62021 ق شيى نشر 61مسطرد ع بني 

اعمر بدوى احمد عثمان دمحم62022 ق شيى نشر 53مسطرد ع بني 

اعمر تامر سعيد السيد هاشم62023 ق شيى نشر 84.5مسطرد ع بني 

اعمر خالد طه احمد احمد62024 ق شيى نشر 134مسطرد ع بني 

اعمر ربيع رافت احمد احمد62025 ق شيى نشر 115مسطرد ع بني 

اعمر رمضان عواد عبدهللا سيد62026 ق شيى نشر 109.5مسطرد ع بني 

اعمر سيد محروس احمد عبدهللا62027 ق شيى نشر 83مسطرد ع بني 

اعمر شعبان محمود شفيق62028 ق شيى نشر 65مسطرد ع بني 

اعمر عصام دمحم حسن عثمان62029 ق شيى نشر 32.5مسطرد ع بني 

اعمر عطيه السيد عمر عل62030 ق شيى نشر 129مسطرد ع بني 

اعمر عل فهىم دمحم احمد ابو ليله62031 ق شيى نشر 82.5مسطرد ع بني 

اعمر ماجد محمود طه احمد62032 ق شيى نشر 60مسطرد ع بني 

اعمر محجوب عبدالرازق محجوب محجوب62033 ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

اعمر دمحم ابراهيم دمحم62034 ق شيى نشر 80.5مسطرد ع بني 

اعمر دمحم طه عبدالعظيم مسعود62035 ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

اعمر دمحم عبدالعليم احمد اسماعيل62036 ق شيى نشر 115مسطرد ع بني 

اعمر دمحم فرج اسماعيل دمحم62037 ق شيى نشر 101.5مسطرد ع بني 

اعمر دمحم ماهر حلىمي السيد62038 ق شيى نشر 61مسطرد ع بني 

وك دمحم اسماعيل62039 اعمر دمحم ميى ق شيى نشر 99مسطرد ع بني 

اعمر محمود سمي  دمحم62040 ق شيى نشر 127مسطرد ع بني 

ي عبدهللا عواد دمحم62041
ن
اعمر هان ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

ي عبدالوهاب دمحم محمود62042
ن
اعمر هان ق شيى نشر 40.5مسطرد ع بني 

اعمرو خالد عبدالقادر محمود عمر62043 ق شيى نشر 76.5مسطرد ع بني 

اعمرو رضا يوسف عبدهللا يوسف62044 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 

اعمرو دمحم دمحم احمد هاشم62045 ق شيى نشر 62مسطرد ع بني 

اعيد طارق عيد رزق62046 ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 



اعيىس رضا ابراهيم السيد عبدالعال62047 ق شيى نشر 70.5مسطرد ع بني 

ف فؤاد عطيه امام 62048 ابسيطه- فؤاد اشر ق شيى نشر 57.5مسطرد ع بني 

ن المغاورى المغاورى سليمان62049 افارس حسي  ق شيى نشر 35.5مسطرد ع بني 

ي مجدي رشدي62050
ن
افارس رومان ق شيى نشر 54.5مسطرد ع بني 

ن دمحم62051 افارس سعد حسي  ق شيى نشر 44.5مسطرد ع بني 

افارس محمود رمضان احمد62052 ق شيى نشر 56مسطرد ع بني 

افاروق احمد فاروق كامل عبدالمهدى62053 ق شيى نشر 109.5مسطرد ع بني 

افاروق دمحم فاروق دمحم دمحم62054 ق شيى نشر 135.5مسطرد ع بني 

افرحات كرم امام ابراهيم فرحات62055 ق شيى نشر 122.5مسطرد ع بني 

افريد دمحم فريد عبده دمحم62056 ق شيى نشر 29.5مسطرد ع بني 

افيلوباتي  عادل مجدي بطرس مرقس62057 ق شيى نشر 64.5مسطرد ع بني 

اقاسم دمحم سيد احمد جاد62058 ق شيى نشر 99مسطرد ع بني 

اكرم حمادة لطفن فؤاد دمحم62059 ق شيى نشر 80.5مسطرد ع بني 

اكريم ابراهيم حسن مرس62060 ق شيى نشر 76.5مسطرد ع بني 

ي62061 اكريم حسام رمضان عبدالحفيظ عبدالننى ق شيى نشر 56مسطرد ع بني 

اكريم عبدالعزيز بهنىس عبدالعزيز بهنىس62062 ق شيى نشر 111.5مسطرد ع بني 

ن احمد62063 اكريم عصام انور حسي  ق شيى نشر 81.5مسطرد ع بني 

اكريم فارس ابراهيم السيد دمحم62064 ق شيى نشر 112مسطرد ع بني 

اكريم دمحم علي عبدالوهاب علي62065 ق شيى نشر 48مسطرد ع بني 

ن احمد دمحم62066 اكريم محمود حسي  ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

اكريم ناجح احمد خليل62067 ق شيى نشر 65مسطرد ع بني 

اكمال دمحم كمال حسن عبدالحميد62068 ق شيى نشر 15.5مسطرد ع بني 

ن دمحم62069 اكمال دمحم كمال حسي  ق شيى نشر 93مسطرد ع بني 

لس وجيه اديب ثابت62070 اكي  ق شيى نشر 97مسطرد ع بني 

اماريو ثروت عبدهللا عزوز62071 ق شيى نشر 13مسطرد ع بني 

امازن احمد النور احمدحامد62072 ق شيى نشر 89.5مسطرد ع بني 

امازن دمحم صالح صالح قنديل62073 ق شيى نشر 63مسطرد ع بني 

ن62074 امازن دمحم دمحم حسن حسي  ق شيى نشر 68مسطرد ع بني 

امجدى دمحم مجدي زكريا قطب62075 ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 

امحسن دمحم مصطفن حسن دمحم62076 ق شيى نشر 55.5مسطرد ع بني 

ادمحم ابراهيم احمد السيد الدرشاوى62077 ق شيى نشر 42.5مسطرد ع بني 

ادمحم ابراهيم سعد دمحم عبدالرازق62078 ق شيى نشر 53مسطرد ع بني 

ادمحم احمد السيد عبدالغفور ترىك62079 ق شيى نشر 40مسطرد ع بني 

ادمحم احمد رجب دمحم عيىس62080 ق شيى نشر 120مسطرد ع بني 

ادمحم احمد زغلول شاكر مصطفن62081 ق شيى نشر 38مسطرد ع بني 

ادمحم احمد سيد ابراهيم حسن62082 ق شيى نشر 78مسطرد ع بني 

ادمحم احمد سيد دمحم ابوزيد62083 ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

ادمحم احمد عبدالفتاح الصايم عيد62084 ق شيى نشر 52مسطرد ع بني 

ادمحم احمد عويس عبدالحميد حفناوي62085 ق شيى نشر 45.5مسطرد ع بني 

ادمحم احمد دمحم عبدالرازق دمحم62086 ق شيى نشر 117مسطرد ع بني 

ادمحم احمد دمحم فاروق62087 ق شيى نشر 66مسطرد ع بني 

ادمحم احمد دمحم مصطفن سالم62088 ق شيى نشر 116.5مسطرد ع بني 

ادمحم اسامه دمحم عيد دمحم62089 ق شيى نشر 58مسطرد ع بني 

ادمحم اسماعيل منصور اسماعيل62090 ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

ف حسن عبدالحميد حسن62091 ادمحم اشر ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 

ف دمحم ابو المجد دمحم62092 ادمحم اشر ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

ف دمحم فهىم شيحه62093 ادمحم اشر ق شيى نشر 100.5مسطرد ع بني 

ادمحم السيد سمي  السيد مرس62094 ق شيى نشر 3مسطرد ع بني 

ادمحم السيد عبدالرحمن دمحم دمحمين62095 ق شيى نشر 120مسطرد ع بني 

ادمحم السيد عل دمحم المطوىل62096 ق شيى نشر 69.5مسطرد ع بني 



ادمحم انور دمحم دمحم62097 ق شيى نشر 104.5مسطرد ع بني 

ادمحم ايمن سعد دمحم سعد62098 ق شيى نشر 52.5مسطرد ع بني 

ادمحم ايمن دمحم محفوظ محفوظ62099 ق شيى نشر 34مسطرد ع بني 

ادمحم تامر شحاته عبدالعزيز دمحم62100 ق شيى نشر 105مسطرد ع بني 

ن62101 ادمحم جمال شحاتة دمحم حسي  ق شيى نشر 49.5مسطرد ع بني 

ادمحم جمال دمحم امام ابراهيم62102 ق شيى نشر 26.5مسطرد ع بني 

ادمحم حسام عبدالرحمن فواز عبدالرحمن62103 ق شيى نشر 35مسطرد ع بني 

ادمحم حسام دمحم احمد اسماعيل62104 ق شيى نشر 17.5مسطرد ع بني 

ادمحم حسن ابراهيم حسن62105 ق شيى نشر 26مسطرد ع بني 

ن دمحم62106 ن حسي  ادمحم حسن حسي  ق شيى نشر 3.5مسطرد ع بني 

ادمحم حسن مامون حسن عل62107 ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

ادمحم حمدي جاد احمد محمود62108 ق شيى نشر 118مسطرد ع بني 

ادمحم حمدي سعيد رجب دمحم62109 ق شيى نشر 116مسطرد ع بني 

ادمحم حمدي دمحم هالىلي عبدالحميد62110 ق شيى نشر 102.5مسطرد ع بني 

ف62111 ادمحم خالد عبدالقوى دمحم دمحم شر ق شيى نشر 20.5مسطرد ع بني 

 علي62112
ن ادمحم خالد دمحم حسي  ق شيى نشر 110مسطرد ع بني 

ادمحم رجب رمضان عبدالجواد62113 ق شيى نشر 49.5مسطرد ع بني 

ادمحم رجب فتىح دمحم ايوب62114 ق شيى نشر 71.5مسطرد ع بني 

ادمحم رضا ابراهيم دمحم ابراهيم62115 ق شيى نشر 123.5مسطرد ع بني 

ادمحم رمضان اسماعيل عبدالحميد ابو طالب62116 ق شيى نشر 101مسطرد ع بني 

 زىكي حسن62117
ادمحم زىكي مصطفن ق شيى نشر 73مسطرد ع بني 

ادمحم سامح محسن حمزة فرغل62118 ق شيى نشر 22.5مسطرد ع بني 

ادمحم ساىمي سعد عبدالعال62119 ق شيى نشر 102.5مسطرد ع بني 

ن62120 ي عبدالسالم حساني 
ادمحم ساىمي مصطفن ق شيى نشر 95مسطرد ع بني 

ابسيطه- دمحم سعيد احمد محمود احمد 62121 ق شيى نشر 73مسطرد ع بني 

ادمحم سعيد امام عبدهللا ابراهيم62122 ق شيى نشر 46.5مسطرد ع بني 

ادمحم سعيد انور حسن62123 ق شيى نشر 26مسطرد ع بني 

ادمحم سعيد سعيد احمد الخوىل62124 ق شيى نشر 104مسطرد ع بني 

ادمحم سعيد عبده عباس السويلكي62125 ق شيى نشر 92.5مسطرد ع بني 

ادمحم سعيد عيىس دمحم عبدربه62126 ق شيى نشر 123.5مسطرد ع بني 

ادمحم سليم دمحم دمحم62127 ق شيى نشر 93.5مسطرد ع بني 

ي عبدالرحمن62128 ادمحم سمي  صيى ق شيى نشر 58مسطرد ع بني 

ف62129 ادمحم سيد تمام صديق مشر ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

وك62130 ن دمحم ميى ادمحم سيد حسي  ق شيى نشر 48مسطرد ع بني 

ادمحم سيد درويش حسن مهران62131 ق شيى نشر 40.5مسطرد ع بني 

ن سالم62132 ادمحم سيد زىك حسي  ق شيى نشر 93.5مسطرد ع بني 

ادمحم سيد شعبان حسن عبدالمقصود62133 ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 

ادمحم سيد عل سيد احمد62134 ق شيى نشر 48مسطرد ع بني 

ادمحم سيد دمحم دمحم سعد62135 ق شيى نشر 59مسطرد ع بني 

ادمحم سيد دمحم همام62136 ق شيى نشر 102مسطرد ع بني 

يف دمحم السعيد دمحم دمحم62137 ادمحم شر ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

ي متوىلي عبدالحميد الزع62138 ادمحم صيى ق شيى نشر 66.5مسطرد ع بني 

ي دمحم السيد احمد62139 ادمحم صيى ق شيى نشر 97.5مسطرد ع بني 

ابسيطه- دمحم صالح زىك بسطاوى عبدالرحمن 62140 ق شيى نشر 88.5مسطرد ع بني 

ادمحم طارق انور المرسي الشيخ62141 ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

ادمحم طارق سمي  عبدالمهيمن دمحم62142 ق شيى نشر 84.5مسطرد ع بني 

ادمحم طه وصال احمد فوده62143 ق شيى نشر 24مسطرد ع بني 

ى62144 ادمحم عادل احمد دمحم بصي  ق شيى نشر 76مسطرد ع بني 

ادمحم عادل علي البدري عبدالرحمن62145 ق شيى نشر 71.5مسطرد ع بني 

ادمحم عبدالحميد زكريا عبدالحميد62146 ق شيى نشر 88مسطرد ع بني 



ادمحم عبدالحميد عبدالمنعم دمحم احمد62147 ق شيى نشر 69.5مسطرد ع بني 

ادمحم عبدالعظيم دمحم المهدى دمحم62148 ق شيى نشر 122.5مسطرد ع بني 

ادمحم عبدالغنن دمحم عبدالغنن62149 ق شيى نشر 124مسطرد ع بني 

ادمحم عبدهللا عليوة عبداللطيف62150 ق شيى نشر 70مسطرد ع بني 

ادمحم عبدهللا ممدوح سليمان62151 ق شيى نشر 76.5مسطرد ع بني 

ن عبدالعزيز62152 ادمحم عرفه حسي  ق شيى نشر 58مسطرد ع بني 

ادمحم عرفه عبدالفتاح عبدالهادى دمحم62153 ق شيى نشر 68مسطرد ع بني 

ادمحم عزت سيد اسماعيل سيد62154 ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

ادمحم عصام الدين عباس شاكر62155 ق شيى نشر 30.5مسطرد ع بني 

ادمحم علي احمد علي دمحم62156 ق شيى نشر 41.5مسطرد ع بني 

ادمحم علي عبدالحميد عالم عبدالحميد62157 ق شيى نشر 79مسطرد ع بني 

ادمحم عمر فهىم دمحم احمد62158 ق شيى نشر 30.5مسطرد ع بني 

ادمحم عيد دمحم عبدالفتاح درويش62159 ق شيى نشر 89مسطرد ع بني 

ادمحم فهىمي دمحم احمد دمحم62160 ق شيى نشر 86.5مسطرد ع بني 

ادمحم فوزى عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم62161 ق شيى نشر 37.5مسطرد ع بني 

ي سعد دمحم62162
ادمحم قاسم عفيفن ق شيى نشر 119.5مسطرد ع بني 

ادمحم دمحم لطفن شحاتة ابراهيم62163 ق شيى نشر 63.5مسطرد ع بني 

ادمحم دمحم محمود ابراهيم محمود62164 ق شيى نشر 48.5مسطرد ع بني 

ادمحم محمود سيد احمد مصطفن62165 ق شيى نشر 40.5مسطرد ع بني 

ادمحم محمود سيد محمود سيد62166 ق شيى نشر 41.5مسطرد ع بني 

ن عطيه62167 ادمحم محمود عل حسي  ق شيى نشر 96مسطرد ع بني 

ادمحم محمود دمحم عطيه دمحم62168 ق شيى نشر 129مسطرد ع بني 

ادمحم مسعد طه مصلح62169 ق شيى نشر 90.5مسطرد ع بني 

ادمحم مصطفن سليمان دمحم احمد62170 ق شيى نشر 38مسطرد ع بني 

ادمحم مصطفن صالح دمحم ابراهيم62171 ق شيى نشر 37مسطرد ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالعزيز متوىل62172 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 

ن احمد62173 ادمحم ممدوح علي حسي  ق شيى نشر 61.5مسطرد ع بني 

ي رجب عبدالىحي دمحم62174
ن
ادمحم هان ق شيى نشر 105.5مسطرد ع بني 

ي دمحم محمود عبدهللا62175
ن
ادمحم هان ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

ادمحم هشام دمحم عبدالخالق عل62176 ق شيى نشر 59.5مسطرد ع بني 

ادمحم وائل سعيد دمحم عبدالصادق62177 ق شيى نشر 113.5مسطرد ع بني 

ادمحم وليد سيد عبدالغفار عبيد62178 ق شيى نشر 123.5مسطرد ع بني 

ادمحم وليد عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالعال62179 ق شيى نشر 90مسطرد ع بني 

ن السيد62180 ادمحم ياش السيد حسي  ق شيى نشر 102.5مسطرد ع بني 

ادمحم ياش سليمان ابراهيم خضن62181 ق شيى نشر 104.5مسطرد ع بني 

ادمحم ياش دمحم فهىمي احمد62182 ق شيى نشر 104مسطرد ع بني 

ادمحم ياش معوض كامل دمحم62183 ق شيى نشر 86مسطرد ع بني 

امحمود ابراهيم بدوي اسماعيل ابراهيم62184 ق شيى نشر 126مسطرد ع بني 

ي دمحم مصطفن62185 امحمود السيد خي  ق شيى نشر 131.5مسطرد ع بني 

امحمود بركات سعيد شبل عبدالمعط62186 ق شيى نشر 61مسطرد ع بني 

امحمود جمال محمود احمد مرس62187 ق شيى نشر 60.5مسطرد ع بني 

امحمود حمام ابو المجد حسن62188 ق شيى نشر 74مسطرد ع بني 

امحمود حمدى محمود عبدالمحسن منصور62189 ق شيى نشر 93مسطرد ع بني 

امحمود رجب فتىح دمحم ايوب62190 ق شيى نشر 95.5مسطرد ع بني 

امحمود سالم احمد دمحم عبدالعل62191 ق شيى نشر 49.5مسطرد ع بني 

امحمود سعد محمود جاب هللا62192 ق شيى نشر 51.5مسطرد ع بني 

امحمود سعيد السيد دمحم احمد62193 ق شيى نشر 90مسطرد ع بني 

امحمود سعيد محمود سالمه62194 ق شيى نشر 41.5مسطرد ع بني 

امحمود سيد عبدالرحمن رفاع عل62195 ق شيى نشر 29.5مسطرد ع بني 

امحمود سيد فيض محمود62196 ق شيى نشر 63.5مسطرد ع بني 



امحمود سيد دمحم سمي  دمحم مصطفن62197 ق شيى نشر 57مسطرد ع بني 

امحمود صفوت فؤاد بدر الدين صابر62198 ق شيى نشر 62مسطرد ع بني 

امحمود عبدهللا السيد عبدهللا السيد62199 ق شيى نشر 58مسطرد ع بني 

امحمود علي محمود عبدالسند62200 ق شيى نشر 43مسطرد ع بني 

ي سعد دمحم62201
امحمود قاسم عفيفن ق شيى نشر 118مسطرد ع بني 

امحمود محسن عبدالعزيز مصطفن عبدالحميد62202 ق شيى نشر 77مسطرد ع بني 

امحمود دمحم سالم دمحم62203 ق شيى نشر 65.5مسطرد ع بني 

امحمود دمحم محمود زىكي علي62204 ق شيى نشر 46.5مسطرد ع بني 

امحمود دمحم محمود عبدالحميد عبدالعزيز62205 ق شيى نشر 126.5مسطرد ع بني 

امحمود دمحم موس دمحم دمحم62206 ق شيى نشر 109مسطرد ع بني 

امحمود نض كامل طلب دمحم62207 ق شيى نشر 71مسطرد ع بني 

 دمحم عل عل62208
ن
امحمود هان ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

 محمود عبدهللا مرزوق62209
ن
امحمود هان ق شيى نشر 66.5مسطرد ع بني 

امحمود هشام محمود السيد السقطي62210 ق شيى نشر 54.5مسطرد ع بني 

ن عبدالسميع السيد سليمان62211 امحمود ياسي  ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

امروان ايمن ابوخيشه دمحم62212 ق شيى نشر 129مسطرد ع بني 

امروان زينهم يوسف عبدالمقصود يوسف62213 ق شيى نشر 122مسطرد ع بني 

امروان صالح حنفن درويش دمحم62214 ق شيى نشر 68مسطرد ع بني 

امروان قاسم عبدالهادي عبدالحميد62215 ق شيى نشر 15مسطرد ع بني 

امروان دمحم ابراهيم احمد عل62216 ق شيى نشر 88.5مسطرد ع بني 

امروان محمود عبدالحميد قاسم سيد الخوىل62217 ق شيى نشر 97مسطرد ع بني 

امسعد دمحم لطفن دمحم62218 ق شيى نشر 87مسطرد ع بني 

امصطفن احمد مصطفن احمد السيد62219 ق شيى نشر 58مسطرد ع بني 

امصطفن اسماعيل سيد اسماعيل دمحم62220 ق شيى نشر 57.5مسطرد ع بني 

امصطفن ايهاب عبدالرؤف دمحم اسماعيل62221 ق شيى نشر 41مسطرد ع بني 

امصطفن ثروت مصطفن حفنن دمحم62222 ق شيى نشر 36.5مسطرد ع بني 

امصطفن خالد دمحم عبدالعزيز سيد احمد62223 ق شيى نشر 39.5مسطرد ع بني 

ي حسن62224
امصطفن رمضان نطر عنينن ق شيى نشر 53.5مسطرد ع بني 

ن ابوشيع62225  سالمة حسني 
امصطفن ق شيى نشر 45.5مسطرد ع بني 

امصطفن سالمة مصطفن عبدالعزيز سليمان62226 ق شيى نشر 47.5مسطرد ع بني 

امصطفن شعبان احمد دمحم62227 ق شيى نشر 42مسطرد ع بني 

ابسيطه- مصطفن شعبان سعد عبدالعال مرسي 62228 ق شيى نشر 69مسطرد ع بني 

 عبدالحكيم شعبان علي دمحم62229
امصطفن ق شيى نشر 85مسطرد ع بني 

امصطفن عبدالحميد سيد عبدالحميد عبدالوهاب62230 ق شيى نشر 114مسطرد ع بني 

امصطفن عبدالفتاح فؤاد سعد ابراهيم62231 ق شيى نشر 100.5مسطرد ع بني 

امصطفن عصام حسن عبدالحكيم62232 ق شيى نشر 74مسطرد ع بني 

امصطفن عصام عبدالاله عبدالقادر62233 ق شيى نشر 117.5مسطرد ع بني 

امصطفن كرم سيد دمحم عيد62234 ق شيى نشر 125.5مسطرد ع بني 

امصطفن مجدى صبىح عل ابراهيم62235 ق شيى نشر 127.5مسطرد ع بني 

امصطفن دمحم سمي  دمحم تهاىمي62236 ق شيى نشر 84مسطرد ع بني 

امصطفن دمحم عادل عبدهللا دمحم62237 ق شيى نشر 128.5مسطرد ع بني 

امصطفن دمحم لطفن شحاتة ابراهيم62238 ق شيى نشر 110مسطرد ع بني 

امصطفن دمحم دمحم عبدالحميد السيد62239 ق شيى نشر 54.5مسطرد ع بني 

امصطفن محمود عبدالهادى مصطفن حجازى62240 ق شيى نشر 60.5مسطرد ع بني 

ن عبدهللا62241  محمود عبدالوهاب حسي 
امصطفن ق شيى نشر 119مسطرد ع بني 

امصطفن محمود مصطفن خليل ابراهيم62242 ق شيى نشر 107.5مسطرد ع بني 

امعاذ احمد جمعه فرغل62243 ق شيى نشر 94مسطرد ع بني 

امعاذ رمضان فرج محمود صابر62244 ق شيى نشر 125مسطرد ع بني 

امنصور دمحم منصور مرس اسماعيل62245 ق شيى نشر 89مسطرد ع بني 

امودي ماهر فرج شاكر فرج62246 ق شيى نشر 91.5مسطرد ع بني 



ف السيد عبدالسالم62247 امومن اشر ق شيى نشر 111.5مسطرد ع بني 

امومن ايمن سعيد ابراهيم62248 ق شيى نشر 128.5مسطرد ع بني 

امومن عيد عبدالعاىط دمحم سليم62249 ق شيى نشر 86.5مسطرد ع بني 

امومن دمحم لبيب نجيب62250 ق شيى نشر 122.5مسطرد ع بني 

انادر احمد دمحم عبدالعزيز دمحم62251 ق شيى نشر 49.5مسطرد ع بني 

انادر عصام الدين محمود عواد عبدالحميد62252 ق شيى نشر 30مسطرد ع بني 

انارص عبدالعظيم عبدهللا فهيم عبدالحميد62253 ق شيى نشر 56.5مسطرد ع بني 

اهشام ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم ابو عل62254 ق شيى نشر 14مسطرد ع بني 

اوليد منصور عبدالمعطي عبدالمقصود62255 ق شيى نشر 54مسطرد ع بني 

ن حمدى عطيه العزب سالم62256 اياسي  ق شيى نشر 117.5مسطرد ع بني 

ايحن  دمحم مطراوى عل متوىل62257 ق شيى نشر 111.5مسطرد ع بني 

ايىس ميالد لبيب سعيد شحاته62258 ق شيى نشر 115.5مسطرد ع بني 

ايىس وحيد فتىحي لبيب62259 ق شيى نشر 36.5مسطرد ع بني 

ايوسف احمد السيد جمعة دمحم النحراوي62260 ق شيى نشر 70.5مسطرد ع بني 

ايوسف احمد سعد حسن عل62261 ق شيى نشر 76.5مسطرد ع بني 

ايوسف احمد عبدالسميع سالم ابوالعطا62262 ق شيى نشر 77مسطرد ع بني 

ايوسف احمد عبدالفتاح دمحم ابراهيم62263 ق شيى نشر 79مسطرد ع بني 

ايوسف احمد عيىس عل منىس62264 ق شيى نشر 65مسطرد ع بني 

ايوسف احمد محمود عباس مصطفن62265 ق شيى نشر 87.5مسطرد ع بني 

ايوسف اسامه مرزوق ماضن رفيله62266 ق شيى نشر 106.5مسطرد ع بني 

ف السيد احمد سالمة62267 ايوسف اشر ق شيى نشر 96.5مسطرد ع بني 

ايوسف السيد حسن دمحم حسن62268 ق شيى نشر 54.5مسطرد ع بني 

ايوسف السيد دمحم احمد دمحم62269 ق شيى نشر 111مسطرد ع بني 

ايوسف ايهاب فتىح السيد62270 ق شيى نشر 121مسطرد ع بني 

ى 62271 ى احمد دمحم بصي  ابسيطه- يوسف بصي  ق شيى نشر 101مسطرد ع بني 

ايوسف تامر يشي عبدالحميد اسماعيل62272 ق شيى نشر 82.5مسطرد ع بني 

ايوسف جمال عبدالخالق يونس62273 ق شيى نشر 36.5مسطرد ع بني 

ايوسف حسن احمد حبيب احمد سماحة62274 ق شيى نشر 70مسطرد ع بني 

ايوسف حسن فتىح دمحم عمر62275 ق شيى نشر 120.5مسطرد ع بني 

ايوسف خالد عبدالمنعم دمحم عبدالمطلب62276 ق شيى نشر 113مسطرد ع بني 

ايوسف رجب رجب حسن62277 ق شيى نشر 116مسطرد ع بني 

ايوسف سمي  فوزي عزيز شنوده62278 ق شيى نشر 105.5مسطرد ع بني 

ايوسف سمي  ميخائيل يونان ميخائيل62279 ق شيى نشر 109.5مسطرد ع بني 

ايوسف سيد بدوى عل62280 ق شيى نشر 110.5مسطرد ع بني 

ايوسف شعبان محمود شفيق62281 ق شيى نشر 102مسطرد ع بني 

ف62282 ايوسف صبىح جمعة السيد شر ق شيى نشر 121.5مسطرد ع بني 

ي عبدالحميد عبدالحميد62283
ايوسف عبدالحميد حسن حسنن ق شيى نشر 98.5مسطرد ع بني 

ايوسف عصام احمد دمحم نض62284 ق شيى نشر 88مسطرد ع بني 

ابسيطه- يوسف عالء موس عبدالقادر غانم 62285 ق شيى نشر 96.5مسطرد ع بني 

ايوسف عل محمود احمد مرس62286 ق شيى نشر 105مسطرد ع بني 

ايوسف عماد رجب احمد ابوالسعود62287 ق شيى نشر 106مسطرد ع بني 

ايوسف عمرو ظريف كامل عبدالمحسن62288 ق شيى نشر 81مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم احمد حلىمي احمد62289 ق شيى نشر 76.5مسطرد ع بني 

ن السيد احمد بيوىم62290 ايوسف دمحم حسي  ق شيى نشر 84.5مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم سيد اسماعيل ابراهيم62291 ق شيى نشر 93مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم سيد عل اسماعيل62292 ق شيى نشر 108مسطرد ع بني 

ن دمحم62293 ايوسف دمحم عبدهللا حسي  ق شيى نشر 101مسطرد ع بني 

ابسيطه- يوسف دمحم عيد عبدالمطلب 62294 ق شيى نشر 102مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم فرج عبدالمعطي عبدالعزيز62295 ق شيى نشر 62مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم فوزي السيدالمضي62296 ق شيى نشر 82مسطرد ع بني 



ايوسف دمحم دمحم عبدالعظيم62297 ق شيى نشر 68مسطرد ع بني 

ايوسف محمود ابراهيم دمحم علي62298 ق شيى نشر 120مسطرد ع بني 

ن دمحم سالم62299 ايوسف محمود حسي  ق شيى نشر 129مسطرد ع بني 

ايوسف محمود عبدالعزيز حسن الهاوي62300 ق شيى نشر 89.5مسطرد ع بني 

ايوسف محمود دمحم حسن62301 ق شيى نشر 80مسطرد ع بني 

ايوسف نارص ربيع عبدالحميد مهدى62302 ق شيى نشر 29.5مسطرد ع بني 

ي عادل دمحم ابراهيم62303
ن
ايوسف هان ق شيى نشر 80مسطرد ع بني 

ايوسف وائل دمحم عيد فارس62304 ق شيى نشر 46مسطرد ع بني 

ايوسف ياش السيد حامد عبدالحميد62305 ق شيى نشر 56مسطرد ع بني 

اابانوب بدرى كمال ذىك62306 ق شيى ن/ششر 23اسالم عل حسن ع بني 

اابانوب رفعت لمع عطية62307 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

ى عيىس62308  صيى
ن
اابانوب هان ق شيى ن/ششر 34.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- ابراهيم احمد سيد احمد 62309 ق شيى ن/ششر 82اسالم عل حسن ع بني 

ف ابراهيم عل62310 اابراهيم اشر ق شيى ن/ششر 70.5اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم حسن ابراهيم زىك الخوىل62311 ق شيى ن/ششر 12اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم خالد السيد سليمان62312 ق شيى ن/ششر 82.5اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم عبدالعظيم زىك ابراهيم62313 ق شيى ن/ششر 23اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم عبدالموجود دمحم عل62314 ق شيى ن/ششر 16.5اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم عمرو ابراهيم صالح احمد62315 ق شيى ن/ششر 29اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم عيد جمعه دمحم62316 ق شيى ن/ششر 42.5اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم عبدالحميد62317 ق شيى ن/ششر 121اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم دمحم محمود عفيفن62318 ق شيى ن/ششر 46.5اسالم عل حسن ع بني 

اابراهيم مصطفن ابراهيم كرىم عبدالموىل62319 ق شيى ن/ششر 94.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد ابراهيم خليفه ابراهيم62320 ق شيى ن/ششر 81.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم حسنن62321 ق شيى ن/ششر 73اسالم عل حسن ع بني 

ف عبداللطيف احمد62322 ااحمد اشر ق شيى ن/ششر 61.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد السيد احمد دمحم62323 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد تامر مرس ابراهيم62324 ق شيى ن/ششر 109اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد جمال عابدين عطيه62325 ق شيى ن/ششر 54.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد جمال دمحم محمود البشتيل62326 ق شيى ن/ششر 47.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد حسام دمحم عبدهللا62327 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد حسن عبدالجواد حسن62328 ق شيى ن/ششر 23اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد حسن عبدالفتاح احمد62329 ق شيى ن/ششر 83.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد حسن مغيث حسن احمد62330 ق شيى ن/ششر 16.5اسالم عل حسن ع بني 

ن مصطفن عل62331 ااحمد حسي  ق شيى ن/ششر 13.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد خليل احمد سليمان62332 ق شيى ن/ششر 2اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد رمضان حسن عيد سالم62333 ق شيى ن/ششر 108اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد سامح عبدالستار دمحم62334 ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد سالمه اسماعيل سيد هنيدى62335 ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم62336 ااحمد سيد ابوشيع حسي  ق شيى ن/ششر 4.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- احمد سيد احمد سيد ابراهيم 62337 ق شيى ن/ششر 74.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد سيد دمحم شعبان ابراهيم62338 ق شيى ن/ششر 7.5اسالم عل حسن ع بني 

ى دمحم عامر62339 ااحمد سيد دمحم صيى ق شيى ن/ششر 22.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد صالح عباس عبدالنارص اسماعيل62340 ق شيى ن/ششر 17.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد طه اسماعيل جاد اسماعيل62341 ق شيى ن/ششر 129.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد طه صغي  احمد حسن عبدربه62342 ق شيى ن/ششر 33اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد عبدالرحمن احمد محمود62343 ق شيى ن/ششر 126اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد عبدالمعط صالح الدين زىك62344 ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد عصمت دمحم صالح62345 ق شيى ن/ششر 106.5اسالم عل حسن ع بني 

 عل62346
ن
ااحمد عل تون ق شيى ن/ششر 57اسالم عل حسن ع بني 



ااحمد عل سيد مرس62347 ق شيى ن/ششر 66اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد عماد موس عرفه دمحم62348 ق شيى ن/ششر 86اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد عمر عل يوسف62349 ق شيى ن/ششر 118اسالم عل حسن ع بني 

امنقطع- احمد عمرو احمد محمود 62350 ق شيى ن/ششر !VALUE#اسالم عل حسن ع بني 

ى عبدالباسط62351  خضن
ن
ااحمد قذاق ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد السيد عبدالغنن62352 ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد حسن دمحم62353 ق شيى ن/ششر 46اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد زىك حسن62354 ق شيى ن/ششر 96اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد عل62355 ق شيى ن/ششر 127.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد عل حسن62356 ق شيى ن/ششر 62اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم احمد دمحم62357 ق شيى ن/ششر 96.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدالحكيم عزب62358 ق شيى ن/ششر 25.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدالحليم عل62359 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدالعزيز جاد62360 ق شيى ن/ششر 29.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدالكريم دمحم جمعه62361 ق شيى ن/ششر 51.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدالودود عبدالحفيظ62362 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عبدربه درويش62363 ق شيى ن/ششر 112اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم عل بيوىم62364 ق شيى ن/ششر 88اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم فتىح عل62365 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم فتىح دمحم احمد62366 ق شيى ن/ششر 116اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم فتىح دمحم عثمان62367 ق شيى ن/ششر 92.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم كرم ابوالدهب62368 ق شيى ن/ششر 135.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد دمحم مغاورى السيد62369 ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد محمود احمد ابوالفضل62370 ق شيى ن/ششر 72.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد محمود عبدالغنن محمود ابراهيم62371 ق شيى ن/ششر 52اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد محمود دمحم ياقوت62372 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد مهدى كامل حسن62373 ق شيى ن/ششر 35اسالم عل حسن ع بني 

 عباس احمد62374
ن
ااحمد هان ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

 غريب حسن عبدهللا62375
ن
ااحمد هان ق شيى ن/ششر 104اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد وسيم مصطفن عبدالجواد62376 ق شيى ن/ششر 88اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد وليد عبدالننى عبدالجليل62377 ق شيى ن/ششر 124اسالم عل حسن ع بني 

ااحمد يحن  احمد دمحم62378 ق شيى ن/ششر 32اسالم عل حسن ع بني 

اادم سامح شعبان حجاج62379 ق شيى ن/ششر 86اسالم عل حسن ع بني 

اادم سيد احمد دمحم احمد62380 ق شيى ن/ششر 123.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم ابراهيم رجب ابراهيم62381 ق شيى ن/ششر 52اسالم عل حسن ع بني 

ن محمود عبدالرحمن62382 اادهم احمد حساني  ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم اسامه البيوىم دمحم62383 ق شيى ن/ششر 76اسالم عل حسن ع بني 

ن كليب عبدالمعبود 62384 ابسيطه- ادهم حسي  ق شيى ن/ششر 90.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم خالد دمحم عبدالحميد62385 ق شيى ن/ششر 68اسالم عل حسن ع بني 

اادهم سيد دمحم احمد62386 ق شيى ن/ششر 62اسالم عل حسن ع بني 

اادهم علي خليل عليوه62387 ق شيى ن/ششر 35.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم دمحم سيد فتح هللا حسن62388 ق شيى ن/ششر 76اسالم عل حسن ع بني 

اادهم دمحم عدىل عل دمحم62389 ق شيى ن/ششر 70.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم دمحم كمال صالح62390 ق شيى ن/ششر 52اسالم عل حسن ع بني 

اادهم دمحم محمود عبدالقادر62391 ق شيى ن/ششر 34.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم منتض السيد ابراهيم62392 ق شيى ن/ششر 14.5اسالم عل حسن ع بني 

اادهم نبيل فاروق عبدالحميد62393 ق شيى ن/ششر 72اسالم عل حسن ع بني 

ن عطيه62394 ااسامه سيد الشي  ق شيى ن/ششر 15.5اسالم عل حسن ع بني 

ااش طارق يوسف السيد62395 ق شيى ن/ششر 16اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم احمد اسماعيل دمحم ابراهيم62396 ق شيى ن/ششر 91.5اسالم عل حسن ع بني 



ااسالم احمد عبدالحفيظ ابراهيم62397 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم احمد عبدالرحمن احمد62398 ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم حسنن صديق جمعه62399 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم خالد زين العابدين عبدالحكيم الفن62400 ق شيى ن/ششر 21اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم ربيع عويس محمود62401 ق شيى ن/ششر 74.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم سيد مصطفن دمحم62402 ق شيى ن/ششر 94.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم عجىم احمد عل احمد62403 ق شيى ن/ششر 2.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم62404 ااسالم دمحم احمد حسي  ق شيى ن/ششر 27اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم دمحم احمد دمحم62405 ق شيى ن/ششر 44اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم محمود عواد عبدالمعط خليفه62406 ق شيى ن/ششر 89.5اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم وليد احمد عبدالعزيز62407 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- اسماعيل دمحم اسماعيل طه 62408 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ااكرم احمد نبيل الهادى مىك62409 ق شيى ن/ششر 19اسالم عل حسن ع بني 

ااكرم محمود ابوالمكارم دياب62410 ق شيى ن/ششر 98.5اسالم عل حسن ع بني 

ااكمل احمد محمود منصور62411 ق شيى ن/ششر 68اسالم عل حسن ع بني 

ااالمي  محمود فتىح اعمر62412 ق شيى ن/ششر 15.5اسالم عل حسن ع بني 

اامي  ايمن شعبان عزب62413 ق شيى ن/ششر 11اسالم عل حسن ع بني 

اانس احمد حسن دمحم62414 ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

اانس اسامه دمحم دمحم احمد عل62415 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

اانس ايمن سمي  اسماعيل62416 ق شيى ن/ششر 62.5اسالم عل حسن ع بني 

اانس طارق عبدالمنعم محمود62417 ق شيى ن/ششر 133اسالم عل حسن ع بني 

اانس عاطف عاشور الشحات62418 ق شيى ن/ششر 135.5اسالم عل حسن ع بني 

اانطونيوس اسامة ميخائيل غيته حنا62419 ق شيى ن/ششر 66.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62420 ااياد صابر احمد حسي  ق شيى ن/ششر 104اسالم عل حسن ع بني 

اايمن عبدالمنعم عبدالحميد عل عبدالرازق62421 ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 

62422
ن
 عباس بسيون

ن
اايهاب احمد بسيون ق شيى ن/ششر 18اسالم عل حسن ع بني 

ن عل خلف هللا62423 اباسل حسي  ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

اباسم ابراهيم فتىح عبدالمجيد62424 ق شيى ن/ششر 44اسالم عل حسن ع بني 

اباسم سمي  هالل منصور بشاى62425 ق شيى ن/ششر 15اسالم عل حسن ع بني 

اباسم عماد دمحم خضي 62426 ق شيى ن/ششر 24اسالم عل حسن ع بني 

ابدر ابراهيم عبدالقادر عبدالرازق62427 ق شيى ن/ششر 26اسالم عل حسن ع بني 

ابسام دمحم شحاته محمود62428 ق شيى ن/ششر 75اسالم عل حسن ع بني 

ابالل احمد عل فاروق عبدالرازق62429 ق شيى ن/ششر 32اسالم عل حسن ع بني 

ابالل زهران دمحم زهران موس62430 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

ابالل سعيد فتىح مدبوىل62431 ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

ابالل سيد محمود ابوالنعمان62432 ق شيى ن/ششر 55.5اسالم عل حسن ع بني 

ابالل دمحم توفيق عبدالفضيل62433 ق شيى ن/ششر 69اسالم عل حسن ع بني 

ابوال وحيد مالك عزيز زخارى62434 ق شيى ن/ششر 51.5اسالم عل حسن ع بني 

ابيي  عماد زاهر جاب هللا ويصا62435 ق شيى ن/ششر 73.5اسالم عل حسن ع بني 

ف سمي  رزق هللا62436 اتوماس اشر ق شيى ن/ششر 5اسالم عل حسن ع بني 

اجاد دمحم عل دمحم62437 ق شيى ن/ششر 15اسالم عل حسن ع بني 

اجاش ايهاب فتىح ابراهيم62438 ق شيى ن/ششر 33.5اسالم عل حسن ع بني 

اجمال احمد محمود شبيب62439 ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

احازم خلف عبدالحفيظ ابوالعال62440 ق شيى ن/ششر 69.5اسالم عل حسن ع بني 

يف حسنن شكرى62441 احازم شر ق شيى ن/ششر 29.5اسالم عل حسن ع بني 

احازم عبداللطيف عيد صديق62442 ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

احازم محمود فتىح حسن62443 ق شيى ن/ششر 31اسالم عل حسن ع بني 

احسام الدين ايمن حسن عل حسن62444 ق شيى ن/ششر 89.5اسالم عل حسن ع بني 

ن ابوشيع62445  حسي 
احسام الدين مصطفن ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

احسام حسن عبدالتواب ابراهيم معوض62446 ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 



احسام حسنن حامد سعيد احمد62447 ق شيى ن/ششر 56.5اسالم عل حسن ع بني 

احسام عادل عبدالرحيم برع عبدالوارث62448 ق شيى ن/ششر 14.5اسالم عل حسن ع بني 

احسام دمحم صغي  احمد حسن62449 ق شيى ن/ششر 31.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- حسان صابر حسان بدوى عبدالعظيم 62450 ق شيى ن/ششر 70اسالم عل حسن ع بني 

احسن حسام حسن سالمة ابراهيم62451 ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

احسن رضا دمحم دمحم62452 ق شيى ن/ششر 84.5اسالم عل حسن ع بني 

احسن سيد محمود دمحم عبدالخالق62453 ق شيى ن/ششر 56اسالم عل حسن ع بني 

احسن شعبان حسن عبدالرحمن الزرقه62454 ق شيى ن/ششر 98.5اسالم عل حسن ع بني 

احسن عادل سعد نادى عطيه62455 ق شيى ن/ششر !VALUE#اسالم عل حسن ع بني 

احسن عبدالحكيم حسن عل حسن62456 ق شيى ن/ششر 91.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62457 احسن دمحم دمحم حسن حسي  ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 

احسن دمحم مصطفن دمحم عزت62458 ق شيى ن/ششر 135.5اسالم عل حسن ع بني 

احسن محمود جمال دمحم62459 ق شيى ن/ششر 101اسالم عل حسن ع بني 

احسن محمود حسن محمود عوض62460 ق شيى ن/ششر 130اسالم عل حسن ع بني 

احسن مدحت دمحم عبدالخالق62461 ق شيى ن/ششر 57اسالم عل حسن ع بني 

احسن مصطفن سيد حامد62462 ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

احسنن سيد حسنن فهىم62463 ق شيى ن/ششر 75اسالم عل حسن ع بني 

ن احمد كامل احمد62464 احسي  ق شيى ن/ششر 43اسالم عل حسن ع بني 

ن انور ابراهيم عبده62465 احسي  ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

ن ياقوت عل62466 ن رضا حسني  احسي  ق شيى ن/ششر 51.5اسالم عل حسن ع بني 

ن مدحت دمحم عبدالخالق62467 احسي  ق شيى ن/ششر 53اسالم عل حسن ع بني 

احماده عيد احمد سيد احمد62468 ق شيى ن/ششر 14اسالم عل حسن ع بني 

احمزه صبىح مرس عل سالم62469 ق شيى ن/ششر 8.5اسالم عل حسن ع بني 

احمزه دمحم احمد عزب عبدالرحمن62470 ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- خالد سعيد احمد احمد زيدان 62471 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

اخالد سيد سيد حسن دمحم62472 ق شيى ن/ششر 78.5اسالم عل حسن ع بني 

اخالد عبدالفتاح دمحم عل واصل62473 ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 

اخالد عطا جابر عطا الشمندى62474 ق شيى ن/ششر 114اسالم عل حسن ع بني 

 احمد عل62475
 
اخالد عالء الدين ابراهيم الدسوق ق شيى ن/ششر 20اسالم عل حسن ع بني 

اخالد عماد ابراهيم حسن سباع62476 ق شيى ن/ششر 134اسالم عل حسن ع بني 

اخالد محسن عل حسن احمد62477 ق شيى ن/ششر 102.5اسالم عل حسن ع بني 

اخالد دمحم عبدالغنن عل دمحم62478 ق شيى ن/ششر 110اسالم عل حسن ع بني 

ن احمد62479 اخالد وليد ياسي  ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

ادياب احمد فؤاد احمد ابوزيد62480 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 

اديفيد مايكل شاكر خلف62481 ق شيى ن/ششر 99.5اسالم عل حسن ع بني 

اذىك دمحم ذىكي عبدالجواد62482 ق شيى ن/ششر 12.5اسالم عل حسن ع بني 

ارمضان صالح الدين رمضان محمود62483 ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

ارمضان عثمان عل متوىل62484 ق شيى ن/ششر !VALUE#اسالم عل حسن ع بني 

 رمضان دمحم امام62485
ن
ارمضان هان ق شيى ن/ششر 14.5اسالم عل حسن ع بني 

اريمون اسحاق رضا اسحاق62486 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

ازكريا يحن  زكريا دمحم حسن62487 ق شيى ن/ششر 55اسالم عل حسن ع بني 

ازياد ابوالعال عل احمد62488 ق شيى ن/ششر 46.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد احمد سعيد عل62489 ق شيى ن/ششر 61.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد احمد مصطفن دمحم دمحم62490 ق شيى ن/ششر 115اسالم عل حسن ع بني 

ازياد اسامه دمحم محمود62491 ق شيى ن/ششر 107اسالم عل حسن ع بني 

ازياد اسامه محمود عل دمحم62492 ق شيى ن/ششر 116.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد اسامه يحن  فريد احمد عبدهللا62493 ق شيى ن/ششر 21اسالم عل حسن ع بني 

ف نض دمحم62494 ازياد اشر ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

ازياد انور دمحم عل62495 ق شيى ن/ششر 45.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد ايمن دمحم سالم62496 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 



ازياد خالد دمحم زهران62497 ق شيى ن/ششر 33اسالم عل حسن ع بني 

ى الشمندى فندى62498 ازياد خي  ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

ازياد سيد حسن مرس62499 ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد صبىح فايز هليل حسن62500 ق شيى ن/ششر 18.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد عصام عبدالاله عبدهللا62501 ق شيى ن/ششر 63.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد عويس السيد دمحم محجوب62502 ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد فنجرى عبدالمنعم احمد مهران62503 ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

وك زىك سيد62504 ازياد ميى ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم ابوهريره دمحم شلتوت62505 ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم احمد ماهر62506 ق شيى ن/ششر 29.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم السيد دمحم62507 ق شيى ن/ششر 43اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم رمضان عبدالمجيد عل62508 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم صالح دمحم62509 ق شيى ن/ششر 101.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم صبىح عويس شعبان62510 ق شيى ن/ششر 47.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم عبدالعليم عبدالمومن ترىك62511 ق شيى ن/ششر 117اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم عبدالمنعم عبدالباسط62512 ق شيى ن/ششر 92.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم عل سليمان عل62513 ق شيى ن/ششر 28.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم كمال بشندى62514 ق شيى ن/ششر 17اسالم عل حسن ع بني 

ازياد دمحم دمحم عبدالواحد62515 ق شيى ن/ششر 10.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد مصطفن دمحم عبدالكريم ابراهيم62516 ق شيى ن/ششر 12.5اسالم عل حسن ع بني 

 حفنن62517
ن
ازياد نارص الجيالن ق شيى ن/ششر 38.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد وجدى محمود دمحم62518 ق شيى ن/ششر 59اسالم عل حسن ع بني 

ازياد وليد ابراهيم محمود62519 ق شيى ن/ششر 81.5اسالم عل حسن ع بني 

ازياد ياش ابراهيم دمحم62520 ق شيى ن/ششر 83اسالم عل حسن ع بني 

اشاج الدين دمحم مصطفن دمحم عل حموده62521 ق شيى ن/ششر 79.5اسالم عل حسن ع بني 

اسعدالدين مىح الدين احمد دمحم62522 ق شيى ن/ششر 5.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم عويض سليمان62523 اسلطان حسي  ق شيى ن/ششر 72.5اسالم عل حسن ع بني 

اسمي  سامح دمحم هاشم زىك62524 ق شيى ن/ششر 5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد ايمن السيد اسماعيل دمحم62525 ق شيى ن/ششر 25.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد حسن سيد عمر سيد62526 ق شيى ن/ششر 21اسالم عل حسن ع بني 

يف السيد فهيم62527 اسيد شر ق شيى ن/ششر 49.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد عبدالسميع سيد علي السيد62528 ق شيى ن/ششر 53.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد عل يونس شعبان شافع62529 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد مجدى سيد دمحم62530 ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيد محسن احمد محمود عيد الخوىل62531 ق شيى ن/ششر 56اسالم عل حسن ع بني 

اسيد دمحم سيد صابر62532 ق شيى ن/ششر 48اسالم عل حسن ع بني 

اسيف احمد سعود احمد السيد62533 ق شيى ن/ششر 86اسالم عل حسن ع بني 

اسيف احمد عيسوى حسن62534 ق شيى ن/ششر 101.5اسالم عل حسن ع بني 

ف انور عل62535 اسيف اشر ق شيى ن/ششر 71اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- سيف الدين احمد لطفن احمد عفيفن 62536 ق شيى ن/ششر 51.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف الدين اسامه صابر عبدالخالق62537 ق شيى ن/ششر 39اسالم عل حسن ع بني 

اسيف الدين عبدالستار عبدالبديع دمحم احمد62538 ق شيى ن/ششر 37.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف الدين محمود دمحم ربيع ابوالعزم62539 ق شيى ن/ششر 80.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف ايهاب بدرالدين دمحم62540 ق شيى ن/ششر 115.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف صالح دمحم سالم62541 ق شيى ن/ششر 74.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف عاصم حسن عبدالمعبود حسن62542 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

اسيف عبدالفتاح عبدهللا دمحم عل سالمه62543 ق شيى ن/ششر 29.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف عني  سيد احمد محمود62544 ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

اسيف دمحم احمد دمحم دمحم62545 ق شيى ن/ششر 77.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- سيف دمحم عبدالرحيم دمحم 62546 ق شيى ن/ششر 56اسالم عل حسن ع بني 



 سليم عبدالفتاح62547
ن
اسيف هان ق شيى ن/ششر 91اسالم عل حسن ع بني 

اسيف هيثم مني  عبدالحميد62548 ق شيى ن/ششر 90.5اسالم عل حسن ع بني 

اسيف وليد محمود اسماعيل حسن خطانى62549 ق شيى ن/ششر 73اسالم عل حسن ع بني 

اشادى سيد حسن محمود62550 ق شيى ن/ششر 50اسالم عل حسن ع بني 

اشادى دمحم عيد عبدالحميد62551 ق شيى ن/ششر 81اسالم عل حسن ع بني 

اشنوده عادل فصيح جرس62552 ق شيى ن/ششر 91اسالم عل حسن ع بني 

اشهاب كمال عبدالحفيظ دمحم دمحم حجازى62553 ق شيى ن/ششر 49.5اسالم عل حسن ع بني 

اشهاب دمحم ساىم نبوى62554 ق شيى ن/ششر 53.5اسالم عل حسن ع بني 

 مصطفن دمحم62555
 
 وجيه شوق

 
اشوق ق شيى ن/ششر 82اسالم عل حسن ع بني 

ن 62556 ن دمحم امي  ابسيطه- صابر عبدالمجيد امي  ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

ى دمحم مصطفن62557 ى دمحم صيى اصيى ق شيى ن/ششر 29اسالم عل حسن ع بني 

اصالح محمود صالح الدين شحاته62558 ق شيى ن/ششر 63.5اسالم عل حسن ع بني 

اضياء دمحم دمحم جمعه62559 ق شيى ن/ششر 6اسالم عل حسن ع بني 

اطارق سيد رفاع احمد62560 ق شيى ن/ششر 118.5اسالم عل حسن ع بني 

اطارق دمحم حامد قنديل62561 ق شيى ن/ششر 111اسالم عل حسن ع بني 

اطارق دمحم لمع محسب بركات62562 ق شيى ن/ششر 31اسالم عل حسن ع بني 

قاوى 62563 ابسيطه- طارق مصطفن ابراهيم عل الشر ق شيى ن/ششر 68اسالم عل حسن ع بني 

اطالل احمد عواد دمحم62564 ق شيى ن/ششر 13.5اسالم عل حسن ع بني 

اعاطف طه دمحم مهنن62565 ق شيى ن/ششر 76.5اسالم عل حسن ع بني 

اعاطف هيثم عاطف دمحم62566 ق شيى ن/ششر 42.5اسالم عل حسن ع بني 

ي شديد62567
 
 مجدي عبدالباق

 
اعبدالباق ق شيى ن/ششر 107.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالجواد نجاح عبدالجواد مجاهد دمحم62568 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالحليم سيد عبدالحليم دمحم بيوىم62569 ق شيى ن/ششر 14اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالحميد رمضان عبدالحميد امام62570 ق شيى ن/ششر 21اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن احمد الصغي  احمد هاشم62571 ق شيى ن/ششر 21اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم ذىك62572 ق شيى ن/ششر 22.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن احمد دمحم دمحم62573 ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن احمد محمود احمد62574 ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن احمد مصطفن عبدالغنن62575 ق شيى ن/ششر 22اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن اسامه البكرى عبدالعزيز62576 ق شيى ن/ششر 93.5اسالم عل حسن ع بني 

ف عبدالرحمن عوض مؤمن62577 اعبدالرحمن اشر ق شيى ن/ششر 94.5اسالم عل حسن ع بني 

ف فتىح دمحم62578 اعبدالرحمن اشر ق شيى ن/ششر 80اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن السيد عباس مرس62579 ق شيى ن/ششر 102اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن ثروت احمد دمحم62580 ق شيى ن/ششر 72.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن حسن عبدالفتاح حسن احمد62581 ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

62582
ن
ان اعبدالرحمن خالد محمود احمداليى ق شيى ن/ششر 82اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن رضا عل دمحم جمعه62583 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن رضا عيد زىك62584 ق شيى ن/ششر 105اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن رمضان مرس عبدالعزيز مرس62585 ق شيى ن/ششر 22اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن زكريا عبدالسالم عبدالباسط62586 ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن سعيد ابوالحديد عبدالحميد احمد62587 ق شيى ن/ششر 41اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن سعيد صبىح السيد62588 ق شيى ن/ششر 90.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن صالح عبدالغنن عبدالرحمن62589 ق شيى ن/ششر 89اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن صالح دمحم دمحم62590 ق شيى ن/ششر 73اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عبدالباسط دمحم احمد البدرى62591 ق شيى ن/ششر 46اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عبدالمنعم محروس ابوزيد عبدهللا62592 ق شيى ن/ششر 80.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عزب دمحم مصطفن62593 ق شيى ن/ششر 50.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عصام دمحم عل62594 ق شيى ن/ششر 33.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عل احمد دمحم62595 ق شيى ن/ششر 103.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عماد حسان عبدالتواب ابراهيم62596 ق شيى ن/ششر 51اسالم عل حسن ع بني 



اعبدالرحمن عني  عبدالكريم شديد62597 ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن عيد فتىح عطيه62598 ق شيى ن/ششر 37اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم احمد احمد زيدان62599 ق شيى ن/ششر 65اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم العمرى السيد62600 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم صابر يونس62601 ق شيى ن/ششر 42.5اسالم عل حسن ع بني 

ى زىك62602 اعبدالرحمن دمحم صيى ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم صالح محجوب مرس62603 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم عبدالحميد حسن62604 ق شيى ن/ششر 130.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فتىح ابوزيد62605 ق شيى ن/ششر 65.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن دمحم مسعد عفيفن62606 ق شيى ن/ششر 28اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن محمود سيد زكريا62607 ق شيى ن/ششر 38.5اسالم عل حسن ع بني 

 سيد احمد62608
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن/ششر 112.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن هشام هاشم فراج62609 ق شيى ن/ششر 133.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- عبدالرحمن وليد ساىم صابر ابوشيع 62610 ق شيى ن/ششر 62.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحمن يوسف عبدالتواب عبدالجواد ابراهيم62611 ق شيى ن/ششر 97.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالرحيم منتض عبدالرحيم مصطفن62612 ق شيى ن/ششر 99اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالستار مصطفن مسعد مصطفن62613 ق شيى ن/ششر 108.5اسالم عل حسن ع بني 

يف عبدالمرضن حسن عل62614 اعبدالعزيز شر ق شيى ن/ششر 117اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالعظيم عصام عبده عبدالعظيم62615 ق شيى ن/ششر 27اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالفتاح محمود عبدالفتاح سيد62616 ق شيى ن/ششر 67اسالم عل حسن ع بني 

اعبداللطيف دمحم عبداللطيف دمحم62617 ق شيى ن/ششر 107.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا احمد متوىل بيوىم متوىل62618 ق شيى ن/ششر 88.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا اسامه سعد الدين توفيق62619 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

ف سعيد عباس 62620 ابسيطه- عبدهللا اشر ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا خالد يوسف سيد62621 ق شيى ن/ششر 60اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا رجب عبدهللا السيد62622 ق شيى ن/ششر 80.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا سامح عبدهللا دمحم62623 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا ساىمي عبدهللا جمال زاهر62624 ق شيى ن/ششر 12اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا عرنى عبدالموجود دمحم62625 ق شيى ن/ششر 81اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا عماد اسماعيل دمحم سليمان62626 ق شيى ن/ششر 12اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا كارم سيد دمحم سيد احمد62627 ق شيى ن/ششر 16.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا كمال عبدالحميد خطاب الجوهرى62628 ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا مجدى مصطفن دمحم62629 ق شيى ن/ششر 65.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم احمد ابوالفضل62630 ق شيى ن/ششر 83.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم راجح عبدالننى62631 ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالغنن عبدهللا السيد62632 ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدالفتاح البهنىس62633 ق شيى ن/ششر 25.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم عبدهللا سيد62634 ق شيى ن/ششر 103.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- عبدهللا دمحم عبدهللا عبدالمقصود عبدهللا 62635 ق شيى ن/ششر 49.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا دمحم فوزى دمحم62636 ق شيى ن/ششر 83اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا محمود لطفن فتىح62637 ق شيى ن/ششر 89.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدهللا يوسف محمود عل احمد62638 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

اعبدالوهاب ايهاب عبدالوهاب حبيب62639 ق شيى ن/ششر 48اسالم عل حسن ع بني 

اعدى دمحم شعبان عبدالمطلب سالمه62640 ق شيى ن/ششر 64.5اسالم عل حسن ع بني 

اعرنى عيد سويلم سليمان62641 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

اعزالدين دمحم عيىس عبدالحافظ62642 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

اعزام رشدى احمد السيد62643 ق شيى ن/ششر 48.5اسالم عل حسن ع بني 

اعالء دمحم فتىح عبدالمطلب ابراهيم62644 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

ف62645 ف عل شر اعل اشر ق شيى ن/ششر 98.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل حسام عل محمود62646 ق شيى ن/ششر 42.5اسالم عل حسن ع بني 



اعل ربيع علي دمحم جمعه62647 ق شيى ن/ششر 33.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل ربيع عل دمحم مصطفن62648 ق شيى ن/ششر 26.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62649 اعل سيد سيد عبدالصالحي  ق شيى ن/ششر 90.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل عبدالننى عل سليمان عل62650 ق شيى ن/ششر 20اسالم عل حسن ع بني 

اعل عبده عل دمحم عبده62651 ق شيى ن/ششر 12.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل فرج عبدالحكيم عبدالىحي62652 ق شيى ن/ششر 28اسالم عل حسن ع بني 

اعل ماهر احمد عبدالهادى62653 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- عل محروس جمال دمحم 62654 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم السيد سالمه العقنى62655 ق شيى ن/ششر 108.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم السيد عبدالرحمن حافظ62656 ق شيى ن/ششر 124.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم بركات جاد62657 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم عل احمد حسن62658 ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم عل عبدالعزيز رفاع62659 ق شيى ن/ششر 71.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم عل دمحم احمد62660 ق شيى ن/ششر 83اسالم عل حسن ع بني 

اعل دمحم متوىل قرين ابراهيم62661 ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

اعل هجرس احمد دمحم62662 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

ف دمحم جمعه62663 اعماد اشر ق شيى ن/ششر 19.5اسالم عل حسن ع بني 

اعماد رجب حامد احمد جوده62664 ق شيى ن/ششر 35اسالم عل حسن ع بني 

اعماد دمحم حامد محمود عل62665 ق شيى ن/ششر !VALUE#اسالم عل حسن ع بني 

اعمار احمد صالح عل عبدهللا62666 ق شيى ن/ششر 24.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمار احمد عطيه عبدالمالك62667 ق شيى ن/ششر 135.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمار ايهاب دمحم ابراهيم62668 ق شيى ن/ششر 19اسالم عل حسن ع بني 

اعمار عل رجب عل62669 ق شيى ن/ششر 106اسالم عل حسن ع بني 

اعمار دمحم ابراهيم سيد62670 ق شيى ن/ششر 99.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمار ياش احمد طه دمحم62671 ق شيى ن/ششر 120اسالم عل حسن ع بني 

اعمر احمد ابراهيم عبدالعال62672 ق شيى ن/ششر 94اسالم عل حسن ع بني 

اعمر احمد سعيد عبدالواحد62673 ق شيى ن/ششر 132.5اسالم عل حسن ع بني 

ف عيد دمحم62674 اعمر اشر ق شيى ن/ششر 125.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر الخطيب دمحم دمحم62675 ق شيى ن/ششر 20اسالم عل حسن ع بني 

اعمر حسام الدين السيد احمد62676 ق شيى ن/ششر 84اسالم عل حسن ع بني 

ن احمد دمحم62677 اعمر حسي  ق شيى ن/ششر 22.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر حمد حسن دمحم62678 ق شيى ن/ششر 11اسالم عل حسن ع بني 

اعمر رمضان عبدالسالم لطيف62679 ق شيى ن/ششر 38.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر سالمه دمحم حسن62680 ق شيى ن/ششر 1اسالم عل حسن ع بني 

اعمر سمي  عبدالسالم عبدالعزيز االحول62681 ق شيى ن/ششر 129.5اسالم عل حسن ع بني 

 مصطفن دمحم62682
 
اعمر سيد شوق ق شيى ن/ششر 80اسالم عل حسن ع بني 

اعمر سيد عبدالصادق حسن موس62683 ق شيى ن/ششر 100.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر صالح عفيفن حسن62684 ق شيى ن/ششر 107اسالم عل حسن ع بني 

اعمر طارق دمحم ابراهيم مصطفن62685 ق شيى ن/ششر 48.5اسالم عل حسن ع بني 

62686
 
اعمر طه حسن الدسوق ق شيى ن/ششر 120.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر عادل صالح دمحم محمود62687 ق شيى ن/ششر 35.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر عبدالرحيم شعبان محمود62688 ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

اعمر عصام عبدالراضن السيد62689 ق شيى ن/ششر 111.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر عالء عبدالقادر عبدالقادر62690 ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

اعمر عالءالدين السيد دمحم حسن62691 ق شيى ن/ششر 56اسالم عل حسن ع بني 

اعمر علي عبدالكريم علي62692 ق شيى ن/ششر 81.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- عمر مبارك دمحم خلف هللا ابراهيم 62693 ق شيى ن/ششر 51.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- عمر مجدى دمحم مصطفن 62694 ق شيى ن/ششر 107.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر دمحم احمد دمحم62695 ق شيى ن/ششر 48.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر دمحم احمد دمحم ابوالنجا62696 ق شيى ن/ششر 24.5اسالم عل حسن ع بني 



اعمر دمحم رشدى صالح درويش فايد62697 ق شيى ن/ششر 122اسالم عل حسن ع بني 

اعمر دمحم سعيد موس العدىل62698 ق شيى ن/ششر 6.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر دمحم عبدالباسط عقل62699 ق شيى ن/ششر 43.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمر دمحم فتىح يسن عبدهللا62700 ق شيى ن/ششر 38اسالم عل حسن ع بني 

اعمر مصطفن ذىك عطيه ريحان62701 ق شيى ن/ششر 17اسالم عل حسن ع بني 

اعمر وليد سعيد فتىح دمحم62702 ق شيى ن/ششر 92اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو السيد رجب عبدالعاىط62703 ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو حسن مغيث حسن احمد62704 ق شيى ن/ششر 24اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو خالد ابراهيم محمود62705 ق شيى ن/ششر 104.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو خالد عبدالحق الجزار62706 ق شيى ن/ششر 113اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو خالد فرج عاشور دمحم62707 ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو خالد دمحم زىك62708 ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو خالد دمحم فهىم62709 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو سيد احمد ابراهيم62710 ق شيى ن/ششر 120.5اسالم عل حسن ع بني 

اعمرو طه عويس توفيق سيد احمد الشيىم62711 ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

افؤاد انور فؤاد عبدالنور62712 ق شيى ن/ششر 19اسالم عل حسن ع بني 

افؤاد دمحم فؤاد عزوز62713 ق شيى ن/ششر 88اسالم عل حسن ع بني 

افارس احمد سيد عبدالغنن62714 ق شيى ن/ششر 52.5اسالم عل حسن ع بني 

افارس تامر رشاد احمد62715 ق شيى ن/ششر 64.5اسالم عل حسن ع بني 

افارس سعد سيد عل سليم62716 ق شيى ن/ششر 96.5اسالم عل حسن ع بني 

افارس دمحم عباس امام62717 ق شيى ن/ششر 128.5اسالم عل حسن ع بني 

افارس مصطفن فوىل عل عبدالنارص62718 ق شيى ن/ششر 48اسالم عل حسن ع بني 

افارس وائل عوض عبدالمومن عطيه62719 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

افتىح ابراهيم فتىح دمحم62720 ق شيى ن/ششر 80.5اسالم عل حسن ع بني 

ن فتىح حسن عاىط62721 افتىح حسي  ق شيى ن/ششر 103.5اسالم عل حسن ع بني 

افتىح دمحم عل عبدالرحمن62722 ق شيى ن/ششر 24اسالم عل حسن ع بني 

افليوباتي  خالف اسحق صادق62723 ق شيى ن/ششر 97.5اسالم عل حسن ع بني 

افهد مصطفن خليل دمحم62724 ق شيى ن/ششر 43اسالم عل حسن ع بني 

افوزى خالد احمد عل62725 ق شيى ن/ششر 76اسالم عل حسن ع بني 

 معروف بسنن 62726
ن
افيلوباتي  هان ق شيى ن/ششر 63اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- كامل خالد كامل دمحم 62727 ق شيى ن/ششر 50اسالم عل حسن ع بني 

اكامل مصطفن كامل ابراهيم62728 ق شيى ن/ششر 39.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم جمال عبدالعال احمد62729 ق شيى ن/ششر 50اسالم عل حسن ع بني 

ن فاروق عبدالرحيم احمد62730 اكريم حسي  ق شيى ن/ششر 63اسالم عل حسن ع بني 

اكريم حمدى عبدالحميد محروس62731 ق شيى ن/ششر 99اسالم عل حسن ع بني 

اكريم خالد دمحم السيد62732 ق شيى ن/ششر 89اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم62733 اكريم رجب حسي  ق شيى ن/ششر 60.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم سيد ابوالسعود رمضان62734 ق شيى ن/ششر 116.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم سيد فهىم دمحم62735 ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

ى ابومسلم ابراهيم62736 اكريم صيى ق شيى ن/ششر 55اسالم عل حسن ع بني 

اكريم صديق رشاد صديق عبدالغنن62737 ق شيى ن/ششر 35اسالم عل حسن ع بني 

ن62738 اكريم طارق سعيد عبده امي  ق شيى ن/ششر 35اسالم عل حسن ع بني 

اكريم عبدالنارص السيد دمحم منصور62739 ق شيى ن/ششر 29اسالم عل حسن ع بني 

اكريم دمحم احمد عبدالعظيم عل62740 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم دمحم العزب سعد دمحم62741 ق شيى ن/ششر 68.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم دمحم عاشور عبدالوهاب62742 ق شيى ن/ششر 115اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- كريم دمحم يىح سالمه دمحم 62743 ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

اكريم محمود شكرى السيد62744 ق شيى ن/ششر 60.5اسالم عل حسن ع بني 

اكريم مصطفن عباس مصطفن62745 ق شيى ن/ششر 28.5اسالم عل حسن ع بني 

اكمال سليم كمال سليم62746 ق شيى ن/ششر 64.5اسالم عل حسن ع بني 



لس عزت رزق زىك62747 اكي  ق شيى ن/ششر 77.5اسالم عل حسن ع بني 

لس ميخائيل وديع عبدالمالك جرجس62748 اكي  ق شيى ن/ششر 82.5اسالم عل حسن ع بني 

الؤى سيد احمد سيد62749 ق شيى ن/ششر 89.5اسالم عل حسن ع بني 

اماجد ميالد ابراهيم منصور62750 ق شيى ن/ششر 107اسالم عل حسن ع بني 

امارسيلينو رافت حليم بخيت62751 ق شيى ن/ششر 94اسالم عل حسن ع بني 

امازن احمد فتىح دمحم احمد62752 ق شيى ن/ششر 124.5اسالم عل حسن ع بني 

امازن عبدالرحيم فتىحي عبده عبدالرحيم62753 ق شيى ن/ششر 45.5اسالم عل حسن ع بني 

امازن هشام رضا سعد62754 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

امالك دمحم اسماعيل دمحم62755 ق شيى ن/ششر 116اسالم عل حسن ع بني 

اماهر هشام عبدالظاهر دمحم62756 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

امجدى خالد محمود يىح محمود62757 ق شيى ن/ششر 97.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ابراهيم صابر عطيه62758 ق شيى ن/ششر 120اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ابراهيم مصطفن ابراهيم62759 ق شيى ن/ششر 107.5اسالم عل حسن ع بني 

ن الجندى62760 ادمحم ابوبكر دمحم حسي  ق شيى ن/ششر 25اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد ابوالعال عيد62761 ق شيى ن/ششر 51اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد حسان ابراهيم جمعه62762 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد حسن عل62763 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد خلف احمد62764 ق شيى ن/ششر 24.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد سيد عبدالعليم احمد62765 ق شيى ن/ششر 25.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد عبدالعزيز عل62766 ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد عزالدين مرع نارص62767 ق شيى ن/ششر 45.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد كمال السيد احمد62768 ق شيى ن/ششر 76اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد دمحم السيد62769 ق شيى ن/ششر 61.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد دمحم حافظ62770 ق شيى ن/ششر 46.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد دمحم حنفن رشوان62771 ق شيى ن/ششر 26.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد دمحم عامر62772 ق شيى ن/ششر 21.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62773 ادمحم احمد دمحم محمود حسني  ق شيى ن/ششر 49اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم احمد دمحم منصور62774 ق شيى ن/ششر 28.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم اسامه اسماعيل متوىل62775 ق شيى ن/ششر 32.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم اسامه محب محجوب عثمان62776 ق شيى ن/ششر 114.5اسالم عل حسن ع بني 

ف اسماعيل عبدالرحمن62777 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 7.5اسالم عل حسن ع بني 

ف حامد عل62778 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 99.5اسالم عل حسن ع بني 

ف زىك اسماعيل زىك62779 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

ف عبداللطيف احمد62780 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

ف عمر احمد62781 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 46اسالم عل حسن ع بني 

ف فاروق عيد62782 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 80اسالم عل حسن ع بني 

ف دمحم عل62783 ادمحم اشر ق شيى ن/ششر 130.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم السيد البدوى عل عبدربه62784 ق شيى ن/ششر 23اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم امي  صابر عبدالعظيم62785 ق شيى ن/ششر 114اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم انور عوض فضل62786 ق شيى ن/ششر 35.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ايمن حسان عبدالخالق62787 ق شيى ن/ششر 119.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم بدر دمحم محمود62788 ق شيى ن/ششر 109اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم تامر عاطف دمحم62789 ق شيى ن/ششر 84.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم حازم طه ابراهيم62790 ق شيى ن/ششر 40.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم حامد جاد احمد62791 ق شيى ن/ششر 86اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم حامد عطيه سيد62792 ق شيى ن/ششر 33اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- دمحم حسن عبدالخالق حسن 62793 ق شيى ن/ششر 64اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم حسن عثمان عبدالحفيظ62794 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62795 ادمحم حسن دمحم حسي  ق شيى ن/ششر 116.5اسالم عل حسن ع بني 

ة حسن مسعود62796 ن عمي  ادمحم حسي  ق شيى ن/ششر 35.5اسالم عل حسن ع بني 



ن62797 ن دمحم حسي  ادمحم حسي  ق شيى ن/ششر 30اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم حمدى رجب ابراهيم62798 ق شيى ن/ششر 117.5اسالم عل حسن ع بني 

62799
ن
ادمحم خالد بدر عبدالشاق ق شيى ن/ششر 110اسالم عل حسن ع بني 

اوى عبدالمجيد دمحم62800 ادمحم خضن ق شيى ن/ششر 116اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم رافت دمحم عبدالعال62801 ق شيى ن/ششر 27اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم رجب ابراهيم عبده ابراهيم62802 ق شيى ن/ششر 52.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم رجب ابو ضيف فرج عل62803 ق شيى ن/ششر 120اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم رزق ابوزيد احمد62804 ق شيى ن/ششر 83.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم رمضان عبدالجواد عبدالقادر62805 ق شيى ن/ششر 100اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سامح ابراهيم صالح62806 ق شيى ن/ششر 100.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سامح رمضان ادريس عويس62807 ق شيى ن/ششر 70اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سامح دمحم احمد62808 ق شيى ن/ششر 85اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- دمحم ساىم ثابت ابوالدهب احمد 62809 ق شيى ن/ششر 63اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ساىم سيد زىك سيد62810 ق شيى ن/ششر 63.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ساىم كمال احمد62811 ق شيى ن/ششر 15اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سعيد رمضان كامل عيىس62812 ق شيى ن/ششر 15.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سعيد محمود عبدالظاهر62813 ق شيى ن/ششر 60اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سمي  عبدالقادر سليمان62814 ق شيى ن/ششر 45اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد ابراهيم عبده62815 ق شيى ن/ششر 62.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد ربيع عبدالكريم62816 ق شيى ن/ششر 25.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد ربيع عواد62817 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد سالم عبدالحميد عل62818 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد صديق دمحم عيد62819 ق شيى ن/ششر 26.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد عبدالرازق دمحم62820 ق شيى ن/ششر 72اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم سيد عل عبدالمنىحى عبدالعاىط62821 ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

يف دمحم صديق 62822 ابسيطه- دمحم شر ق شيى ن/ششر 79.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم صابر البدرى يونس62823 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم صابر عبدالمنعم احمد62824 ق شيى ن/ششر 32اسالم عل حسن ع بني 

ن62825 ى دمحم امي  ادمحم صيى ق شيى ن/ششر 84.5اسالم عل حسن ع بني 

ى دمحم عل62826 ادمحم صيى ق شيى ن/ششر 94.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم صالح دمحم عل62827 ق شيى ن/ششر 85اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم صالح محمود حسن62828 ق شيى ن/ششر 27.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم طارق سيد دمحم62829 ق شيى ن/ششر 113.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم طارق عبدالراضن رمضان62830 ق شيى ن/ششر 59اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم طه صابر طه الدجوى62831 ق شيى ن/ششر 52.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم62832 ادمحم عادل زىك امي  ق شيى ن/ششر 104.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عادل عوض عبدالىح62833 ق شيى ن/ششر 116.5اسالم عل حسن ع بني 

ن ابوالحسن62834 ادمحم عادل دمحم حسي  ق شيى ن/ششر 37.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- دمحم عبدالحميد عبدالستار دمحم عبدالفتاح 62835 ق شيى ن/ششر 61.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عبدالسالم مغازى عبدالسالم سعيد62836 ق شيى ن/ششر 13اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز62837 ق شيى ن/ششر 82.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عثمان محمود عثمان هريدى62838 ق شيى ن/ششر 108اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عرنى محمود جمعه ابراهيم62839 ق شيى ن/ششر 49اسالم عل حسن ع بني 

ن62840 ادمحم عصام رمضان امام حسني  ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عصام فهىم السيد62841 ق شيى ن/ششر 110اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عل احمد سيد دمحم62842 ق شيى ن/ششر 74.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عل السيد هاشم محمود62843 ق شيى ن/ششر 36اسالم عل حسن ع بني 

 عل62844
ن
ادمحم عل تون ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عل سليم اسماعيل محمود62845 ق شيى ن/ششر 86اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عل محفوظ اسماعيل62846 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 



ادمحم عماد دمحم صالح الدين62847 ق شيى ن/ششر 51اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عمادالدين يسن سعد يسن62848 ق شيى ن/ششر 113اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عمر اسماعيل العرنى عبدالموجود62849 ق شيى ن/ششر 118اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عمرو سالمه سيد62850 ق شيى ن/ششر 66اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم عمرو عبدالسميع شمس62851 ق شيى ن/ششر 49.5اسالم عل حسن ع بني 

 عويس 62852
 
امنقطع- دمحم عيد دمحم دسوق ق شيى ن/ششر 24.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم فرحات احمد سالم62853 ق شيى ن/ششر 10.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم قنديل سيد قنديل62854 ق شيى ن/ششر 119اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم محروس حسن دمحم62855 ق شيى ن/ششر 89اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم دمحم ابراهيم ابوالسعود دمحم62856 ق شيى ن/ششر 75اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم دمحم توفيق عبدالعزيز62857 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم دمحم عبدالرؤف دمحم62858 ق شيى ن/ششر 81اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم دمحم عبدالعظيم عبدالغفار62859 ق شيى ن/ششر 59.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم محمود ابراهيم اسماعيل62860 ق شيى ن/ششر 107اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم محمود سيد احمد62861 ق شيى ن/ششر 19.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم محمود دمحم احمد مرزه62862 ق شيى ن/ششر 34.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم محمود يوسف عبداللطيف62863 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم مدحت عبدالموجود دمحم62864 ق شيى ن/ششر 79.5اسالم عل حسن ع بني 

ى دمحم بدر62865 ادمحم مراد محمود صيى ق شيى ن/ششر 118.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالرحيم رفاع62866 ق شيى ن/ششر 89اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم مصطفن عبدالمحسن صديق البلبل62867 ق شيى ن/ششر 60.5اسالم عل حسن ع بني 

ن زغلول احمد62868 ادمحم معي  ق شيى ن/ششر 110.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم نارص محمود محمود خليل62869 ق شيى ن/ششر 127.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم نبيل كمال شعبان حبيب62870 ق شيى ن/ششر 125اسالم عل حسن ع بني 

 دمحم عبدالفتاح62871
ن
ادمحم هان ق شيى ن/ششر 125.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- دمحم هشام رجاء دمحم 62872 ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم هشام سعدالدين سالمه سالمه62873 ق شيى ن/ششر 26اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم هشام دمحم يوسف62874 ق شيى ن/ششر 85اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم هشام محمود دمحم عبدالمجيد62875 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم وليد خالف احمد62876 ق شيى ن/ششر 72.5اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ياش ايمن عبدالعزيز62877 ق شيى ن/ششر 115اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ياش دمحم اليمنن62878 ق شيى ن/ششر 121اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم ياش دمحم حسن62879 ق شيى ن/ششر 128اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم يشى السيد عبدالوهاب62880 ق شيى ن/ششر 104اسالم عل حسن ع بني 

ادمحم يونس دمحم سالم62881 ق شيى ن/ششر 59اسالم عل حسن ع بني 

ادمحمى دمحم دمحمى عبدالغنن62882 ق شيى ن/ششر 115اسالم عل حسن ع بني 

امحمود احمد عبدالننى سليمان62883 ق شيى ن/ششر 90.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود احمد محمود سيد62884 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود احمد نبوى مصطفن نوار62885 ق شيى ن/ششر 63.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود اسماعيل امبانى دمحم امبانى62886 ق شيى ن/ششر 59.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- محمود االمي  احمد بشي  62887 ق شيى ن/ششر 61اسالم عل حسن ع بني 

امحمود ايهاب محمود عبدالسالم62888 ق شيى ن/ششر 101اسالم عل حسن ع بني 

امحمود حسام فوزى عبداللطيف62889 ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود ربيع شعبان عبدالعزيز62890 ق شيى ن/ششر 3.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود رجب احمد عبدالرحيم62891 ق شيى ن/ششر 30.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود زين محمود دمحم62892 ق شيى ن/ششر 40.5اسالم عل حسن ع بني 

يل حموده62893 امحمود سيد حموده جيى ق شيى ن/ششر 31اسالم عل حسن ع بني 

امحمود سيد عيد نارص سليمان62894 ق شيى ن/ششر 24اسالم عل حسن ع بني 

ن62895 ى دمحم امي  امحمود صيى ق شيى ن/ششر 77اسالم عل حسن ع بني 

امحمود طارق محمود دمحم عل62896 ق شيى ن/ششر 28.5اسالم عل حسن ع بني 



امحمود عبدالدايم دمحم عل عثمان62897 ق شيى ن/ششر 19.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود عبدالقادر دمحم عبدالرحمن62898 ق شيى ن/ششر 22.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود عبيد حميدة شمس الدين ابراهيم62899 ق شيى ن/ششر 13اسالم عل حسن ع بني 

امحمود عز فتىح جاد عبدالرسول62900 ق شيى ن/ششر 118.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود عل محمود دمحم62901 ق شيى ن/ششر 55.5اسالم عل حسن ع بني 

ن62902 امحمود عمرو عبدالرحمن حسني  ق شيى ن/ششر 56.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود غنيىم حامد غنيىم62903 ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- محمود فتوح محمود فتوح قناوى62904 ق شيى ن/ششر 60.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود محسن محمود دمحم محمود62905 ق شيى ن/ششر 69.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم62906 ق شيى ن/ششر 28اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم ابوالعزم مصطفن62907 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم السيد دمحم الشافع62908 ق شيى ن/ششر 19اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم سمي  جاد ابوالحمد62909 ق شيى ن/ششر 32اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم عادل محمود62910 ق شيى ن/ششر 55اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم عبدالننى احمد62911 ق شيى ن/ششر 57.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم محمود دكرورى62912 ق شيى ن/ششر 51اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم محمود دمحم62913 ق شيى ن/ششر 47.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود دمحم مصطفن عبدالغنن62914 ق شيى ن/ششر 87اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- محمود دمحم همام بخيت عثمان 62915 ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

امحمود مصطفن دمحم عبدربه البشنينن62916 ق شيى ن/ششر 27اسالم عل حسن ع بني 

 دمحم عبدالمنعم62917
ن
امحمود هان ق شيى ن/ششر 37اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- مختار دمحم مختار عبدالرحمن 62918 ق شيى ن/ششر 73.5اسالم عل حسن ع بني 

امروان احمد راغب السيد62919 ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

امروان احمد محمود غريب محمود62920 ق شيى ن/ششر 62اسالم عل حسن ع بني 

امروان ايمن دمحم شحات62921 ق شيى ن/ششر 37.5اسالم عل حسن ع بني 

62922
 
امروان تامر رفاع عبدالباق ق شيى ن/ششر 118اسالم عل حسن ع بني 

ى زىك62923 امروان رضا صيى ق شيى ن/ششر 116اسالم عل حسن ع بني 

امروان عادل السيد شبل62924 ق شيى ن/ششر 95اسالم عل حسن ع بني 

امروان عبدالمنعم عبدالرازق احمد62925 ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

امروان دمحم حموده دمحم عل62926 ق شيى ن/ششر 89اسالم عل حسن ع بني 

62927
 
امروان دمحم عبدالوهاب عبدالباق ق شيى ن/ششر 55.5اسالم عل حسن ع بني 

امروان دمحم دمحم احمد الشهاوى62928 ق شيى ن/ششر 98.5اسالم عل حسن ع بني 

امروان دمحم مسعود سليم متوىل62929 ق شيى ن/ششر 7.5اسالم عل حسن ع بني 

امروان محمود سيد عبدالعظيم62930 ق شيى ن/ششر 80.5اسالم عل حسن ع بني 

امروان يىح دمحم حسن62931 ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن ابراهيم عصام كامل62932 ق شيى ن/ششر !VALUE#اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن ابراهيم مصطفن ابراهيم62933 ق شيى ن/ششر 38اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن ايمن احمد محمود عمر62934 ق شيى ن/ششر 41.5اسالم عل حسن ع بني 

ن مصطفن دمحم62935  حسي 
امصطفن ق شيى ن/ششر 81.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن حماده امام دمحم امام62936 ق شيى ن/ششر 15.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن رضا محمود ابراهيم السيد62937 ق شيى ن/ششر 36اسالم عل حسن ع بني 

 عل 62938
ن
ابسيطه- مصطفن سيد تون ق شيى ن/ششر 61.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن سيد خليل طه62939 ق شيى ن/ششر 17.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- مصطفن شعبان عل خليل عل 62940 ق شيى ن/ششر 78.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن شعبان فاروق عل62941 ق شيى ن/ششر 101.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن طاهر عبدالغنن شحاته62942 ق شيى ن/ششر 40اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن عزوز عبدالحفيظ ابوزيد62943 ق شيى ن/ششر 103.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن عفيفن دمحم حسن62944 ق شيى ن/ششر 66.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن عماد جمعه رمضان شافع62945 ق شيى ن/ششر 22اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن مجدى عصفور وزيرى62946 ق شيى ن/ششر 38.5اسالم عل حسن ع بني 



امصطفن دمحم ابوالعزم عبدالعزيز رمضان62947 ق شيى ن/ششر 8اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن دمحم احمد مصطفن عطيه62948 ق شيى ن/ششر 5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن دمحم رمضان عبدالغنن وصل62949 ق شيى ن/ششر 41.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن محمود حنفن محمود حسن62950 ق شيى ن/ششر 115.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- مصطفن محمود دمحم شحات 62951 ق شيى ن/ششر 68اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن محمود دمحم محمود62952 ق شيى ن/ششر 122.5اسالم عل حسن ع بني 

امصطفن هوارى نياىطن مالك احمد62953 ق شيى ن/ششر 27اسالم عل حسن ع بني 

ن62954 امصطفن وليد عبدالعال دمحم حسي  ق شيى ن/ششر 13.5اسالم عل حسن ع بني 

امعاذ سيد احمد يوسف عل62955 ق شيى ن/ششر 47اسالم عل حسن ع بني 

يف عبدالمنعم مامون62956 امعاذ شر ق شيى ن/ششر 12.5اسالم عل حسن ع بني 

امعاذ عادل دمحم عل عل62957 ق شيى ن/ششر 106.5اسالم عل حسن ع بني 

امعاذ عصام عبدالرحيم حسن62958 ق شيى ن/ششر 109.5اسالم عل حسن ع بني 

ن خطاب عبدالحميد خطاب الجوهرى62959 امعي  ق شيى ن/ششر 114اسالم عل حسن ع بني 

 عبدالننى عبدالستار دمحم62960
ن امعي  ق شيى ن/ششر 45.5اسالم عل حسن ع بني 

اممدوح دمحم مصطفن مصطفن62961 ق شيى ن/ششر 35اسالم عل حسن ع بني 

امومن مجدى عبدالعاىط ابراهيم62962 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 

امينا ظريف نادى الياس62963 ق شيى ن/ششر 92اسالم عل حسن ع بني 

امينا عادل لمع عطيه62964 ق شيى ن/ششر 55.5اسالم عل حسن ع بني 

امينا عماد عبدالمسيح بقطر62965 ق شيى ن/ششر 38.5اسالم عل حسن ع بني 

 صالح نجيب ابراهيم62966
ن
امينا هان ق شيى ن/ششر 105.5اسالم عل حسن ع بني 

انادر عزت توفيق زىك سليمان62967 ق شيى ن/ششر 69اسالم عل حسن ع بني 

انارص عصام رضوان السيد62968 ق شيى ن/ششر 72اسالم عل حسن ع بني 

انبوى عبدهللا نبوى عبدهللا62969 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

انورالدين عل رزق عل62970 ق شيى ن/ششر 87.5اسالم عل حسن ع بني 

اهادى احمد حسن عطيه62971 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم غريب62972  دمحم حسي 
ن
اهان ق شيى ن/ششر 62اسالم عل حسن ع بني 

اهشام عبدالرحمن دمحم محمود62973 ق شيى ن/ششر 34اسالم عل حسن ع بني 

اهيثم دمحم رمضان عبدالعزيز62974 ق شيى ن/ششر 42اسالم عل حسن ع بني 

اوليد ابراهيم فاروق مختار62975 ق شيى ن/ششر 107.5اسالم عل حسن ع بني 

يف جابر عبدالنعيم مختار62976 اياش شر ق شيى ن/ششر 103اسالم عل حسن ع بني 

62977
 
ن احمد دمحم الدسوق اياسي  ق شيى ن/ششر 62اسالم عل حسن ع بني 

ن حمدى يسن ابوالسعود62978 اياسي  ق شيى ن/ششر 78.5اسالم عل حسن ع بني 

ن دمحم عبدالستار دمحم62979 اياسي  ق شيى ن/ششر 27.5اسالم عل حسن ع بني 

ن مروان صبىح عبدهللا62980 اياسي  ق شيى ن/ششر 81اسالم عل حسن ع بني 

ن مصطفن اسماعيل فهىم62981 اياسي  ق شيى ن/ششر 128.5اسالم عل حسن ع بني 

ايحن  دمحم يحن  مصطفن درويش62982 ق شيى ن/ششر 57اسالم عل حسن ع بني 

ايحن  ياش مرس دمحم62983 ق شيى ن/ششر 131.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد ابراهيم حسن ابراهيم62984 ق شيى ن/ششر 114اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد ابراهيم دمحم62985 ق شيى ن/ششر 84.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد جابر دمحم62986 ق شيى ن/ششر 100.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد عوض عبدالفتاح62987 ق شيى ن/ششر 105اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد كمال دمحم حسن62988 ق شيى ن/ششر 51اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد دمحم احمد فرغل62989 ق شيى ن/ششر 48.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد دمحم عل62990 ق شيى ن/ششر 86.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف احمد محمود غنيم62991 ق شيى ن/ششر 82اسالم عل حسن ع بني 

ف ابراهيم حسن62992 ايوسف اشر ق شيى ن/ششر 53.5اسالم عل حسن ع بني 

ف سعد دمحم62993 ايوسف اشر ق شيى ن/ششر 29.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف اكراىم يوسف مكاوى62994 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف ايمن السيد عبدالىح62995 ق شيى ن/ششر 81اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف ايهاب مغاورى شنبىك62996 ق شيى ن/ششر 95اسالم عل حسن ع بني 



ايوسف تامر دمحم سيد62997 ق شيى ن/ششر 67.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف جاش رمزى عبدالمالك62998 ق شيى ن/ششر 71اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف جمعه محمود عل احمد62999 ق شيى ن/ششر 82.5اسالم عل حسن ع بني 

ن جمعه رمضان63000 ايوسف حسي  ق شيى ن/ششر 64اسالم عل حسن ع بني 

ن سويلم سليمان ابوجبل 63001 ابسيطه- يوسف حسي  ق شيى ن/ششر 67اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف حمدى احمد عبدالتواب حامد63002 ق شيى ن/ششر 31اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف خالد عبدالمجيد احمد مقلد63003 ق شيى ن/ششر 50اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رجب توفيق السيد63004 ق شيى ن/ششر 19.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رضا السيد عمر63005 ق شيى ن/ششر 72اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رضا خلف عبدالبديع63006 ق شيى ن/ششر 85اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رضا محمود عبدالسالم63007 ق شيى ن/ششر 68.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رفاع عمر احمد محمود63008 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- يوسف رمضان عبدالعزيز دمحم 63009 ق شيى ن/ششر 69اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف رمضان مراد جاب هللا63010 ق شيى ن/ششر 98اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف سامح رجب احمد63011 ق شيى ن/ششر 97اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- يوسف سعد موس دمحم 63012 ق شيى ن/ششر 66.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف سعيد سعد دمحم احمد مصطفن63013 ق شيى ن/ششر 95اسالم عل حسن ع بني 

ن منصور63014 ايوسف سعيد شعبان حسي  ق شيى ن/ششر 36.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف سمي  حماد مغاوري حسن63015 ق شيى ن/ششر 29اسالم عل حسن ع بني 

ن63016 ايوسف سيد دمحم حسني  ق شيى ن/ششر 47.5اسالم عل حسن ع بني 

يف توفيق احمد63017 ايوسف شر ق شيى ن/ششر 113اسالم عل حسن ع بني 

ابسيطه- يوسف صابر حسنن السيد السيد 63018 ق شيى ن/ششر 73.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف صابر دمحم السيد صقر63019 ق شيى ن/ششر 31.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف طلعت سالم فارس يوسف63020 ق شيى ن/ششر 44.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عادل عبدالسميع دمحم63021 ق شيى ن/ششر 92اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عادل دمحم عوده سالم63022 ق شيى ن/ششر 59اسالم عل حسن ع بني 

ن محمود63023 ايوسف عاطف حسي  ق شيى ن/ششر 74اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عصام ابوالحمد السيد63024 ق شيى ن/ششر 123اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عصام عرفان سليمان63025 ق شيى ن/ششر 125اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عصام دمحم عل63026 ق شيى ن/ششر 33.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عل ابراهيم عل هجرس63027 ق شيى ن/ششر 108اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عل ابوالغيط عبدالهادى63028 ق شيى ن/ششر 85.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عماد جمعه السيد63029 ق شيى ن/ششر 106.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عماد دمحم طه حسن63030 ق شيى ن/ششر 65.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف عمرو رضا عبدالرازق ضيف63031 ق شيى ن/ششر 115.5اسالم عل حسن ع بني 

63032
ن
ايوسف فتىح عطاهللا سعد سلوان ق شيى ن/ششر 95اسالم عل حسن ع بني 

63033
ن
ايوسف فراس صالح قرن ق شيى ن/ششر 73اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف لطيف لمع عطيه63034 ق شيى ن/ششر 50اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم ابراهيم دمحم63035 ق شيى ن/ششر 94اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم احمد ابراهيم63036 ق شيى ن/ششر 57اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم السيد ابراهيم عل63037 ق شيى ن/ششر 36.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم السيد شعيب63038 ق شيى ن/ششر 127.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم امام دمحم63039 ق شيى ن/ششر 121اسالم عل حسن ع بني 

ن توفيق63040 ايوسف دمحم امي  ق شيى ن/ششر 104اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم برع محمود شبيب63041 ق شيى ن/ششر 79اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم بكرى هاشم63042 ق شيى ن/ششر 78اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم حسن سيد بكر63043 ق شيى ن/ششر 23.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم سمي  عبدالفتاح احمد63044 ق شيى ن/ششر 70اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم طه عبدالغفار63045 ق شيى ن/ششر 37.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم عبدالرازق عبدهللا فرغل63046 ق شيى ن/ششر 60اسالم عل حسن ع بني 



ايوسف دمحم عيد عبدالخالق63047 ق شيى ن/ششر 104اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم دمحم طه63048 ق شيى ن/ششر 40.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف دمحم دمحم عبدالواحد عبدهللا63049 ق شيى ن/ششر 72.5اسالم عل حسن ع بني 

ن احمد63050 ايوسف محمود حسني  ق شيى ن/ششر 93.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف محمود سيد ابراهيم63051 ق شيى ن/ششر 19اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف محمود عبدالحليم دمحم عثمان63052 ق شيى ن/ششر 20.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مختار زين العابدين عمران احمد63053 ق شيى ن/ششر 44اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مسلم يوسف تغيان63054 ق شيى ن/ششر 89.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مصطفن السيد دمحم63055 ق شيى ن/ششر 38اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مصطفن دمحم دمحم63056 ق شيى ن/ششر 122اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مصطفن مسعود سليم63057 ق شيى ن/ششر 12.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف مفرح معتمد حسن63058 ق شيى ن/ششر 122اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف نارص صالح دمحم63059 ق شيى ن/ششر 58.5اسالم عل حسن ع بني 

ن ابراهيم منصور63060 ايوسف نبيل حسي  ق شيى ن/ششر 33.5اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف وليد شعبان عبدالفتاح63061 ق شيى ن/ششر 76اسالم عل حسن ع بني 

ايوسف ياش فؤاد خلف هللا دمحم63062 ق شيى ن/ششر 65اسالم عل حسن ع بني 

اابانوب سامح حنا زىك حنا63063 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

اابانوب ساىم عدىل نصيف63064 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(1)احمد شوق

ابسيطه- ابراهيم حاتم عاطف ابوزيد 63065 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71.5(1)احمد شوق

اابراهيم رمضان دمحم القطب القطب63066 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(1)احمد شوق

اابراهيم سعيد ابراهيم ابو السعود عل63067 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(1)احمد شوق

ي63068
ن
ن مواق اابراهيم سعيد ذىك حسي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
9(1)احمد شوق

اابراهيم سعيد فتىح سعيد ابوالنض63069 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28.5(1)احمد شوق

اابراهيم طارق جوده عبدالهادى63070 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(1)احمد شوق

اابراهيم عبدالستار دمحمعبدالستار63071 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(1)احمد شوق

ن مصطفن63072 اابراهيم عبدالنارص امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
35.5(1)احمد شوق

اابراهيم عمرو ابراهيم عبدالفتاح63073 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130.5(1)احمد شوق

اابراهيم عيد سيد رفاع63074 ق شيى ن شر  ع بني 
 
3.5(1)احمد شوق

اابراهيم غريب بيوىم ذىك63075 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24.5(1)احمد شوق

اابراهيم فوزى ابراهيم دمحم63076 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(1)احمد شوق

اابراهيم محمود فرج عل63077 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91(1)احمد شوق

اابراهيم وليد ابراهيم دمحم63078 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(1)احمد شوق

اابوطالب طلعت عبدالغنن احمد ابو طالب63079 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(1)احمد شوق

ااحمد ابراهيم حافظ دمحم عامر63080 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73.5(1)احمد شوق

ااحمد ابو الهدى بكرى دمحم عل63081 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

ااحمد احمد عبدالفتاح دمحم عبداالرازق63082 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(1)احمد شوق

ااحمد اسامه دمحم محمود سليمان63083 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(1)احمد شوق

ف دمحم عمر السقا63084 ااحمد اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(1)احمد شوق

ااحمد البيل دمحم الحلو63085 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(1)احمد شوق

ااحمد السيد احمد دمحم63086 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

ااحمد ايمن احمد محمود احمد63087 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73.5(1)احمد شوق

ااحمد بدر احمد عبدالحليم عيد63088 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(1)احمد شوق

ابسيطه- احمد جابر مبارك سند 63089 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73(1)احمد شوق

ن زيد63090 ااحمد حسن عل حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

63091
 
ااحمد حمدى ابراهيم دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
50.5(1)احمد شوق

ااحمد خالد عل عوض عل63092 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(1)احمد شوق

ن السيد63093 ااحمد رجب السعيد حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(1)احمد شوق

ااحمد رضا احمد شعبان احمد63094 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(1)احمد شوق

ااحمد رضا عبدالعظيم عيد سعد63095 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51.5(1)احمد شوق

ااحمد رمضان عبدالعزيز سيد63096 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(1)احمد شوق



ي محمود63097
ااحمد رمضان مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
21(1)احمد شوق

ااحمد سامح احمد سليمان63098 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(1)احمد شوق

ااحمد سامح احمد دمحم63099 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(1)احمد شوق

ااحمد سعد عطا عبدالعزيز63100 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62(1)احمد شوق

ااحمد سعيد صالح عبدالوهاب عبدالخالق63101 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(1)احمد شوق

ااحمد سالمه سيد عبدالعزيز63102 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(1)احمد شوق

ااحمد سلطان ابو العال دمحم دمحم63103 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(1)احمد شوق

ااحمد سمي  رمضان عبدالكريم63104 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(1)احمد شوق

ااحمد سيد ابراهيم جابر63105 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(1)احمد شوق

ااحمد سيد احمد سيد ابو زيد63106 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(1)احمد شوق

ااحمد سيد نبيل دمحم63107 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(1)احمد شوق

يف عيد حافظ63108 ااحمد شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(1)احمد شوق

 دمحم63109
ن
ااحمد شعبان قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
19(1)احمد شوق

ااحمد صبىح عبدالعزيز سليمان63110 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

ااحمد صالح الدين سعيد منصور63111 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80.5(1)احمد شوق

ااحمد طارق السيد دمحم يوسف63112 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

ااحمد طارق عبدالننى دمحم63113 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(1)احمد شوق

ااحمد طه عبدالسالم السيد الصفط63114 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(1)احمد شوق

ااحمد عادل السيد ابو النجا احمد63115 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(1)احمد شوق

ااحمد عادل رمضان عبدهللا العزب63116 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

ااحمد عادل عبدالحميد دمحم63117 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(1)احمد شوق

ااحمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالحميد القط63118 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(1)احمد شوق

ااحمد عبدالفتاح شحات عبدالفتاح63119 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69(1)احمد شوق

ن63120 ااحمد عبدالفتاح مغاوري حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
0.5(1)احمد شوق

ى دمحم63121 ااحمد عبداللطيف عطية خضن ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(1)احمد شوق

ااحمد عبدالننى دمحم محمود63122 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

ااحمد عبدالواحد مهنن سالم دمحم63123 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(1)احمد شوق

ااحمد عصام كمال احمد محمود63124 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(1)احمد شوق

ااحمد عطيه احمد عطيه احمد63125 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ااحمد عل السيد جمعه63126 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(1)احمد شوق

يف حامد63127 ااحمد عل شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

ااحمد عماد احمد امام احمد63128 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(1)احمد شوق

ااحمد عماد صالح دمحم63129 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(1)احمد شوق

ااحمد عمرو احمد عويس63130 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(1)احمد شوق

ااحمد عمرو محمود عبدالعظيم63131 ق شيى ن شر  ع بني 
 
131(1)احمد شوق

ااحمد عيد احمد محمود63132 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71.5(1)احمد شوق

ااحمد غريب امي  محمود63133 ق شيى ن شر  ع بني 
 
136(1)احمد شوق

ااحمد فتىح عل عبدالعزيز63134 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76(1)احمد شوق

ي رمضان63135
ااحمد فتىحي راضن ق شيى ن شر  ع بني 

 
131.5(1)احمد شوق

 جابر احمد دمحم63136
ن
ااحمد قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
36.5(1)احمد شوق

ااحمد مجدى دمحم سيف63137 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد احمد شخبه63138 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(1)احمد شوق

ابسيطه- احمد دمحم احمد فهيم 63139 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(1)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد قصد الكريم حسن63140 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم الحسينن السيد63141 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم امام السيد امام63142 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(1)احمد شوق

ااحمد دمحم حسن دمحم63143 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

 علي63144
ن ااحمد دمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
116.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم رزق عبدالوهاب63145 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

ااحمد دمحم شعيب دمحم حسن63146 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21(1)احمد شوق



ااحمد دمحم صبىح عبدالعزيز63147 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عادل مرس63148 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عبدالتواب احمد63149 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عبداللطيف دمحم السيد63150 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عبدالمنعم بيوىم63151 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عتيق رشوان63152 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عل ابو شيع63153 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم عل جوده63154 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32(1)احمد شوق

ااحمد دمحم علي احمد احمد63155 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم فؤاد عبدالحميد63156 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(1)احمد شوق

ااحمد دمحم فكرى لطفن63157 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91(1)احمد شوق

ن63158 ااحمد دمحم كامل فراج شاهي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
128.5(1)احمد شوق

ااحمد دمحم محمود محمود63159 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(1)احمد شوق

ااحمد دمحم يس عبدالرازق دمحم63160 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

ااحمد محمود السيد تهاىم63161 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

ااحمد محمود عبدالعظيم دمحم عبدالجواد63162 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(1)احمد شوق

ااحمد محمود عوض عبدالحميد63163 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15(1)احمد شوق

ااحمد مصطفن الصباح شندى63164 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(1)احمد شوق

ااحمد مصطفن صالح عبدالفتاح ابراهيم63165 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(1)احمد شوق

ااحمد مصطفن فخرى دمحم احمد63166 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(1)احمد شوق

ااحمد مصطفن يوسف عزالدين احمد63167 ق شيى ن شر  ع بني 
 
10(1)احمد شوق

ااحمد منصور السيد حسن63168 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

ااحمد نارص احمد السيد حسن63169 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

ااحمد نارص سيد احمد63170 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(1)احمد شوق

 احمد ابراهيم63171
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
117.5(1)احمد شوق

 مختار عبدالعزيز63172
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
122.5(1)احمد شوق

ي مهنن السيد63173
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
62(1)احمد شوق

ااحمد هالل يوسف عبدالمجيد63174 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32(1)احمد شوق

ااحمد وليد عبدالمعط عبدالسالم63175 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(1)احمد شوق

ااحمد ياش رمزى عل63176 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(1)احمد شوق

ااحمد ياش عل الجيوسر طه63177 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

ن عبدالمنعم دمحم63178 ااحمد ياسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

ااحمد يحن  مصطفن ثابت حسن63179 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(1)احمد شوق

اادم عبدالدايم حسن عيىس63180 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(1)احمد شوق

اادم كريم شكرى دمحم عبد السالم63181 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47(1)احمد شوق

اادهم احمد ابراهيم عبدالرحمن63182 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48(1)احمد شوق

اادهم احمد عزت ابراهيم63183 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

اادهم احمد فتىح موس63184 ق شيى ن شر  ع بني 
 
36.5(1)احمد شوق

اادهم بدوى عبدالمقصود جوده63185 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

63186
ن
اادهم خالد سيد خليل الحوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
30.5(1)احمد شوق

اادهم رمضان فرج هللا سعد ابوهشيمة63187 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(1)احمد شوق

اادهم عبدالسميع سعد عبدالسميع63188 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(1)احمد شوق

اادهم عل دمحم سعيد ابراهيم63189 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27(1)احمد شوق

اادهم دمحم صابر سلطان مصطفن63190 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(1)احمد شوق

اادهم دمحم عبداللة سليمان63191 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

ى يوسف ابراهيم63192  خي 
ن
اادهم مواق ق شيى ن شر  ع بني 

 
38.5(1)احمد شوق

اارسانيوس بشاى فل بشاى63193 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

ااسامه دمحم عني  دمحم63194 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(1)احمد شوق

ااسالم جالل فؤاد طه63195 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(1)احمد شوق

ااسالم جمال احمد حسن63196 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(1)احمد شوق



ااسالم حسام الدين حنفن محمود ابو زياده63197 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(1)احمد شوق

ااسالم رمضان ع اللطيف ع الجيد خليل63198 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(1)احمد شوق

ااسالم سيد سعيد دمحم63199 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(1)احمد شوق

ااسالم عادل محمود كامل تمساح63200 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39(1)احمد شوق

ااسالم دمحم شاكر خطاب ع الفتاح63201 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ابسيطه- اسالم دمحم عل دمحم عل 63202 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(1)احمد شوق

ااسماعيل دمحم اسماعيل دمحم63203 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(1)احمد شوق

ااسماعيل دمحم عبدالفتاح دمحم خفاجى63204 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32.5(1)احمد شوق

ف االمام احمد االمام حمود63205 ااشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(1)احمد شوق

ي63206 ف فايق دمحم صيى ااشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(1)احمد شوق

االحسن احمد عطية محمود63207 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(1)احمد شوق

ن احمد عطية محمود63208 االحسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(1)احمد شوق

االسيد فتىح السيد دمحم دمحم63209 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(1)احمد شوق

االسيد دمحمى السيد دمحمى63210 ق شيى ن شر  ع بني 
 
13.5(1)احمد شوق

االعرنى ايهاب العرنى دمحم63211 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35(1)احمد شوق

ابسيطه- امام عل عثمان برهام 63212 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(1)احمد شوق

اايمن حسن عل عبدالوهاب63213 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27(1)احمد شوق

اايمن دمحم عبدالجليل دمحم عل63214 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12.5(1)احمد شوق

 علي63215
اايمن محمود عاطف مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
!VALUE#(1)احمد شوق

اايمن مصطفن محمود دمحم عبدالمجيد63216 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(1)احمد شوق

اايمن نور سليمان عبدالكريم63217 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(1)احمد شوق

اباسل يشى زغلول زىك63218 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ابدر الدين دمحم بدر الدين دمحم63219 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ابدر خالد عبدالرحمن حامد البهوار63220 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(1)احمد شوق

ابدرى خالد عل البدرى دمحم63221 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(1)احمد شوق

ابشار راشد ظريف وهيب جرجس63222 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111(1)احمد شوق

ابشوى ويصا وصفن فهىم63223 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(1)احمد شوق

ابالل حامد شحاته دمحم63224 ق شيى ن شر  ع بني 
 
19(1)احمد شوق

ابالل دمحم احمد احمد63225 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(1)احمد شوق

63226
 
ق ابوال فريد بدزى مشر ق شيى ن شر  ع بني 

 
107.5(1)احمد شوق

ان63227 ابيشوى ايليا رزق هللا جيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
66(1)احمد شوق

ابيشوى وائل عوض هللا انيس عوض هللا63228 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

اتوماس موس جاب هللا ميخائيل جريس63229 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

اجابر سيد كمال دمحم عبدهللا63230 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24.5(1)احمد شوق

يف عبدالرحمن محمود ناجى63231 اجالل شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(1)احمد شوق

اجمال سيد جمال حسن63232 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(1)احمد شوق

اجورج نارص عما نويل سابت63233 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(1)احمد شوق

اجورج ياش مني  جاد الرب63234 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(1)احمد شوق

اجون مني  توفيق ملك63235 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(1)احمد شوق

 لطفن زىك63236
ن
اجون هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
104.5(1)احمد شوق

احازم سعيد عزت جاب هللا63237 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27.5(1)احمد شوق

احازم صابر عبدهللا دمحم63238 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(1)احمد شوق

احازم دمحم ابو بكر محمود63239 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45.5(1)احمد شوق

احازم دمحم حامد سعيد63240 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(1)احمد شوق

احازم محمود عبده دمحم63241 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(1)احمد شوق

ا.حسام السيد حسن 63242 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33(1)احمد شوق

احسام حسن دمحم جمعه63243 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133(1)احمد شوق

احسام علي عبدالعزيز علي خالف63244 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

احسام دمحم محمود دمحم63245 ق شيى ن شر  ع بني 
 
9.5(1)احمد شوق

ن63246 ن حلىم حسي  احسان حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
63.5(1)احمد شوق



احسن حماده السيد دمحم63247 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16.5(1)احمد شوق

احسن صابر خليفه ابراهيم عبدهللا63248 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118(1)احمد شوق

احسن عبدهللا حسن عبدهللا63249 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56.5(1)احمد شوق

احسن عيىس موس عيىس63250 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

احسن دمحم حسن محمود63251 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

احسن محمود عل حسن جاد63252 ق شيى ن شر  ع بني 
 
18(1)احمد شوق

ابسيطه- حسنن وليد حسنن عبدالفتاح 63253 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(1)احمد شوق

ن شعيب حسن63254 ف حسي  ن اشر احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(1)احمد شوق

ن السيد63255 ن السيد حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(1)احمد شوق

ن دمحم63256 ن حماده حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ن دمحم احمد محمود63257 احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(1)احمد شوق

ن دمحم حسن عواد63258 احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ن عبدالحميد63259 ن دمحم حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
65.5(1)احمد شوق

ن دمحم63260 ن دمحم حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(1)احمد شوق

احمدى دمحم يحن  دمحم63261 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(1)احمد شوق

اخالد خالد بكر جاب هللا63262 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

اخالد عل سعيد عل63263 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(1)احمد شوق

اخالد مجدي دمحم ابوالمعاىطي موس63264 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130.5(1)احمد شوق

اذىك دمحم ذىكي دمحم عبدالعال63265 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65(1)احمد شوق

ارافت فؤاد عبدالعزيز فؤاد63266 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(1)احمد شوق

ارجب بدرالدين عبدالننى رفاع63267 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(1)احمد شوق

ارجب حسن نادى دمحم63268 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

ارجب سعيد رجب دمحم63269 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(1)احمد شوق

ارجب محمود رجب دمحم63270 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58.5(1)احمد شوق

ارشاد طارق رشاد عمر63271 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(1)احمد شوق

ارمزى اسامه دمحم ابراهيم موس63272 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ن رمضان شحاتة دمحم63273 ارمضان حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
3(1)احمد شوق

ي جاد الكريم63274
 عاصم وصفن

ن
ارومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
45(1)احمد شوق

ن63275 ارياض عبدالمحسن رياض عبدالمحسن حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
20.5(1)احمد شوق

ازياد ابراهيم فتىح ابراهيم متوىل63276 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38(1)احمد شوق

ازياد ابراهيم محمود عوض63277 ق شيى ن شر  ع بني 
 
8(1)احمد شوق

ازياد احمد رمضان عبدالفضيل63278 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56.5(1)احمد شوق

ازياد احمد رمضان دمحمالسيد63279 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

ازياد احمد عبدالرحمن دمحم63280 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71(1)احمد شوق

ازياد احمد عبدالمقصود عبدالمجيد غنيم63281 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(1)احمد شوق

ازياد احمد دمحم ابراهيم63282 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

ازياد احمد دمحم فرج63283 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

ازياد اسامة حمدان ع السميع مصطفن63284 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(1)احمد شوق

ازياد اسامه عبده حافظ عل63285 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(1)احمد شوق

ف رمضان عبدالصبور عبدالموجود63286 ازياد اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(1)احمد شوق

ازياد الصاوى عبدالرؤف الصاوى63287 ق شيى ن شر  ع بني 
 
134(1)احمد شوق

ازياد ايمن عزت دمحم نبوى63288 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(1)احمد شوق

ازياد حامد عبدالصادق عدىل63289 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116(1)احمد شوق

ازياد حمادة ابراهيم قطب63290 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

ازياد خالد عزت محروس63291 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

ازياد خالد محروس عل63292 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

ازياد رمضان دمحم عبدالرحمن63293 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55.5(1)احمد شوق

ازياد سامح حلىم احمد63294 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29.5(1)احمد شوق

ازياد سيد عادل ابو الفتح عبدهللا63295 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(1)احمد شوق

ازياد طارق مصطفن هاشم63296 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108(1)احمد شوق



ازياد عادل اللينى سيد63297 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(1)احمد شوق

ابسيطه- زياد عبدالرحمن حواش عبدالرحمن 63298 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

ازياد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز63299 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ازياد عبدالعظيم حمزه عبدالعظيم63300 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55(1)احمد شوق

ازياد عبدهللا فوزى عبدالننى63301 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

وك احمد عثمان 63302 ابسيطه- زياد عالء ميى ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(1)احمد شوق

ازياد عماد عبدالمحسن دمحم طلبه63303 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

ازياد عمر عبدالمعط ابو الغيط63304 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(1)احمد شوق

ازياد عمرو عبدالمنعم عبدالوهاب63305 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(1)احمد شوق

ازياد عيىس السيد حسب الننى63306 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(1)احمد شوق

ازياد فتىح حنفن احمد63307 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(1)احمد شوق

ازياد دمحم رمضان دمحم ابراهيم63308 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

ازياد دمحم ع الرحمن ابراهيم سبع63309 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

ازياد دمحم عبدالرازق دمحم عل63310 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(1)احمد شوق

ازياد دمحم فوزى دمحم63311 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(1)احمد شوق

ازياد دمحم مسعد شبانة دمحم63312 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(1)احمد شوق

ازياد دمحم معوض دمحم ابراهيم63313 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26.5(1)احمد شوق

ازياد دمحمعبدالراضن فهىم دمحم63314 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(1)احمد شوق

ازياد دمحمى حسن دمحم63315 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(1)احمد شوق

ي63316
ن
ازياد نارص دمحم عبدالمنعم الحلوان ق شيى ن شر  ع بني 

 
!VALUE#(1)احمد شوق

ازياد نض الدين فوزى احمد63317 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111(1)احمد شوق

ازياد وائل مجدي عبدهللا عبدالقادر63318 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(1)احمد شوق

ازياد وليد ابراهيم دمحم متوىل63319 ق شيى ن شر  ع بني 
 
43(1)احمد شوق

اسالم سامح سالم ابو العال عبدهللا63320 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(1)احمد شوق

اسالم نارص سالم دمحم63321 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(1)احمد شوق

اساىم ياش ساىم عبدالغفار بدير63322 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(1)احمد شوق

اسعيد احمد سعيد سيد63323 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

اسعيد سعد سعيد ابراهيم63324 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(1)احمد شوق

اسعيد دمحم سعيد صالح الدين ابراهيم63325 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

اسعيد محمود عبدالعزيز كامل عيىس63326 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(1)احمد شوق

اسليم دمحم عل دمحم عبدالعزيز63327 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

اسمي  ابراهيم رمضان عبدالكريم63328 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(1)احمد شوق

اسمي  احمد سيد ابراهيم ابراهيم63329 ق شيى ن شر  ع بني 
 
36(1)احمد شوق

اسيد جوده السيد جوده63330 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(1)احمد شوق

اسيد حسن سيد دمحم المضى63331 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

ن63332 اسيد عالء سيد دمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(1)احمد شوق

اسيد محمود سيد خضي 63333 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63.5(1)احمد شوق

 احمد طلبه احمد63334
ن
اسيد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
49(1)احمد شوق

اسيف ابراهيم احمد حجازى فرج63335 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(1)احمد شوق

ن63336 اسيف ابراهيم جميل عبدالحميد حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
88.5(1)احمد شوق

اسيف احمد سعيد احمد دمحم63337 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62(1)احمد شوق

اسيف الدين تامر دمحم ابراهيم دمحم63338 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(1)احمد شوق

اسيف الدين عصام دمحم سليمان ابراهيم63339 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(1)احمد شوق

اسيف الدين دمحم محمود السيد63340 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(1)احمد شوق

اسيف هللا دمحم عبدالكريم عبدالفضيل اسماعيل63341 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133(1)احمد شوق

اسيف امجد عبدالستار عبدالجيد63342 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(1)احمد شوق

اسيف حسام احمد دمحم63343 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(1)احمد شوق

هللا عل63344 اسيف خالد محمود جيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
95.5(1)احمد شوق

ابسيطه- سيف رفعت سيد ثابت 63345 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(1)احمد شوق

اسيف عبدالرازق السيد عبدالرازق مسلم63346 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق



اسيف عبدهللا عويس دمحم63347 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(1)احمد شوق

63348
ن
اسيف دمحم توفيق قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
98.5(1)احمد شوق

اسيف وليد عبدالعظيم بكري63349 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

اسيف ياش مسعد عبدالمنصف63350 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

يف الدين احمد الحنفن عبدالمجيد63351 اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

اصادق ياش صادق عبدالغفارابو يوسف63352 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(1)احمد شوق

اصالح احمد صالح عبدالفتاح نجم63353 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

اصالح احمد صالح مصطفن المنشاوى63354 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(1)احمد شوق

ابسيطه- صالح سيد سعد كامل 63355 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(1)احمد شوق

اصالح عبدالرحمن صالح عبدالرحمن عبدالعال63356 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16(1)احمد شوق

اصالح دمحم صالح احمد63357 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

ي صالح الدين جوده احمد63358
ن
اصالح هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
76.5(1)احمد شوق

 فؤاد رجب63359
ن
اضياء الدين هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
79.5(1)احمد شوق

اطلحه دمحم محسوب دمحم63360 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(1)احمد شوق

اطلعت دمحم طلعت كمال63361 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39.5(1)احمد شوق

ن السيد ابو القمصان63362 اطه صالح حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
64.5(1)احمد شوق

اطه نشات مختار ابراهيم63363 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(1)احمد شوق

اعادل ايمن عادل كامل63364 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(1)احمد شوق

اعادل مجدى حامد عبدالحميد جاد63365 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89(1)احمد شوق

اعبدالحميد ايمن عبدالحميد دمحم63366 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(1)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد ابراهيم جادشحاته63367 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد سعيد عبدالمطلب63368 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد فاروق عبدالفتاح63369 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد دمحم احمد عبدالرسول63370 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83.5(1)احمد شوق

ف عل عواد63371 اعبدالرحمن اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
62.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن ثروت احمد ابراهيم63372 ق شيى ن شر  ع بني 
 
18.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن حسام الدين حنفن محمود ابو زياده63373 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(1)احمد شوق

ن63374 ن السيد حسي  اعبدالرحمن حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
95.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن حمادة ابراهيم قطب63375 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111(1)احمد شوق

ا.عبدالرحمن حمدى دمحم 63376 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(1)احمد شوق

ي ع هللا احمد63377
اعبدالرحمن رجب مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
11.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن رمضان احمد عبدالحميد احمد63378 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن سالم عبدالمقصود سالم63379 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35(1)احمد شوق

اعبدالرحمن ساىم رمضان سيد63380 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21(1)احمد شوق

اعبدالرحمن سيد عثمان السيد63381 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

اعبدالرحمن عبداللطيف ابوزيد عبداللطيف63382 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن عبدهللا فكري عل حسن63383 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(1)احمد شوق

اعبدالرحمن عل احمد احمد عفيفن63384 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن فتىح خالد ع الفتاح63385 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم احمد عبداللطيف احمد63386 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم السيد63387 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(1)احمد شوق

امنقطع- عبدالرحمن دمحم خلف حسن 63388 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم رمضان محمود63389 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم زىك السيد63390 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ابراهيم63391 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدالعال دمحم صالح63392 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدالقادر جاد النجار63393 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدهللا دمحم خطاب63394 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم دمحمين سليمان عل63395 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(1)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم محمود عبدالمقصود ابراهيم63396 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(1)احمد شوق



اعبدالرحمن محمود بيوىم عبدالفتاح63397 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(1)احمد شوق

ن63398 اعبدالرحمن محمود سيد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(1)احمد شوق

63399
 
 سالم عبدالباق

 
اعبدالرحمن محمود عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
67(1)احمد شوق

اعبدالرحمن مسعد خليل ابراهيم متوىل63400 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(1)احمد شوق

اعبدالرحمن مسمح رمضان جمعه63401 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(1)احمد شوق

اعبدالرحمن مصطفن قابيل قابيل63402 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(1)احمد شوق

63403
ن
اعبدالرحمن نبيل فؤاد دمحم واق ق شيى ن شر  ع بني 

 
43(1)احمد شوق

اعبدالرحمن نجاح فتىحي انور عبداللطيف63404 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(1)احمد شوق

 عل عبدالحميد63405
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
91.5(1)احمد شوق

ي الشناوي63406
 
ي السيد عراق

 
اعبدالرحمن هشام عراق ق شيى ن شر  ع بني 

 
75(1)احمد شوق

اعبدالرحمن وجيه حسن السيد حسن63407 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(1)احمد شوق

اعبدالرحمن وليد طه دمحم فريد63408 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125.5(1)احمد شوق

ي علي63409
 
اعبدالرحمن ياش دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
!VALUE#(1)احمد شوق

ابسيطه- عبدالرحمن ياش سعيد ابراهيم 63410 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(1)احمد شوق

اعبدالعزيز عاطف الشيخ عبدالعزيز نجم دمحم63411 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(1)احمد شوق

اعبدالغفار دمحم عبدالغفار فتح الباب63412 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91(1)احمد شوق

ف عبدالفتاح صديق63413 اعبدالفتاح اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
42.5(1)احمد شوق

اعبدالقادر رائد عبدالقادر احمد63414 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(1)احمد شوق

اعبدالكريم خليل عبدالكريم ابراهيم ابو شيع63415 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

اعبدهللا ابراهيم عبدالعاىط عبدالرازق دمحم63416 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(1)احمد شوق

اعبدهللا ابراهيم فتىح ابراهيم63417 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(1)احمد شوق

ن63418 اعبدهللا ابراهيم فرج عبدالصادق حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

اعبدهللا احمد عبدهللا شحات63419 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ن63420 ن دمحم امي  اعبدهللا امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

اعبدهللا خالد دمحم عبدهللا63421 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(1)احمد شوق

اعبدهللا رضا دمحم خليل63422 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(1)احمد شوق

اعبدهللا سعيد فهىم عيىس63423 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26.5(1)احمد شوق

اعبدهللا عبدالفتاح سيد عبدالفتاح63424 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

اعبدهللا عل السيد احمد63425 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(1)احمد شوق

اعبدهللا دمحم عبدالحميد عبدالرحمن الشاىم63426 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46.5(1)احمد شوق

اعبدهللا دمحم فريد مصطفن نصار63427 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

اعبدهللا محمود صابر محمود حنفن63428 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55.5(1)احمد شوق

بينن63429 اعبدهللا محمود مصطفن الشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(1)احمد شوق

اعبدهللا وليد السعيد عبدهللا63430 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(1)احمد شوق

اعبدهللا وليد ربيع احمد63431 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46.5(1)احمد شوق

اعبدهللا ياش دمحم السيد63432 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(1)احمد شوق

اعبدالوهاب حسن سيد حسن63433 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(1)احمد شوق

اعبده صابر عبده رضوان عطيه63434 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(1)احمد شوق

اعزت وليد عزت صادق63435 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(1)احمد شوق

ن63436 اعل ايهاب ابراهيم عبدالهادى حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

اعل ساىم عل عوض عل63437 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

اعل عبدالرحمن صالح عبدالرحمن عبدالعال63438 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38.5(1)احمد شوق

اعل عصمت عل السيد63439 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93.5(1)احمد شوق

اعل عماد حمدى حامد شوكه63440 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(1)احمد شوق

ابسيطه- عل دمحم عل احمد 63441 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(1)احمد شوق

اعل دمحم عل السيد63442 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(1)احمد شوق

اعل دمحم عل عبدالمنعم دمحم63443 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(1)احمد شوق

اعل وائل ابراهيم عل63444 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(1)احمد شوق

63445
 
ى الدسوق اعمار ايهاب صيى ق شيى ن شر  ع بني 

 
75.5(1)احمد شوق

اعمار تامر السيد دمحم63446 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق



اعمار تامر سيد محمود السيد63447 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96(1)احمد شوق

اعمار عادل عبدالرازق محمود63448 ق شيى ن شر  ع بني 
 
64(1)احمد شوق

وك نبوى رجب63449 اعمار ميى ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(1)احمد شوق

اعمار دمحم جمعه متوىل شعبان63450 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(1)احمد شوق

 عبدالرحمن بنهاوى63451
ن
اعمار هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
49(1)احمد شوق

اعمر احمد جابر احمد63452 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(1)احمد شوق

اعمر احمد شعبان احمد63453 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53.5(1)احمد شوق

اعمر اسامه السيد ابراهيم عغيفن63454 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(1)احمد شوق

ف عثمان عبدالرحمن 63455 امنقطع- عمر اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

اعمر السيد عزت دمحم63456 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

اعمر جمال انور دمحم ابو طالب63457 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(1)احمد شوق

اعمر حسام الدين عبدالمجيد سليمان63458 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(1)احمد شوق

اعمر حسن فتىح حسن63459 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93.5(1)احمد شوق

ن احمد عطية63460 اعمر حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

اعمر خالد احمد دمحم63461 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(1)احمد شوق

اعمر خالد صالح سالمه63462 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(1)احمد شوق

اعمر خليل احمد خليل احمد63463 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73.5(1)احمد شوق

اعمر رجب عبدالرحيم الشاذىلي63464 ق شيى ن شر  ع بني 
 
19(1)احمد شوق

اعمر سمي  نض دمحم دمحم63465 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

ن63466 ن احمد ابو العيني  اعمر طارق امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(1)احمد شوق

اعمر طارق عطا عبدالعزيز63467 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

اعمر طلعت احمد عطية63468 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(1)احمد شوق

 دمحم63469
 
اعمر عبدهللا عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
88.5(1)احمد شوق

اعمر عزالدين مرس دمحم مرس63470 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(1)احمد شوق

اعمر عزت عبدالقادر ابراهيم هالل63471 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(1)احمد شوق

اعمر عصام عني  دمحم63472 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

اعمر عصام دمحم المغاوري63473 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(1)احمد شوق

اعمر كريم سعد عبده محمود63474 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(1)احمد شوق

اعمر دمحم حسان عبدالغنن63475 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(1)احمد شوق

اعمر دمحم رجب دمحم63476 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70.5(1)احمد شوق

اعمر دمحم رمضان مصطفن63477 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(1)احمد شوق

اعمر دمحم سعد عبدالبارى63478 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(1)احمد شوق

اعمر دمحم عبدالحميد السيد احمد63479 ق شيى ن شر  ع بني 
 
131.5(1)احمد شوق

اعمر دمحم دمحم عبدالقادر السيد63480 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(1)احمد شوق

اعمر دمحم دمحم كامل الباشا63481 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133(1)احمد شوق

ى63482 اعمر دمحم دمحم محمود الحضن ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(1)احمد شوق

امنقطع- بسيطه - عمر مسعد فهىم زينهم 63483 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70(1)احمد شوق

اعمر ناجح حامد يوسف63484 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(1)احمد شوق

اعمر هدايا البكرى البكرى63485 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128.5(1)احمد شوق

اعمرو احمد ابراهيم دمحم ابراهيم63486 ق شيى ن شر  ع بني 
 
2(1)احمد شوق

ف عوض خليفه63487 اعمرو اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

اعمرو تهاىمي عني  عبدهللا63488 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(1)احمد شوق

اعمرو خالد كرم عبدالحكيم63489 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

اعمرو خالد دمحم السيد عبدالمنعم63490 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

اعمرو خالد دمحم مرس63491 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11(1)احمد شوق

اعمرو خليل احمد خليل احمد63492 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33.5(1)احمد شوق

اعمرو عبدالنارص عبدالعزيز عبدالنارص63493 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(1)احمد شوق

اعمرو عالء عرفه عبدالعزيز دمحم63494 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(1)احمد شوق

اعمرو عماد صادق محمود63495 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

ن63496 اعمرو هاشم احمد هاشم حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
50.5(1)احمد شوق



اعوض عبدالعظيم عوض63497 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(1)احمد شوق

اعيد بهاء الدين عيد عاشور63498 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(1)احمد شوق

اعيد عبدالننى عيد زيان خليفة63499 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(1)احمد شوق

اغريب عطية غريب عطية عالم63500 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(1)احمد شوق

افؤاد رمضان فؤاد محمود63501 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(1)احمد شوق

افادى سمي  ثابت بسخرون63502 ق شيى ن شر  ع بني 
 
36.5(1)احمد شوق

افادى مكرم لمع رزق63503 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

افادى ميالد عزت فوزى رزق هللا63504 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

افارس احمد خالد نض63505 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41.5(1)احمد شوق

ن63506 افارس احمد عبدالعاىط خليل حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(1)احمد شوق

ى دمحم ابراهيم63507 افارس النمي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
61.5(1)احمد شوق

افارس دمحم رشاد الجزار63508 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(1)احمد شوق

افارس دمحم رمضان ابو الوفا طلب63509 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(1)احمد شوق

افارس دمحم عبدالننى مصطفن مصطفن63510 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48(1)احمد شوق

افارس دمحم فارس دمحم السيد63511 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

افاروق حازم فاروق محمود63512 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(1)احمد شوق

افتىح احمد فتىح عل63513 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(1)احمد شوق

افتىح مرزوق فتىح سعد احمد63514 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(1)احمد شوق

افريد محمود فريد دمحم احمد63515 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40.5(1)احمد شوق

افهد بهاء عجىم احمد63516 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28.5(1)احمد شوق

اكامل مصطفن دمحم لطفن63517 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24.5(1)احمد شوق

ن عبدالفتاح63518 اكريم احمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(1)احمد شوق

اكريم احمد محمود السيد63519 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(1)احمد شوق

اكريم ايهاب محمود فهيم مرس63520 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

اكريم خالد جمال محمود طاحون63521 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

اكريم خالد سليمان عواد63522 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81(1)احمد شوق

اكريم سمي  محمود سليم63523 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37.5(1)احمد شوق

اكريم صابر حسنن عبدالعظيم63524 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35(1)احمد شوق

اكريم عبدالحليم محن  الطنطاوى سيد احمد63525 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

اكريم عبدالعاىط عبدالوهاب عبدالعاىط سيد احمد63526 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(1)احمد شوق

اكريم عمر سيد احمد63527 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126(1)احمد شوق

 الصغي  احمد هاشم63528
اكريم لحطن ق شيى ن شر  ع بني 

 
71.5(1)احمد شوق

 يونس رمضان63529
 
اكريم دمحم ابراهيم الدسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
131.5(1)احمد شوق

اكريم دمحم السيد دمحم63530 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

اكريم دمحم حسن مرس63531 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(1)احمد شوق

 سمي  كامل63532
اكريم مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
84.5(1)احمد شوق

اكريم وليد المصلىح مرزوق63533 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(1)احمد شوق

اكريم ياش عبدالعزيز ابراهيم احمد63534 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(1)احمد شوق

اكريم يشى احمد حسن عبدالواحد63535 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

اكريم يوسف رمضان يوسف63536 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54.5(1)احمد شوق

لس ابراهيم كامل مسعد سدراك63537 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

لس ايهاب نصيف جرجس63538 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(1)احمد شوق

لس جرجس عطيه ابراهيم63539 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

لس جميل خلف نصيف63540 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

لس نادى فتىح الياس خليل63541 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

اماريو لطيف صاروفيم جندى منصور63542 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

63543
 
امازن احمد عبدالفتاح عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
120(1)احمد شوق

امازن رافت عبدالقادر عبدالوهاب63544 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(1)احمد شوق

امازن سامح حنفن محمود63545 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29.5(1)احمد شوق

امازن عمرو عبدالعظيم السيد جاد63546 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(1)احمد شوق



امازن دمحم منشاوى السيد فرج63547 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(1)احمد شوق

امازن مسعد السيد عبدالحميد63548 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

امازن مصطفن فتىح عبدالعال63549 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83.5(1)احمد شوق

امالك سامح سيد السيد غنيم63550 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

امايكل رفيق اميل الفونس63551 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(1)احمد شوق

امجدى غريب محمود حسن احمد63552 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(1)احمد شوق

 عثمان دمحم63553
ن
امجدى مدحت قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
82.5(1)احمد شوق

ادمحم ابراهيم فتىحي ابراهيم63554 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(1)احمد شوق

ادمحم ابراهيم لطفن السيد63555 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103.5(1)احمد شوق

ن63556 ادمحم ابوالمجد سعد عوض هللا حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(1)احمد شوق

ادمحم ابوبكر دمحم عبدالعزيز63557 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66(1)احمد شوق

ادمحم احمد السيد متوىلي63558 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81.5(1)احمد شوق

ن بركات63559 ادمحم احمد امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
89(1)احمد شوق

ادمحم احمد جمال انور63560 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(1)احمد شوق

ادمحم احمد رمضان عل63561 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(1)احمد شوق

ادمحم احمد سمي  احمد63562 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(1)احمد شوق

ادمحم احمد شعبان احمد يوسف63563 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(1)احمد شوق

63564
ن
ادمحم احمد عبدالحميد احمد كيالن ق شيى ن شر  ع بني 

 
94.5(1)احمد شوق

ادمحم احمد عطية عطية63565 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127(1)احمد شوق

ادمحم احمد عل دمحم عل63566 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(1)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم احمد63567 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم احمد الجمل63568 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(1)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم عل دمحم63569 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(1)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم هالل نايل63570 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(1)احمد شوق

ادمحم احمد مني  دمحم63571 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(1)احمد شوق

ادمحم اسامة دمحم رضا احمد محمود63572 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(1)احمد شوق

ف ابراهيم دمحم ابراهيم63573 ادمحم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
40(1)احمد شوق

ن63574 ف عبدالرسول حسني  ادمحم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(1)احمد شوق

ف عوض صديق دمحم63575 ادمحم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(1)احمد شوق

ادمحم اكراىم عبدهللا دمحم فرج63576 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39.5(1)احمد شوق

ادمحم الحسينن دمحم احمد63577 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71.5(1)احمد شوق

ابسيطه- دمحم السيد ابراهيم دمحم 63578 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(1)احمد شوق

ادمحم السيد السيد احمد63579 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(1)احمد شوق

ادمحم السيد عزت عباس دمحم63580 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(1)احمد شوق

ادمحم السيد فتىح محمود حسن63581 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(1)احمد شوق

ادمحم السيد متوىل السيد الطلياوى63582 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

ادمحم امجد محمود عبدهللا63583 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(1)احمد شوق

ن63584 ن حسي  ن عل امي  ادمحم امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(1)احمد شوق

ادمحم انور دمحم قطب63585 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(1)احمد شوق

ادمحم ايمن احمد اسماعيل مصطفن63586 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32(1)احمد شوق

ادمحم ايمن سالمة حسن63587 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(1)احمد شوق

ادمحم ايمن عيد عواد63588 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(1)احمد شوق

ادمحم ايمن كمال حامد63589 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(1)احمد شوق

ادمحم ايهاب عواد برع63590 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88.5(1)احمد شوق

ادمحم بيوىم ابراهيم سيد63591 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(1)احمد شوق

ا دمحم  فتىحي عبدالسميع دمحم تامر 63592 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32.5(1)احمد شوق

ادمحم تامر سيد بيوىم63593 ق شيى ن شر  ع بني 
 
43.5(1)احمد شوق

ادمحم جمال احمد محمود السيد63594 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

ادمحم جمال رمضان شحات63595 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(1)احمد شوق

ادمحم جمال دمحم عبدالواحد63596 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(1)احمد شوق



ادمحم جمعة سيد عواد63597 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23.5(1)احمد شوق

ادمحم جميل احمد سنمان63598 ق شيى ن شر  ع بني 
 
8(1)احمد شوق

ادمحم حامد عبدالفتاح عبداللطيف63599 ق شيى ن شر  ع بني 
 
6(1)احمد شوق

ادمحم حسام ساعد مسعد63600 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53.5(1)احمد شوق

ادمحم حسن حامد رياض عل63601 ق شيى ن شر  ع بني 
 
7.5(1)احمد شوق

ادمحم حسن سيد حسن63602 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(1)احمد شوق

ادمحم حسن عبدالفتاح عبدالسالم عبدالقادر63603 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ادمحم حسن عل عل63604 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90(1)احمد شوق

ن عامر عبدالظاهر خليل63605 ادمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(1)احمد شوق

ن فكرى عبدالعزيز السيد63606 ادمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
83.5(1)احمد شوق

ادمحم حماده رجب عبدالعظيم حنفن63607 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(1)احمد شوق

ن حسن63608 ادمحم حماده صالح حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
8(1)احمد شوق

ادمحم حماده عبدالتواب محمود63609 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(1)احمد شوق

ادمحم حماده عبدالفتاح ابو الغيط السيد63610 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(1)احمد شوق

ادمحم حنفن عبدالواحد محمود63611 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40(1)احمد شوق

ادمحم خالد السيد عبدالمنعم63612 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54.5(1)احمد شوق

ادمحم خالد النادي فرج63613 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(1)احمد شوق

ادمحم خالد سيد قطب جاد63614 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(1)احمد شوق

ادمحم خالد عبدالباسط دمحم63615 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16.5(1)احمد شوق

ن63616 ن عل حسي  ادمحم ربيع حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(1)احمد شوق

ادمحم رجب احمد احمد عل63617 ق شيى ن شر  ع بني 
 
4(1)احمد شوق

ادمحم رجب شعبان فؤاد يوسف63618 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47(1)احمد شوق

ادمحم رضا جوده عبدالهادى63619 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(1)احمد شوق

ى يحن63620 ادمحم رمضان دمحم صيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
16.5(1)احمد شوق

ادمحم رمضان يس دمحم عبدهللا63621 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(1)احمد شوق

ادمحم سامح سالم الباز63622 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(1)احمد شوق

ادمحم سعد دمحم التهاىم63623 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70.5(1)احمد شوق

ادمحم سعيد حسن عل63624 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

ادمحم سعيد شعبان دمحم المليىحى63625 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

ادمحم سعيد عزت جاب هللا63626 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16(1)احمد شوق

ادمحم سعيد عوض عبدالقادر63627 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23.5(1)احمد شوق

ادمحم سالمة علي شاذىلي63628 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(1)احمد شوق

ادمحم سيد سالم سالم دمحم63629 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

ادمحم سيد عبدالحميد بيوىم63630 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(1)احمد شوق

ادمحم سيد دمحم ابراهيم دمحم63631 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(1)احمد شوق

ف63632 يف دمحم فخر الدين شر ادمحم شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
32(1)احمد شوق

يف دمحم مختار63633 ادمحم شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(1)احمد شوق

ادمحم صبىح هارون متوىل63634 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(1)احمد شوق

ادمحم صقر رشاد صقر63635 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

ادمحم صالح عبداللطيف اسماعيل63636 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118(1)احمد شوق

يف عبدالننى63637
ادمحم صالح محمود شر ق شيى ن شر  ع بني 

 
124.5(1)احمد شوق

ادمحم طارق رفاع موس63638 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(1)احمد شوق

ادمحم طارق عبدالننى دمحم63639 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(1)احمد شوق

ادمحم طاهر دمحم سباع63640 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(1)احمد شوق

ادمحم طه فاروق كامل احمد63641 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ي سعد63642
 
ادمحم عادل شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
132(1)احمد شوق

ادمحم عادل صبىح كامل63643 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(1)احمد شوق

ادمحم عادل فواز شحاته بخيت63644 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(1)احمد شوق

ادمحم عاطف صبىح عض63645 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(1)احمد شوق

ادمحم عاطف عبداللطيف عبدالرسول63646 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(1)احمد شوق



ادمحم عاطف دمحم حافظ الجمل63647 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40.5(1)احمد شوق

ادمحم عبدالحميد عبدالحكيم عبدالحميد63648 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(1)احمد شوق

ادمحم عبدالسالم كمال عل63649 ق شيى ن شر  ع بني 
 
10.5(1)احمد شوق

ادمحم عبدالعال ابراهيم عبدالعال دمحم63650 ق شيى ن شر  ع بني 
 
10(1)احمد شوق

ادمحم عبدالعليم عل عبدالعليم عل63651 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(1)احمد شوق

ة63652 ادمحم عبدالغنن احمد عبدالغنن ابو خضن ق شيى ن شر  ع بني 
 
14(1)احمد شوق

ادمحم عبدالغنن ماهر عبدالغنن63653 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39(1)احمد شوق

ادمحم عبداللطيف طلعت عبداللطيف63654 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

ادمحم عبدهللا شعبان عل ابو زيد63655 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(1)احمد شوق

ادمحم عبدالوهاب دمحم عطيه عبدالوهاب63656 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(1)احمد شوق

ادمحم عثمان سيد عثمان عبدالحليم63657 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(1)احمد شوق

ادمحم عل عبدهللا دمحم63658 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(1)احمد شوق

ادمحم عل محمود عباس63659 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

ادمحم عماد حمدى احمد63660 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(1)احمد شوق

ادمحم عماد شعبان ابو عفيفن عفيفن63661 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(1)احمد شوق

ادمحم عماد دمحم سيد احمد63662 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75.5(1)احمد شوق

ادمحم عمرو راغب دمحم63663 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93.5(1)احمد شوق

ادمحم عمرو عبدالوهاب حافظ63664 ق شيى ن شر  ع بني 
 
135(1)احمد شوق

ادمحم عويس شحان عويس63665 ق شيى ن شر  ع بني 
 
43(1)احمد شوق

ادمحم فاروق دمحم محمود63666 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(1)احمد شوق

ادمحم فتىح عل جوده63667 ق شيى ن شر  ع بني 
 
131(1)احمد شوق

ادمحم فيصل راضن السيد63668 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(1)احمد شوق

ادمحم قمرالدولة دمحم قمرالدولة دمحم63669 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ادمحم قناوى دمحم دمحم قناوى63670 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(1)احمد شوق

ادمحم كرم عبدالعزيز درويش مصطفن63671 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(1)احمد شوق

ادمحم كمال دمحم محمود63672 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ادمحم ماجد حسن عبدالمقصود فودة63673 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(1)احمد شوق

ادمحم ماهر البندارى دمحم63674 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(1)احمد شوق

ادمحم مجدى فتىح مكايد63675 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

ادمحم محروس دمحم دمحم عبدالواحد63676 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81.5(1)احمد شوق

ن 63677 ابسيطه- دمحم دمحم رمضان حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(1)احمد شوق

ادمحم محمود السيد دمحم63678 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71.5(1)احمد شوق

ادمحم محمود رجب خليل مصطفن63679 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(1)احمد شوق

ادمحم محمود عبدالرحمن عشان63680 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(1)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم السيد احمد63681 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ابسيطه- دمحم محمود دمحم عل 63682 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62(1)احمد شوق

ادمحم مدحت ابراهيم سليم عبدالظاهر63683 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

ادمحم مسعد دمحم عبدالمعز63684 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26.5(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن ابراهيم سعد63685 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن ابراهيم دمحم ابويونس63686 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن احمد دمحم63687 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50.5(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن احمد يونس63688 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن السيد عبدالوهاب حسن63689 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(1)احمد شوق

ادمحم مصطفن خليل هاشم63690 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126(1)احمد شوق

 احمد63691
ن
ادمحم مصطفن قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
71(1)احمد شوق

ن ابو شقي 63692 ادمحم مهنن عبدالعزيز حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(1)احمد شوق

ادمحم نبيل ابراهيم عبدالوهاب63693 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ف63694  ابراهيم شر
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
113(1)احمد شوق

ن63695  حلىم حسي 
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
72(1)احمد شوق

ي دمحم زعيمة63696
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
59.5(1)احمد شوق



ي دمحم نور63697
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
113(1)احمد شوق

ادمحم وائل دمحم ابراهيم سيد63698 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(1)احمد شوق

 راجح63699
ن
ادمحم وحيد قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
123.5(1)احمد شوق

ادمحم وليد عبدالعظيم اسماعيل63700 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

ادمحم وليد دمحم بسكالس63701 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

ادمحم وليد دمحم عبدالعزيز63702 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(1)احمد شوق

ادمحم ياش حمدى دمحم عبدهللا63703 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

ادمحم ياش عبدالسالم مصطفن63704 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108(1)احمد شوق

ن63705 ادمحم ياش عبدالوهاب حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
47(1)احمد شوق

ادمحم ياش دمحم عفيفن احمد63706 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(1)احمد شوق

ادمحم ياش دمحم يونس63707 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16.5(1)احمد شوق

ادمحم يوسف عبدالوهاب عبدالوهاب63708 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(1)احمد شوق

ادمحم يونس زكريا مامون63709 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(1)احمد شوق

امحمود ابراهيم السيد رجب63710 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(1)احمد شوق

امحمود ابراهيم فتىح عبدالمنعم63711 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(1)احمد شوق

امحمود احمد شعبان احمد63712 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(1)احمد شوق

امحمود احمد طلعت محمود63713 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

امحمود احمد عبدالقادر عبدالوهاب63714 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(1)احمد شوق

ي63715
امحمود احمد دمحم عفيفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
74(1)احمد شوق

امحمود تامر دمحم رضا63716 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(1)احمد شوق

ن دمحم محمود63717 امحمود حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(1)احمد شوق

امحمود حمدى احمد احمد63718 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54.5(1)احمد شوق

امحمود خالد جالل احمد63719 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(1)احمد شوق

امحمود رضا دمحم متوىل63720 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(1)احمد شوق

امحمود سيد نمر احمد صالح63721 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(1)احمد شوق

امحمود عدنان دمحم قطب عثمان63722 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

امحمود عل محمود عباس عبدالعظيم63723 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(1)احمد شوق

امحمود علي دمحم يشي63724 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

امحمود علي محمود عبدالرحمن63725 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40.5(1)احمد شوق

امحمود دمحم احمد السيد63726 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(1)احمد شوق

امحمود دمحم جمعه محمود دمحم63727 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75.5(1)احمد شوق

ن عبدالسالم63728 امحمود دمحم حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(1)احمد شوق

امحمود دمحم رشاد حسن63729 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(1)احمد شوق

امحمود دمحم سعيد عل63730 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96(1)احمد شوق

امحمود دمحم عبدالمنعم بيوىم عفيفن63731 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(1)احمد شوق

امحمود دمحم فتىحي ربيع63732 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ي علي احمد احمد63733 امحمود ناجى ق شيى ن شر  ع بني 
 
64(1)احمد شوق

ن مرس مرس63734 امحمود نارص حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(1)احمد شوق

امحمود نور محمود عل63735 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(1)احمد شوق

امحمود وائل دمحم ابراهيم سيد63736 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

امحمود وجيه عبدالعزيز دمحم63737 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(1)احمد شوق

امحمود ياش رافت ابراهيم63738 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(1)احمد شوق

امحمود ياش رشاد كامل ابراهيم63739 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(1)احمد شوق

امروان احمد سليمان عواد63740 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(1)احمد شوق

ابسيطه- مروان احمد فاروق محمود 63741 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(1)احمد شوق

امروان ايمن السيد عبدالخالق الجندي63742 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

امروان تامر غريب شاكرمىح63743 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(1)احمد شوق

امروان حسام احمد دمحم عبدالفتاح63744 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

ن اسماعيل63745 امروان عبدهللا عبدالاله سفي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(1)احمد شوق

امروان عرفه ابراهيم عرفه النويه63746 ق شيى ن شر  ع بني 
 
18.5(1)احمد شوق



امروان عل عبده عاشور63747 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(1)احمد شوق

امروان عمر الشحات عبده63748 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70(1)احمد شوق

63749
ن
امروان دمحم السيد عبدالسالم شلقان ق شيى ن شر  ع بني 

 
56(1)احمد شوق

امروان دمحم سعيد عل63750 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(1)احمد شوق

امروان دمحم سيد احمد63751 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(1)احمد شوق

امروان دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن63752 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(1)احمد شوق

امروان دمحم عبداللطيف ابراهيم63753 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132.5(1)احمد شوق

امصطفن احمد ابراهيم سعد63754 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71.5(1)احمد شوق

امصطفن احمد ابو الفتوح راشد63755 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

امصطفن احمد صقر ابو المعاىط63756 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(1)احمد شوق

 انور سمي  دمحم63757
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
9(1)احمد شوق

 ايمن عبداليى عباس63758
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
31(1)احمد شوق

امصطفن ايهاب عبدهللا الشافع63759 ق شيى ن شر  ع بني 
 
20(1)احمد شوق

امصطفن بدوى صابر دمحم63760 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(1)احمد شوق

 حرنى عبدالعال عمران عبدالعال63761
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
16.5(1)احمد شوق

ي دمحم63762
امصطفن حسام الدين مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
62.5(1)احمد شوق

ن63763 ن عطا هللا حسي   حسي 
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
25(1)احمد شوق

امصطفن رمضان مصطفن رمضان63764 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(1)احمد شوق

امصطفن سالمة مصطفن دمحم الديب63765 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(1)احمد شوق

امصطفن سيد جمعة رجب63766 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(1)احمد شوق

ابسيطه- مصطفن سيد محفوظ احمد 63767 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(1)احمد شوق

ي سيد احمد63768
ي مصطفن

 
امصطفن شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
0.5(1)احمد شوق

امصطفن عبدالجواد ابراهيم احمد63769 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(1)احمد شوق

امصطفن عبدالنارص هالل عبدالحميد63770 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

امصطفن مجدى محمود دمحم سليمان63771 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(1)احمد شوق

امصطفن دمحم جمال مدبوىل63772 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15(1)احمد شوق

امصطفن دمحم زكريا عل63773 ق شيى ن شر  ع بني 
 
6.5(1)احمد شوق

امصطفن دمحم مصطفن محمود63774 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(1)احمد شوق

ي ثابت63775
امصطفن دمحم مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
23(1)احمد شوق

ن دمحم63776  محمود امي 
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
38(1)احمد شوق

امصطفن محمود عبدالغنن دمحم عبدالعال63777 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12(1)احمد شوق

امصطفن وليد رمضان العيسوي63778 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(1)احمد شوق

امصطفن ياش سالمه عبده دمحم63779 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(1)احمد شوق

ن63780 ن عل حسي  امعاذ ايمن حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

امعاذ شعبان سيد صايم جاب هللا63781 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118(1)احمد شوق

امعاذ عمرو احمد مصطفن63782 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(1)احمد شوق

امعاويه احمد عبدالعزيز محمود السيد63783 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(1)احمد شوق

ن63784 ن دمحم صبىح حسي  امعي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(1)احمد شوق

امالك فوزى عبده شلنى سويحه63785 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(1)احمد شوق

اممدوح عادل عزيز اسكندر63786 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(1)احمد شوق

اممدوح دمحم دمحم بالل دمحم63787 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(1)احمد شوق

امنصور دمحم منصور عبدالعزيز63788 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(1)احمد شوق

ن عبدالفتاح63789 امهاب احمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(1)احمد شوق

امهاب دمحم السيد دمحم طلبه63790 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

امهند ابراهيم فتىح حسن63791 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(1)احمد شوق

امهند دمحم عباس حسن63792 ق شيى ن شر  ع بني 
 
6.5(1)احمد شوق

امؤمن احمد خميس عل عل63793 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(1)احمد شوق

امؤمن صابر احمد عبدالمقصود63794 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(1)احمد شوق

امؤمن دمحم احمد دمحم63795 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(1)احمد شوق

ن عواد63796 امؤمن دمحم امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(1)احمد شوق



اموندى متوىل دمحم عبدالعزيز63797 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70(1)احمد شوق

اميخائيل فؤاد رياض داود63798 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(1)احمد شوق

امينا جوزيف موريس بسيط ابو الخي 63799 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(1)احمد شوق

امينا فاروق عطيه جريس عطيه63800 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(1)احمد شوق

امينا مجدى سعيد عطاهلل63801 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21(1)احمد شوق

انبيل احمد نبيل دمحم63802 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37.5(1)احمد شوق

انبيل حسن دمحم فتىح63803 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58.5(1)احمد شوق

انبيل دمحم نبيل عل63804 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75.5(1)احمد شوق

انض عمرو نض عوض63805 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(1)احمد شوق

انعيم هشام سيد جاد دمحم63806 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(1)احمد شوق

انور عبدالعليم سيد عبدالحميد عقل63807 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85(1)احمد شوق

ن يوسف63808  حسي 
انور عبدالفضيل حنفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
78.5(1)احمد شوق

انور دمحم عبدالمنعم دمحم ابو السعود63809 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(1)احمد شوق

ابسيطه- نورالدين رضا محمود دمحم عبدالهادى 63810 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77(1)احمد شوق

انوير رضا نوير سيد63811 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(1)احمد شوق

 وليد عبد هللا عبد الحليم دمحم63812
ن
اهان ق شيى ن شر  ع بني 

 
92.5(1)احمد شوق

اهشام دمحم محمود درويش63813 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90.5(1)احمد شوق

اهيثم عبدالقوى صالح عبدالقوى63814 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(1)احمد شوق

اوائل نور حامد شلنى سليمان63815 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(1)احمد شوق

اوفدى سيد عبدالمعبود الدمرداش ابراهيم63816 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(1)احمد شوق

اوليد عبداللطيف عل هريدى قناوى63817 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(1)احمد شوق

اوليد مامون فهىم دمحم المضى63818 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23(1)احمد شوق

اوليد دمحم انور عبدالننى حموده63819 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(1)احمد شوق

63820
 
اوليد محمود عرفه دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
72(1)احمد شوق

اياش حسن محمود ابراهيم عطوه63821 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12.5(1)احمد شوق

ي عبداللطيف63822 ايحن  حازم يحن  ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(1)احمد شوق

ايحن  ساىم ابوشيع عبدالكريم63823 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125.5(1)احمد شوق

ايحن  دمحم السيد عل63824 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(1)احمد شوق

ايحن  دمحم محمود ابراهيم احمد63825 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51(1)احمد شوق

ايشى نبيل دمحم مدبوىل دمحم63826 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60.5(1)احمد شوق

ايىس شفيق وديع ارمانيوس63827 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(1)احمد شوق

 كمال عبدالمالك63828
ن
ايوساب رومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
104(1)احمد شوق

ايوسف ابراهيم دمحم عبدالحميد63829 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(1)احمد شوق

ايوسف ابو بكر جابر العيسوى بدوى63830 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(1)احمد شوق

ابسيطه- يوسف احمد بيوىم عل 63831 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(1)احمد شوق

ايوسف احمد سعيد ابراهيم63832 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(1)احمد شوق

ايوسف احمد عبدالمعبود يوسف63833 ق شيى ن شر  ع بني 
 
19.5(1)احمد شوق

ايوسف احمد عثمان سعداوى63834 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(1)احمد شوق

ايوسف احمد فاروق محمود63835 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

ايوسف احمد دمحم صبىحي63836 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(1)احمد شوق

ف دمحم سيد63837 ايوسف اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(1)احمد شوق

ايوسف السيد سليمان السيد63838 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103.5(1)احمد شوق

ايوسف ايمن سيد عبدالجواد63839 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

ايوسف ايمن يوسف مرس سيف النض63840 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(1)احمد شوق

ايوسف بدر دمحم احمد63841 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63.5(1)احمد شوق

ايوسف تامر دمحم علي63842 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80.5(1)احمد شوق

ايوسف جمال الدين عاشور عباس63843 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77(1)احمد شوق

ايوسف حاتم عبدالفتاح بدوى63844 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56.5(1)احمد شوق

ايوسف حسن عبدالرازق حسن حجاب63845 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(1)احمد شوق

ايوسف حسن يوسف فهيم63846 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11(1)احمد شوق



ايوسف حسنن مهنن عبدة63847 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(1)احمد شوق

ايوسف حماده رمضان ابراهيم عبدالقادر63848 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33(1)احمد شوق

ايوسف حمدى جمعة سلطان63849 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62(1)احمد شوق

ايوسف حمدى عبدالفتاح حسن63850 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51(1)احمد شوق

ايوسف حمدي محمود عواد خميس63851 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(1)احمد شوق

ايوسف خالد اسماعيل عبدالرحمن شحاتة63852 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(1)احمد شوق

ايوسف خالد عبدهللا معوض63853 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

ايوسف خالد محمود سالم63854 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(1)احمد شوق

ايوسف رجب سيد احمد63855 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(1)احمد شوق

ايوسف رجب عبدالسالم سيد63856 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(1)احمد شوق

ايوسف رضا دمحم الطاهر دمحم63857 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(1)احمد شوق

ايوسف رمضان عبدالعال عطوه متوىل63858 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(1)احمد شوق

ايوسف رمضان عبداللة صالح63859 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118(1)احمد شوق

ايوسف رمضان كمال سيد63860 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(1)احمد شوق

ايوسف سامح حنفن دمحم عبدالواحد63861 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(1)احمد شوق

ايوسف سمي  مصطفن دمحم63862 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52.5(1)احمد شوق

ابسيطه- يوسف سيد خلف حسن 63863 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(1)احمد شوق

يف ابو زيد عبدالعظيم عامر63864 ايوسف شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(1)احمد شوق

ايوسف شعبان عاشور رمضان63865 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39.5(1)احمد شوق

ايوسف شعبان دمحم دمحم قناوى63866 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

ايوسف صابر نبيل عبدالوهاب63867 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(1)احمد شوق

ايوسف طة عبدالحليم بيوىم63868 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133(1)احمد شوق

ايوسف عادل انور سيد داود63869 ق شيى ن شر  ع بني 
 
5.5(1)احمد شوق

يف زكريا السباع63870 ايوسف عبدهللا شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

ايوسف عبدهللا محمود احمد63871 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130.5(1)احمد شوق

ايوسف عثمان احمد عثمان63872 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90.5(1)احمد شوق

ايوسف عصام جوده دمحمدمحم63873 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(1)احمد شوق

ايوسف عالء اسماعيل احمد عل63874 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(1)احمد شوق

ايوسف عالء حكمت احمد63875 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(1)احمد شوق

ايوسف عالء دمحم الغريب عطية63876 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(1)احمد شوق

ايوسف عل البيوىم عل سالم63877 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(1)احمد شوق

ايوسف عماد احمد دمحم سيد63878 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(1)احمد شوق

ايوسف عمر يوسف السيد محرز63879 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(1)احمد شوق

ايوسف عيد سيد رفاع63880 ق شيى ن شر  ع بني 
 
2(1)احمد شوق

ايوسف فتىح احمد الغريب63881 ق شيى ن شر  ع بني 
 
18.5(1)احمد شوق

ايوسف فرج هللا قناوى دمحم63882 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(1)احمد شوق

ايوسف ماجد فتىح عبدالمنعم ابراهيم63883 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16(1)احمد شوق

ايوسف مجدى شحاته انجل يوسف63884 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم احمد دمحم منصور63885 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(1)احمد شوق

ايوسف دمحم السيد عبدالقادر الرفاعي63886 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم جميل دمحم63887 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم خلف اللة بيوىم63888 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(1)احمد شوق

63889
ن
ايوسف دمحم رشاد دمحم بسيون ق شيى ن شر  ع بني 

 
74(1)احمد شوق

ايوسف دمحم سالم االمام63890 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم ساىم حجازى احمد63891 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم شحاته ماجد فرغل63892 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(1)احمد شوق

ايوسف دمحم عبده عل نايل63893 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(1)احمد شوق

ايوسف دمحم عوض خليفه63894 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(1)احمد شوق

ايوسف دمحم عيىس مصطفن محمود63895 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(1)احمد شوق

ن63896 ايوسف دمحم فوزى امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
93.5(1)احمد شوق



ايوسف دمحم محمود دمحم نعمه63897 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم مصطفن عطية عواد63898 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(1)احمد شوق

ايوسف دمحم مصطفن فرج63899 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15(1)احمد شوق

ايوسف دمحم مني  مصطفن دمحم63900 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(1)احمد شوق

ايوسف محمود السيد عل63901 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(1)احمد شوق

ايوسف محمود عبدالحميد احمد برسيم63902 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(1)احمد شوق

ايوسف مصطفن دمحم عبدالغفار الشايب63903 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(1)احمد شوق

ايوسف موس ممتاز وسيل عوض63904 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15.5(1)احمد شوق

ايوسف نارص خليفة دمحم63905 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133(1)احمد شوق

ابسيطه- يوسف نارص طرخان دمحم 63906 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(1)احمد شوق

ايوسف نصي  شكرى شندى63907 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(1)احمد شوق

ي دمحم حسن63908
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
120(1)احمد شوق

ي السيد63909
ايوسف هشام حسنن ق شيى ن شر  ع بني 

 
53(1)احمد شوق

ايوسف هشام دمحم مني 63910 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(1)احمد شوق

ايوسف وائل سالم شحاته63911 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(1)احمد شوق

ايوسف وجدي حمدي احمد63912 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(1)احمد شوق

ايوسف وجيه دمحم صالح موس63913 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(1)احمد شوق

ايوسف وليد سعيد مصطفن63914 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(1)احمد شوق

63915
ن
ايوسف ياش ربيع ابراهيم الحوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
9(1)احمد شوق

ايوسف ياش رياض دمحم63916 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103.5(1)احمد شوق

ايوسف ياش سيد عبدالفتاح63917 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26.5(1)احمد شوق

ايوسف ياش عبدالرحيم63918 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(1)احمد شوق

ايوسف ياش دمحم عزالدين63919 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(1)احمد شوق

ايوسف يشى سعيد دمحم63920 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(1)احمد شوق

اابانوب سامح شاكر شهاد63921 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(2)احمد شوق

ه63922 اابانوب عماد فارس جيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(2)احمد شوق

اابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم63923 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65.5(2)احمد شوق

اابراهيم احمد ابراهيم عبدالعزيز63924 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(2)احمد شوق

اابراهيم احمد عبدالهادى السيد63925 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(2)احمد شوق

ف عبدالفتاح عباس حسن63926 اابراهيم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(2)احمد شوق

اابراهيم الشحات عبدالعليم محمود63927 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

اابراهيم زينهم سيف النض دياب63928 ق شيى ن شر  ع بني 
 
13.5(2)احمد شوق

اابراهيم عبداللة ابراهيم محمود63929 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116(2)احمد شوق

اابراهيم غريب ابراهيم غريب63930 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

اابراهيم كرم ابراهيم حمدان عزوز63931 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96(2)احمد شوق

اابراهيم دمحم ابراهيم دياب63932 ق شيى ن شر  ع بني 
 
36.5(2)احمد شوق

اابراهيم محمود ابراهيم دمحم63933 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76(2)احمد شوق

اابراهيم محمود دمحم عبدالرحمن63934 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(2)احمد شوق

ن63935 اابراهيم مسعد ابراهيم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(2)احمد شوق

اابراهيم نض ابراهيم عبدالحليم الجمل63936 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(2)احمد شوق

اابراهيم وائل ابراهيم عبدالعزيز63937 ق شيى ن شر  ع بني 
 
1(2)احمد شوق

اابراهيم وائل ابراهيم دمحم63938 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85(2)احمد شوق

ااحمد ابراهيم عبدالسالم دمحم سليمان63939 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(2)احمد شوق

ااحمد اسامه دمحم طلبه خلف63940 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(2)احمد شوق

ااحمد ايمن فرج احمد63941 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90.5(2)احمد شوق

ااحمد جالل احمد احمد63942 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(2)احمد شوق

63943
ن
ااحمد جمال دمحم بسيون ق شيى ن شر  ع بني 

 
58(2)احمد شوق

ااحمد حسام رمضان عبدالهادى63944 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

ن اسماعيل منطاوى 63945 اسمع- احمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

ن63946 ن عبدالهادى حسي  ااحمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق



ن محمود احمد63947 ااحمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
43(2)احمد شوق

ااحمد حلىم خليفة هاشم63948 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51(2)احمد شوق

ي ابراهيم63949
 
ااحمد حماده احمد الدسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
95(2)احمد شوق

ااحمد حمدى دمحم دمحم النادى63950 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129(2)احمد شوق

ااحمد خالد فوزى صابر سمك63951 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(2)احمد شوق

ابسيطه- احمد خالد نور عبدالعزيز 63952 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(2)احمد شوق

ااحمد راجح عبدالستار عبدالموجود معوض63953 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76(2)احمد شوق

ااحمد رجب صبىح احمد63954 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

ااحمد سامح حماده اسماعيل63955 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40(2)احمد شوق

ااحمد سعيد ابراهيم عبدالكريم ابراهيم63956 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

ااحمد سعيد سيد عيد سليمان63957 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(2)احمد شوق

ااحمد سيد محبوب سيد63958 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(2)احمد شوق

ي63959
ن
ااحمد سيد دمحم عباس بسيون ق شيى ن شر  ع بني 

 
41(2)احمد شوق

ااحمد شحته فتىح دمحم63960 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(2)احمد شوق

ااحمد شعبان احمد ثابت63961 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(2)احمد شوق

63962 
 
 دمحم شوق

 
ابسيطه- احمد شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
63(2)احمد شوق

ااحمد صفوت رجب دمحم جمعه63963 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق

ااحمد طه عبدالحميد السيد الصادق63964 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

ااحمد طه كمال طه63965 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69(2)احمد شوق

ااحمد عادل ابراهيم السيد63966 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(2)احمد شوق

ااحمد عاطف احمد مسعد63967 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90(2)احمد شوق

ااحمد عثمان عل عثمان63968 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60.5(2)احمد شوق

ااحمد عصام عبدالفتاح عل63969 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

ااحمد عطيه عل دمحم63970 ق شيى ن شر  ع بني 
 
13(2)احمد شوق

ااحمد عالءالدين جمال شافع63971 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88.5(2)احمد شوق

ااحمد عماد رجب رزق63972 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21(2)احمد شوق

ااحمد عماد عبدالحليم عبدهللا عبدالمجيد63973 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

ااحمد عيد عبده سليم63974 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

ااحمد فتىح محمود شحات63975 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66(2)احمد شوق

ااحمد كمال سيد منصور63976 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78.5(2)احمد شوق

ااحمد ماهر صالح ابو المجد صابر63977 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد ابراهيم63978 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(2)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد عبدالرازق موس ترىك63979 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد دمحم احمد63980 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم احمد دمحم خميس63981 ق شيى ن شر  ع بني 
 
135(2)احمد شوق

ااحمد دمحم الرفاع دمحم63982 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(2)احمد شوق

ن63983 ااحمد دمحم السيد السيد جاهي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
130.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم السيد دمحم63984 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم بدر سيد ابو الليل63985 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(2)احمد شوق

ااحمد دمحم حسن سليمان غطاس63986 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

ااحمد دمحم سعيد عبدالسميع63987 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91.5(2)احمد شوق

63988
 
ااحمد دمحم سيد امام عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
116(2)احمد شوق

ااحمد دمحم عبدالعزيز عطوة63989 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

ااحمد دمحم عبدهللا بنهاوي عبدالرحمن63990 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم عبيد دمحم عبدالعال63991 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(2)احمد شوق

ااحمد دمحم عل منصور63992 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق

ااحمد دمحم دمحم عل طنطاوى63993 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60(2)احمد شوق

ااحمد دمحم محمود صابر63994 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(2)احمد شوق

ااحمد دمحم مصطفن السيد63995 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124(2)احمد شوق

ن دمحم63996 ااحمد محمود حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(2)احمد شوق



ااحمد محمود عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز63997 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

ااحمد محمود دمحم الفيوىم63998 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(2)احمد شوق

ااحمد محمود دمحم سيد63999 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(2)احمد شوق

ااحمد مصطفن فتىح محاسن دمحم64000 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

ااحمد مطيع احمد مطيع باشا64001 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(2)احمد شوق

ااحمد نبيل السعيد ابراهيم64002 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(2)احمد شوق

 عبدالمجيد عبدالعال64003
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
120(2)احمد شوق

ي عطيه ابراهيم عطيه64004
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
74.5(2)احمد شوق

ااحمد هيثم احمد السيد جابر64005 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62.5(2)احمد شوق

ااحمد وائل ربيع شعبان64006 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(2)احمد شوق

ااحمد ياش فتىح دمحم64007 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107.5(2)احمد شوق

ااحمد ياش دمحم مجاهد زعزع64008 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(2)احمد شوق

ااحمد ياش محمود عبدالحافظ64009 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23.5(2)احمد شوق

ن احمد محمود احمد64010 ااحمد ياسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
64.5(2)احمد شوق

اادهم ابراهيم كمال لبيب عوض هللا64011 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

اادهم احمد مختار حسن64012 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(2)احمد شوق

اادهم حفنن صبىح حفنن64013 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(2)احمد شوق

اادهم رمضان احمد سيد64014 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69(2)احمد شوق

اادهم عادل ابو شيع سليم عزازى64015 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

اادهم كمال عبدالمحسن بدوى64016 ق شيى ن شر  ع بني 
 
8.5(2)احمد شوق

ن صديق حسن64017 اادهم دمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
4.5(2)احمد شوق

اادهم دمحم رافت عبدالحليم64018 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93.5(2)احمد شوق

اادهم دمحم سيد احمد عبدالحليم سيد احمد64019 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(2)احمد شوق

ي عبدالحميد64020 اادهم محمود عبدالننى ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(2)احمد شوق

اادهم مدحت حسن حامدنمر64021 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(2)احمد شوق

 مهنن عبدالغفار سيد64022
ن
اادهم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
86.5(2)احمد شوق

اادهم هيثم دمحم عبدالحميد64023 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104(2)احمد شوق

اادهم وليد عبدالدايم دمحم64024 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(2)احمد شوق

 احمد64025
 
ااسامه حمادة دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
117(2)احمد شوق

ي64026
ن
ااسامه سيد عبدالمعطي السيد الزرقان ق شيى ن شر  ع بني 

 
107(2)احمد شوق

ااسامه دمحم السيد دمحم عبدالصمد64027 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(2)احمد شوق

ااسامه دمحم عبدالقادر دمحم احمد64028 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125.5(2)احمد شوق

ة64029 ااستيفن سعيد سعد جيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
128.5(2)احمد شوق

ااسالم امي  اسماعيل عبدهللا64030 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

ن64031 ااسالم رمضان احمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(2)احمد شوق

ااسالم رمضان عطاهللا عبدالكريم64032 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

ااسالم عبدالوهاب دمحم جودة64033 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(2)احمد شوق

ااسالم كريم فؤاد رمضان سيد احمد64034 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(2)احمد شوق

ااسالم ماهر احمد دمحم64035 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(2)احمد شوق

ااسالم دمحم عبدالفتاح دمحم شكر64036 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق

وك عبدالسميع64037 ااسالم دمحم ميى ق شيى ن شر  ع بني 
 
69(2)احمد شوق

ابسيطه- اسالم يىح احمد دمحم 64038 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85(2)احمد شوق

ااسماعيل دمحم عبدهللا اسماعيل عطيه64039 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(2)احمد شوق

ف طارق رمضان حامد64040 ااشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
20(2)احمد شوق

ااكرم عمرو سمي  دمحم دمحم64041 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(2)احمد شوق

اء دمحم السيد خي  الدين عبدالحميد64042 االيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

االسيد ايمن السيد دمحم الديب64043 ق شيى ن شر  ع بني 
 
135(2)احمد شوق

ي64044
االسيد دمحم السيد العوضن ق شيى ن شر  ع بني 

 
129(2)احمد شوق

االسيد ياش محمود فرج64045 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(2)احمد شوق

اامي  سمي  ابراهيم دمحم64046 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(2)احمد شوق



ن مصطفن طه64047 ن دمحم امي  اامي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(2)احمد شوق

ن عواد64048 ن محمود امي  اامي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

ي عيد عطوه الشحات64049 اانس عبدالننى ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(2)احمد شوق

اانس دمحم عبدالحميد دمحم64050 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(2)احمد شوق

اانس هشام جالل احمد64051 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

اايمن دمحم المتوىلي ابراهيم الطنطاوي64052 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75(2)احمد شوق

اايهاب دمحم ابو الفتح حسن دمحم64053 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65(2)احمد شوق

اباسم احمد دمحم احمد64054 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(2)احمد شوق

اباسم عصام سعيد عبدالعال64055 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

اباسم محمود فتوح سليمان64056 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

64057
 
ابافل جان نبيل شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
71(2)احمد شوق

ابرسوم مني  عبده عطية64058 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(2)احمد شوق

ابالل خالد حامد الغريب64059 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(2)احمد شوق

ابالل دمحم شعبان دمحم64060 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28.5(2)احمد شوق

ابالل هشام فتوح يوسف64061 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(2)احمد شوق

ابوال عماد عازر انطوان64062 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(2)احمد شوق

ابيي  عادل عدىل متهنن64063 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(2)احمد شوق

ن64064 ابيشوى حرنى دانيال حني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
20(2)احمد شوق

ابيشوى عاطف مسعد ناشد64065 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(2)احمد شوق

يل عبدالرحيم64066 يل ساىم جيى اجيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
43.5(2)احمد شوق

ى نبيل شحاتة64067 اجرجس خي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
18(2)احمد شوق

ى مينا64068 اجرجس محروس هين ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

اجالل الدين محمود جالل دمحم الشنشورى64069 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

اجورج ناجى عياد ميخائيل64070 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(2)احمد شوق

احاتم عماد حمدى ابراهيم64071 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29.5(2)احمد شوق

احازم امام سيد جمعه جمعه64072 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(2)احمد شوق

وك64073 احسام احمد دمحم سيد ميى ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(2)احمد شوق

احسام الدين عيد دمحم احمد عبدالسالم64074 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(2)احمد شوق

احسام سيد كمال مصباح احمد64075 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(2)احمد شوق

ابسيطه- حسام عمرو عبدالمنعم السيد عبداللطيف 64076 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(2)احمد شوق

احسن ابراهيم حسن دمحم64077 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

احسن اسماعيل مخيمر عبدالعزيز64078 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(2)احمد شوق

احسن اكراىم عبدهللا حسن بصل64079 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(2)احمد شوق

يف حسن هلباوى64080 احسن شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(2)احمد شوق

احسن دمحم حسن عواد دمحم64081 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(2)احمد شوق

احسن دمحم حسن دمحم64082 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62.5(2)احمد شوق

احسن ياش حسن حسن ابراهيم64083 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

ف حسنن سيد عبدالعال64084 احسنن اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(2)احمد شوق

ن احمد حسن احمد حسن64085 احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(2)احمد شوق

ن نض الدين64086 ن تامر حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(2)احمد شوق

ن رضا الحسينن صالح دمحم64087 احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
18(2)احمد شوق

ن سليم64088 ن رفعت حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
42.5(2)احمد شوق

ن عبدالرحمن دمحمى عل بصيله64089 احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

ن سيد دمحم64090 ن عصام حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
19.5(2)احمد شوق

 احمد علي64091
ن ن دمحم حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
93.5(2)احمد شوق

ن هاشم عبدالقادر64092 ن دمحم حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق

ن دمحم64093 ن محمود حسي  احسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
73(2)احمد شوق

ن زيان ابو الحمد64094  حسي 
ن
ن هان احسي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
18(2)احمد شوق

احماده عمرو حماده احمد64095 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81(2)احمد شوق

ن رفعت64096 احمدى مختار حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
75.5(2)احمد شوق



اخالد احمد حلىم دمحم64097 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(2)احمد شوق

ن64098 اخالد ربيع طه يسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
33(2)احمد شوق

اخالد رضا سالم محمود64099 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(2)احمد شوق

اخالد ساىمي فؤاد عبدالعظيم سعد64100 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(2)احمد شوق

اخالد وليد جمال فؤاد64101 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38.5(2)احمد شوق

اخالد يىح زىك محمود دمحم64102 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق

ارايان خالد دمحم سعيد64103 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(2)احمد شوق

ارجب مصطفن كامل حميده خليفه64104 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(2)احمد شوق

ارضا دمحم الهادى دمحم64105 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12.5(2)احمد شوق

ارضا دمحم سالم عل64106 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49(2)احمد شوق

ارضا وليد رضا يوسف64107 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

ف عباس ابراهيم64108 ارفعت اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
64(2)احمد شوق

ارمضان نارص رمضان زىك64109 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27.5(2)احمد شوق

اروبيل وجيه روبيل جاد64110 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(2)احمد شوق

يال متهنن64111  صبىح غيى
ن
ارون ق شيى ن شر  ع بني 

 
78(2)احمد شوق

ارياض راىم رياض عبدالننى محمود64112 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116(2)احمد شوق

 احمد رياض احمد64113
ن
ارياض هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
56.5(2)احمد شوق

ازكريا عمرو دمحم زكريا السيد64114 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55(2)احمد شوق

ازكريا نعيم زكريا توفيق حنا64115 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(2)احمد شوق

ازياد احمد شبل ابو المعاىطي64116 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(2)احمد شوق

ازياد احمد فرج خلف هللا64117 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(2)احمد شوق

ازياد احمد يىحي دمحم64118 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(2)احمد شوق

ازياد اسامه المحمدى حامد64119 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(2)احمد شوق

ازياد اسامه عبدالبديع دمحم64120 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(2)احمد شوق

ازياد اسامه عيد حسن64121 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

ازياد اسامه دمحم قاسم حسن64122 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129.5(2)احمد شوق

ف دمحم عبدالمقصود64123 ازياد اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
116(2)احمد شوق

ازياد جمال صالح الشحات64124 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23(2)احمد شوق

ن64125 ازياد حسن عبدالدايم حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
45.5(2)احمد شوق

ازياد حمدى عبدالمحسن السيد متوىل64126 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(2)احمد شوق

 عبدالهادى64127
 
ازياد رضا شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
95.5(2)احمد شوق

ازياد رمضان طلعت عل64128 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

ازياد رمضان دمحم يىح عبدالعزيز64129 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38.5(2)احمد شوق

ازياد سيد طلعت دمحم64130 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(2)احمد شوق

ازياد شكرى صادق عباس64131 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48(2)احمد شوق

ازياد عبدالمجيد عبدالمرضن الجندى64132 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(2)احمد شوق

ازياد عرفه عبدالعاىط عرفه64133 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(2)احمد شوق

ازياد عماد الدين دمحم متوىل64134 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(2)احمد شوق

ازياد دمحم السعيد عبدالكريم64135 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

ازياد دمحم السيد حسن64136 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(2)احمد شوق

ازياد دمحم السيد عبدالسالم64137 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

ازياد دمحم سعدالدين عبدالحميد64138 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

ازياد دمحم عبدالحليم عل64139 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(2)احمد شوق

ازياد دمحم عبدالرحمن ابراهيم64140 ق شيى ن شر  ع بني 
 
134.5(2)احمد شوق

ازياد دمحم عبدالمعطي زين ابراهيم64141 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108(2)احمد شوق

ازياد محمود زكريا عبدالمطلب64142 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(2)احمد شوق

 عل دمحم شلنى64143
ن
ازياد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
75(2)احمد شوق

 محمود نض64144
ن
ازياد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
106.5(2)احمد شوق

ازياد وليد مكاوى عبدالرحمن64145 ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(2)احمد شوق

64146
 
ازياد ياش عادل دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
50.5(2)احمد شوق



اساجد وليد ابراسر بيوىم السيد64147 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(2)احمد شوق

اسامح سعيد السيد السيد64148 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(2)احمد شوق

اساىم احمد ساىم دمحم64149 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123(2)احمد شوق

اساىم يوسف ساىم رجب64150 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(2)احمد شوق

اسعد تامر سعد عواد البدروي64151 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58.5(2)احمد شوق

اسعد صابر سعد احمد64152 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(2)احمد شوق

ن سعيد احمد اسماعيل64153 اسعيد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(2)احمد شوق

اسعيد سيد سعيد سالم64154 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(2)احمد شوق

يف السعيد عبدهللا ابراهيم64155 اسعيد شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(2)احمد شوق

ابسيطه- سعيد عيد سعيد دمحم دانيال 64156 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65.5(2)احمد شوق

اسعيد دمحم عبدالننى قطب64157 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53.5(2)احمد شوق

 سعيد محمود64158
ن
اسعيد هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
70.5(2)احمد شوق

اسعيد وائل سعيد مصطفن64159 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(2)احمد شوق

اسليم سالم سليم سالم64160 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(2)احمد شوق

اسليمان رضا سليمان اسماعيل سيد64161 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33.5(2)احمد شوق

اسليمان صموئيل سليمان فهىم64162 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60.5(2)احمد شوق

اسمعان انور عبدالمالك عياد64163 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51(2)احمد شوق

اسمي  سيد سمي  السيد64164 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(2)احمد شوق

ف سيد عبدالقادر عوض64165 اسيد اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
15.5(2)احمد شوق

اسيد صابر سيد غريب مصطفن64166 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(2)احمد شوق

اسيد عماد ربيع ابراهيم دمحم64167 ق شيى ن شر  ع بني 
 
13.5(2)احمد شوق

اسيد عماد سيد عبدالسميع احمد64168 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(2)احمد شوق

اسيد مصطفن السيد عليوه64169 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15(2)احمد شوق

اسيف الدين بخيت قرقار دمحم64170 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54.5(2)احمد شوق

اسيف الدين جمال مكرم عبدالحميد عبدالعاىطي64171 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(2)احمد شوق

اسيف الدين حماده صالح رجب64172 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

اسيف الدين عل سلطان احمد64173 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

اسيف الدين دمحم ابراهيم محمود موس64174 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(2)احمد شوق

اسيف الدين دمحم السيد احمد64175 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

اسيف الدين مصلح عبدالطيف احمد64176 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(2)احمد شوق

اسيف الدين ياش عبدالغنن مغاورى64177 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(2)احمد شوق

اسيف رافت حسن عبدالهادى جوده64178 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

اسيف سمي  دمحم عبدالمنعم عباس64179 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129.5(2)احمد شوق

64180
ن
اسيف سيد رونى قرن ق شيى ن شر  ع بني 

 
55(2)احمد شوق

ي64181
 
اسيف صيام دمحم سالم دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
70(2)احمد شوق

اسيف دمحم عبدهللا دمحم64182 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71(2)احمد شوق

اسيف دمحم فيض فؤاد احمد64183 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(2)احمد شوق

اسيف دمحم كمال احمد شحاته64184 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(2)احمد شوق

اسيف محمود موس حسن64185 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(2)احمد شوق

ن مصطفن64186  حسي 
اسيف مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
110(2)احمد شوق

اسيف نارص محمود جاب هللا ابو النجا64187 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(2)احمد شوق

اسيف هشام احمد مختار64188 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46.5(2)احمد شوق

اسيف ياش دمحم سعدمقلد64189 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35(2)احمد شوق

اشعبان رضا شعبان ابو عالم64190 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

اشهاب خالد السيد سعد السيد64191 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71(2)احمد شوق

ن رضوان64192 اشهاب ربيع رضوان حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(2)احمد شوق

اشهاب محمود سيد عبدالفتاح64193 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45.5(2)احمد شوق

اشهاب مصباح دمحم سيد64194 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(2)احمد شوق

اصابر جرجس منصيى لبيب منصور64195 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103(2)احمد شوق

اصابر دمحم صابر عبدالفتاح64196 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق



اصالح حسن صالح عبدالعزيز ادم64197 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(2)احمد شوق

اصالح سعيد صالح دمحم اسماعيل64198 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

اصالح عمرو صالح عبدالعزيز دمحم64199 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

اصالح دمحم محمود عبدالهادى64200 ق شيى ن شر  ع بني 
 
14(2)احمد شوق

اصالح نظىم فريد نظىم64201 ق شيى ن شر  ع بني 
 
6.5(2)احمد شوق

اضياء احمد فتىح غريب64202 ق شيى ن شر  ع بني 
 
3.5(2)احمد شوق

اطارق احمد دمحم احمد64203 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

اطه دمحم عيد عطيه64204 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21(2)احمد شوق

اعادل دمحم دمحم فوده دمحم64205 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39(2)احمد شوق

ن64206 اعاصم صالح دمحم دمحم حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
55.5(2)احمد شوق

اعامر دمحم البدرى بدوى قناوي64207 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85(2)احمد شوق

اعبداالله دمحم رجب عيىس دمحم64208 ق شيى ن شر  ع بني 
 
134(2)احمد شوق

اعبدالحميد احمد دمحم عبداللة64209 ق شيى ن شر  ع بني 
 
60.5(2)احمد شوق

اعبدالحميد مصطفن جمعه سليمان64210 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

ن64211 اعبدالىح عصام عبدالىح ياسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
122(2)احمد شوق

اعبدالراضن سيد عبدالراضن عبدالمحسن64212 ق شيى ن شر  ع بني 
 
10.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد عبدالحميد اسماعيل64213 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد عبدالننى عبدالحميد64214 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد عل دمحم64215 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن احمد دمحم النادى64216 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(2)احمد شوق

ف عل همام64217 اعبدالرحمن اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

ن عطيه64218 اعبدالرحمن ايمن عبدالرحيم امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(2)احمد شوق

اعبدالرحمن ايمن دمحم جاد64219 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

اعبدالرحمن حازم حسن نصي  سليمان64220 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

اعبدالرحمن حرنى دمحم منصور64221 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن حسن مصطفن حسن64222 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(2)احمد شوق

 بيوىم بخيت64223
 
اعبدالرحمن دسوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
37.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن ساىم عبدالمحسن سيد64224 ق شيى ن شر  ع بني 
 
9.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن سيد ربيع عبدالعظيم ابراهيم64225 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(2)احمد شوق

اعبدالرحمن طة عبدالبصي  عثمان64226 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(2)احمد شوق

اعبدالرحمن طلعت عبدالرحيم ابراهيم64227 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(2)احمد شوق

64228
 
 عبدالرحمن عبدالباق

 
اعبدالرحمن عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
108(2)احمد شوق

اعبدالرحمن عصام احمد عبدالرحمن64229 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(2)احمد شوق

 عبدالكريم64230
 
اعبدالرحمن عصام شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
75(2)احمد شوق

ابسيطه- عبدالرحمن عالء الدين عبدالرحمن شعبان 64231 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

اعبدالرحمن عالء نظىم توفيق حسن64232 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(2)احمد شوق

ن دمحم64233 اعبدالرحمن عل حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن عمرو المرسي احمد الصعيدى64234 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(2)احمد شوق

اعبدالرحمن فرج رمضان فرج64235 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

اعبدالرحمن كرم عبدالحميد توفيق64236 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(2)احمد شوق

اعبدالرحمن محسن عيد عبد المحسن عيد64237 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم البندارى دمحم64238 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم حسن دمحم حسن الجندي64239 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد64240 ق شيى ن شر  ع بني 
 
28(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز ابراهيم64241 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم عز دمحم64242 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم ممدوح عبدالموىل64243 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن دمحم مهدى طه دمحم64244 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن محمود صالح محمود64245 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(2)احمد شوق

اعبدالرحمن محمود عادل ابراهيم عبدالهادى64246 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق



اعبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود64247 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

اعبدالرحمن محمود عبدالستار محمود شحاته64248 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن محمود دمحم محمود64249 ق شيى ن شر  ع بني 
 
14(2)احمد شوق

ي علي دمحم64250
اعبدالرحمن محمود مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
103(2)احمد شوق

اعبدالرحمن مصطفن عبدالعزيز شحاته64251 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129(2)احمد شوق

اعبدالرحمن مصطفن عبدالمعتمد دمحم64252 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(2)احمد شوق

 حسان رشيدى64253
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
103.5(2)احمد شوق

 دمحم صالح64254
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
36.5(2)احمد شوق

اعبدالرحمن ياش عبدالفتاح محمود المنىس64255 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70(2)احمد شوق

اعبدالعزيز اسالم عبدالعزيز التهاىم حسب هللا64256 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129(2)احمد شوق

 عبدالعزيز دمحم64257
ن
اعبدالعزيز هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
108.5(2)احمد شوق

اعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز سيد احمد64258 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(2)احمد شوق

اعبدالفتاح عيد عبدالفتاح دمحم64259 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51.5(2)احمد شوق

ي64260
اعبدالفتاح محمود عبدالفتاح دمحم مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
129(2)احمد شوق

اعبدهللا ابراهيم عبدهللا علي ابو زيد64261 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100(2)احمد شوق

ي دمحم64262
ف عامر الحسينن اعبدهللا اشر ق شيى ن شر  ع بني 

 
91(2)احمد شوق

اعبدهللا ايمن عبدهللا عبدالغفار64263 ق شيى ن شر  ع بني 
 
122.5(2)احمد شوق

اعبدهللا بدر السيد بدر64264 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33(2)احمد شوق

اعبدهللا حمدى عبدالحكيم عبدالقادر64265 ق شيى ن شر  ع بني 
 
14.5(2)احمد شوق

اعبدهللا عاصم عيد عل رضوان64266 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108(2)احمد شوق

اعبدهللا عصام الدين عواد برع64267 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

اعبدهللا دمحم حماده يوسف64268 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33.5(2)احمد شوق

ي دمحم ابراهيم64269 اعبدهللا دمحم صيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(2)احمد شوق

ابسيطه- عبدهللا دمحم ضاج جمعه همام 64270 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81.5(2)احمد شوق

ابسيطه- عبدهللا دمحم عبدهللا محمود 64271 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81(2)احمد شوق

اعبدهللا دمحم عل منصور64272 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

اعبدهللا دمحم نظىم رمضان64273 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81.5(2)احمد شوق

اعبدهللا محمود عبدهللا دمحم احمد64274 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129(2)احمد شوق

اعبدهللا محمود عبدالمجيد احمد64275 ق شيى ن شر  ع بني 
 
5(2)احمد شوق

اعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم احمد64276 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(2)احمد شوق

اعبدالمومن خالد سعيد مهدى64277 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128(2)احمد شوق

اعزيز عزت عبدالمالك عزيز64278 ق شيى ن شر  ع بني 
 
20.5(2)احمد شوق

ف رمضان احمد64279 اعصام اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
51(2)احمد شوق

اعطيه دمحم عطيه احمد64280 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75.5(2)احمد شوق

اعلم الدين محمود علم الدين محمود حسن64281 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(2)احمد شوق

اعل ابراهيم سيد ذىك64282 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58.5(2)احمد شوق

اعل السيد عل دمحم64283 ق شيى ن شر  ع بني 
 
48.5(2)احمد شوق

ي السيد64284
اعل عصام الدين مختار مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
115.5(2)احمد شوق

اعل دمحم عبدالمعتمد ابوالقاسم64285 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

64286
ن
 دمحم بسيون

ن
اعماد بسيون ق شيى ن شر  ع بني 

 
64.5(2)احمد شوق

64287
 
اعماد عزيز نارص شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
22(2)احمد شوق

اعماد فارس عطيه حامد64288 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(2)احمد شوق

اعمار سمي  نبيل دمحم دمحم64289 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77(2)احمد شوق

اعمار عبدالفتاح شديد عبدالفتاح64290 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(2)احمد شوق

اعمار عبدالاله فتىح عبدالاله عيىس64291 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(2)احمد شوق

اعمار دمحم ابو الفتح احمد علي64292 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89(2)احمد شوق

اعمار دمحم عبدالعليم السعيد64293 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(2)احمد شوق

اعمار دمحم عبداللطيف عل64294 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(2)احمد شوق

اعمار دمحم عمار دمحم64295 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

اعمار محمود سعد الرواشدى64296 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق



اعمار محمود عبدالفضيل اسماعيل64297 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(2)احمد شوق

اعمار ياش فتىح عبدالحفيظ دمحم64298 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(2)احمد شوق

اعمر احمد عبدالعزيز احمد64299 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120(2)احمد شوق

اعمر احمد عل عبدالفتاح64300 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

اعمر احمد دمحم عبده محمود64301 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130.5(2)احمد شوق

اعمر احمد مصطفن عبدالعال64302 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29.5(2)احمد شوق

اعمر ايهاب عبدالستار عبدالجيد64303 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103.5(2)احمد شوق

اعمر حسن عل نضمنصور64304 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90(2)احمد شوق

اعمر حسن مسلم دمحم64305 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111(2)احمد شوق

ن عبدالعال عبدالجواد64306 اعمر حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(2)احمد شوق

64307
ن
اعمر حمدى ابراهيم عبدالشاق ق شيى ن شر  ع بني 

 
34.5(2)احمد شوق

اعمر خالد رمضان احمد خليفه64308 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73(2)احمد شوق

اوى دمحم عبدالودود64309 اعمر خضن ق شيى ن شر  ع بني 
 
19.5(2)احمد شوق

ى منصور منصور64310 اعمر خي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(2)احمد شوق

يف فوزى عبدالغفار64311 اعمر شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(2)احمد شوق

اعمر صبىح عبدالننى احمد64312 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

اعمر عبدالكريم عبدالعزيز موسي احمد64313 ق شيى ن شر  ع بني 
 
135(2)احمد شوق

اعمر عالء دمحم مصطفن64314 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52.5(2)احمد شوق

ن64315 اعمر كمال عيد عثمان حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(2)احمد شوق

اعمر دمحم احمد عوض64316 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(2)احمد شوق

اعمر دمحم رافت دمحم صالح64317 ق شيى ن شر  ع بني 
 
116.5(2)احمد شوق

اعمر دمحم عادل دمحم فرج سليمان64318 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117.5(2)احمد شوق

اعمر دمحم عزت سيد محروس64319 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88.5(2)احمد شوق

ن64320 اعمر دمحم علي علي حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
135(2)احمد شوق

اعمر دمحم فتوح دمحم معتوق64321 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(2)احمد شوق

اعمر وائل عالم عمر64322 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(2)احمد شوق

اعمر وليد عبدالفتاح عبدالرحمن64323 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114(2)احمد شوق

اعمر وليد عبدالمجيد دمحم64324 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123(2)احمد شوق

اعمر وليد مرغنن مرغنن ابو النجا64325 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115(2)احمد شوق

اعمر ياش عبدالرازق عبدالوهاب64326 ق شيى ن شر  ع بني 
 
51.5(2)احمد شوق

اعمرو اسامة رشدي انور64327 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(2)احمد شوق

ن السيد دمحم64328 اعمرو امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق

اعمرو خالد صقر شحاته64329 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(2)احمد شوق

اعمرو خالد محمود جميل64330 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127(2)احمد شوق

ى عبدالحميد فكرى64331 اعمرو صيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(2)احمد شوق

اعمرو طارق سعيد غنيم دمحم64332 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35.5(2)احمد شوق

اعمرو عل دمحم عطية64333 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(2)احمد شوق

اعمرو عيد ابراهيم بيوىمي احمد64334 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

اعمرو غريب ابراهيم صفن الدين64335 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(2)احمد شوق

اعمرو فؤاد دمحم احمد64336 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

اعمرو دمحم سيد احمد64337 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(2)احمد شوق

اعمرو دمحم محمود شعبان دمحم64338 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75(2)احمد شوق

اعمرو مصطفن اسماعيل عبدالعال64339 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(2)احمد شوق

اعمرو ممدوح دمحم عبدالرازق64340 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

 هالل السيد64341
ن
اعمرو هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
98(2)احمد شوق

افؤاد دمحم رئيس عبدالهادى64342 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(2)احمد شوق

افادى تادرس حكيم تادرس64343 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(2)احمد شوق

 صبىح بدروس64344
ن
افادى رومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
48.5(2)احمد شوق

افادى صابر ابو الغيط سمعان64345 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(2)احمد شوق

افارس احمد عبدالحميد ابراهيم64346 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118(2)احمد شوق



افارس احمد فاروق دمحم64347 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

ف فرح مينا64348 افارس اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(2)احمد شوق

افارس رافت ماهر دمحم64349 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

ابسيطه- فارس سالمة احمد عوده 64350 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

افارس عمرو مصطفن عل64351 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68.5(2)احمد شوق

افارس دمحم عطيه دمحم السيد64352 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(2)احمد شوق

افارس مدحت طه احمد64353 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57.5(2)احمد شوق

64354
 
افارس ممدوح رشدى شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
22(2)احمد شوق

افاروق محمود فاروق عبدالصبور64355 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63(2)احمد شوق

افريد باسم فريد المصيلىح عل64356 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

افلوباتي  جرجس عزارى موس64357 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

افهد احمد نجيب محمود64358 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(2)احمد شوق

افهد عل احمد عبدالرحيم64359 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

ي64360
 
يف فوزي ربيع عبدالباق افوزى شر ق شيى ن شر  ع بني 

 
99(2)احمد شوق

اقتاده عاطف عبدالغنن عبدالرحيم عثمان64361 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88.5(2)احمد شوق

اكامل مجدى كامل غل64362 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(2)احمد شوق

ن عبدالعظيم احمد64363 اكرم السيد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(2)احمد شوق

ن عواد64364 اكرم ممدوح امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(2)احمد شوق

اكريم احمد عبدالنعيم دمحم64365 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(2)احمد شوق

اكريم ايمن دمحم فوزى64366 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(2)احمد شوق

اكريم ايهاب ناصف ابراهيم64367 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(2)احمد شوق

ي حامد64368
اكريم حامد عبدالمغنن ق شيى ن شر  ع بني 

 
55(2)احمد شوق

اكريم سمي  عبدهللا اسماعيل سليمان64369 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27.5(2)احمد شوق

ى محمود الصابرى64370 اكريم صيى ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

اكريم عالء الدين خي  هللا الصادق خي  هللا64371 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(2)احمد شوق

اكريم دمحم عبدالعزيز دمحم64372 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(2)احمد شوق

اكريم دمحم يىح عبدالوهاب64373 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(2)احمد شوق

اكريم ياش ربيع فتوح عبدالفتاح64374 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(2)احمد شوق

اكريم ياش فتىح عبدالحميد64375 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55(2)احمد شوق

ي64376
لس اسامه مني  بسنن  اكي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
72.5(2)احمد شوق

لس جرحس فكيه فرج64377 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

لس جوزيف رمزى انطنيوس64378 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(2)احمد شوق

لس عصام صادق فهىم64379 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
92.5(2)احمد شوق

لس عطيه صادق مالك64380 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
38(2)احمد شوق

ى فهىم64381 لس فهىم بشر اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(2)احمد شوق

لس مجدى مريد نصيف64382 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
84.5(2)احمد شوق

لس ناسان ابراهيم حبيب64383 اكي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(2)احمد شوق

 محروس رجب64384
ن
الؤى هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
97.5(2)احمد شوق

اماركو جرجس روج شحاته64385 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(2)احمد شوق

 مني  عبدالسيد64386
ن
اماريو رومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
34.5(2)احمد شوق

امازن احمد متوىل احمد64387 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(2)احمد شوق

امازن ايمن السيد بيوىم السباع64388 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

امازن سيد سيد زىك الطنطاوى64389 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(2)احمد شوق

ن64390 امازن عمرو دمحم حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
97.5(2)احمد شوق

امازن دمحم حامد الرفاع64391 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52(2)احمد شوق

امازن محمود عبدالحليم عبدهللا64392 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30.5(2)احمد شوق

امازن ناجى عبدالصمد دمحم الخطيب64393 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(2)احمد شوق

امازن هادى دمحم صبىح عل عثمان64394 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85(2)احمد شوق

ن بطرس64395  معي 
ن
امايكل رومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
53.5(2)احمد شوق

ي ابراهيم هيكل64396
ادمحم ابراهيم عبدالغنن ق شيى ن شر  ع بني 

 
120(2)احمد شوق



ادمحم ابرهيم السيد ابراهيم64397 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(2)احمد شوق

ادمحم احمد السعيد دمحم فضل64398 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد رمضان دمحم64399 ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد سعد عبدالمعط64400 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد عبدالستار جودة عبدهللا64401 ق شيى ن شر  ع بني 
 
68(2)احمد شوق

ادمحم احمد عبدالعزيز عبدالحميد64402 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

ادمحم احمد غنيم فاضل غنيم64403 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد فيض فؤاد64404 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد لملوم دمحم64405 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78.5(2)احمد شوق

ابسيطه- دمحم احمد دمحم احمد 64406 ق شيى ن شر  ع بني 
 
65.5(2)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم صادق جاد64407 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17(2)احمد شوق

ادمحم احمد دمحم عل احمد64408 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

ادمحم احمد محمود مغاورى64409 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

ادمحم اسامة رضا عبدالمومن64410 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121.5(2)احمد شوق

ادمحم اسامه عبدالظاهر عبده64411 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94(2)احمد شوق

ادمحم اسامه دمحم فهىم64412 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(2)احمد شوق

ف اسماعيل ابوالمجد64413 ادمحم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(2)احمد شوق

ف عل دمحم64414 ادمحم اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

ادمحم اكراىم السيد لطفن64415 ق شيى ن شر  ع بني 
 
130(2)احمد شوق

ي دمحم سعيد64416
ادمحم الحسينن ق شيى ن شر  ع بني 

 
97.5(2)احمد شوق

ادمحم السيد عبدالحميد السيد64417 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

ادمحم السيد دمحم السيد64418 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(2)احمد شوق

ادمحم السيد دمحم محمود64419 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(2)احمد شوق

ادمحم ايمن ابراهيم دمحم مصطفن64420 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(2)احمد شوق

ادمحم ايمن شمس الدين حسن السيد64421 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86(2)احمد شوق

ادمحم ايهاب جوده عبدالسالم دمحم64422 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

ادمحم ايهاب عالم عمر64423 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(2)احمد شوق

ادمحم بالل السيد عبدهللا64424 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(2)احمد شوق

ادمحم بهاء الدين بيوىمي عبدالغفار64425 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

ادمحم تامر سعيد عبدالعزيز علي64426 ق شيى ن شر  ع بني 
 
32(2)احمد شوق

ادمحم تامر دمحم عل عل64427 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(2)احمد شوق

ادمحم تامر دمحم فتىحي64428 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(2)احمد شوق

ادمحم تامر دمحم مدبوىل64429 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(2)احمد شوق

ادمحم توفيق بالل غازى64430 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(2)احمد شوق

ادمحم توفيق دمحم حسن64431 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61(2)احمد شوق

وك64432 ادمحم جمال عبدالرازق ميى ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(2)احمد شوق

ادمحم جمال دمحم محمود64433 ق شيى ن شر  ع بني 
 
23.5(2)احمد شوق

ادمحم جمال محمود عبدالرازق64434 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109(2)احمد شوق

ادمحم جمال مكرم عبدالحميد عبدالعاىطي64435 ق شيى ن شر  ع بني 
 
103.5(2)احمد شوق

ادمحم حرنى لطفن عبدالحافظ64436 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58(2)احمد شوق

ادمحم حسن عبدالفتاح حسن هدهود64437 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(2)احمد شوق

ادمحم حسن دمحم حسن64438 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(2)احمد شوق

ن64439 ن صبىح حسي  ادمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
11(2)احمد شوق

ن64440 ن عبدالفتاح حسي  ادمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

ن دمحم طلبه64441 ادمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
56(2)احمد شوق

ادمحم خالد ابراهيم السيد64442 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89(2)احمد شوق

ادمحم خالد سيد سيد64443 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(2)احمد شوق

ادمحم خالد عبدالحميد ابوضيف64444 ق شيى ن شر  ع بني 
 
134.5(2)احمد شوق

ادمحم خالد دمحم عطيه سالم64445 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(2)احمد شوق

ادمحم خميس دمحم هندى64446 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(2)احمد شوق



ادمحم راضن عل عبدالظاهر راجح64447 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55(2)احمد شوق

ادمحم ربيع رمضان عبدالوهاب64448 ق شيى ن شر  ع بني 
 
84(2)احمد شوق

 زىك64449
ن
ادمحم ربيع صوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
109.5(2)احمد شوق

ادمحم رجب جاب اللة سيد64450 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(2)احمد شوق

ادمحم رجب صبىح احمد64451 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

ادمحم رضا رمضان دمحم حسن64452 ق شيى ن شر  ع بني 
 
131(2)احمد شوق

ادمحم رضا عطاهللا عبدالكريم احمد64453 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

ادمحم رضا مصطفن السيد64454 ق شيى ن شر  ع بني 
 
128.5(2)احمد شوق

ادمحم سعيد دمحم دمحم خميس64455 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12(2)احمد شوق

ادمحم سالمه عبدهللا عبدالعزيز64456 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96(2)احمد شوق

ادمحم سليمان دمحم سليمان حموده64457 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70(2)احمد شوق

ادمحم سيد خلف حسن64458 ق شيى ن شر  ع بني 
 
19.5(2)احمد شوق

ادمحم سيد كمال محمود64459 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89(2)احمد شوق

يف عفيفن دمحم عفيفن64460 ادمحم شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
78.5(2)احمد شوق

ن64461 ادمحم شعبان فهىم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
49.5(2)احمد شوق

ادمحم صبىح سيد صالح64462 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(2)احمد شوق

ادمحم صبىح مرع عواد سليمان64463 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24(2)احمد شوق

ادمحم صالح دمحم طلبه رسالن64464 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(2)احمد شوق

ادمحم صالح منصور عطية64465 ق شيى ن شر  ع بني 
 
35(2)احمد شوق

ادمحم طارق دمحم محمود64466 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(2)احمد شوق

ادمحم طه مرزوق عل64467 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27.5(2)احمد شوق

ادمحم عادل حسن حامد دمحم64468 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

ادمحم عادل دمحم عبدالغنن عيسوى64469 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(2)احمد شوق

ادمحم عاطف ابراهيم دمحم64470 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82(2)احمد شوق

ي64471
ادمحم عاطف دمحم اسماعيل مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
81(2)احمد شوق

ادمحم عبدالبارى جمعه عبدالبارى64472 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(2)احمد شوق

ادمحم عبدالحكيم ثروت عوض64473 ق شيى ن شر  ع بني 
 
79(2)احمد شوق

 دمحم64474
 
ادمحم عبدالحكيم عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
36.5(2)احمد شوق

ادمحم عبدالحميد محمود عبدالحميد64475 ق شيى ن شر  ع بني 
 
7(2)احمد شوق

ادمحم عبدالسميع دمحم عبدالسميع64476 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81(2)احمد شوق

ادمحم عبدالعال خلف هللا قبيىصي قاسم64477 ق شيى ن شر  ع بني 
 
88(2)احمد شوق

ادمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح64478 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42.5(2)احمد شوق

ادمحم عبدهللا ابو شيع محمود64479 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(2)احمد شوق

ادمحم عبدهللا السيد ابراهيم حمده64480 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(2)احمد شوق

ادمحم عبدهللا عل عبدالحميد64481 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(2)احمد شوق

ادمحم عثمان عل عثمان64482 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(2)احمد شوق

ادمحم عرفات السيد احمد64483 ق شيى ن شر  ع بني 
 
58.5(2)احمد شوق

ادمحم عصام رضا دمحم64484 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(2)احمد شوق

ادمحم عصام يحن  المحمدى64485 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(2)احمد شوق

ادمحم عالء دمحم كامل عبدالقادر64486 ق شيى ن شر  ع بني 
 
55(2)احمد شوق

ادمحم عالء دمحم محمود64487 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(2)احمد شوق

ادمحم عالء يشي ابو السعود دمحم64488 ق شيى ن شر  ع بني 
 
66.5(2)احمد شوق

ادمحم عل سعيد عل64489 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

ادمحم عل دمحم لطفن64490 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(2)احمد شوق

ادمحم عماد الدين دمحم اسماعيل64491 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(2)احمد شوق

ادمحم عماد سعيد دمحم64492 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(2)احمد شوق

ي عبدالعال64493 ادمحم عيد عبدالننى ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(2)احمد شوق

ادمحم غلىم دمحم حسن64494 ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(2)احمد شوق

ادمحم فايز سعد عبد الرحمن64495 ق شيى ن شر  ع بني 
 
14(2)احمد شوق

ادمحم فرج هللا سيد فرج هللا دمحم64496 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38(2)احمد شوق



ادمحم فرج دمحم بدر64497 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53.5(2)احمد شوق

ادمحم دمحم سيد متوىل64498 ق شيى ن شر  ع بني 
 
132(2)احمد شوق

ادمحم دمحم محمود ابراهيم64499 ق شيى ن شر  ع بني 
 
1.5(2)احمد شوق

ادمحم محمود سعيد محمود64500 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72.5(2)احمد شوق

ادمحم محمود سيد عبدالجيد64501 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127(2)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم عبدالعزيز سليمان64502 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113.5(2)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم عبدالمجيد64503 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم دمحم صباح64504 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111(2)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم محمود مطر64505 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(2)احمد شوق

ادمحم محمود دمحم معوض عبدالجليل64506 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39.5(2)احمد شوق

ادمحم مصطفن احمد دمحم64507 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125.5(2)احمد شوق

ادمحم مصطفن طه عبدالرحمن السيد64508 ق شيى ن شر  ع بني 
 
24.5(2)احمد شوق

ابسيطه- دمحم مصطفن فوزى مصطفن 64509 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(2)احمد شوق

ادمحم مصطفن دمحم احمد64510 ق شيى ن شر  ع بني 
 
100.5(2)احمد شوق

ي سعيد احمد64511
ادمحم مصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
45(2)احمد شوق

ادمحم معوض جمعه معوض سالمه64512 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(2)احمد شوق

ادمحم معوض عبدالفتاح عبداللطيف64513 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(2)احمد شوق

ادمحم نارص جابر سيد64514 ق شيى ن شر  ع بني 
 
50(2)احمد شوق

ادمحم نارص حموده عبدالىح64515 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(2)احمد شوق

 جالل عبدالمجيد جمعه64516
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
34(2)احمد شوق

ي فوزي سعد64517
ن
ادمحم هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
93(2)احمد شوق

ادمحم وائل فتىح احمد64518 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87(2)احمد شوق

ادمحم وائل مجدى عاشور64519 ق شيى ن شر  ع بني 
 
72(2)احمد شوق

ابسيطه- دمحم وائل دمحم عل 64520 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(2)احمد شوق

ادمحم وائل دمحم موس الصيفن64521 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

ادمحم ياش فتىح عبدالحافظ64522 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(2)احمد شوق

ادمحم ياش دمحم عبده دمحم64523 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71(2)احمد شوق

ادمحم ياش دمحم منصور64524 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(2)احمد شوق

ادمحم يشي دمحم شور البدوي64525 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(2)احمد شوق

امحمود احمد عبدة خليل64526 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(2)احمد شوق

امحمود احمد محمود مصطفن64527 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(2)احمد شوق

امحمود جمال نض يوسف نض64528 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73(2)احمد شوق

امحمود جمعة دمحم حسب اللة64529 ق شيى ن شر  ع بني 
 
20(2)احمد شوق

امحمود حسن محمود ابراهيم سالم64530 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119(2)احمد شوق

امحمود خالد احمد عبدالحميد64531 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41.5(2)احمد شوق

ي ابراهيم64532
ى راضن امحمود خي  ق شيى ن شر  ع بني 

 
0(2)احمد شوق

ى دمحم عبدالحميد احمد 64533 ابسيطه- محمود خي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(2)احمد شوق

ن64534 امحمود رضا محمود حسني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

امحمود رمضان دمحم احمد64535 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

امحمود سامح عبدالجواد عثمان64536 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73.5(2)احمد شوق

امحمود سيد سعيد دمحم64537 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(2)احمد شوق

يف كامل سليمان64538 امحمود شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(2)احمد شوق

امحمود طارق حسنن ا64539 ق شيى ن شر  ع بني 
 
71(2)احمد شوق

امحمود طارق محمود مرس64540 ق شيى ن شر  ع بني 
 
102(2)احمد شوق

امحمود طلعت نعيم عبدالعال64541 ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(2)احمد شوق

امحمود عبدرب الننى جمعه محمود64542 ق شيى ن شر  ع بني 
 
62(2)احمد شوق

امحمود عصام عبدالفتاح عل64543 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(2)احمد شوق

امحمود عالء دمحم عبدالودود64544 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73(2)احمد شوق

ي64545
ن
امحمود علي هللا سيد خليل الحوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
116(2)احمد شوق

امحمود عماد محمود ابو النجا منصور64546 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80.5(2)احمد شوق



امحمود دمحم الشحات فهىم64547 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56.5(2)احمد شوق

امحمود دمحم سالم عبدالسميع عبدالهادي64548 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81.5(2)احمد شوق

امحمود دمحم عبدالعزيز عبدالقادر ناجى64549 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(2)احمد شوق

امحمود دمحم عبدالكريم عبدالمنعم64550 ق شيى ن شر  ع بني 
 
57(2)احمد شوق

امحمود دمحم عوض دمحم64551 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67.5(2)احمد شوق

 محمود64552
 
امحمود دمحم محمود شوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
125(2)احمد شوق

امحمود مصطفن محمود عبدالقادر64553 ق شيى ن شر  ع بني 
 
96.5(2)احمد شوق

امحمود نارص رمضان سيد السايس64554 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

امحمود نارص محمود السعيد64555 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(2)احمد شوق

 محمود دمحم64556
ن
امحمود هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
130.5(2)احمد شوق

امحمود هشام محمود عل64557 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110(2)احمد شوق

امحمود وليد عزت دمحم علي64558 ق شيى ن شر  ع بني 
 
64(2)احمد شوق

امحمود ياش دمحم حسن علي64559 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(2)احمد شوق

امراد حمدى دمحم عبدالخالق64560 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

امروان عبدالنارص احمد سيد بخيت64561 ق شيى ن شر  ع بني 
 
41(2)احمد شوق

امروان عل عبدالعزيز السيد64562 ق شيى ن شر  ع بني 
 
63.5(2)احمد شوق

امروان محمود دمحم حسان64563 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25.5(2)احمد شوق

امصطفن احمد حسن جادالرب64564 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(2)احمد شوق

امصطفن احمد عبدالىح احمد64565 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(2)احمد شوق

امصطفن احمد عبدهللا عبدالمجيد64566 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99.5(2)احمد شوق

امصطفن احمد عبدالمجيد السعيد64567 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39(2)احمد شوق

امصطفن احمد عبدالهادى دمحم64568 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(2)احمد شوق

امصطفن احمد دمحم ابراهيم64569 ق شيى ن شر  ع بني 
 
119.5(2)احمد شوق

امصطفن احمد دمحم راشد64570 ق شيى ن شر  ع بني 
 
5.5(2)احمد شوق

ف مصطفن جمعه عل64571 امصطفن اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

 جمعه عبدالننى دمحم64572
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
36(2)احمد شوق

امصطفن جميل رافت مصطفن64573 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(2)احمد شوق

ن مصطفن بدير64574  حساني 
امصطفن ق شيى ن شر  ع بني 

 
91.5(2)احمد شوق

امصطفن رضا مصطفن مصطفن64575 ق شيى ن شر  ع بني 
 
54(2)احمد شوق

امصطفن سيد غريب عبدهللا64576 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11(2)احمد شوق

ف الدين64577 ف الدين عليش شر امصطفن شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
29(2)احمد شوق

امصطفن صالح دمحم حسن اسماعيل64578 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(2)احمد شوق

امصطفن عادل عبداللة دمحم ابو عل64579 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(2)احمد شوق

امصطفن عاشور عوض عبدالمعبود عايد64580 ق شيى ن شر  ع بني 
 
8.5(2)احمد شوق

ن64581 امصطفن عمرو فاروق دمحم حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
51.5(2)احمد شوق

امصطفن عمرو دمحم مسعد عبدالمومن64582 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(2)احمد شوق

امصطفن عيد رمضان احمد عبدالعال64583 ق شيى ن شر  ع بني 
 
46(2)احمد شوق

امصطفن فوزى دمحم سليمان64584 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

امصطفن ماهر السيد رمضان الدعمة64585 ق شيى ن شر  ع بني 
 
86.5(2)احمد شوق

امصطفن دمحم سعد عبدالحميد سعد64586 ق شيى ن شر  ع بني 
 
61.5(2)احمد شوق

امصطفن دمحم سليمان عباس64587 ق شيى ن شر  ع بني 
 
37(2)احمد شوق

امصطفن دمحم عباس احمد العباس64588 ق شيى ن شر  ع بني 
 
110.5(2)احمد شوق

امصطفن دمحم عبدالحكيم موس عبدالعظيم64589 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75(2)احمد شوق

امصطفن دمحم عبدالوهاب احمد السيد64590 ق شيى ن شر  ع بني 
 
78(2)احمد شوق

امصطفن دمحم مصطفن عزالعرب الصياد64591 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95.5(2)احمد شوق

امصطفن محمود عيىس دمحم عيىس64592 ق شيى ن شر  ع بني 
 
87.5(2)احمد شوق

امصطفن نارص عبدهللا حسن64593 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129.5(2)احمد شوق

ي مصطفن معوض خضن64594
ن
امصطفن هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
94(2)احمد شوق

امعاذ ابراهيم الطنطاوى عبدالجواد دمحم64595 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(2)احمد شوق

ى مرس64596 امعاذ اكرم عشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(2)احمد شوق



امعاذ عمرو دمحم رضا64597 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101.5(2)احمد شوق

امعاذ دمحم السيد عل64598 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76(2)احمد شوق

امعاذ نادر دمحم احمد دمحم دياب64599 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

ن محمود دمحم حسان64600 امعي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(2)احمد شوق

اممدوح دمحم دمحم عبدالرازق عبدهللا64601 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

ن احمد دمحم64602 امهاب احمد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
23(2)احمد شوق

امهاب عصام دمحم منجود64603 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(2)احمد شوق

امهند احمد سيد احمد عبدالحليم64604 ق شيى ن شر  ع بني 
 
126.5(2)احمد شوق

امهند اسامه عبدهللا عل حسن64605 ق شيى ن شر  ع بني 
 
127.5(2)احمد شوق

امومن احمد رمضان سيد رزق64606 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31(2)احمد شوق

امومن احمد عبدالواحد حسن64607 ق شيى ن شر  ع بني 
 
17.5(2)احمد شوق

امومن دمحم سعيد عبدالكريم64608 ق شيى ن شر  ع بني 
 
81(2)احمد شوق

امومن دمحم عبدالفتاح عل64609 ق شيى ن شر  ع بني 
 
121(2)احمد شوق

امومن مصطفن خليل مصطفن64610 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34(2)احمد شوق

امومن وحيد محمود مدكور السيد64611 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(2)احمد شوق

ن زىك64612 اميشيل اسامه امي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
11.5(2)احمد شوق

ف سمي  رشدى64613 امينا اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
59(2)احمد شوق

امينا باسم توما اسعد64614 ق شيى ن شر  ع بني 
 
40(2)احمد شوق

امينا زكريا سمي  كامل64615 ق شيى ن شر  ع بني 
 
36(2)احمد شوق

امينا سامح حلىم جرجس64616 ق شيى ن شر  ع بني 
 
124.5(2)احمد شوق

انادر فؤاد البدراوى دمحم64617 ق شيى ن شر  ع بني 
 
39.5(2)احمد شوق

انادر نجيب اديب حبيب64618 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(2)احمد شوق

انبيل دمحم عبدالجليل مرسي خليفه64619 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(2)احمد شوق

انبيل دمحم نبيل عفيفن64620 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123.5(2)احمد شوق

انبيل دمحم نبيل كامل64621 ق شيى ن شر  ع بني 
 
125(2)احمد شوق

انورالدين نصي  عبدالفتاح دمحم64622 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80(2)احمد شوق

اهادى دمحم هادى عبدالرحمن64623 ق شيى ن شر  ع بني 
 
92(2)احمد شوق

 دمحم رشدي محمود64624
ن
اهان ق شيى ن شر  ع بني 

 
107(2)احمد شوق

اهالل عاطف عبدالجواد سعيد64625 ق شيى ن شر  ع بني 
 
27.5(2)احمد شوق

اوائل محمود رجب حسن محمود64626 ق شيى ن شر  ع بني 
 
133.5(2)احمد شوق

ن64627 اوليد سيد دمحم ياسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(2)احمد شوق

ىمي زياده64628
َ
ي فه

اوليد صفوت حسنن ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

ايحن  عصام عوده عوده64629 ق شيى ن شر  ع بني 
 
104.5(2)احمد شوق

ايحن  دمحم ابراهيم حنفن64630 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75(2)احمد شوق

ى64631 ايىس ابراهيم سامح كراس مي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(2)احمد شوق

ايىس امي  فخرى جرجس64632 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

ايىس جرجس سيد حناوى64633 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

ايوسف ابراهيم عبدالعزيز احمد64634 ق شيى ن شر  ع بني 
 
89.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد اسماعيل دمحم عبدالعال64635 ق شيى ن شر  ع بني 
 
70.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد بدوى بدوى64636 ق شيى ن شر  ع بني 
 
123(2)احمد شوق

ايوسف احمد رفعت عل64637 ق شيى ن شر  ع بني 
 
118.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد سيد جمعة دمحم64638 ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(2)احمد شوق

64639
ن
ايوسف احمد عزت عبدالشاق ق شيى ن شر  ع بني 

 
81(2)احمد شوق

ايوسف احمد عيد دمحم64640 ق شيى ن شر  ع بني 
 
109.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد فتىح دمحم64641 ق شيى ن شر  ع بني 
 
107(2)احمد شوق

ايوسف احمد دمحم احمد64642 ق شيى ن شر  ع بني 
 
120.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد دمحم المرسي64643 ق شيى ن شر  ع بني 
 
115.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد دمحم النادي حامد عبدالرحمن64644 ق شيى ن شر  ع بني 
 
106.5(2)احمد شوق

ايوسف احمد دمحم عل64645 ق شيى ن شر  ع بني 
 
93(2)احمد شوق

ن متوىل64646 ايوسف اسامه حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
113(2)احمد شوق



ف رمضان عثمان64647 ايوسف اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
102.5(2)احمد شوق

ف صابر عبداللة64648 ايوسف اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق

ف طلعت صابر64649 ايوسف اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
111.5(2)احمد شوق

ف كمال عبدالغنن64650 ايوسف اشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

64651
 
ايوسف السيد عطا هللا عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
16.5(2)احمد شوق

ن64652 ايوسف ايمن احمد عوض حساني  ق شيى ن شر  ع بني 
 
79.5(2)احمد شوق

ايوسف ايمن دمحم دمحم64653 ق شيى ن شر  ع بني 
 
85.5(2)احمد شوق

بينن دمحم دمحم64654 ايوسف تامر الشر ق شيى ن شر  ع بني 
 
112(2)احمد شوق

ايوسف جرجس يوسف مسعد توما64655 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105(2)احمد شوق

ايوسف حسنن سعد عبدالرحمن64656 ق شيى ن شر  ع بني 
 
73.5(2)احمد شوق

ايوسف حماده عل السيد احمد64657 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98.5(2)احمد شوق

ايوسف حمدي ابراهيم دمحم عيد64658 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

ايوسف حمدي السيد فتوح عبدالرحمن64659 ق شيى ن شر  ع بني 
 
56.5(2)احمد شوق

ايوسف خالد عبدالجواد السيد64660 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47(2)احمد شوق

ى عبدهللا دمحم64661 ايوسف خي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
28.5(2)احمد شوق

ايوسف رضا ابراهيم عيد شحاته64662 ق شيى ن شر  ع بني 
 
16.5(2)احمد شوق

ي حلىمي ثابت حنا64663
ن
ايوسف رومان ق شيى ن شر  ع بني 

 
31.5(2)احمد شوق

ي64664
 
ايوسف سامح السيد ابراهيم عبدالباق ق شيى ن شر  ع بني 

 
56.5(2)احمد شوق

ايوسف سامح عبدالغفار زىك64665 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74(2)احمد شوق

ايوسف سيد صبىح رزق64666 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(2)احمد شوق

ايوسف سيد عبدالمنىحى دمحم64667 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38.5(2)احمد شوق

 عبدالعزيز64668
 
ايوسف سيد عراق ق شيى ن شر  ع بني 

 
86.5(2)احمد شوق

ايوسف سيد فراج السيد موس64669 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15.5(2)احمد شوق

ايوسف سيد دمحم عبدالننى عبدالرحمن64670 ق شيى ن شر  ع بني 
 
90.5(2)احمد شوق

يف السيد رفاع رمضان64671 ايوسف شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
43(2)احمد شوق

يف عبدالمطلب احمد عبدالفتاح64672 ايوسف شر ق شيى ن شر  ع بني 
 
36(2)احمد شوق

ايوسف شعبان سيد صالح64673 ق شيى ن شر  ع بني 
 
52.5(2)احمد شوق

ايوسف صالح الدين عبدالستار بيوىم64674 ق شيى ن شر  ع بني 
 
34.5(2)احمد شوق

ايوسف طارق فاروق عبدالحميد دمحم64675 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(2)احمد شوق

ايوسف عادل سعيد عيىسي64676 ق شيى ن شر  ع بني 
 
98(2)احمد شوق

ايوسف عادل عبدالقوى عبدهللا محمود64677 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

ايوسف عامر عبدالفتاح عامر عبده64678 ق شيى ن شر  ع بني 
 
75(2)احمد شوق

ايوسف عبدالسالم عبدالفتاح عبدالسالم64679 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

ايوسف عبدهللا رزق عبدهللا عل64680 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(2)احمد شوق

ايوسف عبدالموىل اسماعيل دمحم64681 ق شيى ن شر  ع بني 
 
112.5(2)احمد شوق

ايوسف عل عبدالعال احمد64682 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44(2)احمد شوق

ايوسف عماد سعيد عبدالعزيز64683 ق شيى ن شر  ع بني 
 
47.5(2)احمد شوق

ايوسف عمرو مرزوق سالم64684 ق شيى ن شر  ع بني 
 
114.5(2)احمد شوق

ايوسف مجدى عبدالغنن ابراهيم64685 ق شيى ن شر  ع بني 
 
77(2)احمد شوق

ايوسف مجدى فؤاد عبدالحميد64686 ق شيى ن شر  ع بني 
 
25(2)احمد شوق

ايوسف دمحم ابراهيم احمد64687 ق شيى ن شر  ع بني 
 
44.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم ابراهيم دمحم64688 ق شيى ن شر  ع بني 
 
76.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم احمد السيد علي64689 ق شيى ن شر  ع بني 
 
74.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم احمد عطيه هللا64690 ق شيى ن شر  ع بني 
 
91(2)احمد شوق

ايوسف دمحم احمد محمود64691 ق شيى ن شر  ع بني 
 
97(2)احمد شوق

ايوسف دمحم السطوج محمود64692 ق شيى ن شر  ع بني 
 
105.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم السيد حامد64693 ق شيى ن شر  ع بني 
 
26(2)احمد شوق

ن64694 ايوسف دمحم سعيد حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
35.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم سويلم عبداللطيف64695 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق

ايوسف دمحم سيد احمد درويش64696 ق شيى ن شر  ع بني 
 
129(2)احمد شوق



ايوسف دمحم ضاجي دمحم64697 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(2)احمد شوق

ايوسف دمحم عبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار64698 ق شيى ن شر  ع بني 
 
94.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم عبدالفتاح يوسف فتح الباب64699 ق شيى ن شر  ع بني 
 
117(2)احمد شوق

64700
 
ايوسف دمحم عبدالقادر دمحم النشوق ق شيى ن شر  ع بني 

 
96.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم عزت سيد64701 ق شيى ن شر  ع بني 
 
82.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم عل الحاج64702 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(2)احمد شوق

ايوسف دمحم محمود دمحم64703 ق شيى ن شر  ع بني 
 
21.5(2)احمد شوق

ايوسف دمحم مصطفن بدير64704 ق شيى ن شر  ع بني 
 
83(2)احمد شوق

ي دمحم64705 ايوسف دمحم يحن  ق شيى ن شر  ع بني 
 
106(2)احمد شوق

ايوسف محمود ابراهيم يوسف جاد64706 ق شيى ن شر  ع بني 
 
101(2)احمد شوق

ايوسف محمود احمد محمود دمحم64707 ق شيى ن شر  ع بني 
 
108.5(2)احمد شوق

ايوسف محمود سلطان ا64708 ق شيى ن شر  ع بني 
 
30(2)احمد شوق

ايوسف مرزوق سيد سالم64709 ق شيى ن شر  ع بني 
 
31.5(2)احمد شوق

ايوسف مصطفن خالف مصطفن64710 ق شيى ن شر  ع بني 
 
14(2)احمد شوق

ايوسف نارص رمضان رمضان عيىس64711 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(2)احمد شوق

 السيد ابراهيم64712
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
94(2)احمد شوق

 السيد عبدالرحمن64713
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
26(2)احمد شوق

ي الحسينن دمحم64714
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر  ع بني 

 
23(2)احمد شوق

ايوسف وائل احمد فهىم64715 ق شيى ن شر  ع بني 
 
99(2)احمد شوق

ايوسف وائل عطية محمود64716 ق شيى ن شر  ع بني 
 
80.5(2)احمد شوق

ايوسف وائل مجدى احمد64717 ق شيى ن شر  ع بني 
 
12(2)احمد شوق

ايوسف وجدي فتىحي دمحم منىسي64718 ق شيى ن شر  ع بني 
 
38.5(2)احمد شوق

ايوسف وجيه سعد صالح دمحم64719 ق شيى ن شر  ع بني 
 
67(2)احمد شوق

ايوسف ياش السيد مكاوى عبدهللا64720 ق شيى ن شر  ع بني 
 
11(2)احمد شوق

ابسيطه- اروى عبدالمقصود احمد دمحم 64721 ق شيى 91هدى شعراوى ع بناتشر

ااسي  يوسف فايز مرقص64722 ق شيى 35.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااشاء احمد دمحم عبدالحليم64723 ق شيى 34هدى شعراوى ع بناتشر

ااشاء اسامه كامل ثابت64724 ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااشاء السيد دمحم السعيد64725 ق شيى 78.5هدى شعراوى ع بناتشر

64726
ن
ااشاء سعد جاب هللا فرجان ق شيى 27هدى شعراوى ع بناتشر

ااشاء يشى عبدالمقصود مسلم64727 ق شيى 126.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء ابراهيم خلف عباس عمار64728 ق شيى 97هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء ايمن اسماعيل عبدالحميد64729 ق شيى 136.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء بدوى خليفه سليم عل64730 ق شيى 41هدى شعراوى ع بناتشر

ن64731 ااسماء خالد متوىل حسي  ق شيى 116.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء عبدالمعط احمد عبدالمعط64732 ق شيى 95هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء كرم احمد دمحم64733 ق شيى 83.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء دمحم حسنن مصطفن احمد64734 ق شيى 93هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء دمحم شحاته دمحم64735 ق شيى 74.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- اسماء دمحم محمود زهران محفوظ 64736 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

 عباس عبدالعظيم64737
ن
ااسماء هان ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء ياش جالل عبدالرحمن64738 ق شيى 57هدى شعراوى ع بناتشر

ااسماء يىحي اسماعيل ابوطالب دياب64739 ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

قت بدر ابراهيم دمحم64740 ااشر ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن64741 ن دمحم حسي  قت حسي  ااشر ق شيى 19هدى شعراوى ع بناتشر

ااالء بالل دمحم مندوه64742 ق شيى 43.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااالء حمدى احمد دمحم احمد64743 ق شيى 88.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااالء عادل عبدالستار عبدهللا64744 ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

ااالء هشام عبدالرازق احمد64745 ق شيى 65.5هدى شعراوى ع بناتشر

ااالء يشى عبدهللا عبده64746 ق شيى 125.5هدى شعراوى ع بناتشر



االهام حسام سعيد سيد دمحم64747 ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

االهام رمضان محمود عل احمد64748 ق شيى 132هدى شعراوى ع بناتشر

اامال سيد دمحم سيد64749 ق شيى 112هدى شعراوى ع بناتشر

 ياش سيد فهىم عبدالحافظ64750
ن
اامان ق شيى 111.5هدى شعراوى ع بناتشر

اامل كمال محمود طايع64751 ق شيى 39.5هدى شعراوى ع بناتشر

اامنيه دمحم عيد احمد64752 ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

ه عبدالرحمن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن64753 اامي  ق شيى 51هدى شعراوى ع بناتشر

 ابوالفضل خليل64754
ن
ه هان اامي  ق شيى 27هدى شعراوى ع بناتشر

اامينه طارق لبيب دمحم64755 ق شيى 115.5هدى شعراوى ع بناتشر

64756
 
اانىحى ايمن ابراهيم الدسوق ق شيى 113.5هدى شعراوى ع بناتشر

اانىحى جمال كمال موس64757 ق شيى 78هدى شعراوى ع بناتشر

اانىحى عصام جابر عبدالمجيد64758 ق شيى 79.5هدى شعراوى ع بناتشر

اانصاف رضا صالح عبدالهادى64759 ق شيى 48.5هدى شعراوى ع بناتشر

اايرينن تادرس ابراهيم بقطر64760 ق شيى 62هدى شعراوى ع بناتشر

اايسل هشام عبدالعظيم دمحم64761 ق شيى 111هدى شعراوى ع بناتشر

اايفرونيا ميالد السيد عبيد64762 ق شيى 34هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان ابراهيم عبدالكريم عبدالنعيم64763 ق شيى 53.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن64764 اايمان احمد عبداللطيف عبداللطيف حسي  ق شيى 23.5هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان حسن رفعت كامل64765 ق شيى 67هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان خالد سيد محمود عل64766 ق شيى 55هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان سيد فواز عوض64767 ق شيى 85هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان عل مصطفن سالم64768 ق شيى 128هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان دمحم جمعه عل بدير64769 ق شيى 79.5هدى شعراوى ع بناتشر

اايمان دمحم دمحم عبدالفتاح64770 ق شيى 41هدى شعراوى ع بناتشر

اايه احمد السيد دمحم64771 ق شيى 93هدى شعراوى ع بناتشر

ن احمد64772 اايه احمد ياسي  ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

اايه اسماعيل دمحم احمد64773 ق شيى 99.5هدى شعراوى ع بناتشر

 احمد64774
ن
اايه ساىم علوان ق شيى 115هدى شعراوى ع بناتشر

اايه سيد مصطفن يوسف64775 ق شيى 134هدى شعراوى ع بناتشر

اايه سيد يوسف تهاىمي64776 ق شيى 133هدى شعراوى ع بناتشر

اايه عيد جمعه سالم64777 ق شيى 129هدى شعراوى ع بناتشر

اايه مجدى محمود مصطفن64778 ق شيى 75.5هدى شعراوى ع بناتشر

اوى عبدالمالك64779 اايه دمحم خضن ق شيى 129هدى شعراوى ع بناتشر

اايه دمحم صابر عبدالعظيم64780 ق شيى 108.5هدى شعراوى ع بناتشر

اايه ممدوح عبده شبل64781 ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله ابراهيم رفعت سيد64782 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله احمد عبدالرحيم احمد64783 ق شيى 85هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله احمد دمحم عاشور64784 ق شيى 106.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله السيد ابراهيم دمحم64785 ق شيى 80.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله السيد دمحم حسن64786 ق شيى 132هدى شعراوى ع بناتشر

ن ابراهيم عل64787 ابسمله جمال حسي  ق شيى 28هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله حافظ عبدهللا حافظ سعيد64788 ق شيى 90.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن عل زيد عل64789 ابسمله حساني  ق شيى 66هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله خالد دمحم عبدالوهاب64790 ق شيى 20.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف سيد64791 ابسمله سعد شر ق شيى 57.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف دمحم سعيد64792 ابسمله شر ق شيى 101.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله عبدالعال ابراهيم عبدالعال64793 ق شيى 124.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله فتىح جاد هللا ابو الحسن خلف هللا64794 ق شيى 98هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله دمحم اسماعيل معاىط64795 ق شيى 13هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله دمحم غريب دمحم64796 ق شيى 88.5هدى شعراوى ع بناتشر



ابسمله دمحم مجدى جابر64797 ق شيى 115.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله دمحم دمحم منصور64798 ق شيى 128هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله دمحم مصطفن عبدالجواد64799 ق شيى 112هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله محمود فتىح عل64800 ق شيى 124هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله محمود يوسف دمحم64801 ق شيى 52هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله ممدوح احمد دمحم64802 ق شيى 45هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله مندوه دمحم مندوه64803 ق شيى 77هدى شعراوى ع بناتشر

 شاكر دمحم64804
ن
ابسمله هان ق شيى 55هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله هيثم سمي  احمد64805 ق شيى 104هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله وليد حسن عبدالجيد64806 ق شيى 49هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمله يحن  السيد عبدالعزيز عل64807 ق شيى 11هدى شعراوى ع بناتشر

ابسمه عاطف عبدهللا ابراهيم64808 ق شيى 124هدى شعراوى ع بناتشر

64809
ن
ف عمر عبدالعزيز الفخران ابسنت اشر ق شيى 15.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسنت راضن صابر مساك64810 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسنت ساىم كامل فرج هللا معوض64811 ق شيى 80هدى شعراوى ع بناتشر

ابسنت عاطف عبدهللا ابراهيم64812 ق شيى 113.5هدى شعراوى ع بناتشر

 فهىم رفاع64813
ن
ابوس هان ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

يف محمود عبدالهادى دمحم64814 اتف  شر ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

اتف  محمود صابر السيد64815 ق شيى 99هدى شعراوى ع بناتشر

اتف  نجيب عبدهللا احمد64816 ق شيى 88هدى شعراوى ع بناتشر

اتف  نض دمحم اسماعيل64817 ق شيى 77.5هدى شعراوى ع بناتشر

اثريا عتمان عل دمحم عل64818 ق شيى 53.5هدى شعراوى ع بناتشر

اثناء ايهاب عبدالوهاب حبيب64819 ق شيى 80.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن احمد64820 اجانا عماد احمد حسي  ق شيى 61هدى شعراوى ع بناتشر

اجانا عماد عطية طه64821 ق شيى 44هدى شعراوى ع بناتشر

اجميله خميس سيد احمد دمحم احمد64822 ق شيى 35.5هدى شعراوى ع بناتشر

 ابراهيم64823
ن
اجنا عماد ابراهيم مدن ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنات احمد محمود عبدالظاهر64824 ق شيى 61.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنات سليمان عواد سليمان64825 ق شيى 81هدى شعراوى ع بناتشر

ن64826 اجنه احمد محمود احمد شاهي  ق شيى 106.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنه خالد رضا احمد64827 ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

يف عبدالهادى معوض64828 اجنه شر ق شيى 76هدى شعراوى ع بناتشر

اجنه دمحم سعد عل رضوان64829 ق شيى 111هدى شعراوى ع بناتشر

اجنه دمحم عيد عبداللطيف64830 ق شيى 90.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن احمد حسنن عبدهللا64831 ق شيى 86.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن احمد دمحم االدهم64832 ق شيى 72هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن حسن دمحم حسن64833 ق شيى 92.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف عبدالوهاب السيد64834 اجنن شر ق شيى 75هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن عادل عبدالعظيم دمحم64835 ق شيى 120.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن عبدالحليم راجح عبداللطيف64836 ق شيى 41.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن دمحم ابراهيم سند مرس64837 ق شيى 78هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن دمحم خليفه ابوالحمد64838 ق شيى 92هدى شعراوى ع بناتشر

اجنن محمود حسن احمد64839 ق شيى 107.5هدى شعراوى ع بناتشر

 يحن  عل عزب64840
اجنن ق شيى 127.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجهاد مصطفن عبدالمنعم مجاهد دمحم64841 ق شيى 19هدى شعراوى ع بناتشر

اجودى نور االسالم فاروق احمد64842 ق شيى 57.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجوسلينا عبده برزى حبيب64843 ق شيى 54.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجومانا احمد عبدهللا عبدالمقصود عبدهللا64844 ق شيى 36هدى شعراوى ع بناتشر

اجومانا عماد مازن رضوان عل64845 ق شيى 36.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجومانا دمحم السيد حسن64846 ق شيى 123.5هدى شعراوى ع بناتشر



 وجيه حبيب مسعود64847
ن
اجومانا هان ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

اجومانا وجيه حنا نسيم صالح64848 ق شيى 67هدى شعراوى ع بناتشر

اجومانه جمال الدين محمود محمود64849 ق شيى 49هدى شعراوى ع بناتشر

ن عياد64850 احبيبه احمد عبدالمنعم حسي  ق شيى 121هدى شعراوى ع بناتشر

ف صالح عبدالهادى64851 احبيبه اشر ق شيى 128هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه السيد عل عل64852 ق شيى 20.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه جاد حماد جاد دمحم64853 ق شيى 20.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه حسن حسن التهاىم64854 ق شيى 59هدى شعراوى ع بناتشر

ن توفيق حسن عل64855 احبيبه حسي  ق شيى 61.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه خالد عبدالوهاب فتىح عالم64856 ق شيى 19.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه رماح بكر فرغلي64857 ق شيى 117هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه سيد ابراهيم رفاع64858 ق شيى 33هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه سيد احمد عبداللطيف علي64859 ق شيى 18.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه سيد عبدهللا امام حسن64860 ق شيى 49.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه صالح عادل ابراهيم64861 ق شيى 122هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه صبىح خفاجى تهاىم64862 ق شيى 122هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عاطف احمد دمحم64863 ق شيى 119.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عبدالجواد عبدهللا عبدالجواد دمحم64864 ق شيى 76هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عبدالغنن سعيد عبدالغنن64865 ق شيى 131.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عبدهللا سيد دمحم عالم64866 ق شيى 69هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عبدالمنعم يوسف عبدالقوى64867 ق شيى 100هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عل نض عل سليمان64868 ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه عمر عل خلف عبدهللا64869 ق شيى 71.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه متوىل سيد متوىل حسن64870 ق شيى 62.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم حسن بيوىمي64871 ق شيى 39هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم حسن دمحم64872 ق شيى 50.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم حماد عيد64873 ق شيى 105هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدالتواب خميس عفيفن64874 ق شيى 127.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدالعزيز دمحم64875 ق شيى 90هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم فرج نورالدين64876 ق شيى 65هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه دمحم مصطفن عبدالفتاح64877 ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه محمود احمد دمحم سيد احمد64878 ق شيى 131.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه محمود سعيد حجازى64879 ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه محمود شكرى السيد64880 ق شيى 44هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه محمود عل السيد64881 ق شيى 85.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه مرس احمد مرس64882 ق شيى 54.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه مسعد رمضان الشحات64883 ق شيى 34.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه مصطفن عبدالوهاب عل64884 ق شيى 107هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه نارص دمحم السيد64885 ق شيى 53.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه وائل نده عبداللطيف64886 ق شيى 43.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه وليد ساىم صابر ابوشيع64887 ق شيى 55.5هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه ياش حسن عبدالمعط بطاح64888 ق شيى 67هدى شعراوى ع بناتشر

احبيبه ياش شعبان دمحم64889 ق شيى 121.5هدى شعراوى ع بناتشر

احنان احمد دمحم احمد64890 ق شيى 88هدى شعراوى ع بناتشر

احنان عالء عل حسن زىك64891 ق شيى 43.5هدى شعراوى ع بناتشر

احنان دمحم حلىم دمحم64892 ق شيى 124.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن تامر منصور حسن64893 احني  ق شيى 113هدى شعراوى ع بناتشر

ن سامح عبدهللا ابوزيد64894 احني  ق شيى 73.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن عزت عبدالعزيز يوسف سعد64895 احني  ق شيى 90.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم ابوالعقص عبدالغفار64896 احني  ق شيى 75.5هدى شعراوى ع بناتشر



ن دمحم جمال شحات64897 احني  ق شيى 119.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم سيد عبدالحميد64898 احني  ق شيى 135هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم عوض عل64899 احني  ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم نظىم ابراهيم64900 احني  ق شيى 116.5هدى شعراوى ع بناتشر

 وائل طلعت مدبوىلي64901
ن احني  ق شيى 118هدى شعراوى ع بناتشر

اخديجه سيد احمد طلبه64902 ق شيى 110.5هدى شعراوى ع بناتشر

اخلود عبده سيد عبده64903 ق شيى 22هدى شعراوى ع بناتشر

اخلود ممدوح ابراهيم سليمان64904 ق شيى 77هدى شعراوى ع بناتشر

ن64905 ادعاء رمضان ثابت حسي  ق شيى 135هدى شعراوى ع بناتشر

ادعاء عل عبدالمجيد فرج64906 ق شيى 52.5هدى شعراوى ع بناتشر

ادعاء فرغل عل فرغل64907 ق شيى 122.5هدى شعراوى ع بناتشر

ادعاء محمود فاروق رياض عبدالعزيز64908 ق شيى 38.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- دنيا ابراهيم دمحم قاعود 64909 ق شيى 71هدى شعراوى ع بناتشر

ادنيا سيد دمحم سعد عليان64910 ق شيى 71.5هدى شعراوى ع بناتشر

ادنيا مصطفن مرضن ابراهيم دمحم64911 ق شيى 35هدى شعراوى ع بناتشر

ادنيا نارص دمحم احمد64912 ق شيى 131هدى شعراوى ع بناتشر

ارانا صديق احمد عبدالمنعم64913 ق شيى 87.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارانيا عادل عبدهللا احمد64914 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

ن64915 ارتاج دمحم جمال حامد حسي  ق شيى 125.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحاب ابراهيم رافت عبدالعزيز64916 ق شيى 106.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه احمد دمحم النادى64917 ق شيى 120هدى شعراوى ع بناتشر

ف اسماعيل متوىل64918 ارحمه اشر ق شيى 130.5هدى شعراوى ع بناتشر

ف حامد قنديل64919 ارحمه اشر ق شيى 71.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه السيد كامل عرفه64920 ق شيى 85هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه توفيق محفوظ توفيق64921 ق شيى 47هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه حسام دمحم مامون اسماعيل64922 ق شيى 50.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- رحمه حسن دمحم رضوان 64923 ق شيى 64.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه زين العابدين حامد عل64924 ق شيى 69.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه عصام عبدالباسط فاضل64925 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه عصام دمحم جوده64926 ق شيى 133هدى شعراوى ع بناتشر

ارحمه عمرو عبدالباسط دمحم64927 ق شيى 42هدى شعراوى ع بناتشر

 عبدالمجيد64928
 
ارحمه فريد شوق ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

اردينه خالد عطيه مسلم هليل64929 ق شيى 72.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارضوى العارف سيف النض كريم64930 ق شيى 58.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارضوى جمال الدين احمد العرنى دمحم رزق64931 ق شيى 92.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارضوى وليد عبدالننى دمحم64932 ق شيى 105.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارغد محمود دمحم عويض64933 ق شيى 97هدى شعراوى ع بناتشر

ارقيه احمد بدوى عبدالمحسن64934 ق شيى 136.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارقيه هشام سيد حامد64935 ق شيى 50.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارنا حسن عزت ابراهيم64936 ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

اروان احمد حسنن شكرى64937 ق شيى 72هدى شعراوى ع بناتشر

اروان سيد خليفه سليم64938 ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

اروان سيد كمال زغلول64939 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

اروان منصور عبدالستار احمد دمحم64940 ق شيى 38.5هدى شعراوى ع بناتشر

اروان هشام حامد دمحم64941 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

ارودينا محمود عبدالعال عبدالعزيز64942 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

اروضه السيد احمد دمحم64943 ق شيى 103هدى شعراوى ع بناتشر

اروميساء السيد جالل ابراهيم مصطفن64944 ق شيى 124هدى شعراوى ع بناتشر

اريم كريم دمحم عبدالقادرعباس64945 ق شيى 118هدى شعراوى ع بناتشر

اريم مصطفن دمحم دمحم64946 ق شيى 73.5هدى شعراوى ع بناتشر



اريناد ايمن عزت عبدالغنن64947 ق شيى 90هدى شعراوى ع بناتشر

اريهام وائل شحتة السيد64948 ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

ى64949 ازينب ابراهيم دمحم ابراهيم العشر ق شيى 108.5هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب احمد السيد احمد64950 ق شيى 100هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب حسان عبدالتواب منصور حسان64951 ق شيى 99.5هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب سيد ابراهيم وفا64952 ق شيى 112.5هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب سيداحمد عبدالعال سيداحمد64953 ق شيى 90هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب دمحم دمحم السيد64954 ق شيى 19هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب محمود السيد دمحم64955 ق شيى 113.5هدى شعراوى ع بناتشر

ازينب وائل توفيق دمحم عل64956 ق شيى 93هدى شعراوى ع بناتشر

ن عبدالقادر64957 ازينب وليد حساني  ق شيى 116هدى شعراوى ع بناتشر

اساره ابراهيم معوض ابراهيم64958 ق شيى 37.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره احمد عل دمحم64959 ق شيى 61.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره السيد محمود عبدالمقصود64960 ق شيى 92.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن64961 ن ابراهيم حسي  اساره حسي  ق شيى 74.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره خالد فتىح عبدالعال64962 ق شيى 117.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره عالء عبدالحميد دمحم64963 ق شيى 119هدى شعراوى ع بناتشر

اساره دمحم سعيد دمحمي64964 ق شيى 99.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره مختار حسنن ابراهيم64965 ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

اساره وليد السيد دمحم64966 ق شيى 23.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسحر رمضان السيد دمحم64967 ق شيى 92هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم ابراهيم احمد عبدهللا احمد64968 ق شيى 22.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم ايمن حسن دمحم64969 ق شيى 90.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم تامر نجيب احمد64970 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم سامح عزت جمعه ابراهيم64971 ق شيى 48.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم سيد جالل عبدالرحمن دمحم64972 ق شيى 31هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم شعبان رمضان مسلم64973 ق شيى 101.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم طلعت عباس عبدالغفور64974 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم عادل صالح دمحم64975 ق شيى 79هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم عاطف عبدالحميد حافظ منصور64976 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم مجدى عبدهللا عبدالمقصود64977 ق شيى 84هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم دمحم عبدالرحمن دمحم سيد صفا64978 ق شيى 46.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم دمحم عبدهللا ـ64979 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلىم وليد سيد عثمان64980 ق شيى 13.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسلوى جمال عبدالقادر السيد64981 ق شيى 40هدى شعراوى ع بناتشر

اسلوى عبدالواحد عبدالمبدئ عبدالواحد64982 ق شيى 22هدى شعراوى ع بناتشر

اسما احمد ابراهيم احمد64983 ق شيى 65.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسما احمد سعيد دمحمى64984 ق شيى 114هدى شعراوى ع بناتشر

اسما احمد عبدالحليم دمحم احمد64985 ق شيى 110.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسما احمد عز الدين احمد64986 ق شيى 111هدى شعراوى ع بناتشر

اسما احمد فتىحي بكر64987 ق شيى 30.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسما ضياء عبدالعظيم دمحم64988 ق شيى 128هدى شعراوى ع بناتشر

اسما عماد حمدى دمحم64989 ق شيى 68هدى شعراوى ع بناتشر

اسما دمحم ابوطالب سليم ابوطالب64990 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

ي64991 اسما دمحم صالح الدهنى ق شيى 66هدى شعراوى ع بناتشر

اسما دمحم عبدهللا عبدالكريم دمحم64992 ق شيى 26هدى شعراوى ع بناتشر

اسما دمحم عل احمد64993 ق شيى 103هدى شعراوى ع بناتشر

اسما وحيد دمحم فتىح64994 ق شيى 107هدى شعراوى ع بناتشر

اسماح سالمه دمحم سالمه عثمان64995 ق شيى 53.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسمر زكريا همام حمدنا هللا64996 ق شيى 70هدى شعراوى ع بناتشر



ه حمدى عبده عبداللطيف عبدالمجيد64997 اسمي  ق شيى 96هدى شعراوى ع بناتشر

ه عبدالفتاح انور عبدالفتاح64998 اسمي  ق شيى 34هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس احمد عل فرغل64999 ق شيى 93.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس سامح ابراهيم دمحم65000 ق شيى 95.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس سيد عبدالسالم السيد65001 ق شيى 77.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس دمحم اسماعيل ابراهيم خليفة65002 ق شيى 71هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس دمحم صالح عطيه65003 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس دمحم عبدالعزيز دمحم احمد65004 ق شيى 104.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسندس هشام صبىح فارس65005 ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

اسهام دمحم سيد زيد ابراهيم65006 ق شيى 120.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسهيله ابراهيم دمحم مامون65007 ق شيى 93.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسهيله سيد محمود احمد يوسف65008 ق شيى 64هدى شعراوى ع بناتشر

اسهيله عمادالدين سعد عبدالقادر65009 ق شيى 121.5هدى شعراوى ع بناتشر

اسهيله محمود فؤاد عبدالرحمن سيد احمد65010 ق شيى 78.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف فوزى بيوىم65011 اشاديه شر ق شيى 16هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- شاديه مبارك دمحم خلف هللا 65012 ق شيى 63هدى شعراوى ع بناتشر

اشذا دمحم مرزوق الماظ65013 ق شيى 130هدى شعراوى ع بناتشر

وق ابراهيم عبدالونيس عبدالسميع65014 اشر ق شيى 18هدى شعراوى ع بناتشر

 عل عيد65015
ن
وق احمد تون اشر ق شيى 101.5هدى شعراوى ع بناتشر

وق احمد دمحم عبدالحميد65016 اشر ق شيى 94هدى شعراوى ع بناتشر

وق حامد عباس حامد عباس65017 اشر ق شيى 108هدى شعراوى ع بناتشر

وق شعبان طه عبدالعظيم65018 اشر ق شيى 120.5هدى شعراوى ع بناتشر

وق عصام دمحم ابراهيم65019 اشر ق شيى 57هدى شعراوى ع بناتشر

وق دمحم مصطفن عبدالحميد حسن65020 اشر ق شيى !VALUE#هدى شعراوى ع بناتشر

وق دمحم مصطفن عطيه65021 اشر ق شيى 38هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد احمد عبدالحميد اسماعيل65022 ق شيى 117.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد احمد مصطفن عل غنيم65023 ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد ايمن السيد عبدالرحمن65024 ق شيى 20.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد رافت سعد محمود65025 ق شيى 42هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد شهبور دمحم اسماعيل65026 ق شيى 111.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد صالح شعبان صالح65027 ق شيى 73.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد عادل صابر دمحم65028 ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد عبدالجواد اسماعيل عبدالعظيم65029 ق شيى 132هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد عبدالعزيز رمضان صالح65030 ق شيى 66هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- شهد فرج كمال احمد 65031 ق شيى 60هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم ابراهيم دمحم الحبينى65032 ق شيى 96هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم احمد دمحم65033 ق شيى 71.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم ساىم عل65034 ق شيى 91هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم صالح متوىل سيد احمد65035 ق شيى 96.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم عبدهللا محمود65036 ق شيى 88.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد دمحم فتىح سيد ابراهيم65037 ق شيى 42هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد محمود عبدالحميد ابو العال جمعة65038 ق شيى 96هدى شعراوى ع بناتشر

65039
ن
اشهد نارص احمد ضيف الحابون ق شيى 28.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد نارص يوسف احمد65040 ق شيى 95هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد وليد جالل حسينن65041 ق شيى 92.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد ياش كمال احمد65042 ق شيى 60.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشهد ياش دمحم عبدالعظيم65043 ق شيى 88هدى شعراوى ع بناتشر

ف فهيم عبدالشهيد بباوى65044 ى اشر اشي  ق شيى 53هدى شعراوى ع بناتشر

ين عل سعد نادى عطيه65045 اشي  ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

اشيماء خلف نادى سيد عبدالجواد65046 ق شيى 51.5هدى شعراوى ع بناتشر



اشيماء سعيد عبدالعاىط دمحم السيد65047 ق شيى 43هدى شعراوى ع بناتشر

اصابرين وائل سيد فرج عبدالدائم65048 ق شيى 31.5هدى شعراوى ع بناتشر

ف عبدالراضن مرزوق65049 اصفا اشر ق شيى 100هدى شعراوى ع بناتشر

اصفيه احمد رجب السيد65050 ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

اضىح ابراهيم احمد ابراهيم65051 ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

اضىح السيد عمر عل65052 ق شيى 76.5هدى شعراوى ع بناتشر

اضىح ظريف معوض طه65053 ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

اعائشه محمود دمحم عل65054 ق شيى 98هدى شعراوى ع بناتشر

اعبي  دمحم سالمه دمحم65055 ق شيى 23.5هدى شعراوى ع بناتشر

اعلياء احمد حسن احمد65056 ق شيى 69.5هدى شعراوى ع بناتشر

اعهد هللا رشدى دمحم نارص65057 ق شيى 32هدى شعراوى ع بناتشر

افاتن عبدالعليم رجب جمعه65058 ق شيى 94هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه احمد عبدهللا احمد65059 ق شيى 93.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه احمد عيىس عبدالحافظ دمحم65060 ق شيى 110هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه احمد دمحم مسلم65061 ق شيى 88.5هدى شعراوى ع بناتشر

ف عبدالرحمن احمد65062 افاطمه اشر ق شيى 103.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه حمدى السيد محمود عبدالننى65063 ق شيى 83.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه رزق سالمه اسماعيل65064 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه رضا سعد طه65065 ق شيى 18.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه رمضان عبدالغنن صادق65066 ق شيى 32هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه سالم دمحم سالم دمحم65067 ق شيى 32.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه شاج دمحم دمحم65068 ق شيى 17هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه طه كامل حسن عويس65069 ق شيى 28هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه عالء عفيفن عبدالحميد65070 ق شيى 47.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه مجدى دمحم عبدالعزيز فليله65071 ق شيى 85.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم صديق فهىمي65072 ق شيى 127هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدالفتاح دمحم احمد65073 ق شيى 62هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدالكريم عفنان جويل65074 ق شيى 105.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدهللا محمود65075 ق شيى 82.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدالمجيد عبدالمجيد65076 ق شيى 26.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم عل احمد65077 ق شيى 61هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم قاسم مصطفن65078 ق شيى !VALUE#هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه دمحم دمحم رجب طلبه65079 ق شيى 96.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه نارص عل محمود65080 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

 حلىم دمحم معوض65081
ن
افاطمه هان ق شيى 120هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه هشام مصطفن دمحم65082 ق شيى 54.5هدى شعراوى ع بناتشر

افاطمه وليد سيد عثمان65083 ق شيى 27هدى شعراوى ع بناتشر

افرح احمد مهلل ابراهيم65084 ق شيى 106.5هدى شعراوى ع بناتشر

افرح صالح احمد دمحم متوىل65085 ق شيى 94هدى شعراوى ع بناتشر

افرح دمحم ابراهيم دمحم65086 ق شيى 112.5هدى شعراوى ع بناتشر

افرح دمحم حنفن محمود خليل65087 ق شيى 80.5هدى شعراوى ع بناتشر

افرح دمحم فؤاد عبدالغنن65088 ق شيى 31هدى شعراوى ع بناتشر

افرحه بدر سيد مرسي65089 ق شيى 10.5هدى شعراوى ع بناتشر

افرحه عزت عبدالهادى سيد65090 ق شيى 117.5هدى شعراوى ع بناتشر

وز السيد يوسف السيد65091 افي  ق شيى 121هدى شعراوى ع بناتشر

65092
 
وز ايمن ابراهيم الدسوق افي  ق شيى 83هدى شعراوى ع بناتشر

ونيا ساىم مرزوق واصف سعيد65093 افي  ق شيى 30.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن منىس بدرى منىس65094 اكارولي  ق شيى 107هدى شعراوى ع بناتشر

اكاميليا خالد عبدالحميد صالح65095 ق شيى 72هدى شعراوى ع بناتشر

ف اسعد كامل65096 اكرستينا اشر ق شيى 131هدى شعراوى ع بناتشر



اكرستينا سامر زكريا عطيه65097 ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

اكرستينا عماد ابراهيم منصور جاد65098 ق شيى 84.5هدى شعراوى ع بناتشر

اكوثر دمحم سالمه دمحم65099 ق شيى 21هدى شعراوى ع بناتشر

الوسندا مكرم سيد عبيد65100 ق شيى 118هدى شعراوى ع بناتشر

يف ابراهيم عل حسن65101 اليل شر ق شيى 112هدى شعراوى ع بناتشر

اليل عمر سيد عمر65102 ق شيى 114هدى شعراوى ع بناتشر

اماجده وليد عادل كمال65103 ق شيى 114.5هدى شعراوى ع بناتشر

 شكرى شاكر65104
ن
امارىز هان ق شيى 95.5هدى شعراوى ع بناتشر

اماريا اسامه فهىم بينى65105 ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

امرفت فيكتور عبدالمالك راغب65106 ق شيى 54.5هدى شعراوى ع بناتشر

امروه طلعت فوزى عبدالغفار65107 ق شيى 64.5هدى شعراوى ع بناتشر

امروه كرم عبدالعليم فؤاد65108 ق شيى 102.5هدى شعراوى ع بناتشر

امروه دمحم حسن عبدالرحمن65109 ق شيى 130هدى شعراوى ع بناتشر

امروه نارص احمد احمد65110 ق شيى 77هدى شعراوى ع بناتشر

امريم اسحاق انور ابراهيم65111 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

امريم اسماعيل احمد اسماعيل احمد65112 ق شيى 122هدى شعراوى ع بناتشر

امريم ايمن ابراهيم دمحم65113 ق شيى 114هدى شعراوى ع بناتشر

امريم بدير كمال زىك65114 ق شيى 23هدى شعراوى ع بناتشر

امريم تامر سعيد عبدالخالق65115 ق شيى 109هدى شعراوى ع بناتشر

امريم جمال حماده عبدالسالم65116 ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم حمدى ابراهيم دمحم65117 ق شيى 127هدى شعراوى ع بناتشر

امريم رضا بهيج ابراهيم65118 ق شيى 104هدى شعراوى ع بناتشر

امريم سيد دمحم احمد ابراهيم65119 ق شيى 69هدى شعراوى ع بناتشر

امريم صالح دمحم سيد منصور65120 ق شيى 107.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم طارق عبدالمقصود مسلم ابو عمره65121 ق شيى 116.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم عصام اسماعيل دمحم65122 ق شيى 113هدى شعراوى ع بناتشر

امريم عالء صبىح دمحم حسن65123 ق شيى 110هدى شعراوى ع بناتشر

امريم مادح دمحم دمحم65124 ق شيى 100هدى شعراوى ع بناتشر

امريم مجدى فتىح السيد65125 ق شيى 125هدى شعراوى ع بناتشر

امريم دمحم احمد موس65126 ق شيى 88هدى شعراوى ع بناتشر

امريم دمحم السيد البدرى65127 ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

امريم دمحم فرج سليم برعاص65128 ق شيى 22.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم دمحم متوىل احمد65129 ق شيى 89.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن65130 امريم دمحم محمود حساني  ق شيى 91هدى شعراوى ع بناتشر

امريم محمود رجب دمحم غانم65131 ق شيى 27.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم محمود رفعت خطاب65132 ق شيى 115.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم محمود عبدالمعط سيد65133 ق شيى 86.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم وائل صبىح سعد65134 ق شيى 96.5هدى شعراوى ع بناتشر

امريم وليد حامد عل دمحم منتض65135 ق شيى 95.5هدى شعراوى ع بناتشر

امكه دمحم ابراهيم اسماعيل65136 ق شيى 135.5هدى شعراوى ع بناتشر

ى65137 املك ابراهيم ابوقاسم خضن ق شيى 92.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك ابراهيم حسنن خضن65138 ق شيى 94.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك ابراهيم دمحم قمر الدوله السيد65139 ق شيى 60هدى شعراوى ع بناتشر

املك احمد دمحم احمد65140 ق شيى 96.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك احمد دمحم مصطفن65141 ق شيى 18.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك احمد محمود مهنن65142 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك احمد مصطفن عل غنيم65143 ق شيى 70.5هدى شعراوى ع بناتشر

ف فارس زىك65144 املك اشر ق شيى 84.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك السيد عبدالحليم عل65145 ق شيى 55هدى شعراوى ع بناتشر

املك امام يىحي عل خليفة65146 ق شيى 42هدى شعراوى ع بناتشر



ن احمد عبدربه احمد65147 املك حسي  ق شيى 72هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم معوض65148 املك حسي  ق شيى 76.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك خالد احمد عبدالفتاح65149 ق شيى 64هدى شعراوى ع بناتشر

املك خليفه احمد كامل حسن65150 ق شيى 103.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك سعيد عطيه عل حماد65151 ق شيى 69.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف دمحم دمحم سيد65152 املك شر ق شيى 37.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك صابر بهلول جازو عبدالقوى65153 ق شيى 116هدى شعراوى ع بناتشر

املك صابر سيد صابر65154 ق شيى 124هدى شعراوى ع بناتشر

املك صفوت عبدالرشيد عل65155 ق شيى 110.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك طلعت دمحم احمد65156 ق شيى 126.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك عادل نادى دمحم عل65157 ق شيى 89هدى شعراوى ع بناتشر

ي دمحم65158
املك عاطف عبدالغنن ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك عز عبده عبدالمحسن65159 ق شيى 35.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك عمرو عبدالمطلب مصطفن65160 ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك كريم سعيد عبدالخالق65161 ق شيى 90هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم ابراهيم دمحم65162 ق شيى 25هدى شعراوى ع بناتشر

ن65163 ن حسي  املك دمحم حسي  ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم حمدان دمحم65164 ق شيى 60هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم عادل محمود65165 ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم عل رجب65166 ق شيى 90.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم دمحم دمحم65167 ق شيى 37.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم مطراوى حسن سالم65168 ق شيى 49.5هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم يىح دمحم حسن65169 ق شيى 41هدى شعراوى ع بناتشر

املك دمحم يحن  مصطفن65170 ق شيى 32هدى شعراوى ع بناتشر

املك مصطفن فراج احمد65171 ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

املك هشام بيوىم عفيفن65172 ق شيى 134هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- ملك وليد حسن دمحم 65173 ق شيى 75هدى شعراوى ع بناتشر

املك ياش فارس عامر65174 ق شيى 126هدى شعراوى ع بناتشر

ن65175  حسي 
املك ياش دمحم عفيفن ق شيى 113.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنار صالح احمد عبدالعزيز65176 ق شيى 132هدى شعراوى ع بناتشر

امنقطع- ميار دمحم سيد دمحم 65177 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنار دمحم عبدالعزيز زىك دمحم65178 ق شيى 91هدى شعراوى ع بناتشر

امنال غريب عبده علي65179 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

ي محيفض 65180
ن
امنقطع- منة هللا عالء رجب فرجان ق شيى 127هدى شعراوى ع بناتشر

ي دمحم65181
امنة هللا ابراهيم راضن ق شيى 81هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا احمد سيد عبدالمنعم65182 ق شيى 127.5هدى شعراوى ع بناتشر

ف فتوح عبدالتواب65183 امنة هللا اشر ق شيى 99هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا حسن كمال سليمان65184 ق شيى 42هدى شعراوى ع بناتشر

 عبدالمنعم65185
 
امنة هللا سيد صدق ق شيى 51.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف السيد احمد65186 امنة هللا شر ق شيى 27.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا طلعت فوزى عبدالغفار65187 ق شيى 56.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا عادل دمحم عبدالحميد65188 ق شيى 124.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا عطيه محمود عبدالغفار65189 ق شيى 9.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا عل عبدالبديع عل65190 ق شيى 32.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا ماجد ابراهيم محمود65191 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا دمحم السعيد دمحم65192 ق شيى 122.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا دمحم سمي  منيب65193 ق شيى 121هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا دمحم صالح الدين عبدالحميد عبدالعال65194 ق شيى 120هدى شعراوى ع بناتشر

ي دمحم65195
 
امنة هللا دمحم دمحم عراق ق شيى 51.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- منه هللا محمود دمحم عبدالعزيز 65196 ق شيى 67هدى شعراوى ع بناتشر



ن محمود دمحم65197  حسي 
ن
امنة هللا هان ق شيى 107.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا ياش دمحم عطيه65198 ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

امنة هللا يحن  احمد احمد65199 ق شيى 67.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه احمد عبدالغفار احمد65200 ق شيى 38.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه احمد دمحم شعراوى65201 ق شيى 89هدى شعراوى ع بناتشر

امنه الطاهر دمحم حفنن65202 ق شيى 108.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن حسن مدبوىل65203 امنه حسي  ق شيى 103.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه عبدالرازق عبداللطيف عطيه65204 ق شيى 111.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه عبدالهادى عبدالعزيز احمد65205 ق شيى 71هدى شعراوى ع بناتشر

امنه عيد شعبان فرغل65206 ق شيى 119هدى شعراوى ع بناتشر

امنه فراج عبدالعظيم احمد فراج65207 ق شيى 121هدى شعراوى ع بناتشر

امنه دمحم توفيق عبدالمحسن65208 ق شيى 119.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه دمحم حسن ابراهيم65209 ق شيى 45.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه دمحم محمود مصطفن65210 ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه وحيد صالح متوىلي سيد65211 ق شيى 127.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنه وليد فهىم فهىم65212 ق شيى 118.5هدى شعراوى ع بناتشر

امنن احمد شاذىل يوسف عبدالكريم65213 ق شيى 18هدى شعراوى ع بناتشر

امنن سليمان مصطفن سليمان65214 ق شيى 53هدى شعراوى ع بناتشر

امنن وليد دمحم سيد65215 ق شيى 35هدى شعراوى ع بناتشر

اىم ابراهيم عطيه فرج65216 ق شيى 114.5هدى شعراوى ع بناتشر

اىم حمدى دمحم بخيت65217 ق شيى 24هدى شعراوى ع بناتشر

اىم طارق عل عباس عبدالعال65218 ق شيى 89هدى شعراوى ع بناتشر

وك حسن اسماعيل حسن65219 اىم ميى ق شيى 22.5هدى شعراوى ع بناتشر

اىم دمحم عبدالعزيز خميس65220 ق شيى 113.5هدى شعراوى ع بناتشر

اىم دمحم عبدالوهاب سيد سعيد65221 ق شيى 75هدى شعراوى ع بناتشر

اىم يىحي السيد بخيت ادم65222 ق شيى 65هدى شعراوى ع بناتشر

ن65223 امىاده محمود دمحم حسن حسي  ق شيى 63هدى شعراوى ع بناتشر

فت ياش ارباح ابراهيم65224 امي  ق شيى 34هدى شعراوى ع بناتشر

نا65225  مي 
ن
ا راغب شحاته  نادى  هان ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

 ابراهيم منصور جاد65226
ن
نا هان امي  ق شيى 61.5هدى شعراوى ع بناتشر

انادين سيد صالح عبداللطيف65227 ق شيى 28.5هدى شعراوى ع بناتشر

اناديه اسامه درويش دمحم65228 ق شيى 126.5هدى شعراوى ع بناتشر

اناديه اسامه مرس عل65229 ق شيى 16هدى شعراوى ع بناتشر

اناريمان دمحم فتىح عبدالوهاب دمحم65230 ق شيى 47.5هدى شعراوى ع بناتشر

انبيله دمحم عبدالمجيد باص65231 ق شيى 31.5هدى شعراوى ع بناتشر

انجالء شعبان ابراهيم عبدالمجيد65232 ق شيى 42.5هدى شعراوى ع بناتشر

انحمدو فارس عطاهللا علم الدين65233 ق شيى 59هدى شعراوى ع بناتشر

اندى احمد عبدالراضن احمد65234 ق شيى 65هدى شعراوى ع بناتشر

امنقطع- ندى احمد دمحم احمد 65235 ق شيى 107هدى شعراوى ع بناتشر

ف حمدان عبداللطيف65236 اندى اشر ق شيى 28هدى شعراوى ع بناتشر

اندى خالد حلىم حسن65237 ق شيى 98.5هدى شعراوى ع بناتشر

اندى رفاع عبدالموجود عل65238 ق شيى 81هدى شعراوى ع بناتشر

اندى سعيد رشاد دمحم65239 ق شيى 41هدى شعراوى ع بناتشر

اندى عبدالقادر عبدالرازق عزب65240 ق شيى 118.5هدى شعراوى ع بناتشر

اندى عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف مرس65241 ق شيى 60.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن65242 اندى عالء دمحم ابراهيم حسي  ق شيى 57.5هدى شعراوى ع بناتشر

اندى عل عبدالىح عل سيد65243 ق شيى 109.5هدى شعراوى ع بناتشر

اندى ماهر السيد عبدالغفار65244 ق شيى 12هدى شعراوى ع بناتشر

اندى دمحم عبدالفتاح السيد65245 ق شيى 92هدى شعراوى ع بناتشر

اندى نارص اسماعيل اسماعيل65246 ق شيى 60.5هدى شعراوى ع بناتشر



اندى نارص عبدربه دمحم عبدربه65247 ق شيى 33.5هدى شعراوى ع بناتشر

اندى وليد جالل صديق65248 ق شيى 37هدى شعراوى ع بناتشر

ن65249 ن اسالم احمد حسي  انرمي  ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن عادل حمدى المهدى دمحم65250 انرمي  ق شيى 93هدى شعراوى ع بناتشر

انشين دمحم فتىح عبدالوهاب دمحم65251 ق شيى 64هدى شعراوى ع بناتشر

انسمه جمال سلمان حسن65252 ق شيى 34.5هدى شعراوى ع بناتشر

انسمه دمحم احمد معبد65253 ق شيى 121هدى شعراوى ع بناتشر

انعمه هللا عادل دمحم عبدالحميد65254 ق شيى 73هدى شعراوى ع بناتشر

انغم دمحم احمد دمحم65255 ق شيى 130.5هدى شعراوى ع بناتشر

انها عويس احمد سليمان دمحم65256 ق شيى 77هدى شعراوى ع بناتشر

انهله دمحم حسن عبدالحميد65257 ق شيى 55هدى شعراوى ع بناتشر

65258
ن
انوال راىم دمحم سيد الشلقان ق شيى 36.5هدى شعراوى ع بناتشر

انور احمد سيد حسن65259 ق شيى 35.5هدى شعراوى ع بناتشر

انور الهدى احمد رجب احمد دمحم65260 ق شيى 16.5هدى شعراوى ع بناتشر

انور رمضان عل ابراهيم65261 ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

 زىك65262
 
انور صفوت الدسوق ق شيى 37.5هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- نور عماد عبدالعال دمحم 65263 ق شيى 64.5هدى شعراوى ع بناتشر

انور عمرو جمعه عبدالرسول محمود65264 ق شيى 81هدى شعراوى ع بناتشر

انور دمحم جمعه دمحم65265 ق شيى 25هدى شعراوى ع بناتشر

ي ابراهيم65266
انور دمحم محمود مصطفن ق شيى 115هدى شعراوى ع بناتشر

انور دمحم مصطفن عبدالحميد حسن65267 ق شيى !VALUE#هدى شعراوى ع بناتشر

ابسيطه- نورا عل رجب عل بدوى 65268 ق شيى 67.5هدى شعراوى ع بناتشر

انوره ايهاب السيد عل65269 ق شيى 119هدى شعراوى ع بناتشر

انورهان ابمن عبدالسالم السيد65270 ق شيى 89.5هدى شعراوى ع بناتشر

انورهان حسن عطيه حسن65271 ق شيى 65هدى شعراوى ع بناتشر

انورهان شاهر احمد سليمان65272 ق شيى 21.5هدى شعراوى ع بناتشر

انورهان فتىح حسن دمحم65273 ق شيى 118هدى شعراوى ع بناتشر

انورهان دمحم عبدالقوى محمود دمحم65274 ق شيى 77هدى شعراوى ع بناتشر

انيجار دمحم السيد احمد65275 ق شيى 136.5هدى شعراوى ع بناتشر

 عبدالمقصود65276
 
انيجار دمحم شوق ق شيى 72.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر اسماعيل هاشم احمد خليل65277 ق شيى 71.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن ابو شيع65278 ف حسي  اهاجر اشر ق شيى 23هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر حرنى سيد احمد65279 ق شيى 84.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر حسن دمحم رضوان عل65280 ق شيى 34هدى شعراوى ع بناتشر

ن صابر بيوىم السيد65281 اهاجر حسي  ق شيى 61هدى شعراوى ع بناتشر

65282
 
اهاجر خالد صالح الدين الدسوق ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر ساىم احمد حسن65283 ق شيى 70هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر ساىم لطفن احمد65284 ق شيى 34.5هدى شعراوى ع بناتشر

يف رمضان عبدالحميد شحان65285 اهاجر شر ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر ماهر عبدالجليل عزىم65286 ق شيى 16.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر دمحم سعيد دمحمى65287 ق شيى 82.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر محمود احمد بركات65288 ق شيى 100.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهاجر وائل طلعت عبدالحق65289 ق شيى 95هدى شعراوى ع بناتشر

اهاديه سيد مصطفن خليل65290 ق شيى 115هدى شعراوى ع بناتشر

ي65291 ف دمحم العرنى اهايدى اشر ق شيى 58هدى شعراوى ع بناتشر

ن رفاع حسن65292 يف حسي  اهايدى شر ق شيى 44.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهايدى عماد وليم نظي 65293 ق شيى 66هدى شعراوى ع بناتشر

اهبه ابراهيم عل عبدهللا65294 ق شيى 45هدى شعراوى ع بناتشر

اهبه سيد ربيع عبدالكريم65295 ق شيى 91.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهبه عبدالكريم محمود قناوى65296 ق شيى 122هدى شعراوى ع بناتشر



اهبه وجيه مصطفن دمحم درويش65297 ق شيى 102هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى ابراهيم جالل دمحم65298 ق شيى 37.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى احمد فتىح كامل65299 ق شيى 52.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى احمد كمال صابر65300 ق شيى 23.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى سعيد فاضل دمحم رضوان65301 ق شيى 53.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى شاكر فكرى دمحم65302 ق شيى 83هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى عبدالرحمن حسينن عبدالرحمن65303 ق شيى 96.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهدى مجدى عاشور كامل السيد65304 ق شيى 51هدى شعراوى ع بناتشر

اهدير احمد ابراهيم احمد حسن65305 ق شيى 47هدى شعراوى ع بناتشر

اهمسه صبىح عبدالعزيز ابوالحديد65306 ق شيى 48هدى شعراوى ع بناتشر

اهنا احمد عطيه دمحم65307 ق شيى 86هدى شعراوى ع بناتشر

ى دمحم65308 اهنا عصام صيى ق شيى 130هدى شعراوى ع بناتشر

اهنا دمحم احمد زغلول65309 ق شيى 104.5هدى شعراوى ع بناتشر

اهنا هشام جميل عبدالعظيم دمحم65310 ق شيى 54هدى شعراوى ع بناتشر

اوسام صابر دمحم رسالن يوسف65311 ق شيى 17هدى شعراوى ع بناتشر

ايارا سيد زغلول احمد65312 ق شيى 133.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن احمد رجب عبدالعاىط65313 اياسمي  ق شيى 119هدى شعراوى ع بناتشر

ن السيد يوسف زىك مرشد65314 اياسمي  ق شيى 30هدى شعراوى ع بناتشر

ن خالد ضيف هللا عل صالح65315 اياسمي  ق شيى 33هدى شعراوى ع بناتشر

ن خالد يىحي عل زيان 65316 ابسيطه- ياسمي  ق شيى 65.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن رشدى احمد مدبوىل 65317 ابسيطه- ياسمي  ق شيى 61هدى شعراوى ع بناتشر

 سيد فؤاد رونى محمود65318
ن اياسمي  ق شيى 101هدى شعراوى ع بناتشر

 صابر احمد ابراهيم امبانى65319
ن اياسمي  ق شيى 81.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن دمحم جمعة عمر دمحم65320 اياسمي  ق شيى 126هدى شعراوى ع بناتشر

ن65321 ن وليد فتىح طه امي  اياسمي  ق شيى 106هدى شعراوى ع بناتشر

ب مىك عل محمود65322 اييى ق شيى 38هدى شعراوى ع بناتشر

اابتسام ايمن السعيد محمود65323 ق شيى 71النيل ع بناتشر

اابتسام سيد كمال الدين احمد65324 ق شيى 26.5النيل ع بناتشر

اارتينا رافت ميخائيل رمزى ميخائيل65325 ق شيى 91النيل ع بناتشر

ااروى دمحم سيد عل عبدالمجيد65326 ق شيى 131النيل ع بناتشر

ااشاء احمد جوده السيد65327 ق شيى 123النيل ع بناتشر

ااشاء احمد عبدالعال عبدالحليم65328 ق شيى 66النيل ع بناتشر

ن محمود65329 ااشاء سيد حسي  ق شيى 48.5النيل ع بناتشر

ااشاء صالح منصور دمحم65330 ق شيى 119النيل ع بناتشر

ااشاء طه لطفن السيد65331 ق شيى 46.5النيل ع بناتشر

 سعد دمحم65332
ن
ااشاء هان ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

ن محمود 65333 ن حسن ياسي  امنقطع- اشاء ياسي  ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

ااسماء احمد عبدالفتاح احمد65334 ق شيى 76النيل ع بناتشر

ااسماء جابر رضوان عطيه65335 ق شيى 32النيل ع بناتشر

ااسماء حمدان عبدهللا فهيم65336 ق شيى 26النيل ع بناتشر

ااسماء عامر دمحم محمود65337 ق شيى 88.5النيل ع بناتشر

ابسيطه- اسماء عبدهللا شحات عل 65338 ق شيى 78النيل ع بناتشر

ااسماء عبدالمنعم السيد احمد عل65339 ق شيى 15.5النيل ع بناتشر

ااسماء دمحم السيد سمي 65340 ق شيى 135النيل ع بناتشر

ااسماء دمحم جابر عرفه65341 ق شيى 81النيل ع بناتشر

امنقطع- اسماء دمحم زىكي ابوزيد 65342 ق شيى 123النيل ع بناتشر

ااسماء دمحم عبدالكريم دمحم65343 ق شيى 131.5النيل ع بناتشر

ااسماء وائل سعيد عبدالهادى عبدهللا65344 ق شيى 116.5النيل ع بناتشر

ااصاله دمحم عبدالفتاح ابراهيم65345 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

ااصاله دمحم عبدالفتاح دمحم سيد65346 ق شيى 86النيل ع بناتشر



امنقطع- االء ابراهيم عل دمحم 65347 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

ااالء ايمن به الدين عطا65348 ق شيى 109النيل ع بناتشر

ااالء عادل سعيد احمد65349 ق شيى 130النيل ع بناتشر

ااالء عبداللطيف عل دمحم65350 ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

ااالء عبدالمجيد عل عبدالمجيد65351 ق شيى 116النيل ع بناتشر

ن احمد65352 ااالء عيد امي  ق شيى 105النيل ع بناتشر

ن65353 ااالء دمحم حسن دمحم حسي  ق شيى 84.5النيل ع بناتشر

ااالء وليد دمحم حسن65354 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

االفت سيد عل عبدالعال65355 ق شيى 65.5النيل ع بناتشر

االهام ابراهيم عل رشاد65356 ق شيى 123النيل ع بناتشر

االهام احمد حسن عبده65357 ق شيى 99النيل ع بناتشر

اامال رضا درويش دمحم65358 ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

اامال دمحم ساىم عفيفن عفيفن65359 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

 محمود سيد عمارة65360
ن
اامان ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

 مدحت عبدالمنعم عبدهللا65361
ن
اامان ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

اامل حاتم عزب عبدالصادق65362 ق شيى 115النيل ع بناتشر

اامل حسن يوسف حسن65363 ق شيى 56النيل ع بناتشر

اامل مصطفن دمحم عواد65364 ق شيى 134النيل ع بناتشر

اامنه احمد محمود عبدالقادر65365 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اامنه دمحم شعبان جاد دمحم65366 ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

اامنيه ابراهيم عبدالغنن اسماعيل احمد65367 ق شيى 40.5النيل ع بناتشر

اامنيه بدر اسماعيل دمحم65368 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اامنيه سعيد شافع السيد65369 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

ه اسامه ناجى ابو العزم65370 اامي  ق شيى 78النيل ع بناتشر

ه سالم دمحم حسب هللا65371 اامي  ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

ه عبدالحميد توفيق دمحم65372 اامي  ق شيى 26النيل ع بناتشر

ه عبدالحميد دمحم كامل65373 اامي  ق شيى 112النيل ع بناتشر

ه عصام السيد ابراهيم حسن65374 اامي  ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

ه فهىم جاد فهىم65375 اامي  ق شيى 30النيل ع بناتشر

ه محمود السيد عبدالجواد65376 اامي  ق شيى 59.5النيل ع بناتشر

ه محمود سعيد دمحم65377 اامي  ق شيى 117.5النيل ع بناتشر

ه مختار سيد فرغل65378 اامي  ق شيى 14النيل ع بناتشر

اامينه شعبان ابراهيم حسن65379 ق شيى 75النيل ع بناتشر

اامينه دمحم عبدالفتاح محمود65380 ق شيى 71.5النيل ع بناتشر

اانىحى احمد ابراهيم احمد65381 ق شيى 64النيل ع بناتشر

اانىحى دمحم عيىس دمحم65382 ق شيى 124النيل ع بناتشر

اايات ايهاب سعد عبدالوهاب65383 ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

اايرينن سمي  حنا ابراهيم65384 ق شيى 127النيل ع بناتشر

ي ابوالفتوح رمضان 65385 ابسيطه- ايمان اسامه صيى ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

اايمان سعيد سيد حسن قطب65386 ق شيى 57النيل ع بناتشر

اايمان طاهر عبدالهادى دمحم65387 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

اايمان عل احمد دمحم65388 ق شيى 86النيل ع بناتشر

اايمان دمحم ابراهيم دمحم65389 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

وك ابراهيم65390 اايمان دمحم ميى ق شيى 9.5النيل ع بناتشر

اايمان مصطفن سعد مصطفن65391 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

اايناس محمود فرج عواد65392 ق شيى 23.5النيل ع بناتشر

ن65393 اايه احمد عبدالحميد حسي  ق شيى 97النيل ع بناتشر

اايه احمد عيد عبدالحميد65394 ق شيى 84.5النيل ع بناتشر

65395
ن
ف عل البسيون اايه اشر ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

اايه ايمن عبدالغفار السطوجي65396 ق شيى 62.5النيل ع بناتشر



اايه سامح مصطفن السيد65397 ق شيى 42.5النيل ع بناتشر

اايه سيد الطبع بخيت65398 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

اايه صبىح عل محمود65399 ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

ي عبدالسالم65400
اايه عالء عبدالغنن ق شيى 126.5النيل ع بناتشر

اايه علي دمحم علي65401 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

اايه عمرو دياب صادق65402 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اايه فرج مصطفن عيد65403 ق شيى 88النيل ع بناتشر

اايه كرم محروس جاد65404 ق شيى 69النيل ع بناتشر

اايه كمال علي دمحم65405 ق شيى 93.5النيل ع بناتشر

اايه دمحم السيد دمحم بركات65406 ق شيى 96.5النيل ع بناتشر

اايه دمحم رضا عبدالحميد65407 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

اايه دمحم عبدالبارى متوىل65408 ق شيى 43النيل ع بناتشر

اايه دمحم عبدالحميد احمد65409 ق شيى 11.5النيل ع بناتشر

اايه دمحم فوزى السيد معوض65410 ق شيى 133.5النيل ع بناتشر

اايه محمود السيد دمحم65411 ق شيى 12النيل ع بناتشر

اايه مصطفن كامل محمود65412 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

اايه ناجح حسن احمد65413 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

اايه وليد الحسينن السيد65414 ق شيى 39النيل ع بناتشر

ابدريه السيد وفدى منصور65415 ق شيى 48النيل ع بناتشر

ابسيطه- بدور كرم حامد السيد 65416 ق شيى 84النيل ع بناتشر

ابدور محمود خليفة عبدالعال65417 ق شيى 30النيل ع بناتشر

ن مصطفن65418 ابسمله ابراهيم امي  ق شيى 21.5النيل ع بناتشر

ابسمله ابراهيم سعيد دمحم65419 ق شيى 46.5النيل ع بناتشر

ابسمله احمد دمحم عل65420 ق شيى 121.5النيل ع بناتشر

ابسمله اسامه عبدالهادى حداد65421 ق شيى 128.5النيل ع بناتشر

ف فتىح تهاىم السيد65422 ابسمله اشر ق شيى 28.5النيل ع بناتشر

ابسمله ايمن مسعد دمحم65423 ق شيى 18النيل ع بناتشر

ابسمله سليم عزوز هالىل65424 ق شيى 55النيل ع بناتشر

ابسمله سيد احمد مجاهد ابراهيم65425 ق شيى 132.5النيل ع بناتشر

ابسمله عطيه فهىم بخيت65426 ق شيى 68.5النيل ع بناتشر

ابسمله عالء محروس دمحم65427 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

ن65428 ن حسي  ابسمله عماد حسي  ق شيى 115النيل ع بناتشر

ابسمله غاىل كرم مصطفن65429 ق شيى 64النيل ع بناتشر

ابسمله دمحم السيد عبدالعظيم65430 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

ابسمله دمحم محمود مصطفن65431 ق شيى 60.5النيل ع بناتشر

ابسمله محمود احمد عبدالستار65432 ق شيى 89النيل ع بناتشر

ن سيد65433 ابسمله محمود حسي  ق شيى 108النيل ع بناتشر

ابسمله نبيل مصطفن بهنىس65434 ق شيى 49.5النيل ع بناتشر

ابسمله وليد السيد عبدالحميد65435 ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

ف فتىح تهاىم السيد65436 ابسمه اشر ق شيى 43النيل ع بناتشر

ابسمه جوهر عبدهللا جوهر65437 ق شيى 8.5النيل ع بناتشر

 عبدهللا دمحم65438
ن
ابسمه هان ق شيى 39.5النيل ع بناتشر

 مشحوت65439
 
ابسنت احمد شوق ق شيى 60.5النيل ع بناتشر

ابسنت سيد عادل متوىل65440 ق شيى 133.5النيل ع بناتشر

ابسنت عالء ابراهيم السيد عل65441 ق شيى 106النيل ع بناتشر

ابسنت مجدى محمود سعيد65442 ق شيى 15.5النيل ع بناتشر

ابسنت دمحم اسماعيل دمحم65443 ق شيى 110النيل ع بناتشر

ابسنت مىح دمحم حسن65444 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

 فتىح ابوزيد65445
ن
ابسنت هان ق شيى 112النيل ع بناتشر

اتبارك دمحم سيد عل65446 ق شيى 108.5النيل ع بناتشر



بينن دمحم65447 ى الشر اتسنيم صيى ق شيى 75.5النيل ع بناتشر

اتسنيم دمحم ابراهيم عرفة65448 ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

اتسنيم دمحم عبدالهادى صالح65449 ق شيى 98النيل ع بناتشر

اتف  تامر عبدالجواد رحيم 65450 ق شيى 44.5النيل ع بناتشر

اتف  عيد دمحم طه65451 ق شيى 36.5النيل ع بناتشر

اتف  دمحم فتىح عبدالمقصود65452 ق شيى 28النيل ع بناتشر

اتف  مدحت كمال مصطفن فرج65453 ق شيى 73النيل ع بناتشر

اجانيستا خالد نعيم عطاهللا65454 ق شيى 124النيل ع بناتشر

اجسيكا ايهاب نعيم عطاهللا65455 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

اجليله حسن حميدو دمحمى ابو الحسن65456 ق شيى 121.5النيل ع بناتشر

اجمانة ساىم حماد احمد65457 ق شيى 135النيل ع بناتشر

ن صابر65458 اجنا جمال حسي  ق شيى 136.5النيل ع بناتشر

اجنا فارس لطفن فارس65459 ق شيى 136.5النيل ع بناتشر

اجنات عمرو دمحم عبدالسالم65460 ق شيى 80النيل ع بناتشر

اجنات دمحم سعد يوسف65461 ق شيى 74.5النيل ع بناتشر

اجنات مدحت فتىح عبدالرازق ابراهيم65462 ق شيى 28.5النيل ع بناتشر

اجنات هشام علي عطيه دمحم سالم65463 ق شيى 108.5النيل ع بناتشر

اجنات ياش عبدالرازق حافظ65464 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

اجنه هللا نارص دمحم صديق65465 ق شيى 39.5النيل ع بناتشر

ن ساىم رجب65466 اجنه حسي  ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

اجنه رمضان السيد دمحم65467 ق شيى 58.5النيل ع بناتشر

اجنه سيد دمحم عبدالرحمن65468 ق شيى 105النيل ع بناتشر

65469
 
اجنه طارق عبدالرحيم الدسوق ق شيى 59.5النيل ع بناتشر

اجنه عادل دمحم حنفن65470 ق شيى 136.5النيل ع بناتشر

اجنن احمد محمود السيد65471 ق شيى 118النيل ع بناتشر

اجنن اسامة مرزوق دمحم65472 ق شيى 106النيل ع بناتشر

ن متوىل65473 اجنن اسامه حساني  ق شيى 132.5النيل ع بناتشر

اجنن السيد دمحم السيد65474 ق شيى 112النيل ع بناتشر

اجنن حماده عبداللطيف طه65475 ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

اجنن زكريا ماهر زكريا65476 ق شيى 129النيل ع بناتشر

يف بكر عبدالجواد65477 اجنن شر ق شيى 129.5النيل ع بناتشر

ن65478 اجنن طارق ربيع امي  ق شيى 108النيل ع بناتشر

اجنن عبدالسالم عبدالخالق دمحم65479 ق شيى 132.5النيل ع بناتشر

اجنن دمحم المحمدى الهنداوى ابراهيم65480 ق شيى 119النيل ع بناتشر

اجنن دمحم عبدالسميع محمود65481 ق شيى 124.5النيل ع بناتشر

اجنن دمحم عمر عطية65482 ق شيى 131النيل ع بناتشر

اجنن محمود عبدالفتاح عبدالاله65483 ق شيى 132النيل ع بناتشر

اجنن محمود عل دمحم دمحم65484 ق شيى 130النيل ع بناتشر

اجهاد سيد دمحم السيد65485 ق شيى 121النيل ع بناتشر

اجهاد عامر عالم عامر سيد احمد65486 ق شيى 71.5النيل ع بناتشر

امنقطع- جومانا بشاى فل بشاى 65487 ق شيى 119النيل ع بناتشر

 يىس65488
 
اجومانا رافت صدق ق شيى 33.5النيل ع بناتشر

اجومانا كامل علي كامل65489 ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

ي وديع بسطا65490
ن
اجومانا هان ق شيى 81النيل ع بناتشر

اجومانه خالد عبدالرؤوف الصاوى65491 ق شيى 91النيل ع بناتشر

اجيهان حسام الدين حنفن دمحم خليل65492 ق شيى 133النيل ع بناتشر

اجيهان سعيد عبدهللا شعبان65493 ق شيى 11.5النيل ع بناتشر

ابسيطه- حبيبه ابراهيم شكرى درويش مصطفن 65494 ق شيى 68.5النيل ع بناتشر

احبيبه ابراهيم كمال كامل65495 ق شيى 17النيل ع بناتشر

احبيبه ابراهيم دمحم سيد جمعه65496 ق شيى 127.5النيل ع بناتشر



احبيبه ابوبكر منصور حسن65497 ق شيى 138النيل ع بناتشر

احبيبه احمد رمضان نويس حسن65498 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

احبيبه احمد عثمان ابوبكر65499 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

احبيبه احمد محروس جابر65500 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

احبيبه احمد دمحم دمحم65501 ق شيى 26النيل ع بناتشر

احبيبه اسامه كامل احمد65502 ق شيى 56النيل ع بناتشر

احبيبه اسالم دمحم سليمان65503 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

ف عبدالحليم السيد دمحم65504 احبيبه اشر ق شيى 76.5النيل ع بناتشر

ن65505 ف عبدالفتاح حساني  احبيبه اشر ق شيى 94.5النيل ع بناتشر

ف دمحم السيد65506 احبيبه اشر ق شيى 70.5النيل ع بناتشر

احبيبه امي  سيد احمد65507 ق شيى 126.5النيل ع بناتشر

احبيبه جابر فوزى عبدالحميد65508 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

احبيبه حسن سيد كامل65509 ق شيى 128النيل ع بناتشر

ن دمحم65510 احبيبه حسن دمحم حسي  ق شيى 29النيل ع بناتشر

احبيبه خالد السيد عباس65511 ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

احبيبه راىم السيد عبدالعال65512 ق شيى 43.5النيل ع بناتشر

احبيبه رضا عبدالوجبه عطا هللا65513 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

احبيبه رفاع عبدالمقصود جمعة65514 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

احبيبه سالم دمحم سالم65515 ق شيى !VALUE#النيل ع بناتشر

احبيبه سيد رفعت مصيلىح سالمه65516 ق شيى 104النيل ع بناتشر

احبيبه شعبان حرنى احمد65517 ق شيى 39.5النيل ع بناتشر

احبيبه شعبان عمار نض65518 ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

احبيبه صابر طلعت سيد احمد65519 ق شيى 61.5النيل ع بناتشر

احبيبه طه سمي  احمد65520 ق شيى 71.5النيل ع بناتشر

احبيبه عاطف فؤاد دمحم65521 ق شيى 109النيل ع بناتشر

احبيبه عبده طه عبده65522 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

احبيبه عصام حسن دمحم65523 ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

احبيبه عل حسن ابراهيم65524 ق شيى 95.5النيل ع بناتشر

احبيبه عمرو رضا دمحم65525 ق شيى 129النيل ع بناتشر

ف عوض65526 احبيبه عوض اشر ق شيى 69النيل ع بناتشر

ن عبدالحميد65527 احبيبه عوض امي  ق شيى 74النيل ع بناتشر

احبيبه عوض دمحم عوض65528 ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

احبيبه ماجد عل رجب65529 ق شيى 124النيل ع بناتشر

احبيبه مجدى عبدالمعط سيد65530 ق شيى 107النيل ع بناتشر

احبيبه مجدى عرفه عرفه65531 ق شيى 110النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد دمحم65532 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم السيد احمد65533 ق شيى 71النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم بدوى بدوى عفيفن65534 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

 ابراهيم دمحم65535
ن
احبيبه دمحم بسيون ق شيى 23.5النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم جوده عل السيد65536 ق شيى 95.5النيل ع بناتشر

 عبدالفتاح65537
 
احبيبه دمحم عبدالباق ق شيى 133النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدالمطلب حامد65538 ق شيى 69.5النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدالمنعم دمحم65539 ق شيى 46النيل ع بناتشر

امنقطع- حبيبه دمحم عبدالواحد عبداليى 65540 ق شيى 107النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم عل دمحم65541 ق شيى 113النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم علي فتح هللا65542 ق شيى 66النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم فاروق عل القطورى65543 ق شيى 124النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم كردى عبد الحميد65544 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

احبيبه دمحم معوض يوسف65545 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

ن65546 احبيبه مهدى عبدالعزيز امي  ق شيى 60.5النيل ع بناتشر



ن صابر65547  حسي 
ن
احبيبه هان ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

ن65548  شعبان حسي 
ن
احبيبه هان ق شيى 97النيل ع بناتشر

احبيبه وليد دمحم عل65549 ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

احبيبه وليد نجيب عبدالقادر مفتاح65550 ق شيى 63النيل ع بناتشر

احبيبه ياش دمحم عل صبح65551 ق شيى 97النيل ع بناتشر

يس65552 احكمت عصام عبدالننى عي  ق شيى 47النيل ع بناتشر

احميده احمد دمحم حسن عطا65553 ق شيى 40.5النيل ع بناتشر

احنان احمد عبدالرازق جاد ابراهيم65554 ق شيى 53.5النيل ع بناتشر

ن65555 احنان اسامه ممدوح حامد امي  ق شيى 93.5النيل ع بناتشر

احنان سعيد زىك دمحم65556 ق شيى 49النيل ع بناتشر

احنان شحته دمحم جمعه65557 ق شيى 47النيل ع بناتشر

ن ايهاب محمود السيد65558 احني  ق شيى 89النيل ع بناتشر

ن خي  متوىل عبدالرشيد متوىل65559 احني  ق شيى 128النيل ع بناتشر

ن سيد دمحم عل65560 احني  ق شيى 124النيل ع بناتشر

ن عمرو ابراهيم عبدالمنعم65561 احني  ق شيى 122النيل ع بناتشر

ن دمحم عزت عثمان65562 احني  ق شيى 70النيل ع بناتشر

ن دمحم فريد عبدالهادى65563 احني  ق شيى 25النيل ع بناتشر

ن دمحم نادى احمد65564 احني  ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

ن محمود عبدالرحمن دمحم65565 احني  ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

ن مختار ابراهيم دمحم65566 احني  ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

 مدبوىلي ابراهيم مدبوىلي65567
ن احني  ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

ن ندا دمحم سيد65568 احني  ق شيى 124النيل ع بناتشر

ن نض فريد نض65569 احني  ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

 دمحم دمحم65570
ن
ن هان احني  ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

ابسيطه- خديجه دمحم ثروت دمحم 65571 ق شيى 80النيل ع بناتشر

اخلود احمد ابراهيم هالل65572 ق شيى 116.5النيل ع بناتشر

اخلود احمد سعيد عبداللطيف65573 ق شيى 31النيل ع بناتشر

اخلود احمد شعبان احمد65574 ق شيى 43.5النيل ع بناتشر

اخلود خالد فوزى ابومسلم65575 ق شيى 52النيل ع بناتشر

اخلود عبدالستار عبدالستار سيد عبدالستار65576 ق شيى 23.5النيل ع بناتشر

اخلود محمود سليم عبدالعال سليم65577 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

اداليا ابراهيم فتىح عبدالفتاح65578 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

اداليا سعيد عبدالخالق السيد65579 ق شيى 96النيل ع بناتشر

اداليا عبدهللا دمحم عبدهللا65580 ق شيى 60النيل ع بناتشر

اداليا مجدى فتىح دمحمى عيد65581 ق شيى 53النيل ع بناتشر

ادان ياش ساىم حجازى65582 ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

ادعاء احمد نض احمد65583 ق شيى 68.5النيل ع بناتشر

امنقطع- دعاء خالد اسماعيل مرس 65584 ق شيى 27النيل ع بناتشر

ادعاء عيد سيد ابراهيم65585 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

ادعاء ياش محمود علي65586 ق شيى 39النيل ع بناتشر

ادميانه رمزى سمي  عطية65587 ق شيى 56النيل ع بناتشر

ادميانه سامح ايوب عياد65588 ق شيى 24.5النيل ع بناتشر

 عياد عجمان65589
ن
ادميانه هان ق شيى 61النيل ع بناتشر

ادنيا ابراهيم مسلم سليمان65590 ق شيى 68النيل ع بناتشر

ادنيا احمد موس عل65591 ق شيى 46النيل ع بناتشر

هم سمي  غاىلي65592 ادنيا امي  ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

ن65593 ادنيا رشاد محمود امي  ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

ادنيا عبدالحميد احمد عبدالحميد65594 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

ادنيا دمحم رجب جاد65595 ق شيى 26.5النيل ع بناتشر

 دمحم جادالرب65596
ن
ادنيا هان ق شيى 121النيل ع بناتشر



ادنيا وحيد ابوالمجد دمحم65597 ق شيى 67النيل ع بناتشر

ادينا رضوان مصطفن عبدالعظيم65598 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

ادينا وائل ابراهيم دمحمى65599 ق شيى 69النيل ع بناتشر

ارانا ايمن عل دمحم65600 ق شيى 126النيل ع بناتشر

ارانا دمحم فتىح عبدالحميد65601 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

ارانا هشام عمر احمد65602 ق شيى 126النيل ع بناتشر

اراندا عباس فتىح عباس عبدالعظيم65603 ق شيى 68النيل ع بناتشر

ارانيا دمحم رجب ابراهيم65604 ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

ارباب ايهاب لطفن دمحم65605 ق شيى 98النيل ع بناتشر

ارجاء عبدالفتاح عبدالعليم دمحم عبدهللا65606 ق شيى 68النيل ع بناتشر

 دمحم65607
ن
ارحاب احمد قرن ق شيى 44النيل ع بناتشر

ارحاب احمد ماضن احمد65608 ق شيى 99النيل ع بناتشر

ارحاب الشحات ابراهيم عزوز65609 ق شيى 87.5النيل ع بناتشر

ارحاب جمال شاكر كامل65610 ق شيى 39النيل ع بناتشر

وك عل عبدالهادى65611 ارحاب حماده ميى ق شيى 109النيل ع بناتشر

ارحاب عالء دمحم محمود65612 ق شيى 52النيل ع بناتشر

ارحاب فراج عبدالكريم فراج65613 ق شيى 70النيل ع بناتشر

ارحمه ابراهيم طه عبدهللا مصطفن65614 ق شيى 88.5النيل ع بناتشر

ارحمه احمد عبدالباسط عطيه65615 ق شيى 65النيل ع بناتشر

ارحمه ايمن عبدهللا دمحم65616 ق شيى 49النيل ع بناتشر

ابسيطه- رحمه خالد عبدالغنن ندا 65617 ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

ابسيطه- رحمه رضوان عبدالجواد قطب 65618 ق شيى 88النيل ع بناتشر

ارحمه سليمان رجب سليمان65619 ق شيى 111النيل ع بناتشر

ارحمه طارق عبدالوهاب دمحم65620 ق شيى 61.5النيل ع بناتشر

ارحمه عادل مصطفن شحاته65621 ق شيى 131.5النيل ع بناتشر

ارحمه عاطف منصور عبده65622 ق شيى 110النيل ع بناتشر

ارحمه عثمان دمحم عثمان65623 ق شيى 112النيل ع بناتشر

ارحمه عالء دمحم محمود65624 ق شيى 98.5النيل ع بناتشر

ارحمه ماهر احمدى عبداللطيف65625 ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

ارحمه دمحم احمد السيد عبدالجواد65626 ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

امنقطع- رحمه دمحم صابر زىك 65627 ق شيى !VALUE#النيل ع بناتشر

ارحمه دمحم عبدالحميد احمد ابوالمجد65628 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

ارحمه دمحم كمال حسن65629 ق شيى 56النيل ع بناتشر

ارحمه دمحم مهران متوىل65630 ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

ارحمه محمود حماده محمود65631 ق شيى 98.5النيل ع بناتشر

 عبدالهادى65632
 
ارحمه محمود شوق ق شيى 83النيل ع بناتشر

ارحمه مصباح دمحم الغريب65633 ق شيى 129.5النيل ع بناتشر

 جاد الكريم جاد65634
ن
ارحمه هان ق شيى 8.5النيل ع بناتشر

ارحمه هشام فؤاد احمد شلنى65635 ق شيى 92النيل ع بناتشر

ارحمه وليد دمحم رمضان65636 ق شيى 17النيل ع بناتشر

ارحيق دمحم عبدالرؤوف فايد65637 ق شيى 135.5النيل ع بناتشر

ارزان عصام نبيل احمد65638 ق شيى 69.5النيل ع بناتشر

ف قناوى مصلىح 65639 امنقطع- رضوى اشر ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

ارضوى عامر دمحم عبدالهادي65640 ق شيى 126النيل ع بناتشر

ارضوى عبدالتواب دمحم عبدالعزيز65641 ق شيى 96النيل ع بناتشر

ارضوى عبدالمجيد عل عبدالمجيد65642 ق شيى 23النيل ع بناتشر

ارضوى عالء دمحم محمود65643 ق شيى 101النيل ع بناتشر

ارضوى وليد السيد متوىل65644 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

ف فتىح عبدالحميد عبدريه65645 ارقيه اشر ق شيى 120النيل ع بناتشر

ارقيه رضا زىك عبدالغنن65646 ق شيى 109النيل ع بناتشر



ارقيه عبدالسالم دمحم عمران65647 ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

ارقيه عبدالظاهر احمد العرباوى65648 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

ارقيه دمحم سالم عيد65649 ق شيى 80.5النيل ع بناتشر

ارنا عبدالظاهر عبدالمنصف ابراهيم65650 ق شيى 74النيل ع بناتشر

ارنا دمحم عل متوىل الحباك65651 ق شيى 96.5النيل ع بناتشر

اروان ابو السعود دمحم ابو السعود ابو العال65652 ق شيى 63النيل ع بناتشر

ف جمال دمحم65653 اروان اشر ق شيى 101.5النيل ع بناتشر

اروان بيوىم سيد بيوىم65654 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

اروان سمي  فؤاد عبدالعزيز65655 ق شيى 98النيل ع بناتشر

اروان عل احمد عامر65656 ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

اروان عل توفيق دمحم65657 ق شيى 118.5النيل ع بناتشر

امنقطع- روان عمرو عبدالعاىط اسماعيل 65658 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

اروان كمال سالمة سالم65659 ق شيى 102النيل ع بناتشر

اروان مجدى فتىح دمحمى65660 ق شيى 76النيل ع بناتشر

اروان دمحم احمد خليل65661 ق شيى 109النيل ع بناتشر

اروان دمحم احمد عبدالحليم65662 ق شيى 75النيل ع بناتشر

ن65663 اروان دمحم معتمد حسي  ق شيى 119النيل ع بناتشر

اروان دمحم نارص ابراهيم65664 ق شيى 98.5النيل ع بناتشر

اروان مرس دمحم عبدالغنن الصفن 65665 ق شيى 63النيل ع بناتشر

اروجينا مجدي عزيز اسعد65666 ق شيى 75النيل ع بناتشر

امنقطع- روجينا مقبول عبدالشهيد منصور 65667 ق شيى 63.5النيل ع بناتشر

ارودينا رضا سمي  عل65668 ق شيى 70النيل ع بناتشر

 نبيه مامون65669
ن
ارودينه هان ق شيى 108النيل ع بناتشر

اروضه عيد دمحم عيد دمحم65670 ق شيى 109النيل ع بناتشر

اروضه دمحم حسن عل65671 ق شيى 112النيل ع بناتشر

اروضه دمحم سيد سعد65672 ق شيى 75النيل ع بناتشر

اروفيده مصطفن فاروق دمحم65673 ق شيى 113النيل ع بناتشر

اروى بيوىم سيد بيوىم65674 ق شيى 126.5النيل ع بناتشر

اروى مجدى فتىح دمحمى65675 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

اروى دمحم فوزى عل65676 ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

اروى دمحم محمود احمد65677 ق شيى 124.5النيل ع بناتشر

ارويدا دمحم مرشد راشد تمام65678 ق شيى 69النيل ع بناتشر

اريم اكراىم شاكر رشاد مصطفن65679 ق شيى 100النيل ع بناتشر

اريم ايمن احمد دمحم65680 ق شيى 125النيل ع بناتشر

اريم مجدى احمد دمحم65681 ق شيى 45.5النيل ع بناتشر

امنقطع- بسيطه - ريم دمحم عبدالسالم دمحم 65682 ق شيى 94النيل ع بناتشر

اريموندا مجدى استماير بساىل65683 ق شيى 128النيل ع بناتشر

 دمحم65684
ن
اريهام دمحم عبدالشاق ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

اريهام نارص عبدهللا دمحم65685 ق شيى 136النيل ع بناتشر

 سيد سيد65686
ن
ازمزم هان ق شيى 91النيل ع بناتشر

ن جاد هللا65687 ازهراء دمحم عبدالجواد حسي  ق شيى 77النيل ع بناتشر

ازينب جمال دمحم عبدالمجيد65688 ق شيى 11.5النيل ع بناتشر

ازينب حشمت شحاته خليفه حسن65689 ق شيى 71النيل ع بناتشر

ابسيطه- زينب عل عبدالهادى دمحم 65690 ق شيى 80النيل ع بناتشر

ازينب مصطفن صبىح قطب65691 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

اساره احمد ابراهيم ابراهيم65692 ق شيى 73.5النيل ع بناتشر

ي65693
ن
ي دمحم الضمران

ن
اساره الضمران ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

اساره رضا عبدالننى محمود65694 ق شيى 87النيل ع بناتشر

اساره عبدالحكيم منصور عبدالحكيم65695 ق شيى 105النيل ع بناتشر

اساره دمحم السيد دمحم65696 ق شيى 136.5النيل ع بناتشر



اساره دمحم صابر سيد متوىل65697 ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

اساره ياش دمحم موس65698 ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

اساميه دمحم سيد محمود65699 ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

اساميه دمحم عوض حسن65700 ق شيى 77.5النيل ع بناتشر

اساندرا صموئيل عدىلي شحاتة65701 ق شيى 65النيل ع بناتشر

اساندى سعيد دمحم مغاورى65702 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

اسحر شعبان دمحم عبدالهادى65703 ق شيى 33النيل ع بناتشر

ن سيد احمد65704 اسعاد احمد عبدالرازق حسني  ق شيى 11النيل ع بناتشر

اسعاد طارق انور الغريب65705 ق شيى 70النيل ع بناتشر

اسعاد عاطف حسن دمحم نسيم65706 ق شيى 65.5النيل ع بناتشر

اسعاد دمحم احمد دمحم65707 ق شيى 123النيل ع بناتشر

اسعاد دمحم رشوان القصنى65708 ق شيى 46النيل ع بناتشر

اسعاد نارص السيد دمحم65709 ق شيى 48النيل ع بناتشر

اسلسبيل سمي  عبداللة عبدالحميد65710 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

اسلفانا سامح فؤاد عزيز65711 ق شيى 108.5النيل ع بناتشر

اسلىم احمد احمد عطية65712 ق شيى 92النيل ع بناتشر

اسلىم احمد حجازى ربيع65713 ق شيى 6.5النيل ع بناتشر

اسلىم اسامه عبدالرؤف ابراهيم65714 ق شيى 113.5النيل ع بناتشر

اسلىم اسامه عزيز عثمان65715 ق شيى 133النيل ع بناتشر

اسلىم ايمن دمحم حسن65716 ق شيى 47.5النيل ع بناتشر

اسلىم جالل دمحم دمحم65717 ق شيى 12.5النيل ع بناتشر

اسلىم جمال نض سيد دمحم65718 ق شيى 124النيل ع بناتشر

اسلىم سامح ابو الحسن احمد مبارز65719 ق شيى 110النيل ع بناتشر

اسلىم سامح دمحم السيد عبدالرحمن65720 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

اسلىم سامح دمحم فوزى65721 ق شيى 92.5النيل ع بناتشر

اسلىم سلطان ابوالعال دمحم65722 ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

يف السيد عبدالعال65723 اسلىم شر ق شيى 122النيل ع بناتشر

 عبدالكريم65724
 
اسلىم عصام شوق ق شيى 95النيل ع بناتشر

اسلىم عصام فتىح مكايد65725 ق شيى 109.5النيل ع بناتشر

اسلىم عماد الدين ابراهيم عوض65726 ق شيى 127النيل ع بناتشر

اسلىم عماد بدرالدين عبدالفتاح65727 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اسلىم مجدى اسماعيل دمحم65728 ق شيى 129النيل ع بناتشر

اسلىم دمحم شعبان دمحم65729 ق شيى 130النيل ع بناتشر

اسلىم دمحم صادق قاسم65730 ق شيى 95.5النيل ع بناتشر

اسلىم دمحم عبدالعظيم دمحم65731 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

اسلىم مصطفن عبدهللا دمحم65732 ق شيى 102النيل ع بناتشر

 دمحم مصطفن دمحم65733
ن
اسلىم هان ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

اسلىم وحيد عبدالعزيز مصطفن65734 ق شيى 104النيل ع بناتشر

اسلوى سمي  عبدالمحسن جاد65735 ق شيى 75.5النيل ع بناتشر

اسلوى عصام دمحم عبدالعزيز السيد65736 ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

اسما احمد سعيد السيد65737 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

اسما احمد سمي  دمحم65738 ق شيى 113.5النيل ع بناتشر

اسما احمد صالح عبدالقادر65739 ق شيى 79النيل ع بناتشر

اسما اسامه عبدالعزيز حسن65740 ق شيى 98النيل ع بناتشر

اسما اسامه عزيز عثمان65741 ق شيى 131.5النيل ع بناتشر

اسما سعيد عبدالمنصف ابراهيم65742 ق شيى 99النيل ع بناتشر

اسما سمي  يوسف عبدالعهزيز65743 ق شيى 93.5النيل ع بناتشر

اسما طارق سيد دمحم عل65744 ق شيى 77النيل ع بناتشر

اسما عبدهللا دمحم الغرباوى65745 ق شيى 123النيل ع بناتشر

اسما عصام سيد امام65746 ق شيى 120النيل ع بناتشر



اسما دمحم احمدى عبداللطيف65747 ق شيى 113النيل ع بناتشر

اسما دمحم عيد حسن منصور65748 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اسما دمحم دمحم عبدهللا65749 ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

 عبدالفتاح قطب65750
ن
اسما هان ق شيى 96النيل ع بناتشر

اسماح انور رزق عبدالعليم65751 ق شيى 123النيل ع بناتشر

اسماح طه احمد دمحم دمحم65752 ق شيى 67النيل ع بناتشر

ن65753 اسمر ابراهيم زىك حسي  ق شيى 22النيل ع بناتشر

ه دمحم عبدالتواب علي65754 اسمي  ق شيى 1النيل ع بناتشر

اسميه السيد العزب عطية65755 ق شيى 118النيل ع بناتشر

اسندس حماده سيد دمحم65756 ق شيى 7.5النيل ع بناتشر

اسندس دمحم انور دمحم65757 ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

اسندس دمحم حامد فهيم65758 ق شيى 37النيل ع بناتشر

65759
 
ى الدسوق اسندس دمحم صيى ق شيى 94النيل ع بناتشر

اسندس محمود صالح محمود65760 ق شيى 132النيل ع بناتشر

اسندس مصطفن دمحم ربيع65761 ق شيى 128النيل ع بناتشر

ابسيطه- سهام ادهم عل دمحم 65762 ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

اسهر دمحم فرج عفيفن65763 ق شيى 133النيل ع بناتشر

اسهي  احمد سيد دمحم65764 ق شيى 19.5النيل ع بناتشر

اسهيله ساىم حجازى دمحم65765 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

اسهيله سعيد السيد ابراهيم65766 ق شيى 31النيل ع بناتشر

 عبدالقادر دمحم65767
ن
اسهيله هان ق شيى 84.5النيل ع بناتشر

ايوب جندى65768 اسوسنا كميل سمي  ق شيى 101.5النيل ع بناتشر

اسيمون سامح فؤاد اسحاق65769 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

ي محمود65770 ف عبدالننى
وق اشر اشر ق شيى 128النيل ع بناتشر

وق انس السيد البدوى65771 اشر ق شيى 135.5النيل ع بناتشر

ن احمد65772 وق رمضان ياسي  اشر ق شيى 132.5النيل ع بناتشر

يف السيد عبدالغفار65773 وق شر اشر ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

يف قاسم محمود65774 وق شر اشر ق شيى 62النيل ع بناتشر

يف دمحم عبدالعظيم65775 وق شر اشر ق شيى 65النيل ع بناتشر

وق شعبان عبدالرسول عل65776 اشر ق شيى 121النيل ع بناتشر

وق طارق احمد عبدهللا65777 اشر ق شيى 96.5النيل ع بناتشر

وق عبدالرحمن عبدالمنعم السيد65778 اشر ق شيى 121النيل ع بناتشر

وق عبدهللا طايع دمحم65779 اشر ق شيى 17.5النيل ع بناتشر

وق عل دمحم رمضان65780 اشر ق شيى 83.5النيل ع بناتشر

وق عواد حسان محمود65781 اشر ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

وق غريب اسماعيل ابو المجد65782 اشر ق شيى 119النيل ع بناتشر

ن دمحم65783 وق دمحم ابو العني  اشر ق شيى 28.5النيل ع بناتشر

وق دمحم سعيد عبدالقادر65784 اشر ق شيى 87.5النيل ع بناتشر

وق دمحم شحاته رمضان عل65785 اشر ق شيى 60.5النيل ع بناتشر

وق دمحم عبدالعزيز ابو الفتوح عبدالحق65786 اشر ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

وق محمود صابر دمحم سعد 65787 امنقطع- شر ق شيى 85.5النيل ع بناتشر

ين عل جابر عل65788 اشر ق شيى 111النيل ع بناتشر

يهان عبدالقادر يوسف دمحم السيد65789 اشر ق شيى 49.5النيل ع بناتشر

اشمس احمد عبدهللا ابراهيم دمحم65790 ق شيى 51النيل ع بناتشر

اشمس عبدالمطلب المغاورى عبدالمطلب65791 ق شيى 99النيل ع بناتشر

اشمس مصطفن السيد عل65792 ق شيى 41.5النيل ع بناتشر

اشهد ابراهيم رفعت فخرى65793 ق شيى 101النيل ع بناتشر

اشهد ابراهيم دمحم ابراهيم65794 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

ن65795 اشهد احمد الصادق حسي  ق شيى 43النيل ع بناتشر

اشهد احمد شعبان عامر65796 ق شيى 124.5النيل ع بناتشر



ف ساىم عبدالمعط65797 اشهد اشر ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

ن درويش عبدالعظيم65798 اشهد امي  ق شيى 62النيل ع بناتشر

اشهد انور فتىحي ابراهيم65799 ق شيى 64النيل ع بناتشر

اشهد جمال عبدالنعيم عواد65800 ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

اشهد حسن قاصد كريم حسن دمحم65801 ق شيى 122النيل ع بناتشر

ن السيد مصيلىح65802 اشهد حسي  ق شيى 79النيل ع بناتشر

 ابراهيم65803
 
اشهد حماده احمد الدسوق ق شيى 130.5النيل ع بناتشر

امنقطع- شهد حموده بيوىم دمحم 65804 ق شيى !VALUE#النيل ع بناتشر

اشهد رفعت صابر دمحم65805 ق شيى 44النيل ع بناتشر

اشهد سعيد عبدالحميد احمد65806 ق شيى 105النيل ع بناتشر

اشهد سمي  عطيه عبدالسالم65807 ق شيى 74النيل ع بناتشر

اشهد سيد عبدالحافظ دمحم همام65808 ق شيى 108النيل ع بناتشر

يف عبدهللا محمود65809 اشهد شر ق شيى 89.5النيل ع بناتشر

اشهد طارق ابراهيم دياب65810 ق شيى 58النيل ع بناتشر

اشهد طارق السيد عبدالعاىط65811 ق شيى 33.5النيل ع بناتشر

اشهد عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح مجاهد65812 ق شيى 51النيل ع بناتشر

اشهد عبدهللا طايع دمحم65813 ق شيى 39النيل ع بناتشر

اشهد عبدالمطلب المغاورى عبدالمطلب65814 ق شيى 83.5النيل ع بناتشر

اشهد عصام دمحم عبده نجا65815 ق شيى 70النيل ع بناتشر

اشهد عطا عبداللطيف دمحم65816 ق شيى 76.5النيل ع بناتشر

ن65817 اشهد عل فرج حسني  ق شيى 20.5النيل ع بناتشر

اشهد عمرو احمد محمود65818 ق شيى 131.5النيل ع بناتشر

اشهد عمرو السيد عبدالواحد65819 ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

اشهد عيد السيد شحاته السيد65820 ق شيى 83.5النيل ع بناتشر

اشهد عيد هليل عبدهللا65821 ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

اشهد فتىح عبدهللا عبدالفتاح عوض65822 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

اشهد فرج ابوالوفا دمحم65823 ق شيى 65النيل ع بناتشر

اشهد دمحم ابراهيم جودة65824 ق شيى 121النيل ع بناتشر

اشهد دمحم احمد ابراهيم65825 ق شيى 81النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عبدالسالم عل65826 ق شيى 70النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عبدالعاىط كامل65827 ق شيى 14.5النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عبدالفتاح سيد65828 ق شيى 24.5النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عبدالمنعم فوزى65829 ق شيى 24.5النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عبده حميده65830 ق شيى 78النيل ع بناتشر

اشهد دمحم عثمان احمد فرج65831 ق شيى 40.5النيل ع بناتشر

اشهد دمحم دمحم عبدالمجيد65832 ق شيى 62النيل ع بناتشر

اشهد دمحم دمحم هنداوى الشعراوى65833 ق شيى 96النيل ع بناتشر

اشهد مصطفن ربيع عل65834 ق شيى 86النيل ع بناتشر

اشهد مصطفن دمحم مصطفن65835 ق شيى 127النيل ع بناتشر

 مصطفن عبدهللا65836
ن
اشهد هان ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

ي عزت دمحم65837
ن
اشهد هان ق شيى 94النيل ع بناتشر

اشهد يشى جمال دمحم65838 ق شيى 61النيل ع بناتشر

ين دمحم عبدالمعبود السيد65839 اشي  ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

ي عبدالجابر65840
اشيماء تامر مصطفن ق شيى 29.5النيل ع بناتشر

ن65841 اشيماء سعيد زىكي حسي  ق شيى 25.5النيل ع بناتشر

اشيماء دمحم محمود عثمان عل65842 ق شيى 110.5النيل ع بناتشر

اشيماء مصطفن دمحم بدوى65843 ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

اشيماء ممدوح عبدالعاىط احمد65844 ق شيى 95.5النيل ع بناتشر

اشيماء ياش دمحم دمحم65845 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

اصابرين دمحم فتىح دمحم65846 ق شيى 32.5النيل ع بناتشر



اصباح حسن احمد حسن65847 ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

اصفا دمحم حسن دياب65848 ق شيى 28النيل ع بناتشر

اصفا دمحم عبدالموىل سيد65849 ق شيى 121النيل ع بناتشر

ن محجوب65850 اضىح طارق ياسي  ق شيى 116النيل ع بناتشر

اضىح دمحم عبدالنارص فرغلي65851 ق شيى 111النيل ع بناتشر

اضىح محمود اسماعيل مصطفن65852 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

اعائشه احمد دمحم ابراهيم65853 ق شيى 136النيل ع بناتشر

اعائشه دمحم عبدهللا ابراهيم65854 ق شيى 77.5النيل ع بناتشر

اعايده ابراهيم حسن ابراهيم65855 ق شيى 127النيل ع بناتشر

اعزه عمر فرغل عجىم عبداللطيف65856 ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

اعزه نصار رمضان نصار65857 ق شيى 47.5النيل ع بناتشر

اعفاف حسنن صقر توفيق65858 ق شيى 86النيل ع بناتشر

ن65859 اعفاف طارق صديق دمحم حسي  ق شيى 59النيل ع بناتشر

اعال عمرو عل عطيه65860 ق شيى 26.5النيل ع بناتشر

اعلياء ابراهيم عليوه عل65861 ق شيى 102النيل ع بناتشر

اعلياء عبداللطيف سيد عبداللطيف65862 ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

اغاده امي  فتىح السيد65863 ق شيى 129.5النيل ع بناتشر

اغاده دمحم دمحم عبدالعال65864 ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

افاديه ابراهيم ربيع سالمه سيد65865 ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

افاطمه ابراهيم عبدالرحمن دمحم65866 ق شيى 43النيل ع بناتشر

افاطمه ابراهيم عل مكايد65867 ق شيى 48.5النيل ع بناتشر

افاطمه ابراهيم دمحم احمد65868 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

افاطمه احمد عبدهللا اسماعيل65869 ق شيى 130النيل ع بناتشر

افاطمه احمد مصطفن كامل65870 ق شيى 39.5النيل ع بناتشر

افاطمه اسماعيل دمحم دمحم65871 ق شيى 116.5النيل ع بناتشر

ف صابر دمحم65872 افاطمه اشر ق شيى 52.5النيل ع بناتشر

افاطمه الزهراء عبدالنارص احمد مني  ابراهيم65873 ق شيى 94النيل ع بناتشر

افاطمه الزهراء نارص تميم سليم65874 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

افاطمه الناجى بكرى عل65875 ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

افاطمه حسام لطفن حسن65876 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

افاطمه حسنن عل صالح65877 ق شيى 64النيل ع بناتشر

افاطمه خميس كردى بكرى عل65878 ق شيى 23.5النيل ع بناتشر

ن65879 افاطمه ربيع عبدهللا حسي  ق شيى 105النيل ع بناتشر

افاطمه رمضان سالم السيد رسالن65880 ق شيى 89.5النيل ع بناتشر

افاطمه سيد صالح عل65881 ق شيى 44.5النيل ع بناتشر

افاطمه سيد فتح هللا سعيد65882 ق شيى 57النيل ع بناتشر

افاطمه صالح عبدالمطلب شور65883 ق شيى 35النيل ع بناتشر

افاطمه طارق فهىم مصطفن65884 ق شيى 109النيل ع بناتشر

افاطمه طارق محمود العوضن65885 ق شيى 87النيل ع بناتشر

افاطمه عاصم عبدالعزيز ابراهيم65886 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

افاطمه عبدالحميد عبدهللا مسعد65887 ق شيى 75.5النيل ع بناتشر

افاطمه عبدالحميد دمحم عبدالحميد65888 ق شيى 35النيل ع بناتشر

افاطمه عبدالفضيل جمعه عبدالفضيل السيد65889 ق شيى 126النيل ع بناتشر

افاطمه عز الدين دمحم السيد65890 ق شيى 13.5النيل ع بناتشر

افاطمه عصام سيد احمد65891 ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

افاطمه عالء زىك بيوىم65892 ق شيى 100النيل ع بناتشر

افاطمه عالء عمر عطيه65893 ق شيى 123النيل ع بناتشر

افاطمه عالء فاروق دمحم65894 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

افاطمه عل عبدالمنعم حسن65895 ق شيى 113النيل ع بناتشر

افاطمه عيد احمد كيالننن ابو شناف65896 ق شيى 95النيل ع بناتشر



اسمع- فاطمه دمحم السيد عل 65897 ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

افاطمه دمحم رمضان جاب هللا65898 ق شيى 95النيل ع بناتشر

افاطمه دمحم عصام عبدالصبور65899 ق شيى 34النيل ع بناتشر

افاطمه محمود احمد محمود65900 ق شيى 115النيل ع بناتشر

 ساىم عبدالغنن محروس65901
ن
افاطمه هان ق شيى 103النيل ع بناتشر

افاطمه وجيه عبدالرحمن محمود65902 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

افاطمه ياش دمحم دمحم65903 ق شيى 51.5النيل ع بناتشر

افرح احمد حجازى دمحم65904 ق شيى 109النيل ع بناتشر

ف سالمه احمد65905 افرح اشر ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

افرح رافت عبدالعزيز ابراهيم65906 ق شيى 130النيل ع بناتشر

افرح رجب فتح هللا جنيدى65907 ق شيى 16.5النيل ع بناتشر

افرح سيد صابر سيد65908 ق شيى 49النيل ع بناتشر

افرح دمحم فتىح السيد65909 ق شيى 109.5النيل ع بناتشر

ي سالم65910
افرح دمحم مصطفن ق شيى 68النيل ع بناتشر

افرحه احمد فرغل صديق65911 ق شيى 83النيل ع بناتشر

افرحه دمحم رضا عبدالصبور65912 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

افوزيه ايهاب دمحم السيد65913 ق شيى 93.5النيل ع بناتشر

ى65914 افينى ميالد فيليب مي  ق شيى 115النيل ع بناتشر

ا ممدوح عبدالمسيح حنا65915 افي  ق شيى 79النيل ع بناتشر

افيوال كمال مني  حبيب65916 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

اقمر مصطفن السيد عل65917 ق شيى 104.5النيل ع بناتشر

 سعيد لوفا65918
 
اكاترينا جمال شوق ق شيى 101النيل ع بناتشر

ى خميس عزيز65919 ن خي  اكارولي  ق شيى 11النيل ع بناتشر

ن عاطف قديس مكسيموس65920 اكارولي  ق شيى 101النيل ع بناتشر

اكرستينا عماد مالك جاد السيد65921 ق شيى 83النيل ع بناتشر

اكريمه رافت رفاع عبدالمتجل مهران65922 ق شيى 46النيل ع بناتشر

اكريمه سيد رمضان ابراهيم65923 ق شيى 31النيل ع بناتشر

اكريمه فهيم بيوىمي فهيم65924 ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

ى احمد صالح احمد65925 ن اكين ق شيى 56.5النيل ع بناتشر

ى دمحم السيد السيد65926 ن اكين ق شيى 95النيل ع بناتشر

ى دمحم ماهر عرفه65927 ن اكين ق شيى 48النيل ع بناتشر

مينا سامح فرج فوزى65928 اكي  ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

المياء احمد ثابت همام65929 ق شيى 15.5النيل ع بناتشر

المياء عل حسن عل65930 ق شيى 107النيل ع بناتشر

الوساندا عادل حلىم زىك65931 ق شيى 94النيل ع بناتشر

اليل ابراهيم دمحم احمد65932 ق شيى 79النيل ع بناتشر

اليل احمد دمحم فخر الدين65933 ق شيى 104النيل ع بناتشر

 عبدالقادر65934
 
اليل حماده شوق ق شيى 112.5النيل ع بناتشر

اليل سعيد السيد ابراهيم65935 ق شيى 95النيل ع بناتشر

اليل دمحم سالم زىك65936 ق شيى 96.5النيل ع بناتشر

اماجده عبدالرحيم رزق عبدالرحيم65937 ق شيى 63.5النيل ع بناتشر

اماجده دمحم حميدو دمحمى ابوالحسن65938 ق شيى 45النيل ع بناتشر

امارتينا مراد باسط اشائيل نخله65939 ق شيى 19النيل ع بناتشر

 كرم سعد65940
ن
امارتينا هان ق شيى 97النيل ع بناتشر

ن عاطف عزيز رزق هللا65941 امارفي  ق شيى 130النيل ع بناتشر

امارى جرجس وهبه ميخائيل65942 ق شيى 39النيل ع بناتشر

امارى مرقص عياد سعيد65943 ق شيى 131.5النيل ع بناتشر

امارىز باهر سعيد حنا65944 ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

امارىف ايمن نظي  سالمه65945 ق شيى 96.5النيل ع بناتشر

اماريا ساىم عوض ملك65946 ق شيى 43.5النيل ع بناتشر



اماريا سمي  حلىمي يوسف65947 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

اماريا طارق بديع سعيد65948 ق شيى 70.5النيل ع بناتشر

امارينا جرجس عبدالمالك ترياق65949 ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

امارينا عبدالسيد خليفه حنا65950 ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

امارينا نبيل زاخر يوسف شحاته65951 ق شيى 89.5النيل ع بناتشر

امروه محمود مصطفن عبود عليوه65952 ق شيى 121النيل ع بناتشر

 حسن عل65953
ن
امروه هان ق شيى 78.5النيل ع بناتشر

امريم ابو السعود دمحم عبدالجواد65954 ق شيى 83.5النيل ع بناتشر

امريم احمد عبدالكريم سعد65955 ق شيى 119النيل ع بناتشر

امريم احمد دمحم ابراهيم65956 ق شيى 103النيل ع بناتشر

ف ابراهيم عبدالفتاح عبدالننى65957
امريم اشر ق شيى 83.5النيل ع بناتشر

ف سمي  مسعود65958 امريم اشر ق شيى 58.5النيل ع بناتشر

ف دمحم محمود ادريس65959 امريم اشر ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

امريم السعيد رزق عبدهللا65960 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

امريم السيد عبدالحليم عطيه قريفه65961 ق شيى 93النيل ع بناتشر

امريم امام نورالدين دمحم65962 ق شيى 115النيل ع بناتشر

امريم ايمن سعيد فؤاد65963 ق شيى 43.5النيل ع بناتشر

امريم ايهاب احمد دمحم65964 ق شيى 114النيل ع بناتشر

امريم تامر فريد دمحم جاد65965 ق شيى 74.5النيل ع بناتشر

امريم تامر يىح عباس65966 ق شيى 116النيل ع بناتشر

امريم حازم محمود دمحم محمود65967 ق شيى 76.5النيل ع بناتشر

امريم حامد عبدالعظيم عبدالهادى65968 ق شيى 18النيل ع بناتشر

امريم حسنن محمود عبدالحميد65969 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

امريم حماده عل حسن65970 ق شيى 118النيل ع بناتشر

امريم حمدى دمحم عبده65971 ق شيى 126.5النيل ع بناتشر

امريم خليل مجدى سيد65972 ق شيى 78النيل ع بناتشر

امريم ربيع رمضان عبدالوهاب65973 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

 فايق نبيه65974
ن
امريم رومان ق شيى 35.5النيل ع بناتشر

امريم سامح نادى زىك65975 ق شيى 16.5النيل ع بناتشر

امريم سعد يونان ثابت65976 ق شيى 42.5النيل ع بناتشر

امريم شنوده شكرى ذىك65977 ق شيى 15النيل ع بناتشر

 سعيد دمحم65978
 
امريم شوق ق شيى 100النيل ع بناتشر

امريم صابر زكريا دمحم ابراهيم الحلو65979 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

ى عبدالحميد ابراهيم65980 امريم صيى ق شيى 86النيل ع بناتشر

امريم طه احمد دمحم65981 ق شيى 133النيل ع بناتشر

ن فراج65982 امريم عادل حسي  ق شيى 124النيل ع بناتشر

امريم عادل خميس عبدالسالم65983 ق شيى 128النيل ع بناتشر

امريم عاطف بدرى احمد65984 ق شيى 109.5النيل ع بناتشر

امريم عاطف دمحم حسن زعيمه65985 ق شيى 107النيل ع بناتشر

ن دمحم65986 امريم عبدالمنعم حسي  ق شيى 59.5النيل ع بناتشر

امريم عمار السيد دمحم65987 ق شيى 86النيل ع بناتشر

امريم مجدى منصور عل65988 ق شيى 134النيل ع بناتشر

امريم دمحم ابراهيم عبدالحميد65989 ق شيى 87.5النيل ع بناتشر

امريم دمحم احمد عبدالرحمن سكران65990 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

امريم دمحم حسن حسن65991 ق شيى 74النيل ع بناتشر

امريم دمحم سعيد عبدالهادى عبدهللا65992 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

امريم دمحم عباس سليمان65993 ق شيى 120النيل ع بناتشر

امريم دمحم عبدالسيد دمحم65994 ق شيى 100النيل ع بناتشر

امريم دمحم عبدالغنن دمحم65995 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

امريم دمحم عبدالفتاح فتح هللا65996 ق شيى 117النيل ع بناتشر



امريم دمحم عبدهللا طه65997 ق شيى 124.5النيل ع بناتشر

امريم دمحم محمود احمد محمود65998 ق شيى 49النيل ع بناتشر

امريم محمود متوىل ابراهيم الشوبىك65999 ق شيى 58النيل ع بناتشر

امريم مصطفن مسعد دمحم66000 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

امريم نارص سيد محروس عبدالحافظ66001 ق شيى 40.5النيل ع بناتشر

امريم نبيل مصطفن مصطفن66002 ق شيى 108النيل ع بناتشر

امريم نور محمود الطنطاوى66003 ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

 السيد عبدالقادر66004
ن
امريم هان ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

امريم هشام احمد احمد قنديل66005 ق شيى 87.5النيل ع بناتشر

امريم وائل دمحم عل66006 ق شيى 27النيل ع بناتشر

امريم ياش محمود عبدالمنصف66007 ق شيى 79النيل ع بناتشر

امريم يوسف بكرى يوسف66008 ق شيى 23.5النيل ع بناتشر

املك ابراهيم عباس دمحم66009 ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

املك احمد ربيع عبدالموىل66010 ق شيى 129النيل ع بناتشر

املك احمد زكريا عبدالرحمن احمد66011 ق شيى 80النيل ع بناتشر

املك احمد سيد عواد حجازى66012 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

ى دمحم66013 املك احمد صيى ق شيى 93النيل ع بناتشر

املك احمد عبدالطيف توفيق66014 ق شيى 41النيل ع بناتشر

املك احمد عل عبده66015 ق شيى 129.5النيل ع بناتشر

املك احمد عيد لبيب عبدالحميد66016 ق شيى 108النيل ع بناتشر

املك احمد يىح دمحم66017 ق شيى 48.5النيل ع بناتشر

ف عبدالمنعم محمود حسن66018 املك اشر ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

ف دمحم احمد66019 املك اشر ق شيى 108النيل ع بناتشر

املك ايمن صابر عبدالفتاح66020 ق شيى 65.5النيل ع بناتشر

املك ايمن عل سالم66021 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

املك ايمن محمود احمد دمحم66022 ق شيى 118النيل ع بناتشر

املك ايهاب احمد عبدهللا66023 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

املك ايهاب احمد دمحم66024 ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

املك باسم كمال دمحم دمحم66025 ق شيى 116.5النيل ع بناتشر

املك تامر ابراهيم دمحمى66026 ق شيى 127النيل ع بناتشر

املك جهاد نبيه امبانى دمحم66027 ق شيى 97النيل ع بناتشر

املك حاتم دمحم محمود66028 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

املك حاتم مصطفن محمود66029 ق شيى 117النيل ع بناتشر

املك حسن عبدالعليم محمود66030 ق شيى 92النيل ع بناتشر

ابسيطه- ملك حسنن محمود عبدالحميد 66031 ق شيى 70النيل ع بناتشر

ن السيد دمحم66032 املك حسي  ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

ن دمحم طلبه66033 املك حسي  ق شيى 77النيل ع بناتشر

املك خلف احمد دمحم66034 ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

املك رمضان اسماعيل احمد66035 ق شيى 50النيل ع بناتشر

املك رمضان فوزى عبدالرحمن66036 ق شيى 25.5النيل ع بناتشر

املك سعيد سعيد دمحم66037 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

يد ابوالقوى66038 ن املك سالمه ابوالي  ق شيى 83النيل ع بناتشر

املك سمي  السيد صالح66039 ق شيى 36النيل ع بناتشر

املك سمي  عبدالحميد عبدالعزيز66040 ق شيى 113النيل ع بناتشر

املك سيد احمد عبدالعزيز سيداحمد66041 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

يف السيد السيد ابراهيم66042 املك شر ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

املك صبىح رمضان دمحم66043 ق شيى 24.5النيل ع بناتشر

املك طارق رزق عبدالرحمن66044 ق شيى 69.5النيل ع بناتشر

املك طارق صبىح سالم66045 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

املك طارق عبدالفتاح دمحم66046 ق شيى 130النيل ع بناتشر



املك طارق عبدالننى دمحم66047 ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

املك عارف دمحم يوسف66048 ق شيى 33.5النيل ع بناتشر

املك عبدالرحمن عبدالخالق عبدالرحمن66049 ق شيى 76.5النيل ع بناتشر

املك عبدالمحسن فتىح عبدالمحسن66050 ق شيى 79.5النيل ع بناتشر

املك عزت مصطفن هاشم66051 ق شيى 91النيل ع بناتشر

املك عصام رجب عيد حسن66052 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

ابضى- ملك عصام عبدالسميع دمحم 66053 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

وك ابراهيم عبداللطيف66054 املك عصام ميى ق شيى 114النيل ع بناتشر

ن66055 املك عطيه عبدالحكيم عطيه حسي  ق شيى 87النيل ع بناتشر

املك عالء محرم نظيف66056 ق شيى 111النيل ع بناتشر

املك عل يوسف عل66057 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

املك كرم عل عبدالمجيد66058 ق شيى 97النيل ع بناتشر

املك محسن صالح الدين سالم66059 ق شيى 110النيل ع بناتشر

ن66060 املك دمحم صابر حسي  ق شيى 65.5النيل ع بناتشر

املك دمحم عل سيد66061 ق شيى 123.5النيل ع بناتشر

املك دمحم عل دمحم66062 ق شيى 93.5النيل ع بناتشر

املك دمحم محسن عبدالحميد66063 ق شيى 41النيل ع بناتشر

املك دمحم محمود ماضن66064 ق شيى 119النيل ع بناتشر

املك محمود كمال ابراهيم66065 ق شيى 123النيل ع بناتشر

املك مدحت احمد ابراهيم66066 ق شيى 73.5النيل ع بناتشر

املك مدحت سيد دمحم66067 ق شيى 89.5النيل ع بناتشر

ي جمال عبدالعزيز66068
املك مصطفن ق شيى 121.5النيل ع بناتشر

املك مهدى ممدوح احمد66069 ق شيى 108.5النيل ع بناتشر

 انور عبدالعليم دمحم 66070
ن
ابسيطه- ملك هان ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

66071
 
 لطفن دمحم دسوق

ن
املك هان ق شيى 83النيل ع بناتشر

ن66072 املك وائل سيد حسي  ق شيى 60.5النيل ع بناتشر

املك وائل دمحم احمد66073 ق شيى 21.5النيل ع بناتشر

املك وليد سعيد محمود66074 ق شيى 108النيل ع بناتشر

املك وليد عبدالمقصود دمحم66075 ق شيى 102.5النيل ع بناتشر

املك وليد مسعد مختار66076 ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

ع66077 املك ياش دمحم اليى ق شيى 73.5النيل ع بناتشر

ابسيطه- ملك ياش دمحم حسن 66078 ق شيى 88.5النيل ع بناتشر

امنار ابراهيم دمحم ابراهيم66079 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

امنار احمد موس السيد66080 ق شيى 117النيل ع بناتشر

امنار حسن طه دمحم66081 ق شيى 106النيل ع بناتشر

امنار حسن محمود فرج66082 ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

امنار سامح عبدالمنعم سالم66083 ق شيى 113النيل ع بناتشر

امنار عبدالحميد احمد دمحم66084 ق شيى 53.5النيل ع بناتشر

اميارعالء عبدالسالم احمد66085 ق شيى 125النيل ع بناتشر

اميار دمحم زكريا عل66086 ق شيى 103النيل ع بناتشر

امنار دمحم عبدالحميد السيد66087 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

امنال صابر المتوىل ابراهيم متوىل66088 ق شيى 59النيل ع بناتشر

امنة هللا ابراهيم عارف النمر66089 ق شيى 116النيل ع بناتشر

امنة هللا احمد عبدالمقصود عبدالمجيد غنيم66090 ق شيى 116.5النيل ع بناتشر

66091
ن
امنة هللا احمد دمحم السيد الحلوان ق شيى 135النيل ع بناتشر

ف عبدالحميد راشدطلخان66092 امنة هللا اشر ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

ف همام عبدالمنصف66093 امنة هللا اشر ق شيى 101النيل ع بناتشر

ي66094
 
ف يوسف عمر عبدالباق امنة هللا اشر ق شيى 77.5النيل ع بناتشر

امنة هللا جمال دمحم رزق66095 ق شيى 106النيل ع بناتشر

امنة هللا حماده دمحم دمحم عل66096 ق شيى 75النيل ع بناتشر



امنة هللا حمدى كمال هاشم حسن66097 ق شيى 60.5النيل ع بناتشر

امنة هللا رضا عل سند66098 ق شيى 87النيل ع بناتشر

ي66099
ن
امنة هللا سمي  سالم عبدالعظيم الشلقان ق شيى 105النيل ع بناتشر

امنة هللا شحات فاروق مجاهد طعيمه66100 ق شيى 118.5النيل ع بناتشر

امنة هللا طارق حسنن دمحم66101 ق شيى 38.5النيل ع بناتشر

امنة هللا طه سيد طه عبدالهادى66102 ق شيى 69النيل ع بناتشر

امنة هللا عرنى عل حسن66103 ق شيى 38النيل ع بناتشر

امنة هللا دمحم اسماعيل عل66104 ق شيى 126النيل ع بناتشر

امنة هللا دمحم توفيق دمحم66105 ق شيى 39.5النيل ع بناتشر

امنة هللا دمحم عبدهللا عبدالمغنن66106 ق شيى 92.5النيل ع بناتشر

امنة هللا دمحم فوزى كامل66107 ق شيى 123النيل ع بناتشر

امنة هللا دمحم دمحم حسن66108 ق شيى 127النيل ع بناتشر

امنة هللا محمود دمحم صابر66109 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

امنة هللا مصطفن عيد جمعة66110 ق شيى 64النيل ع بناتشر

امنة هللا نارص توفيق احمد نايل66111 ق شيى 56.5النيل ع بناتشر

 ربيع سالمه66112
ن
امنة هللا هان ق شيى 69.5النيل ع بناتشر

امنة هللا وائل ابراهيم عل66113 ق شيى 133.5النيل ع بناتشر

امنة هللا وائل مرزوق شبل66114 ق شيى 92النيل ع بناتشر

امنة هللا يشي دمحم شور البدوي66115 ق شيى 111.5النيل ع بناتشر

66116
 
امنة سعيد مصطفن الدسوق ق شيى 74النيل ع بناتشر

امنه احمد سعيد حامد حسن66117 ق شيى 74النيل ع بناتشر

امنه احمد عبدالسالم السيد66118 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

امنه احمد فتىح عبدالعزيز66119 ق شيى 119النيل ع بناتشر

امنه حامد احمد دمحم66120 ق شيى 127النيل ع بناتشر

امنه رجب حسن حافظ66121 ق شيى 107.5النيل ع بناتشر

امنه رمضان عبدالمنعم محمود66122 ق شيى 120النيل ع بناتشر

امنه سلطان فوزى دمحم66123 ق شيى 87النيل ع بناتشر

ابسيطه- منه سيد عبدالرازق شعبان 66124 ق شيى 69النيل ع بناتشر

 غريب عزوز66125
 
امنه شوق ق شيى 65.5النيل ع بناتشر

امنه صابر عبدالسميع عل66126 ق شيى 58.5النيل ع بناتشر

ن66127 امنه عبدالمنصف شعبان حسي  ق شيى 35.5النيل ع بناتشر

امنه عل عبدالجليل دمحم66128 ق شيى !VALUE#النيل ع بناتشر

ه عبدالرحيم66129 امنه كرم صيى ق شيى 123.5النيل ع بناتشر

امنه دمحم عبدهللا عل دمحم66130 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

امنه دمحم فادى عبدالمنعم66131 ق شيى 19النيل ع بناتشر

امنه دمحم موس السيد66132 ق شيى 121النيل ع بناتشر

امنه مصطفن ربيع فرحان66133 ق شيى 18.5النيل ع بناتشر

امنه مصطفن محمود فرج66134 ق شيى 110النيل ع بناتشر

 سيد عل66135
ن
امنه هان ق شيى 116النيل ع بناتشر

امنن احمد عل دمحم دمحم66136 ق شيى 106.5النيل ع بناتشر

امنن احمد دمحم احمد محمود66137 ق شيى 68.5النيل ع بناتشر

امنن سامح عبدالمعبودعبدالواسع عبدالعظيم66138 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

امنن محمود دمحم احمد عبداللطيف66139 ق شيى 111النيل ع بناتشر

امها احمد رجب فتوح عبدالفتاح66140 ق شيى 109النيل ع بناتشر

امها عثمان دمحم عل عثمان66141 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

امها دمحم ابراهيم دمحم66142 ق شيى 74.5النيل ع بناتشر

امهرائيل سامح عصمت يىس66143 ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

امهرائيل سعيد نوار عزىم66144 ق شيى 88النيل ع بناتشر

ابسيطه- مهرائيل طارق جهادى سعيد 66145 ق شيى 84.5النيل ع بناتشر

امهرائيل مالكه مرزق نعيم صليب66146 ق شيى 57.5النيل ع بناتشر



اموده ابو بكر طه دمحم66147 ق شيى 114.5النيل ع بناتشر

اموده احمد سمي  عبدالخالق66148 ق شيى 121النيل ع بناتشر

اىم حمدى عبدالحفيظ عل66149 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

وك66150 اىم عالء السيد دمحم ميى ق شيى 129النيل ع بناتشر

ن66151 اىم عمرو فاروق دمحم حسي  ق شيى 60النيل ع بناتشر

اىم مجدى محفوظ دمحم66152 ق شيى 117النيل ع بناتشر

اىم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم66153 ق شيى 115النيل ع بناتشر

اىم دمحم عبدالحميد شعبان66154 ق شيى 61النيل ع بناتشر

اىم دمحم محمود سالمة66155 ق شيى 87النيل ع بناتشر

ن66156  خضي  امي 
ن
اىم هان ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

امياده عابد عبدالمنعم عبدالرحمن66157 ق شيى 25النيل ع بناتشر

امياده دمحم حمدى عبدالعزيز66158 ق شيى 134النيل ع بناتشر

نا سمي  عزىم عطاهلل66159 امي  ق شيى 27النيل ع بناتشر

نا مجدى نضى سمعان66160 امي  ق شيى 85النيل ع بناتشر

نا وليد عزت دمحم66161 امي  ق شيى 63النيل ع بناتشر

يال66162  غايس غيى
ن
ونا رومان امي  ق شيى 120النيل ع بناتشر

اناديه الصالج فتىح دمحم66163 ق شيى 73النيل ع بناتشر

يف فاروق عواد66164 اناديه شر ق شيى 126النيل ع بناتشر

اناديه دمحم شعبان عبدالعليم عبدالمجيد66165 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

يد66166 ن ن ابو الي   حسي 
اناديه مصطفن ق شيى 76.5النيل ع بناتشر

اناديه وليد ابراهيم احمد66167 ق شيى 53النيل ع بناتشر

اناردين لطيف ظريف ايوب66168 ق شيى 41.5النيل ع بناتشر

اناهد عبدالجواد عبدالغنن عبدالجواد66169 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

انبيله احمد عل احمد66170 ق شيى 119.5النيل ع بناتشر

اندى ابراهيم عبدالوهاب سليم66171 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

اندى احمد عبدالجواد دمحم66172 ق شيى 69النيل ع بناتشر

اندى اسماعيل دمحم عبدالبارى66173 ق شيى 64.5النيل ع بناتشر

ف حجازى دمحم66174 اندى اشر ق شيى 51.5النيل ع بناتشر

ف عبدالباسط دمحم66175 اندى اشر ق شيى 31النيل ع بناتشر

ف علي ابراهيم66176
اندى اشر ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

اندى امجد فرج ظريف66177 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر

اندى ايمن عبدالرحمن محمود66178 ق شيى 49.5النيل ع بناتشر

 عبدالتواب66179
ن
اندى ايمن قرن ق شيى 9.5النيل ع بناتشر

اندى رضا شعبان وهبه ابراهيم66180 ق شيى 23النيل ع بناتشر

ن سليم66181 اندى رفعت حسي  ق شيى 54.5النيل ع بناتشر

اندى سعيد عباس احمد66182 ق شيى 46النيل ع بناتشر

اندى سعيد عوض عبدالقادر66183 ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

اندى سليمان السيد دمحم66184 ق شيى 28النيل ع بناتشر

اندى سيد سعيد دمحم عثمان66185 ق شيى 41.5النيل ع بناتشر

يف ابراهيم عل دمحم المعالوى66186 اندى شر ق شيى 136النيل ع بناتشر

اندى شعبان مسعد عطا هللا66187 ق شيى 85النيل ع بناتشر

اندى طلعت عبدالرحمن طلعت احمد66188 ق شيى 62.5النيل ع بناتشر

اندى عاطف احمد دمحم66189 ق شيى 56النيل ع بناتشر

66190
ن
اندى عبدهللا فتىح قرن ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

اندى ماهر منصور عبدالصبور الكاشف66191 ق شيى 58.5النيل ع بناتشر

اندى دمحم السيد السيد66192 ق شيى 117.5النيل ع بناتشر

اندى دمحم فاروق ابراهيم احمد66193 ق شيى 27.5النيل ع بناتشر

اندى دمحم فوزى احمد66194 ق شيى 36النيل ع بناتشر

اندى مصطفن عبده محمود خليل66195 ق شيى 54النيل ع بناتشر

اندى مصطفن محمود المهدى ابراهيم66196 ق شيى 115.5النيل ع بناتشر



اندى منصور عبدالجيد عوض66197 ق شيى 23النيل ع بناتشر

 فاروق احمد محمود66198
ن
اندى هان ق شيى 44.5النيل ع بناتشر

66199
ن
 دمحم بسيون

ن
اندى هان ق شيى 95النيل ع بناتشر

اندى وليد عبدالفتاح منصورغانم66200 ق شيى 128.5النيل ع بناتشر

اندى وليد عبدالمقصود السيد66201 ق شيى 93النيل ع بناتشر

ن ميالد نعيم نضالدين66202 انرمي  ق شيى 15النيل ع بناتشر

انريمان وليد الشحات برع سلطان66203 ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

انعمه سيد كمال دمحم عبدهللا66204 ق شيى 25.5النيل ع بناتشر

انفيسه رفعت عبدالقادر مصطفن66205 ق شيى 14النيل ع بناتشر

انه صابر حسنن عبدالعظيم66206 ق شيى 43.5النيل ع بناتشر

انور اسالم بيوىم عبدالغنن66207 ق شيى 58.5النيل ع بناتشر

ف سعيد عبدالرحمن حسن66208 انور اشر ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

انور الهدى محمود خليفه عبدالعال هريدى66209 ق شيى 16النيل ع بناتشر

انور حمدى عبدالعزيز درويش66210 ق شيى 105.5النيل ع بناتشر

انور خالد عبدالحميد ابراهيم66211 ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

انورا احمد ابراهيم دمحم66212 ق شيى 13النيل ع بناتشر

انورا جمال عيد قاسم66213 ق شيى 27.5النيل ع بناتشر

انورا حسن فكرى حسن66214 ق شيى 109.5النيل ع بناتشر

انورا عل عبدالحكيم عل66215 ق شيى 55.5النيل ع بناتشر

انورا عماد دمحم السيد66216 ق شيى 71النيل ع بناتشر

انورا محمود دمحم محمود عل66217 ق شيى 82النيل ع بناتشر

انورهان احمد عيد احمد66218 ق شيى 80.5النيل ع بناتشر

ن احمد دمحم66219 انورهان حسي  ق شيى 75.5النيل ع بناتشر

انورهان سمي  رمضان دياب عل66220 ق شيى 121.5النيل ع بناتشر

انورهان شعبان سفينه سيد66221 ق شيى 127النيل ع بناتشر

انورهان دمحم بدوى احمد66222 ق شيى 99.5النيل ع بناتشر

انورهان مصطفن محمود محمود عبدالفتاح66223 ق شيى 72.5النيل ع بناتشر

انورهان هشام دمحم حافظ66224 ق شيى 133.5النيل ع بناتشر

فانا جريس عوض يعقوب66225 اني  ق شيى 108.5النيل ع بناتشر

ي مصطفن66226 ه نادر عبدالننى اني  ق شيى 127.5النيل ع بناتشر

اهاجر احمد الهادى السيد66227 ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

اهاجر احمد مصطفن السيد66228 ق شيى 133.5النيل ع بناتشر

اهاجر حجاج طلب عبدالننى ابو زيد66229 ق شيى 74النيل ع بناتشر

اهاجر خالد عل دمحم66230 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

 كامل عبدالوهاب66231
 
اهاجر شوق ق شيى 110النيل ع بناتشر

اهاجر عبدالوهاب محمود عبدالوهاب66232 ق شيى 97.5النيل ع بناتشر

 زىك66233
ن
اهاجر عالء صوق ق شيى 98.5النيل ع بناتشر

اهاجر عل المغاورى عل66234 ق شيى 133النيل ع بناتشر

اهاجر دمحم احمد خميس66235 ق شيى 106النيل ع بناتشر

اهاجر دمحم الطنطاوى عبدالجواد66236 ق شيى 108النيل ع بناتشر

ن سيد66237 اهاجر دمحم حسي  ق شيى 48.5النيل ع بناتشر

اهاجر دمحم عبدالوهاب عبدالحميد عبدهللا66238 ق شيى 131النيل ع بناتشر

ن66239 اهاجر دمحم عرفه عبدالمتي  ق شيى 126النيل ع بناتشر

اهاجر دمحم فاروق عل66240 ق شيى 34.5النيل ع بناتشر

اهاجر محمود ابراهيم عبدهللا66241 ق شيى 92النيل ع بناتشر

ن66242 اهاله عصام دمحم حسني  ق شيى 70النيل ع بناتشر

اهاله دمحم السيد احمد66243 ق شيى 81.5النيل ع بناتشر

ن66244 اهايدى حسنن عزب حسي  ق شيى 77النيل ع بناتشر

 جوده زكريا66245
ن
اهايدى هان ق شيى 73النيل ع بناتشر

ن عبدالوهاب الباز66246 اهبه هللا حسي  ق شيى 69النيل ع بناتشر



اهبه هللا عادل محمود مرس66247 ق شيى 77.5النيل ع بناتشر

ن66248 اهبه جمال حسن حسي  ق شيى 105النيل ع بناتشر

اهبه رمضان محمود عل66249 ق شيى 34.5النيل ع بناتشر

اهبه عبدالحميد حمدان دمحم عبدالعال66250 ق شيى 68.5النيل ع بناتشر

اسمع- هبه دمحم فوزى ابراهيم 66251 ق شيى 79النيل ع بناتشر

اهبه يحن  سيد سالمه66252 ق شيى 126.5النيل ع بناتشر

اهدى تامر فريد جاد66253 ق شيى 87.5النيل ع بناتشر

اهدى جمال اسماعيل عل اسماعيل66254 ق شيى 62.5النيل ع بناتشر

ن66255  دمحم حسي 
 
اهدى دسوق ق شيى 80النيل ع بناتشر

اهدى سالم دمحم صقر66256 ق شيى 21.5النيل ع بناتشر

اهدى عبده دمحم عبده شلنى66257 ق شيى 111النيل ع بناتشر

اهدى مجدى عبدالحميد عبدالفتاح66258 ق شيى 123.5النيل ع بناتشر

اهدى دمحم سمي  دمحم اسماعيل66259 ق شيى 98.5النيل ع بناتشر

اهدير احمد علي الصادق66260 ق شيى 107النيل ع بناتشر

اهدير جمعه دمحم الهادى66261 ق شيى 80النيل ع بناتشر

اهدير حماده عطيه فهىم66262 ق شيى 89النيل ع بناتشر

يف رمضان عبدالحميد66263 اهدير شر ق شيى 122.5النيل ع بناتشر

اهدير دمحم رفعت دمحم66264 ق شيى 116النيل ع بناتشر

اهمسه دمحم فتىح دمحم66265 ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

اهمسه ياش عبدالحفيظ دمحم سعد الدين66266 ق شيى 123النيل ع بناتشر

اهنا اسام زكرى سيد احمد66267 ق شيى 116النيل ع بناتشر

يف لبيب فهىم66268 اهنا شر ق شيى 14.5النيل ع بناتشر

اهنا ناجى بدوى السيد66269 ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

ف عزيز عازر سكر66270 اهناء اشر ق شيى 130النيل ع بناتشر

اهناء سيد راغب دمحم66271 ق شيى 107النيل ع بناتشر

اهناء طارق عيد رمضان66272 ق شيى 108النيل ع بناتشر

اهويدا دمحم طه محمود66273 ق شيى 125النيل ع بناتشر

اهيام عبدالواحد عبدالحميد عبدالواحد66274 ق شيى 44النيل ع بناتشر

اهيالنه جمال جميل بقطر66275 ق شيى 123النيل ع بناتشر

يف احمد خليل66276 اوسام شر ق شيى 115النيل ع بناتشر

يف عليوه فهىم66277 اوفاء شر ق شيى 117.5النيل ع بناتشر

اوفاء صالح السيد دمحم66278 ق شيى 82.5النيل ع بناتشر

 عبدالتواب66279
ن
اوفاء عصام قرن ق شيى 30.5النيل ع بناتشر

اوفاء مصطفن دمحم عوض66280 ق شيى 90.5النيل ع بناتشر

ايارا خالد ابراهيم السيد66281 ق شيى 118النيل ع بناتشر

ايارا خالد مصطفن حسن66282 ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

ايارا عاطف عبدالمنعم مرس66283 ق شيى 67.5النيل ع بناتشر

ايارا عبدهللا دمحم العيسوى66284 ق شيى 134.5النيل ع بناتشر

ايارا متوىل احمد ثروت66285 ق شيى 103.5النيل ع بناتشر

ايارا دمحم محروص عبدالعزيز66286 ق شيى 137النيل ع بناتشر

ايارا ياش دمحم قاسي66287 ق شيى 80النيل ع بناتشر

اياره احمد عبدالعال شعبان66288 ق شيى 113.5النيل ع بناتشر

ن ايمن عبدالعزيز عبدالمنعم66289 اياسمي  ق شيى 100.5النيل ع بناتشر

ي حسن مصلىحي66290
ن راضن اياسمي  ق شيى 120.5النيل ع بناتشر

ن ربيع جمال ابراهيم66291 اياسمي  ق شيى 86.5النيل ع بناتشر

يف عليوه عبدالعزيز66292 ن شر اياسمي  ق شيى 125.5النيل ع بناتشر

ن طارق احمد دمحم66293 اياسمي  ق شيى 131النيل ع بناتشر

ن عاشور زغلول عبدالتواب دمحم66294 اياسمي  ق شيى 91.5النيل ع بناتشر

ن عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز66295 اياسمي  ق شيى 105النيل ع بناتشر

ن عصام السيد لطفن66296 اياسمي  ق شيى 133.5النيل ع بناتشر



ن عماد دمحم دمحم حماده66297 اياسمي  ق شيى 22.5النيل ع بناتشر

ن ماهر عبدالعزيز دمحم عطيه66298 اياسمي  ق شيى 28النيل ع بناتشر

ن متوىل عبدالمحسن دمحم طلبة66299 اياسمي  ق شيى 60النيل ع بناتشر

ن دمحم سمي  دمحم66300 اياسمي  ق شيى 77.5النيل ع بناتشر

ن دمحم عل منصور66301 اياسمي  ق شيى 72النيل ع بناتشر

ن دمحم فتوح عبدالفتاح دمحم66302 اياسمي  ق شيى 95النيل ع بناتشر

ن مصطفن احمد عل66303 اياسمي  ق شيى 135.5النيل ع بناتشر

ن ياش عل عبدالغنن66304 اياسمي  ق شيى 132.5النيل ع بناتشر

ايمنن محمود ابراهيم مصطفن66305 ق شيى 139النيل ع بناتشر

ايوانا ابراهيم صابر ابراهيم66306 ق شيى 26النيل ع بناتشر

ايوانا اسامه يوسف مالك66307 ق شيى 36النيل ع بناتشر

ايوستينا جرجس صموئيل يوسف خليل66308 ق شيى 41.5النيل ع بناتشر

 فوزى راتب66309
ن
ايوستينا رومان ق شيى 94.5النيل ع بناتشر

ااحالم دمحم صالح عبدالتواب66310 ق شيى 115الرافع ع بناتشر

 مصطفن جمال66311
ن
ااحالم هان ق شيى 80الرافع ع بناتشر

ااحالم هشام رمضان مجاهد66312 ق شيى 111الرافع ع بناتشر

ااروى عبدالعظيم سيد وهبه66313 ق شيى 41.5الرافع ع بناتشر

ااروى دمحم سعد ابراهيم الجوهرى66314 ق شيى 127الرافع ع بناتشر

ااشاء ابراهيم عوض عبدالحميد66315 ق شيى 62.5الرافع ع بناتشر

ااشاء رضا دمحم محمود66316 ق شيى 75.5الرافع ع بناتشر

ااشاء طارق فاروق علي ابراهيم66317 ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

ااشاء طارق فرج هللا رسالن فرج هللا66318 ق شيى 57الرافع ع بناتشر

ااشاء عماد عل عل66319 ق شيى 66.5الرافع ع بناتشر

ااشاء فتىح احمد دمحم66320 ق شيى 41الرافع ع بناتشر

ااشاء دمحم السيد السيد عمر66321 ق شيى 93الرافع ع بناتشر

ااشاء دمحم سعيد دمحم السيد جحوم66322 ق شيى 67الرافع ع بناتشر

ى دمحم عبدالرحمن66323 ااشاء دمحم صيى ق شيى 79الرافع ع بناتشر

ااشاء دمحم عل عبدالحليم66324 ق شيى 48الرافع ع بناتشر

ااشاء محمود مهنن دمحم66325 ق شيى 61الرافع ع بناتشر

ااسماء احمد رزق السيد حميدة66326 ق شيى 103.5الرافع ع بناتشر

ااسماء سيد عطيه عبدالجواد دمحم66327 ق شيى 68.5الرافع ع بناتشر

ااسماء صقر عبدالعزيز دمحم 66328 ق شيى 16الرافع ع بناتشر

ااسماء عادل عبده دمحماحمد66329 ق شيى 17الرافع ع بناتشر

ااسماء عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز66330 ق شيى 72الرافع ع بناتشر

ي دمحم66331
ي عبدالرحمن عفيفن

ااسماء عفيفن ق شيى 51الرافع ع بناتشر

ااسماء عل عبدالعظيم عل66332 ق شيى 99الرافع ع بناتشر

ااسماء عماد احمد عبدالحليم علي العماوي66333 ق شيى 44الرافع ع بناتشر

ااسماء فوزى دمحم دمحم66334 ق شيى 71.5الرافع ع بناتشر

ااسماء كحالوي عبدالرؤف عثمان عبدالجيد66335 ق شيى 81.5الرافع ع بناتشر

ااسماء دمحم عبدالعزيز عبدالرحمن محمود66336 ق شيى 130الرافع ع بناتشر

ااسماء دمحم عبدهللا عبدربه عبيده66337 ق شيى 52الرافع ع بناتشر

ااسماء محمود دمحم عبدالغفار66338 ق شيى 63الرافع ع بناتشر

ااالء خالد عثمان حسن66339 ق شيى 71.5الرافع ع بناتشر

ااالء رجب عطية عطية دمحم66340 ق شيى 88الرافع ع بناتشر

ااالء سعيد سيد عوض66341 ق شيى 61.5الرافع ع بناتشر

ااالء سيد العليىم احمد66342 ق شيى 40الرافع ع بناتشر

ااالء عبدالفتاح دمحم عطيه66343 ق شيى 53.5الرافع ع بناتشر

66344
ن
ن فتىح صوق اامال حسي  ق شيى 91.5الرافع ع بناتشر

اامال محمود احمد دمحم عبدالفتاح66345 ق شيى 20.5الرافع ع بناتشر

 عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح ابوالمكارم66346
ن
اامان ق شيى 71.5الرافع ع بناتشر



 بساىل عزيز66347
 
اامل برن ق شيى 106الرافع ع بناتشر

ف دمحمعبدهللا66348 ي اشر
ن
اامل هان ق شيى 107.5الرافع ع بناتشر

اامنيه ابراهيم دمحم عبدالفتاح مصطفن66349 ق شيى 43الرافع ع بناتشر

ن66350 اامنيه احمد دمحم حسي  ق شيى 64الرافع ع بناتشر

ن عبدالحافظ66351 اامنيه السيد امي  ق شيى 98.5الرافع ع بناتشر

ي66352
اامنيه رمضان سيد سالم عفيفن ق شيى 72الرافع ع بناتشر

اامنيه دمحم سيد عبده66353 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

اامنيه دمحم عبدالحميد دمحم66354 ق شيى 35.5الرافع ع بناتشر

ه صالح عبدالوهاب حامد بخيت66355 اامي  ق شيى 112.5الرافع ع بناتشر

ه كامل احمد كامل66356 اامي  ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

اانىحى ابراهيم عبدالسميع دمحم66357 ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

اانىحى علي عبدالحليم علي السيد66358 ق شيى 96.5الرافع ع بناتشر

اانىحى عمران ابراهيم احمد ابراهيم66359 ق شيى 64الرافع ع بناتشر

اانىحى دمحم زكريا دمحم66360 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

اانىحى دمحم طه شعبان66361 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

اانىحى مني  سويلم مني 66362 ق شيى 68.5الرافع ع بناتشر

اانعام رافت عبدالعزيز دمحم احمد66363 ق شيى 102الرافع ع بناتشر

اايات خالد دمحم فتىح دمحم66364 ق شيى 84الرافع ع بناتشر

اايات سيد سيد عبدالسميع علي66365 ق شيى 114الرافع ع بناتشر

اايرينن عاطف شكرى عبدالمالك سوريال66366 ق شيى 99الرافع ع بناتشر

ف66367 اايمان احمد مرزوق مشر ق شيى !VALUE#الرافع ع بناتشر

 دمحم الجوهرى66368
 
ى نجان اايمان خي  ق شيى 112.5الرافع ع بناتشر

اايمان سيد جمعة دمحم سالمة66369 ق شيى 91.5الرافع ع بناتشر

اايمان شحته دمحمي مسلم66370 ق شيى 131الرافع ع بناتشر

اايمان عبدالنارص عبدالهادى احمد66371 ق شيى 44الرافع ع بناتشر

اايمان عوض رجب سعد احمد66372 ق شيى 46الرافع ع بناتشر

ن عل66373 اايمان فتىح عبده امي  ق شيى 85.5الرافع ع بناتشر

 طلعت عبدالرازق66374
ن
اايمان قذاق ق شيى 25.5الرافع ع بناتشر

اايه احمد عبدالرحمن دمحماحمد66375 ق شيى 44.5الرافع ع بناتشر

ابسيطه- ايه سيد دمحم فراج خشاب 66376 ق شيى 84الرافع ع بناتشر

اايه دمحم عبدالعال عل66377 ق شيى 68.5الرافع ع بناتشر

ي احمد دمحم السيد66378
ن
اايه هان ق شيى 52الرافع ع بناتشر

اايه وحيد عبدالعاىط رمضان66379 ق شيى 113الرافع ع بناتشر

ن66380 ابثينه مختار عل حسي  ق شيى 78الرافع ع بناتشر

ابسمله السيد دمحم السيد66381 ق شيى 24الرافع ع بناتشر

ابسمله انور السيد احمد66382 ق شيى 94الرافع ع بناتشر

ي شلنى66383 ابسمله تامر شلنى ق شيى 101.5الرافع ع بناتشر

ابسمله حامد عدىل حسن66384 ق شيى 125الرافع ع بناتشر

ي66385
ابسمله خالد دمحم عفيفن ق شيى 115الرافع ع بناتشر

ابسمله رجب كمال دمحم66386 ق شيى 71.5الرافع ع بناتشر

ابسمله سالمه دمحمين احمد66387 ق شيى 64.5الرافع ع بناتشر

ابسمله سيد شعبان السيد66388 ق شيى 53.5الرافع ع بناتشر

ابسمله عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز66389 ق شيى 121الرافع ع بناتشر

ي66390
ابسمله عبدالغفار دمحم حسنن ق شيى 80.5الرافع ع بناتشر

ابسمله عماد الدين دمحم اسماعيل66391 ق شيى 56الرافع ع بناتشر

ابسمله عواد اسماعيل رضا رزق66392 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

66393
 
ابسمله كريم مصطفن دمحم الالهون ق شيى 51الرافع ع بناتشر

ابسمله دمحم سويلم ابوالحمد عبدالوارث66394 ق شيى 123.5الرافع ع بناتشر

ابسمله دمحم عبدالمقصود احمد66395 ق شيى 131.5الرافع ع بناتشر

ابسمله دمحم دمحم البدري66396 ق شيى 82الرافع ع بناتشر



ابسمله محمود رمضان دمحم66397 ق شيى 101.5الرافع ع بناتشر

ابسمله مسعد سليم سطوج66398 ق شيى 112.5الرافع ع بناتشر

ابسمله نادي محمود احمد اسماعيل66399 ق شيى 90.5الرافع ع بناتشر

ابسمله وائل عبدالحميد دمحم66400 ق شيى 93الرافع ع بناتشر

ابسمله وحيد فريد عبدالجواد السيد66401 ق شيى 64الرافع ع بناتشر

ابسمله يشي دمحم عبدالفتاح ابوالمكارم66402 ق شيى 59الرافع ع بناتشر

اوى66403 ابسمه سالمه سالم دمحم الخضن ق شيى 92الرافع ع بناتشر

 طلعت عبدالرازق66404
ن
ابسمه قذاق ق شيى 32الرافع ع بناتشر

ابسمه كرم زىكي متوىلي دياب66405 ق شيى 106.5الرافع ع بناتشر

ي محمود66406
 
ابسنت خالد دمحم دسوق ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

يف رجب عبدالحميد66407 ابسنت شر ق شيى 121الرافع ع بناتشر

ابسنت عاطف فخرى اسكندر مرجان66408 ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

ابسنت عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد66409 ق شيى 62.5الرافع ع بناتشر

ابسنت عبدهللا عل حسن66410 ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

ن66411 ابسنت فؤاد ابراهيم حسي  ق شيى 82الرافع ع بناتشر

ابسنت دمحم عبدالرحمن خليل66412 ق شيى 95.5الرافع ع بناتشر

ابسنت هيثم السيد احمد عشماوى66413 ق شيى 85الرافع ع بناتشر

اتقوى شعبان احمد فتح هللا66414 ق شيى 132الرافع ع بناتشر

اتقوى ماهر دمحم حسن الصغي 66415 ق شيى 38الرافع ع بناتشر

اتف  ابراهيم دمحم عبدالسيد دعبس66416 ق شيى 79الرافع ع بناتشر

اتف  ساىم دمحم دمحمابراهيم66417 ق شيى 77.5الرافع ع بناتشر

اتف  عادل عبدالخالق سيد احمد66418 ق شيى 52.5الرافع ع بناتشر

ابسيطه- تف  عل عبدالحليم عل دمحم 66419 ق شيى 74.5الرافع ع بناتشر

اتف  دمحم حسن منصور عبدالحميد66420 ق شيى 89الرافع ع بناتشر

اتف  محمود ابراهيم عبدالعزيز66421 ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

ن ابراهيم فتىح موس ابراهيم66422 اجاسمي  ق شيى 116.5الرافع ع بناتشر

ن مجدى بشاى مقار66423 اجاسمي  ق شيى 117الرافع ع بناتشر

اجنا دمحم عل دمحم دمحم66424 ق شيى 122.5الرافع ع بناتشر

ن السيد عبدالحليم66425 اجنه دمحم معي  ق شيى 122الرافع ع بناتشر

اجنه ايمن دمحمى محمود دمحم66426 ق شيى 128.5الرافع ع بناتشر

ي66427 اجنه خالد مصطفن دمحم السوهاجى ق شيى 123.5الرافع ع بناتشر

اجنه عاطف حمدي دمحم السيد66428 ق شيى 131الرافع ع بناتشر

اجنه عماد حسن محمود66429 ق شيى 126.5الرافع ع بناتشر

 عبدالحكيم66430
ن
اجنه مجدى عبدالكاق ق شيى 121.5الرافع ع بناتشر

اجنه دمحم احمد مرس عبدالرحيم66431 ق شيى 75.5الرافع ع بناتشر

اجنه وليد دمحم محمود عبدهللا66432 ق شيى 109.5الرافع ع بناتشر

اجنه وليد نور السعيد66433 ق شيى 51الرافع ع بناتشر

ي بهجت عبده66434
 
اجنن احمد الزنان ق شيى 85الرافع ع بناتشر

ن عطية بدوي66435 اجنن حسن حسي  ق شيى 132.5الرافع ع بناتشر

ي احمد ابراهيم66436
اجنن عبدالغنن ق شيى 136الرافع ع بناتشر

اجنن كريم فتىح عبدالعزيز66437 ق شيى 112الرافع ع بناتشر

اجنن دمحم جمعه دمحم بدر ابو غزاله66438 ق شيى 90الرافع ع بناتشر

اجنن دمحم جميل احمد عبدالعال66439 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

اجنن دمحم رمصان عل موس66440 ق شيى 110الرافع ع بناتشر

اجنن موس دمحم عبدهللا66441 ق شيى 126.5الرافع ع بناتشر

 دمحم عبدالفتاح66442
ن
اجنن هان ق شيى 56.5الرافع ع بناتشر

ي مسلم سالمة66443
 
ي شوق

ن
اجنن هان ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

ي66444  السيد عبدالننى
اجنن وائل مصطفن ق شيى 131.5الرافع ع بناتشر

اجنن وليد عبدهللا عوض66445 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

اجنن يونس حسن دمحم66446 ق شيى 117الرافع ع بناتشر



ن خليل66447 ن طه حسي  اجهاد حسي  ق شيى 105.5الرافع ع بناتشر

اجوليانا تامر رتيب بدروس66448 ق شيى 91الرافع ع بناتشر

اجومانا دمحم عل جمعه66449 ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

ي دمحم السيد66450
ن
اجومانه هان ق شيى 106الرافع ع بناتشر

احبيبه ابراهيم سعد احمددمحم66451 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

احبيبه احمد سعيد بكرى66452 ق شيى 97الرافع ع بناتشر

احبيبه احمد عثمان عبدالمقصود66453 ق شيى 65.5الرافع ع بناتشر

احبيبه اسماعيل عني  سعدهللا66454 ق شيى 64الرافع ع بناتشر

احبيبه ايهاب عبدالعزيز دمحم66455 ق شيى 57الرافع ع بناتشر

احبيبه توبه صديق محمود66456 ق شيى 77الرافع ع بناتشر

احبيبه حمدى صبىح حمدى66457 ق شيى 19.5الرافع ع بناتشر

احبيبه خالد دمحم السشتاوى66458 ق شيى 34.5الرافع ع بناتشر

احبيبه رفعت رمضان محمود66459 ق شيى 5.5الرافع ع بناتشر

احبيبه سامح خليل دمحم امام66460 ق شيى 57الرافع ع بناتشر

احبيبه سعيد دمحم عبدالوهاب علي66461 ق شيى 96.5الرافع ع بناتشر

احبيبه صالح عبدالمعتمد غندور عبدالرازق66462 ق شيى 53.5الرافع ع بناتشر

احبيبه ضاج عيد عبدالفتاح عيد66463 ق شيى 103الرافع ع بناتشر

ي محمود علي66464
احبيبه عاطف حنفن ق شيى 93.5الرافع ع بناتشر

احبيبه عبدالرحمن ابراهيم دمحم66465 ق شيى 54الرافع ع بناتشر

احبيبه عصام عبدالرحمن دمحم66466 ق شيى 81الرافع ع بناتشر

احبيبه عصام عبده السيد66467 ق شيى 37.5الرافع ع بناتشر

ي ابراهيم66468
احبيبه فؤاد عبدالغنن ق شيى 119الرافع ع بناتشر

احبيبه كرم عقيل سليمان66469 ق شيى 109الرافع ع بناتشر

احبيبه متوىلي يونس متوىلي موس66470 ق شيى 63.5الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم ابراهيم محمود66471 ق شيى 122الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد احمد66472 ق شيى 91.5الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد الشحات66473 ق شيى 26الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد غازى66474 ق شيى 73الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم انور منصور66475 ق شيى 88الرافع ع بناتشر

يد ابوالسعود66476 ن احبيبه دمحم حامد ابوالي  ق شيى 119الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم حمدى دمحم66477 ق شيى 45.5الرافع ع بناتشر

يس66478 احبيبه دمحم رمضان عواد عي  ق شيى 89الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم فاروق دمحم66479 ق شيى 117الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم محمود السيد66480 ق شيى 100الرافع ع بناتشر

احبيبه دمحم مصباح دمحم الصديق66481 ق شيى 125.5الرافع ع بناتشر

احبيبه محمود ابراهيم خليل66482 ق شيى 22الرافع ع بناتشر

احبيبه محمود عبده سالم السيد66483 ق شيى 84الرافع ع بناتشر

احبيبه مخلص عبدالمنعم عيسوى دمحم66484 ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

ي66485
احبيبه مسعد عباس عفيفن ق شيى 50الرافع ع بناتشر

احبيبه مسعد عبدهللا عبدالمقصود66486 ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

 رمضان دمحم66487
ن
احبيبه هان ق شيى 118.5الرافع ع بناتشر

احبيبه وائل فتىحي فتىحي سيد66488 ق شيى 86الرافع ع بناتشر

احبيبه وائل دمحم مصطفن66489 ق شيى 127.5الرافع ع بناتشر

احبيبه وائل مصلح مصطفن66490 ق شيى 74.5الرافع ع بناتشر

احبيبه يشى جمال طنطاوى ابراهيم66491 ق شيى 110.5الرافع ع بناتشر

احفصه وليد سعيد عبدالمحسن عل66492 ق شيى 106.5الرافع ع بناتشر

 رجب فايز66493
 
احنان برق ق شيى 52الرافع ع بناتشر

احنان هشام سعيد اسماعيل السيد66494 ق شيى 90الرافع ع بناتشر

ن احمد عبدالحميد احمد66495 احني  ق شيى 42.5الرافع ع بناتشر

ن امي  عبدهللا عبدهللا66496 احني  ق شيى 132الرافع ع بناتشر



ن عل66497 ن فهىم امي  ن امي  احني  ق شيى 86.5الرافع ع بناتشر

ن ايمن همام احمد66498 احني  ق شيى 43.5الرافع ع بناتشر

ن رافت هالل حسن66499 احني  ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

ن سيد عدىل حسن66500 احني  ق شيى 108الرافع ع بناتشر

ن سيد دمحم ابراهيم جودة66501 احني  ق شيى 59.5الرافع ع بناتشر

ى عل عبدالسالم66502 ن صيى احني  ق شيى 54.5الرافع ع بناتشر

ن طارق فتىحي محمود احمد66503 احني  ق شيى 134الرافع ع بناتشر

ن عبدهللا جودة عبدالعظيم جاد66504 احني  ق شيى 132الرافع ع بناتشر

ن كمال عاشور سيد66505 احني  ق شيى 99الرافع ع بناتشر

اخديجه عبدالننى حلىم التهاىم66506 ق شيى 102الرافع ع بناتشر

اخلود عصام عبدالحميد محمود عطية66507 ق شيى 108الرافع ع بناتشر

ادارين حسام قطب السيد66508 ق شيى 110الرافع ع بناتشر

يس66509 ن السيد عي  اداليا حسي  ق شيى 66الرافع ع بناتشر

ادعاء احمد عبدالقوي علي66510 ق شيى 100الرافع ع بناتشر

ادعاء رشدى دمحم فريد66511 ق شيى 30الرافع ع بناتشر

ادعاء سيد احمد ابو العال66512 ق شيى 53الرافع ع بناتشر

ادعاء عصام عل حسان66513 ق شيى 108الرافع ع بناتشر

ابسيطه- دنيا جورج عبده سعدهللا 66514 ق شيى 103.5الرافع ع بناتشر

ادنيا رشاد محمود دمحم66515 ق شيى 21الرافع ع بناتشر

ن احمد66516 ادنيا دمحم امي  ق شيى 52الرافع ع بناتشر

ادنيا دمحم حسن بغدادى66517 ق شيى !VALUE#الرافع ع بناتشر

ن66518 ادنيا دمحم طارق حسي  ق شيى 88.5الرافع ع بناتشر

ادنيا وليد دمحم سليمان66519 ق شيى 115.5الرافع ع بناتشر

ادهب احمد سعيد سيد66520 ق شيى 40.5الرافع ع بناتشر

ادينا دمحم صبىح عبدالعظيم66521 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

ارانا احمد فكرى عبدالسميع سليمان66522 ق شيى 56الرافع ع بناتشر

ارانا احمد مصطفن احمد66523 ق شيى 44الرافع ع بناتشر

ارانيا ايمن سعد محمود متوىلي66524 ق شيى 11الرافع ع بناتشر

ارباب راىم رجب عبدهللا66525 ق شيى 81.5الرافع ع بناتشر

ارحاب احمد دمحم ابوضيف66526 ق شيى 87الرافع ع بناتشر

ارحاب عبدهللا دمحم عبدهللا يوسف66527 ق شيى 76.5الرافع ع بناتشر

ارحمه ابراهيم موس ابو بكر66528 ق شيى 89الرافع ع بناتشر

ارحمه اسامه سيد دمحم66529 ق شيى 58.5الرافع ع بناتشر

ارحمه تامر صالح حسن66530 ق شيى 29.5الرافع ع بناتشر

يد رضوان66531 ن ارحمه حسن مىح ابوالي  ق شيى 91الرافع ع بناتشر

ارحمه حمدي دمحم عبده دمحم66532 ق شيى 67.5الرافع ع بناتشر

ارحمه خالد اسامه فرج66533 ق شيى 94الرافع ع بناتشر

ارحمه خالد دمحم احمد66534 ق شيى 66.5الرافع ع بناتشر

ارحمه رضا عبدالمنعم دمحم احمد66535 ق شيى 96الرافع ع بناتشر

وك66536 ن عبدالننى ميى ارحمه رمضان حسي  ق شيى 33الرافع ع بناتشر

ارحمه سيد فتىح محمود عبدالخالق66537 ق شيى 32.5الرافع ع بناتشر

ارحمه سيد دمحم عز الدين66538 ق شيى 19.5الرافع ع بناتشر

يف زايد السيد66539 ارحمه شر ق شيى 124الرافع ع بناتشر

ن66540 ارحمه عاطف دمحم حسي  ق شيى 119.5الرافع ع بناتشر

ارحمه عبدالرحمن عبدالعظيم عبدالىح66541 ق شيى 50الرافع ع بناتشر

ارحمه عبدالنارص سيد رزق66542 ق شيى 127الرافع ع بناتشر

ارحمه عز الدين مرس عبدالحميد البدرى66543 ق شيى 93الرافع ع بناتشر

ارحمه عل ابراهيم دمحم66544 ق شيى 111.5الرافع ع بناتشر

ارحمه كامل احمد ابراهيم66545 ق شيى 80.5الرافع ع بناتشر

ارحمه دمحم البدري عبداللطيف سليمان66546 ق شيى 73.5الرافع ع بناتشر



ارحمه دمحم دياب عبدالرحمن66547 ق شيى 71الرافع ع بناتشر

ارحمه دمحم عزت ابو شيع66548 ق شيى 33.5الرافع ع بناتشر

ارحمه محمود الهادى ابراهيم مصطفن66549 ق شيى 74الرافع ع بناتشر

ارحمه محمود محمود بيوىم66550 ق شيى 135الرافع ع بناتشر

ارحمه مصطفن احمد دمحم66551 ق شيى 68الرافع ع بناتشر

ارحمه وجدى عبدالحميد احمد66552 ق شيى 109.5الرافع ع بناتشر

اردينه عصام محمود خليفه66553 ق شيى 25الرافع ع بناتشر

اردينه عمرو فايز دمحم عل66554 ق شيى 75.5الرافع ع بناتشر

 دمحم فتىح66555
ن
ارشا هان ق شيى 80الرافع ع بناتشر

ارضوى دمحم البكرى وهبه66556 ق شيى 88.5الرافع ع بناتشر

ارضوى دمحم سيد غريب66557 ق شيى 82الرافع ع بناتشر

ارضوى دمحم عبدالفتاح حسن احمد66558 ق شيى 69الرافع ع بناتشر

ارضوى وليد احمد نورالدين66559 ق شيى 53.5الرافع ع بناتشر

ارضوى يشى سيد سعد66560 ق شيى 132الرافع ع بناتشر

 ميخائيل66561
 
 شوق

ن
ارفقه رومان ق شيى 48الرافع ع بناتشر

ف جميل عبدالعظيم66562 ارقيه اشر ق شيى 116الرافع ع بناتشر

ي عبدالحميد حسن عوض66563
ارقيه حسن حسنن ق شيى 13.5الرافع ع بناتشر

ارقيه محمود مرسي سيد اسماعيل66564 ق شيى 87الرافع ع بناتشر

ارنا ابراهيم خليل ابراهيم66565 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

ارنا حسام الدين احمد دمحم عبدالمنعم66566 ق شيى 134.5الرافع ع بناتشر

ارنا حسن وهبه حسن احمد66567 ق شيى 19.5الرافع ع بناتشر

ارنا حمزه سعيد سالم66568 ق شيى 10.5الرافع ع بناتشر

ارنا سيد عل نض زين الدين66569 ق شيى 98.5الرافع ع بناتشر

ارنادو رفعت تهاىم احمد66570 ق شيى 100الرافع ع بناتشر

اروان ابراهيم دمحم عثمان عبدالرحيم66571 ق شيى 29.5الرافع ع بناتشر

اروان احمد عبدالسالم دمحم66572 ق شيى 71.5الرافع ع بناتشر

اروان جمال عثمان دمحم دياب66573 ق شيى 134الرافع ع بناتشر

اروان سيد اسماعيل دمحم66574 ق شيى 84الرافع ع بناتشر

اروان سيد فكرى حامد66575 ق شيى 118الرافع ع بناتشر

اروان عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح ابوالمكارم66576 ق شيى 46الرافع ع بناتشر

اروان عبداللطيف عبدالجليل عبداللطيف66577 ق شيى 121الرافع ع بناتشر

اروان عبدهللا محمود ابراهيم عبدهللا66578 ق شيى 121الرافع ع بناتشر

ي دمحم عبدالعزيز66579 اروان دمحم صيى ق شيى 49.5الرافع ع بناتشر

اروان محمود بيوىم عبدالغفار66580 ق شيى 39.5الرافع ع بناتشر

اروان مصطفن فؤاد طه سيد66581 ق شيى 78.5الرافع ع بناتشر

اروان ممدوح دمحم شعبان66582 ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

اروضه عل عزىم عبدالعال66583 ق شيى 69الرافع ع بناتشر

ي ساىمي66584
ن مهنن اروضه محمود حسي  ق شيى 39الرافع ع بناتشر

اروضه نبيل دمحم عبداللطيف عبدالمطلب66585 ق شيى 118الرافع ع بناتشر

ي66586
ف محمود عبدالغنن اروفيده اشر ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

اروفيده عبدهللا عل حسن66587 ق شيى 40الرافع ع بناتشر

اروى السيد سعيد السيد عوض66588 ق شيى 122.5الرافع ع بناتشر

 ابوالفتوح عبدهللا66589
ن
اروى هان ق شيى 136الرافع ع بناتشر

ن66590 اروى ياش دمحم حسي  ق شيى 56.5الرافع ع بناتشر

ارويه سيد ناجح السيد عمر66591 ق شيى 107الرافع ع بناتشر

اروىه وليد حسن عطا66592 ق شيى 27.5الرافع ع بناتشر

اريتاج عصام محمود ابراهيم66593 ق شيى 103.5الرافع ع بناتشر

66594
 
اريتاج هشام احمد عراق ق شيى 96.5الرافع ع بناتشر

ف دمحم احمد66595 اريم اشر ق شيى 65.5الرافع ع بناتشر

اريماس دمحم محمود معوض66596 ق شيى 116الرافع ع بناتشر



ي66597
اريمان علي علي دمحم القاضن ق شيى 125الرافع ع بناتشر

اريهام رائد عزت عبدالهادى عثمان66598 ق شيى 119.5الرافع ع بناتشر

 فهىم دمحم فرغل66599
 
اريهام صدق ق شيى 60.5الرافع ع بناتشر

ازكرى صالح امام ابراهيم66600 ق شيى 52.5الرافع ع بناتشر

ازينب احمد البدري عبداللطيف سليمان66601 ق شيى 66.5الرافع ع بناتشر

ازينب اسامة دمحم دمحم االنور66602 ق شيى 74.5الرافع ع بناتشر

ازينب رضا سليم ابراهيم احمد66603 ق شيى 55الرافع ع بناتشر

ازينب دمحم سالمه حسب هللا66604 ق شيى 47.5الرافع ع بناتشر

ازينب دمحم دمحم علي66605 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

ازينب مدحت عبيد ابراهيم دمحم66606 ق شيى 73.5الرافع ع بناتشر

اساره احمد دمحم عبدهللا66607 ق شيى 82الرافع ع بناتشر

ى دمحم عبدالرحمن66608 اساره اسامه صيى ق شيى 136.5الرافع ع بناتشر

ف سيد عبدالجواد66609 اساره اشر ق شيى 61.5الرافع ع بناتشر

اساره السيد دمحم الششتاوى66610 ق شيى 111الرافع ع بناتشر

اساره رجب محمود سلمان عطية66611 ق شيى 125.5الرافع ع بناتشر

ن66612 يف عطيه حساني  اساره شر ق شيى 93.5الرافع ع بناتشر

اساره عثمان عبدالبديع عبدالرحمن66613 ق شيى 103الرافع ع بناتشر

اساره عزالدين دمحم مدبوىلي مدبوىلي66614 ق شيى 107.5الرافع ع بناتشر

اساره دمحم بسطاوي دمحم حسان66615 ق شيى 121.5الرافع ع بناتشر

ن66616 اساره دمحم صبىحي عبدالحميد حسي  ق شيى 90الرافع ع بناتشر

اساره مدحت حلف عوض66617 ق شيى 72الرافع ع بناتشر

 تمام سليمان66618
ن
اساره وائل كرمان ق شيى 64الرافع ع بناتشر

اساره وليد محمود عطيه عبدالقادر66619 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

اساىلي سامح دمحم كمال66620 ق شيى 38الرافع ع بناتشر

اساميه راىم اسماعيل اسماعيل جابر66621 ق شيى 69الرافع ع بناتشر

اسجده حسن عل محمود عل66622 ق شيى 135.5الرافع ع بناتشر

اسجود خالد مهران عشان66623 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

اسحر محمود احمد عبدالرحمن حسن66624 ق شيى 24.5الرافع ع بناتشر

اسعاد محمود شاكر عبدالسالم عبدالعزيز66625 ق شيى 93الرافع ع بناتشر

اسلسبيل حسن هاشم سعيد66626 ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

اسلىم ابراهيم حسينن حداد66627 ق شيى 123الرافع ع بناتشر

ي66628 اسلىم احمد حلىمي عامر خفاجى ق شيى 110الرافع ع بناتشر

اسلىم احمد شوكت عسكر66629 ق شيى 114.5الرافع ع بناتشر

اسلىم احمد فهيم نجيب66630 ق شيى 66الرافع ع بناتشر

اسلىم احمد دمحم االحمدى66631 ق شيى 113.5الرافع ع بناتشر

اسلىم احمد دمحم عبدالفتاح66632 ق شيى 127الرافع ع بناتشر

اسلىم السيد سعيد السيد دمحم66633 ق شيى 118.5الرافع ع بناتشر

اسلىم حسام الدين دمحم العوضن66634 ق شيى 90الرافع ع بناتشر

ن66635 ن سعد حسي  اسلىم حسي  ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

اسلىم حمدى دمحم عبده66636 ق شيى 90.5الرافع ع بناتشر

اسلىم سامح عل دمحم دمحم66637 ق شيى 124.5الرافع ع بناتشر

اسلىم سمي  عبدالمجيد دمحم66638 ق شيى 58الرافع ع بناتشر

اسلىم سيد عبدهللا احمد ابراهيم66639 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

اسلىم صابر عبدالحميد دمحممرسي الرشيدي66640 ق شيى 125.5الرافع ع بناتشر

اسلىم عبدالباسط عبدالصمد حجاب حسن66641 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

اسلىم عبده يوسف عبدالىح دمحم66642 ق شيى 124.5الرافع ع بناتشر

اسلىم عل صالح ابوهاشم66643 ق شيى 114الرافع ع بناتشر

اسلىم عماد عابدين احمد66644 ق شيى 118الرافع ع بناتشر

اسلىم عماد عباس احمد غريب66645 ق شيى 108الرافع ع بناتشر

ن66646 اسلىم كمال دمحم امي  ق شيى 57.5الرافع ع بناتشر



اسلىم دمحم صالح عاشور حسن66647 ق شيى 79.5الرافع ع بناتشر

اسلىم محمود عبدالرحيم العشماوى66648 ق شيى 86الرافع ع بناتشر

اسلىم مصطفن عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم66649 ق شيى 54الرافع ع بناتشر

اسلىم مهدى سيد عبدالمجيد عطية66650 ق شيى 44الرافع ع بناتشر

اسلىم نارص حسن عبدالعزيز عبدالحميد66651 ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

اسلىم نصار عبدالجليل نصار عبدالجليل66652 ق شيى 50الرافع ع بناتشر

اسلوى عبدالحميد محمود عبدالحميد66653 ق شيى 81الرافع ع بناتشر

اسما احمد ابوالعزايم جابر66654 ق شيى 102الرافع ع بناتشر

اسما احمد احمد مصطفن66655 ق شيى 65الرافع ع بناتشر

 مرس66656
 
اسما احمد شوق ق شيى 52الرافع ع بناتشر

اسما اسامه عبدهللا محمود66657 ق شيى 46.5الرافع ع بناتشر

اسما رضا جابر دمحم66658 ق شيى 66الرافع ع بناتشر

اسما سعودى دمحم الطنطاوي جودة دمحم66659 ق شيى 67الرافع ع بناتشر

اسما عباس سيد يوسف66660 ق شيى 130.5الرافع ع بناتشر

اسما عبدالحميد سعيد بكرى66661 ق شيى 104الرافع ع بناتشر

اسما عرفات عبدالرحيم عبدالمجيد66662 ق شيى 99الرافع ع بناتشر

اسما عالء الدين صالح محمود حجازى66663 ق شيى 121.5الرافع ع بناتشر

اسما دمحم سعد عبدالمقصود66664 ق شيى 121الرافع ع بناتشر

اسما دمحم عبدالحميد عل66665 ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

اسما دمحم عبدهللا عبدالغنن66666 ق شيى 102الرافع ع بناتشر

اسما مصطفن عبدالحليم دمحم ابراهيم66667 ق شيى 58.5الرافع ع بناتشر

ه احمد السعيد الشحات66668 اسمي  ق شيى 109.5الرافع ع بناتشر

اسناء دمحم السيد علي ابراهيم66669 ق شيى 123.5الرافع ع بناتشر

اسندس خالد عل عبدالحميد66670 ق شيى 109الرافع ع بناتشر

اسندس سامح دمحم السعيدعبدهللا امام66671 ق شيى 31.5الرافع ع بناتشر

ن66672 اسندس كمال دمحم امي  ق شيى 51.5الرافع ع بناتشر

اسندس دمحم عطيه ابو المجد رضوان66673 ق شيى 33الرافع ع بناتشر

اسندس وليد رجب دمحم حسن66674 ق شيى 4الرافع ع بناتشر

اسهيله حسن شعراوى حسن66675 ق شيى 91.5الرافع ع بناتشر

اسهيله دمحم عواد السيد66676 ق شيى 85.5الرافع ع بناتشر

اشذا ايمن حامد عل66677 ق شيى 76الرافع ع بناتشر

وق حسن عبدهللا عبدالحافظ دمحم66678 اشر ق شيى 134.5الرافع ع بناتشر

وق شعبان سعد عبدالعال دمحم66679 اشر ق شيى 62.5الرافع ع بناتشر

وق دمحم ساىم ممدوح66680 اشر ق شيى 38.5الرافع ع بناتشر

وق دمحم سعدالدين وزيرى66681 اشر ق شيى 38.5الرافع ع بناتشر

اشمس عصام سعيد رشاد صادق66682 ق شيى 95.5الرافع ع بناتشر

اشمس نبيل كمال عرفه يوسف66683 ق شيى 68الرافع ع بناتشر

اشهد احمد بدوى ابو الحمد66684 ق شيى 123الرافع ع بناتشر

ن66685 ن عل حسي  اشهد احمد حسي  ق شيى 57الرافع ع بناتشر

اشهد احمد سيد عبدالرحمن زيد66686 ق شيى 60الرافع ع بناتشر

اشهد احمد دمحم عليوه66687 ق شيى 13الرافع ع بناتشر

اشهد احمد معوض دمحمدمحم66688 ق شيى 89.5الرافع ع بناتشر

ف66689 ف مصلح مشر اشهد اشر ق شيى 38.5الرافع ع بناتشر

اشهد السيد محمود السيد الجوهرى66690 ق شيى 56.5الرافع ع بناتشر

ي66691  السيد عبدالننى
اشهد السيد مصطفن ق شيى !VALUE#الرافع ع بناتشر

ن66692 اشهد حسن احمد حسي  ق شيى 91الرافع ع بناتشر

اشهد حسن جمعة حسن دمحم66693 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

اشهد حسن فيض محمود خميس66694 ق شيى 125الرافع ع بناتشر

اشهد حسن دمحم شافع66695 ق شيى 131.5الرافع ع بناتشر

اشهد حماده فاروق مرسي ابراهيم66696 ق شيى 121.5الرافع ع بناتشر



اشهد حمدى فتىح محمود66697 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

اشهد خالد عبدالرحيم موس66698 ق شيى 79الرافع ع بناتشر

اشهد سامح احمد سيد احمد66699 ق شيى 127الرافع ع بناتشر

اشهد سامح دمحم حسن66700 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

اشهد سمي  كامل محمود ابراهيم66701 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

اشهد سيد رونى عل فرج66702 ق شيى 118.5الرافع ع بناتشر

اشهد شعبان دمحم احمد66703 ق شيى 63.5الرافع ع بناتشر

اشهد صالح لطفن مصطفن66704 ق شيى 80.5الرافع ع بناتشر

اشهد عادل سيد قطب دمحم66705 ق شيى 135الرافع ع بناتشر

اشهد عبدالحليم دمحم السيد66706 ق شيى 88.5الرافع ع بناتشر

اشهد عبدهللا دمحم حمدي دمحم66707 ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

اشهد عزت محمود دمحم66708 ق شيى 64.5الرافع ع بناتشر

اشهد عالء عبدالحفيظ عبدالحميد66709 ق شيى 77الرافع ع بناتشر

اشهد عل السيد عل66710 ق شيى 46الرافع ع بناتشر

اشهد عماد الدين سمي  احمد دمحم عبدالرحيم66711 ق شيى 77الرافع ع بناتشر

اشهد قاسم عبدالفتاح دمحم66712 ق شيى 99.5الرافع ع بناتشر

اشهد دمحم احمد احمدسالمه66713 ق شيى 90الرافع ع بناتشر

اشهد دمحم سعيد عثمان66714 ق شيى 81الرافع ع بناتشر

اشهد دمحم علي عبدالحميد66715 ق شيى 101.5الرافع ع بناتشر

اشهد محمود الكامل يوسف حسن66716 ق شيى 112.5الرافع ع بناتشر

اشهد محمود فتىح اسحق66717 ق شيى 61.5الرافع ع بناتشر

اشهد مصطفن عبدهللا سالم66718 ق شيى 131الرافع ع بناتشر

اشهد نارص رمضان عواد66719 ق شيى 30.5الرافع ع بناتشر

اشيماء احمد رجب سيد66720 ق شيى 16.5الرافع ع بناتشر

ف66721 اشيماء جمعه سليمان مشر ق شيى 23.5الرافع ع بناتشر

اشيماء خالد طاهر دمحم ابراهيم66722 ق شيى 8.5الرافع ع بناتشر

اشيماء محمود الهاشىم محمود66723 ق شيى 130الرافع ع بناتشر

اشيماء ياش سمي  دمحم66724 ق شيى 10الرافع ع بناتشر

اصابرين همام احمد دمحم احمد66725 ق شيى 69.5الرافع ع بناتشر

اصباح احمد عبدالقادر احمد66726 ق شيى 57.5الرافع ع بناتشر

ن66727 اصفيه احمد عبده امي  ق شيى 103.5الرافع ع بناتشر

ف ابراهيم غنيم66728 اصفيه اشر ق شيى 81.5الرافع ع بناتشر

اصوفيا اسامه جاد منصور حنس66729 ق شيى 87الرافع ع بناتشر

اضىح احمد سمي  دمحم66730 ق شيى 46الرافع ع بناتشر

اعائشه احمد عوض هللا دمحم66731 ق شيى 124الرافع ع بناتشر

اعاليه عبدالمجيد صالح عبدالمجيد عشماوى66732 ق شيى 28.5الرافع ع بناتشر

اعايده عبدالعاىطي دمحم عبدالعاىطي الربيعي66733 ق شيى 82الرافع ع بناتشر

66734
ن
ي بسيون

اعلياء خالد لطفن ق شيى 72الرافع ع بناتشر

اعلياء ياش نعيم مصطفن السيد66735 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

اغاده دمحم عبدالمحسن السيد66736 ق شيى 60الرافع ع بناتشر

اغرام دمحم عطيه عمرالسيد66737 ق شيى 94الرافع ع بناتشر

افاتن السيد صابر احمد66738 ق شيى 50.5الرافع ع بناتشر

افاديه عماد يىح منصور66739 ق شيى 107.5الرافع ع بناتشر

افاطمه ابوالعال مصطفن دمحم مرسي66740 ق شيى 88الرافع ع بناتشر

ي66741 افاطمه احمد محمود عبدالننى ق شيى 76الرافع ع بناتشر

ف عبدالرحيم اسماعيل66742 افاطمه اشر ق شيى 87.5الرافع ع بناتشر

افاطمه امي  زكريا احمد عطيه66743 ق شيى 73.5الرافع ع بناتشر

افاطمه حمودة سيد محمود حجاج66744 ق شيى 45.5الرافع ع بناتشر

افاطمه خالد احمد احمد سالمه66745 ق شيى 22.5الرافع ع بناتشر

قاوي66746 افاطمه خالد خلف ابوالحمد شر ق شيى 60الرافع ع بناتشر



افاطمه سويلم صالح صالح سويلم66747 ق شيى 74.5الرافع ع بناتشر

افاطمه صالح الشحات عوض اسماعيل66748 ق شيى 122.5الرافع ع بناتشر

افاطمه طارق فاروق علي ابراهيم66749 ق شيى 48الرافع ع بناتشر

افاطمه عصام حلىمي حافظ رزق66750 ق شيى 36.5الرافع ع بناتشر

افاطمه عصام محمود خليفه66751 ق شيى 19الرافع ع بناتشر

ي66752
 
افاطمه عالء السيد عبدالجواد عراق ق شيى 48الرافع ع بناتشر

افاطمه فوزى دمحم اسماعيل66753 ق شيى 20الرافع ع بناتشر

افاطمه دمحم احمد دمحم الفارسي66754 ق شيى 3.5الرافع ع بناتشر

افاطمه دمحم اسماعيل رضا رزق66755 ق شيى 39الرافع ع بناتشر

افاطمه محمود ممدوح دمحم66756 ق شيى 30الرافع ع بناتشر

افاطمه نوح احمد احمد ابوبدوي66757 ق شيى 32الرافع ع بناتشر

 ابراهيم عبدالمحسن66758
ن
افاطمه هان ق شيى 56.5الرافع ع بناتشر

افجر دمحم احمد دمحم عبدالحق66759 ق شيى 48الرافع ع بناتشر

افرح ايمن دمحم سعيد66760 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

افرح طارق رضا ابراهيم66761 ق شيى 120الرافع ع بناتشر

افرح فتىح دمحم عمر66762 ق شيى 57الرافع ع بناتشر

افرح ماهر ساىم زىك66763 ق شيى 79.5الرافع ع بناتشر

افرح دمحم احمد حسن عويضه66764 ق شيى 95.5الرافع ع بناتشر

ي دمحم دمحم66765
افرح دمحم حسنن ق شيى 106الرافع ع بناتشر

افرح دمحم عبدالكريم محمود66766 ق شيى 122.5الرافع ع بناتشر

ن حسن66767 افرح ياش شفيق حسني  ق شيى 81.5الرافع ع بناتشر

افرحه سيد عبدالمنصف محمود66768 ق شيى 89الرافع ع بناتشر

افرحه نارص دمحم السيد66769 ق شيى 51.5الرافع ع بناتشر

اسمع- فردوس عل نمر قاسم 66770 ق شيى 62الرافع ع بناتشر

افريده احمد فريد احمد66771 ق شيى 49الرافع ع بناتشر

افريده عبدالكريم خليل ابراهيم66772 ق شيى 54الرافع ع بناتشر

اقمر ابراهيم عبدالعال دمحم66773 ق شيى 23.5الرافع ع بناتشر

اكريمه عل دمحم عل66774 ق شيى 51الرافع ع بناتشر

ى عالء احمد منطاوي66775 ن اكين ق شيى 116.5الرافع ع بناتشر

ى محمود دمحم غنيىمي66776 ن اكين ق شيى 110.5الرافع ع بناتشر

 عبدالمجيد يوسف66777
ن
ى هان ن اكين ق شيى 40.5الرافع ع بناتشر

االرين وائل صبىحي اسعد يوسف66778 ق شيى 52.5الرافع ع بناتشر

االميس عمرو مصطفن عبدالمقصود66779 ق شيى 94الرافع ع بناتشر

القاء دمحم حمزه دمحم66780 ق شيى 118.5الرافع ع بناتشر

المياء مصطفن احمد درويش66781 ق شيى 112.5الرافع ع بناتشر

ي66782
ن عاطف جمعه عبدالغنن الوجي  ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

اليل احمد ابراهيم احمد66783 ق شيى 55.5الرافع ع بناتشر

اليل سيد جالل حسن66784 ق شيى 119الرافع ع بناتشر

امادونا طارق ايوب سعدهللا66785 ق شيى 96الرافع ع بناتشر

امارتل جورج عزىم روبيل عطيه66786 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

امارتينا عماد صبىحي فهيم66787 ق شيى 43الرافع ع بناتشر

ف توفيق بطرس رزق هللا66788 امارسينا اشر ق شيى 100الرافع ع بناتشر

امارىل ماجد مالك ابراهيم معوض66789 ق شيى 122الرافع ع بناتشر

اماريا عويضه فوزى حلىم66790 ق شيى 44.5الرافع ع بناتشر

امارينا بهجت حفظ هللا بخيت66791 ق شيى 115.5الرافع ع بناتشر

امارينا حرنى فتىح جرجس ميخائيل66792 ق شيى 89الرافع ع بناتشر

امارينا نادي يوسف ضيف باسليوس66793 ق شيى 82الرافع ع بناتشر

امروه السيد دمحم ابراهيم مهدى66794 ق شيى 103الرافع ع بناتشر

امروه زكريا ابراهيم محد66795 ق شيى 135.5الرافع ع بناتشر

امروه سيد رجب حسن سيد66796 ق شيى 105.5الرافع ع بناتشر



امروه دمحم عبدالرازق احمد66797 ق شيى 57الرافع ع بناتشر

امريم ابراهيم عبدالعاىط صالح66798 ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

قاوى66799 امريم ابراهيم محمود السيد الشر ق شيى 96الرافع ع بناتشر

امريم احمد جالل السيد66800 ق شيى 52الرافع ع بناتشر

امريم احمد ربيع نجاح دمحم66801 ق شيى 117الرافع ع بناتشر

ن66802 امريم احمد عل حسي  ق شيى 106الرافع ع بناتشر

امريم احمد فتوح دمحم66803 ق شيى 92الرافع ع بناتشر

امريم احمد دمحم عبدالسميع عبدهللا66804 ق شيى 111.5الرافع ع بناتشر

امريم ايمن يوسف عبده66805 ق شيى 126.5الرافع ع بناتشر

امريم ايهاب دمحم حسن عبدالعزيز66806 ق شيى 122.5الرافع ع بناتشر

ن عبدالحميد66807 امريم جمال امي  ق شيى 72.5الرافع ع بناتشر

امريم جمال رمضان دمحم نض حسن66808 ق شيى 108.5الرافع ع بناتشر

امريم حمادة شاكر محمود سليمان66809 ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

امريم زكريا مسيحة فرج عوض66810 ق شيى 110الرافع ع بناتشر

امريم سالمة علي اسماعيل علي66811 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

امريم طه عل فرج امام66812 ق شيى 94.5الرافع ع بناتشر

امريم طه مهران عشان66813 ق شيى 132.5الرافع ع بناتشر

امريم عبدالعال داود علي طلب66814 ق شيى 136الرافع ع بناتشر

امريم عبدهللا محمود السعيد66815 ق شيى 119الرافع ع بناتشر

امريم عبدالننى دمحم عبدالعاىط66816 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

امريم عصام عبدهللا احمد66817 ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

امريم عمادالدين دمحم العوضن66818 ق شيى 128.5الرافع ع بناتشر

امريم عيد محروس دمحم منطاوي66819 ق شيى 91الرافع ع بناتشر

امريم دمحم السيد دمحم حسن66820 ق شيى 76.5الرافع ع بناتشر

ي66821
امريم دمحم حسن عبدالمرضن ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

امريم دمحم حلىم نوح66822 ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

امريم دمحم سعد احمد66823 ق شيى 93.5الرافع ع بناتشر

امريم دمحم سعيد دمحم امام66824 ق شيى 100الرافع ع بناتشر

امريم دمحم شحات عبدالعظيم ابراهيم66825 ق شيى 86الرافع ع بناتشر

امريم دمحم صبىح عبدالحميد66826 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

امريم دمحم فاروق عبدالصبور66827 ق شيى 76الرافع ع بناتشر

امريم دمحم فتىح احمدعمار66828 ق شيى 93الرافع ع بناتشر

 علي66829
ن امريم محمود جودة حسي  ق شيى 33الرافع ع بناتشر

امريم محمود دمحم حسن عل66830 ق شيى 123الرافع ع بناتشر

امريم مصطفن ابو القاسم طه66831 ق شيى 106الرافع ع بناتشر

امريم ممدوح عبدالحكيم اسماعيل66832 ق شيى 24الرافع ع بناتشر

امريم نارص عبدالمنىحى دمحم66833 ق شيى 84.5الرافع ع بناتشر

امريم نارص مصطفن مصطفن66834 ق شيى 35.5الرافع ع بناتشر

امريم نبيل فهيم جرجس66835 ق شيى 76.5الرافع ع بناتشر

 احمد منطاوى66836
ن
امريم هان ق شيى 131.5الرافع ع بناتشر

امريم وائل دمحم عبدالحليم العماوى66837 ق شيى 108.5الرافع ع بناتشر

املك احمد فتىحي محمود دمحم66838 ق شيى 117الرافع ع بناتشر

املك احمد دمحم احمد66839 ق شيى 5.5الرافع ع بناتشر

املك احمد محمود عبدالفتاح66840 ق شيى 108.5الرافع ع بناتشر

وك العباس66841 وك علي ميى املك اسامه ميى ق شيى 110.5الرافع ع بناتشر

ف ابراهيم احمد الجمل66842 املك اشر ق شيى 60.5الرافع ع بناتشر

ف مصطفن حسنن مصطفن66843 املك اشر ق شيى 59.5الرافع ع بناتشر

املك السيد خليل عبدالمقصود66844 ق شيى 23الرافع ع بناتشر

املك السيد مهران عبدالاله مهران66845 ق شيى 76.5الرافع ع بناتشر

ن66846 ن سعيد امي  املك امي  ق شيى 104الرافع ع بناتشر



املك ايمن سعيد عبدالحميد زهران66847 ق شيى 126الرافع ع بناتشر

املك جاد عبدالمنعم عبدالكريم66848 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

املك حامد عبدالرحيم دمحم66849 ق شيى 130الرافع ع بناتشر

املك حمدى عبدالفتاح عبدالعليم66850 ق شيى 90.5الرافع ع بناتشر

املك حمدي دمحم عبدالرحمن66851 ق شيى 18الرافع ع بناتشر

املك خالد ابراهيم عبدالمنعم السيد66852 ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

املك خالد حسن دمحم66853 ق شيى 114الرافع ع بناتشر

املك رمضان عبدالونيس دمحم66854 ق شيى 129الرافع ع بناتشر

املك سامح دمحم حسن66855 ق شيى 128.5الرافع ع بناتشر

املك سعيد زكريا عبدالعزيز66856 ق شيى 110.5الرافع ع بناتشر

يف عبدالمنعم عبدالمعبود66857 املك شر ق شيى 82الرافع ع بناتشر

ي سيد احمد السيىسي66858 املك صابر عبدالننى ق شيى 123.5الرافع ع بناتشر

املك صالح سعد مرعي66859 ق شيى 115الرافع ع بناتشر

املك طه محمود عبدالسميع دمحم66860 ق شيى 133.5الرافع ع بناتشر

املك عادل عبدالعزيز ابراهيم الداىل66861 ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

املك عبدالكريم دمحم عبدالكريم66862 ق شيى 101الرافع ع بناتشر

املك عصام هاشم عثمان66863 ق شيى 52.5الرافع ع بناتشر

املك عل سعيد دمحم عل66864 ق شيى 69الرافع ع بناتشر

املك عل مصطفن السيد دمحم66865 ق شيى 108الرافع ع بناتشر

املك عمرو احمد سيد ابراهيم66866 ق شيى 74.5الرافع ع بناتشر

املك عمرو رفعت عبدالعال66867 ق شيى 125.5الرافع ع بناتشر

املك عوض محمود عوض عل66868 ق شيى 95الرافع ع بناتشر

املك ماهر عادل دمحم66869 ق شيى 80الرافع ع بناتشر

املك دمحم عبدالحفيظ دمحمحسن66870 ق شيى 124.5الرافع ع بناتشر

املك دمحم فؤاد عوض السقطي66871 ق شيى 85.5الرافع ع بناتشر

املك دمحم فتىح حامد66872 ق شيى 97الرافع ع بناتشر

املك دمحم دمحم ابراهيم خليل66873 ق شيى 94الرافع ع بناتشر

املك دمحم محمود دمحم66874 ق شيى 25الرافع ع بناتشر

ي66875 املك دمحم مصطفن دمحم السوهاجى ق شيى 115الرافع ع بناتشر

املك محمود جمعه عبدالحميد66876 ق شيى 86الرافع ع بناتشر

املك محمود سند ابراهيم66877 ق شيى 61.5الرافع ع بناتشر

ن66878 املك مختار عل حساني  ق شيى 98الرافع ع بناتشر

 احمد منطاوى66879
ن
املك هان ق شيى 131الرافع ع بناتشر

 رمضان مجاهد66880
ن
املك هان ق شيى 66الرافع ع بناتشر

املك هيثم صالح سيد عبدالحليم66881 ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

ي زىكي علي66882
ي عبدالغنن امنار حرنى ق شيى 60الرافع ع بناتشر

 دمحم احمد عمار66883
 
امنار زنان ق شيى 130.5الرافع ع بناتشر

ي فتىح ابراهيم السيد66884 امنار صيى ق شيى 64الرافع ع بناتشر

امنار فرج اسامه عبدالسالم66885 ق شيى 133.5الرافع ع بناتشر

امنار دمحم مصطفن عبدالحليم66886 ق شيى 83.5الرافع ع بناتشر

ن عبدالحافظ66887 امنة هللا السيد امي  ق شيى 101.5الرافع ع بناتشر

ي دمحم الحشاش66888
امنة هللا جابر عفيفن ق شيى 95الرافع ع بناتشر

امنة هللا حامد جاد حامد66889 ق شيى 131الرافع ع بناتشر

امنة هللا سعودى دياب ابراهيم66890 ق شيى 105الرافع ع بناتشر

امنة هللا سعيد سعيد السيد حديد66891 ق شيى 113الرافع ع بناتشر

امنة هللا عبدالجواد دمحم عبدالجواد66892 ق شيى 66.5الرافع ع بناتشر

امنة هللا عصام احمد مرسي دمحم66893 ق شيى 58.5الرافع ع بناتشر

امنة هللا عماد دمحم دمحم ابراهيم66894 ق شيى 84الرافع ع بناتشر

امنة هللا دمحم مصطفن دمحم عبدالرحمن66895 ق شيى 95.5الرافع ع بناتشر

ي مرسي سعيد عبدالوهاب66896
ن
امنة هللا هان ق شيى 49الرافع ع بناتشر



امنة هللا وليد دمحم دمحم66897 ق شيى 45.5الرافع ع بناتشر

امنه ابراهيم البيوىم غباسر66898 ق شيى 59.5الرافع ع بناتشر

امنه اسامه سليمان سعيد66899 ق شيى 21الرافع ع بناتشر

امنه ايمن حسنن السيد دمحم66900 ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

امنه بيوىم عل بيوىم66901 ق شيى 107.5الرافع ع بناتشر

امنه جالل عبدالفتاح السيد66902 ق شيى 107الرافع ع بناتشر

هللا عبدالرسول66903 امنه جمال خي  ق شيى 78الرافع ع بناتشر

66904
ن
امنه حسن تف  دشناوى جيالن ق شيى 52الرافع ع بناتشر

امنه سعيد رمضان عبدالسالم66905 ق شيى 116الرافع ع بناتشر

امنه كمال امام ابراهيم66906 ق شيى 90.5الرافع ع بناتشر

امنه دمحم صابر حسن66907 ق شيى 122الرافع ع بناتشر

امنه دمحم صبىحي دمحم66908 ق شيى 116.5الرافع ع بناتشر

امنه محمود مصطفن احمد66909 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

امنه مصطفن صديق محمود عبدالقادر66910 ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

امنه مصطفن دمحم دمحم موس66911 ق شيى 112الرافع ع بناتشر

امنه ياش عاشور السيد عاشور66912 ق شيى 94.5الرافع ع بناتشر

امهرائيل ايمن صبىح فهيم66913 ق شيى 99الرافع ع بناتشر

ائيل66914 ي سمي  ابراهيم جيى
ن
امهرائيل هان ق شيى 108الرافع ع بناتشر

اىم رمضان عبدالونيس دمحم66915 ق شيى 123الرافع ع بناتشر

اىم عصام يحن  احمد سعد66916 ق شيى 102الرافع ع بناتشر

اىم عالء الدين جاب هللا احمد عبدالحافظ66917 ق شيى 119الرافع ع بناتشر

اىم دمحم احمد دمحم66918 ق شيى 128الرافع ع بناتشر

اىم دمحم سيد طه66919 ق شيى 22.5الرافع ع بناتشر

اىم مصطفن الشحات دمحم66920 ق شيى 126.5الرافع ع بناتشر

اىم هشام احمد السيد66921 ق شيى 104.5الرافع ع بناتشر

امىاده طارق دمحم ابوالعال66922 ق شيى 117الرافع ع بناتشر

امىاده عصام عبدالمعط شافع66923 ق شيى 77.5الرافع ع بناتشر

امىاده دمحم جابر دمحم علي66924 ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

ن66925 امىاده دمحم طارق حسي  ق شيى 81الرافع ع بناتشر

امىاده محمود ابراهيم خليل66926 ق شيى 12الرافع ع بناتشر

اناديه سالم سيد سالم66927 ق شيى 118الرافع ع بناتشر

ي دمحم ابراهيم66928
اناديه سعيد لطفن ق شيى 77الرافع ع بناتشر

اناردين نعيم محروس خلف غطاس66929 ق شيى 100.5الرافع ع بناتشر

انانىس عشماوي توفيق فلتس خليل66930 ق شيى 97.5الرافع ع بناتشر

انجاه احمد جمال دمحم عل66931 ق شيى 95.5الرافع ع بناتشر

انجاه رمضان عل دمحم66932 ق شيى 65.5الرافع ع بناتشر

انجالء دمحم فتىحي دمحمي محمود66933 ق شيى 109الرافع ع بناتشر

اندى ايمن السيد هالل66934 ق شيى 106الرافع ع بناتشر

اندى حمدى عبدالعزيز عل دمحم66935 ق شيى 118الرافع ع بناتشر

يف عبدالرازق دياب مناع66936 اندى شر ق شيى 105.5الرافع ع بناتشر

اندى فارس فرج رشوان66937 ق شيى 64الرافع ع بناتشر

ي دمحم66938 اندى فخري الخضن ق شيى 46الرافع ع بناتشر

اندى محسن حسن مصطفن66939 ق شيى 51.5الرافع ع بناتشر

ن عبدالعظيم دمحم شحاته66940 انرمي  ق شيى 98الرافع ع بناتشر

انريمان حسنن عل صاوى66941 ق شيى 121.5الرافع ع بناتشر

ي ميهوب66942
ن
انسمه جمال عبدالعظيم علوان ق شيى 78الرافع ع بناتشر

انسمه ياش سيد عبدالتواب66943 ق شيى 34.5الرافع ع بناتشر

انعمات ابراهيم دمحم عل66944 ق شيى 28.5الرافع ع بناتشر

انعمه عماد حمدي سيد حسن66945 ق شيى 68الرافع ع بناتشر

انعمه دمحم حسن محمود عثمان66946 ق شيى 25.5الرافع ع بناتشر



انور اسالم اسعد دمحم66947 ق شيى 65.5الرافع ع بناتشر

 السعيد دمحم66948
ن
انور الهدى هان ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

انور سعيد جودة فرج66949 ق شيى 109الرافع ع بناتشر

انور دمحم ابراهيم مصطفن66950 ق شيى 55.5الرافع ع بناتشر

انور دمحم مصطفن دمحم66951 ق شيى 53الرافع ع بناتشر

ي سيد عبدالرحمن حجازي66952 انور ناجى ق شيى 24الرافع ع بناتشر

انور وليد سعيد زىك ابوالعال66953 ق شيى 123الرافع ع بناتشر

انورا دمحم عبدالىح عثمان66954 ق شيى 134الرافع ع بناتشر

انورا نارص صابر عبدالفتاح دمحم66955 ق شيى 118.5الرافع ع بناتشر

انورا نارص عبدالمنعم عبدالجليل ابراهيم66956 ق شيى 61.5الرافع ع بناتشر

انورهللا دمحم يوسف عبدهللا66957 ق شيى 76الرافع ع بناتشر

انوران دمحم الدرديري ابراهيم66958 ق شيى 119الرافع ع بناتشر

انوره عيد حسن مبارك علي66959 ق شيى 98.5الرافع ع بناتشر

انورهان احمد ابراهيم احمد66960 ق شيى 120الرافع ع بناتشر

انورهان اسامه عبدالعزيز دمحم66961 ق شيى 70الرافع ع بناتشر

ف احمد صالح مصطفن سالم66962 انورهان اشر ق شيى 80الرافع ع بناتشر

انورهان سيد صابر علي سيد66963 ق شيى 65.5الرافع ع بناتشر

ن66964 انورهان شعبان ابراهيم شعبان حساني  ق شيى 24.5الرافع ع بناتشر

ى دمحم66965 انورهان عبدهللا صيى ق شيى 57الرافع ع بناتشر

انورهان عمرو السيد دمحم ابراهيم66966 ق شيى 115الرافع ع بناتشر

انورهان محرز دمحم فرحات66967 ق شيى 96الرافع ع بناتشر

انورهان دمحم ماهر دمحم66968 ق شيى 92الرافع ع بناتشر

انورهان محمود احمد السيد66969 ق شيى 24.5الرافع ع بناتشر

انورهان ناجح زين الراوى66970 ق شيى 75الرافع ع بناتشر

انورهان نبيل عباس عفيفن نصار66971 ق شيى 45.5الرافع ع بناتشر

ه سيد عبداليى احمد66972 اني  ق شيى 86الرافع ع بناتشر

ه مؤمن محمود عبدالرشيد66973 اني  ق شيى 123.5الرافع ع بناتشر

اهاجر ابراهيم عبدالغنن سيد66974 ق شيى 92الرافع ع بناتشر

اهاجر ابوزيد زكريا المرشدى66975 ق شيى 82.5الرافع ع بناتشر

اهاجر احمد فهيم بخيت سالم66976 ق شيى 58.5الرافع ع بناتشر

اهاجر دمحم احمد ابراهيم سنبل66977 ق شيى 133.5الرافع ع بناتشر

اهاجر دمحم السيد دمحم شهاب66978 ق شيى 48.5الرافع ع بناتشر

66979
 
اهاجر مراد عاشور دسوق ق شيى 24.5الرافع ع بناتشر

اهاجر وليد حسن دمحم66980 ق شيى 129الرافع ع بناتشر

 دمحم دمحم بدوى66981
 
اهاله بخان ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

ن فرج66982  حسي 
اهاله لطفن ق شيى 99.5الرافع ع بناتشر

ن دمحم وهبه66983 اهانم وهبه امي  ق شيى 106الرافع ع بناتشر

اهايدى شاكر عبدهللا شاكر66984 ق شيى 103.5الرافع ع بناتشر

اهايدى عالء دمحم عبدالحميداحمد66985 ق شيى 91.5الرافع ع بناتشر

اهبه ايمن حافظ ابراهيم66986 ق شيى 92.5الرافع ع بناتشر

اهبه سيد حسنن عبدالرحمن66987 ق شيى 31.5الرافع ع بناتشر

اهدايه ابراهيم دمحم عثمان عبدالرحيم66988 ق شيى 68الرافع ع بناتشر

اهدى ايمن السيد خليل السيد66989 ق شيى 85.5الرافع ع بناتشر

اهدى عبدهللا عبدالتواب السيد شبل66990 ق شيى 97الرافع ع بناتشر

اهدى محمود دمحم محمود66991 ق شيى 127الرافع ع بناتشر

اهدى نارص جميل سعد66992 ق شيى 23الرافع ع بناتشر

اهدير رمضان سيد عبدالتواب عبده66993 ق شيى 106.5الرافع ع بناتشر

اهدير عادل محمود دمحمعل66994 ق شيى 85الرافع ع بناتشر

 عبدهللا جمعه66995
ن
اهدير هان ق شيى 107الرافع ع بناتشر

اهنا احمد احمد محمود66996 ق شيى 121الرافع ع بناتشر



اهنا احمد دمحم عبده حسن66997 ق شيى 117.5الرافع ع بناتشر

اهنا تامر رضا محمود عامر66998 ق شيى 106.5الرافع ع بناتشر

اهنا سامح دمحم عبدالفضيل66999 ق شيى 104.5الرافع ع بناتشر

اهنا طارق محمود عبدالمنعم67000 ق شيى 90.5الرافع ع بناتشر

ي عبداللطيف67001
 
ي ابراهيم الدسوق اهند صيى ق شيى 66الرافع ع بناتشر

 عبدالمالك مسعد عبدالمالك67002
ن
اهيالنه رومان ق شيى 134الرافع ع بناتشر

اوفاء محمود دمحم سيد67003 ق شيى !VALUE#الرافع ع بناتشر

اوالء حمدى عاشور سالم حسن67004 ق شيى 23الرافع ع بناتشر

اوالء عبدالوهاب عبدالمنعم دمحم احمد67005 ق شيى 88الرافع ع بناتشر

ايارا حماده السيد فتىحي سيد67006 ق شيى 72الرافع ع بناتشر

ايارا حماده دمحم سعيد دمحم67007 ق شيى 28.5الرافع ع بناتشر

ن احمد دمحم احمدعبدالرحمن67008 اياسمي  ق شيى 101الرافع ع بناتشر

ف دمحم محمود عبدهللا67009 ن اشر اياسمي  ق شيى 20.5الرافع ع بناتشر

ن جمال رفاع محمود67010 اياسمي  ق شيى 127.5الرافع ع بناتشر

ن رجب سعدهللا احمد67011 اياسمي  ق شيى 102.5الرافع ع بناتشر

ن رمضان فتىحي حسن دمحم67012 اياسمي  ق شيى 38.5الرافع ع بناتشر

ن عبدهللا دياب عبدهللا67013 اياسمي  ق شيى 62الرافع ع بناتشر

ن عماد حمدي عبدالرازق دمحم67014 اياسمي  ق شيى 81الرافع ع بناتشر

ن عمرو عبدهللا معوض دمحم67015 اياسمي  ق شيى 115.5الرافع ع بناتشر

ن دمحم رزق حنفن67016 اياسمي  ق شيى 79.5الرافع ع بناتشر

ن دمحم عبدالكريم محمود67017 اياسمي  ق شيى 120.5الرافع ع بناتشر

ن دمحم محمود فتىح67018 اياسمي  ق شيى 133الرافع ع بناتشر

ن محمود احمد عبدالمجيد67019 اياسمي  ق شيى 136الرافع ع بناتشر

يل67020 ااحالم خليل ابراهيم خليل جيى ق شيى 84بهتيم ع بناتشر

ابسيطه- احالم سيد عل السيد 67021 ق شيى 47بهتيم ع بناتشر

اارام عادل صبىح كامل67022 ق شيى !VALUE#بهتيم ع بناتشر

ااربسيما جوزيف موريس سوريال67023 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

ااريج احمد السيد مصطفن67024 ق شيى 131بهتيم ع بناتشر

 عل جعفر67025
 
ف عبدالباق ااشاء اشر ق شيى 81.5بهتيم ع بناتشر

ف عبدالرازق عبدالسميع خاطر67026 ااشاء اشر ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

ااشاء سعيد عبدالوهاب احمد67027 ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

ااشاء ماهر عيىس دمحم67028 ق شيى 20.5بهتيم ع بناتشر

ن67029 ااشاء مجدى فهىم راغب حسي  ق شيى 121بهتيم ع بناتشر

ااشاء دمحم عبدهللا محمود67030 ق شيى 66بهتيم ع بناتشر

ااشاء محمود محمود طنطاوى فرج67031 ق شيى 85.5بهتيم ع بناتشر

ااشاء نور الدين صابر عبدالعليم67032 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

 شعبان عل67033
ن
ااشاء هان ق شيى 36بهتيم ع بناتشر

ااشاء يونس مرس يونس67034 ق شيى 125.5بهتيم ع بناتشر

ااسماء احمد مصطفن ابراهيم67035 ق شيى 116.5بهتيم ع بناتشر

ن عل67036 ااسماء اسامه سالمه حسني  ق شيى 54بهتيم ع بناتشر

ااسماء حامد ابوزيد عبدهللا67037 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

ااسماء عبدالعظيم عل عبدالعظيم عل67038 ق شيى 123بهتيم ع بناتشر

ااسماء نارص رمضان سالمه67039 ق شيى 71.5بهتيم ع بناتشر

ى محمود67040 قت محمود خي  ااشر ق شيى 135.5بهتيم ع بناتشر

قت وائل دمحم الوصال خطاب67041 ااشر ق شيى 125.5بهتيم ع بناتشر

ااالء ابراهيم مرس يونس67042 ق شيى 99بهتيم ع بناتشر

ااالء احمد عبدالننى ابراهيم67043 ق شيى 114.5بهتيم ع بناتشر

ااالء سعد ابراهيم احمد عبداللطيف67044 ق شيى 90بهتيم ع بناتشر

67045
ن
ااالء عبدالعزيز حسن بسبون ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

ااالء عل حامد دمحم67046 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر



ااالء عل عوض عبدالكريم عبدالعال67047 ق شيى 31بهتيم ع بناتشر

ااالء فتىح سعد طة ايوب67048 ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

ااالء دمحم سيد ابراهيم67049 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

ااالء وحيد حامد عبدالعزيزعويس67050 ق شيى 62.5بهتيم ع بناتشر

 صابر فتىح عبدالفتاح ابراهيم67051
ن
اامان ق شيى 61بهتيم ع بناتشر

اامل خالد عبدالعال دمحم67052 ق شيى 116بهتيم ع بناتشر

اامل سيد فراج رزق67053 ق شيى 87بهتيم ع بناتشر

اامل كرم اسماعيل عيد عبدربه67054 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

اامل دمحم زينهم احمد السيد67055 ق شيى 95بهتيم ع بناتشر

ن67056 اامنيه احمد دمحم حامد ابو العني  ق شيى 132.5بهتيم ع بناتشر

اامنيه اسامه جاد يوسف67057 ق شيى 56.5بهتيم ع بناتشر

ف عطيه دمحم البلتاجى67058 اامنيه اشر ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

اامنيه رضا سيد خليل علي67059 ق شيى 115.5بهتيم ع بناتشر

اامنيه دمحم صالح دمحم67060 ق شيى 82.5بهتيم ع بناتشر

ن67061 اامنيه دمحم فوزى حسي  ق شيى 35بهتيم ع بناتشر

ه امام دمحم عثمان67062 اامي  ق شيى 39بهتيم ع بناتشر

ه طه الزين دمحم67063 اامي  ق شيى 113بهتيم ع بناتشر

ه دمحم عل عبدالهادى عل67064 اامي  ق شيى 108.5بهتيم ع بناتشر

اامينه جمعة عبدالرشيد صقر67065 ق شيى 38.5بهتيم ع بناتشر

ااناسيمون ساىم عطا توفيق67066 ق شيى 89.5بهتيم ع بناتشر

اانىحى رضا عبدالقادر عبدالمعط جمعة67067 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ن عل ذىك67068 اايات حسي  ق شيى 37بهتيم ع بناتشر

اايات دمحم عيد ذىك67069 ق شيى 20.5بهتيم ع بناتشر

 زكا بشي  مسعود67070
ن
اايرن ق شيى 60بهتيم ع بناتشر

اايرينن سمي  صليب عبدالسيد سعد67071 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

اايرينن مدحت برسوم مهاود برسوم67072 ق شيى 111.5بهتيم ع بناتشر

 سعدى موس67073
ن
اايرينن هان ق شيى 87بهتيم ع بناتشر

اايرينن وائل وليم حبيب67074 ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

اايالريا امجد صبىح وهبه67075 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اايمان احمد عبدالعظيم عل سالمه67076 ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

اايمان احمد عبدالكريم دمحم67077 ق شيى 32بهتيم ع بناتشر

اايمان احمد هاشم احمد67078 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

اايمان سيد دمحم عبدالعال67079 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

اايمان عادل محمود دمحم67080 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

اايمان محسن احمد السيد محمود67081 ق شيى 84بهتيم ع بناتشر

اايمان محمود ابراهيم عطيه67082 ق شيى 75.5بهتيم ع بناتشر

اايه ابو شادى عبدالمحسن عبدالسميع67083 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

اايه احمد حسن احمد67084 ق شيى 68بهتيم ع بناتشر

 عل جعفر67085
 
ف عبدالباق اايه اشر ق شيى 99.5بهتيم ع بناتشر

اايه السيد نور الدين عبدالعزيز67086 ق شيى 103بهتيم ع بناتشر

اايه بشي  كمال معوض67087 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

اايه سامح عبدالستار عبدالمقصود دمحم67088 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اايه سعيد شعبان صديق67089 ق شيى 57بهتيم ع بناتشر

اايه سيد عل السيد عل67090 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

يف فتىح عل67091 اايه شر ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

اايه شعبان مصطفن عفيفن67092 ق شيى 59بهتيم ع بناتشر

اايه دمحم صالح محمود دمحم67093 ق شيى 131بهتيم ع بناتشر

اايه مصطفن سيد نض67094 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله احمد رضا دمحم67095 ق شيى 38بهتيم ع بناتشر

ابسمله احمد صابر عبدالهادى67096 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر



ف حسن حافظ67097 ابسمله اشر ق شيى 116بهتيم ع بناتشر

ن احمد عبدالمقصود67098 ف حسي  ابسمله اشر ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

ابسمله السيد عبدالحليم دمحم67099 ق شيى 120بهتيم ع بناتشر

ابسمله ايهاب يشى عل67100 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله جمال عبدالمطلب طلبه رضوان67101 ق شيى 61.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله خالد مصطفن سيد67102 ق شيى 99بهتيم ع بناتشر

وك67103 ابسمله رافت عبدالعزيز خليل ميى ق شيى 91.5بهتيم ع بناتشر

 فتىح67104
 
ابسمله سيد الدسوق ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

ن67105 ابسمله ضياء الدين دمحم دمحمحسي  ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

ابسمله عادل يس عبدالرازق67106 ق شيى 133بهتيم ع بناتشر

ابسمله عبدالحميد محفوظ عبدالحميد67107 ق شيى 68بهتيم ع بناتشر

ابسمله عزت كمال عامر67108 ق شيى 15بهتيم ع بناتشر

ابسمله عالء عطيه دمحم67109 ق شيى 71بهتيم ع بناتشر

ن حلىم ابوالمعاىط67110 ابسمله فطي  ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله مجدى محمود عليوه محمود67111 ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم ابراهيم متوىل احمد67112 ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم الراوى دمحم67113 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم السيد دمحم العطار67114 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم عبدالمنعم سيد67115 ق شيى 97بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم دمحم ابراهيم الرفاع67116 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله دمحم محمود طه67117 ق شيى 70.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله محمود دمحم مغاورى67118 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

ابسمله محمود مصطفن عيد جمعه67119 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ي عبدالحافض دمحم عبدالحافض67120
ابسمله مصطفن ق شيى 122.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله منىحى محمود السيد العرنى67121 ق شيى 133.5بهتيم ع بناتشر

ابسمله وائل الشحات عبدالعاىط67122 ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

ابسمه جالل طلعت عبدالفتاح عبدهللا67123 ق شيى 133.5بهتيم ع بناتشر

ابسمه عامر حسنن عامر حسنن67124 ق شيى 51.5بهتيم ع بناتشر

ابسنت ابراهيم السيد اسماعيل احمد67125 ق شيى 100بهتيم ع بناتشر

ابسنت احمد عبدالحكيم العزب زنقر67126 ق شيى 120بهتيم ع بناتشر

ابسنت حمدى بدر عبدالرازق67127 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

ابسنت خالد دمحم مصطفن67128 ق شيى 89بهتيم ع بناتشر

ن67129 ابسنت رمضان عبدربه حسي  ق شيى 105.5بهتيم ع بناتشر

ابسنت شعبان عبدالمنعم عبدهللا ابراهيم67130 ق شيى 60بهتيم ع بناتشر

ن67131 ابسنت صالح شعبان دمحم حسي  ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

اتبارك فتىح عبدهللا دمحم67132 ق شيى 109.5بهتيم ع بناتشر

 يوسف مرس 67133
ن
ابسيطه- تبارك هان ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

اتسنيم طه عبدالطيف طه67134 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اتقوى عبدالمنعم مساعد عبدالمنعم67135 ق شيى 39.5بهتيم ع بناتشر

ن امام دمحم67136  رافت امي 
اتف  ق شيى 54بهتيم ع بناتشر

اتف  عبدالرحمن دمحم سعد67137 ق شيى 96بهتيم ع بناتشر

اتف  عماد السيد عبدالعزيز احمد67138 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

اتف  عماد عبدالعليم عبدالجواد67139 ق شيى 76بهتيم ع بناتشر

اتف  قدرى دمحم فرج ابراهيم67140 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

اتف  دمحم سعد عبدالغنن67141 ق شيى 104.5بهتيم ع بناتشر

 شحاته فتوح67142
ن
اتف  هان ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

اتف  هشام دمحم عبدالمحسن67143 ق شيى 99.5بهتيم ع بناتشر

 احمد عبدالهادى احمد67144
ن
اتهان ق شيى 41.5بهتيم ع بناتشر

 احمد فائز احمد67145
ن
اتهان ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

اثريا ايمن صابر دمحم عزالدين67146 ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر



ي67147 اجانا دمحم احمد صيى ق شيى 109بهتيم ع بناتشر

اجنا عادل عبدالمعبود شحاته67148 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

اجنا وليد يىحي حافظ دمحم67149 ق شيى 136.5بهتيم ع بناتشر

اجنات جمال دمحم الصالج67150 ق شيى 117.5بهتيم ع بناتشر

اجنه خالد مجدى ابراهيم67151 ق شيى 115.5بهتيم ع بناتشر

اجنه رضوان السيد حمزه67152 ق شيى 78.5بهتيم ع بناتشر

اجنه عبدهللا صابر عبدهللا67153 ق شيى 119.5بهتيم ع بناتشر

اجنه عمرو ابراهيم عبدالحميد67154 ق شيى 93بهتيم ع بناتشر

اجنه مجدى عبدالراضن حفنن67155 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

اجنه دمحم عبدهللا ابوطالب67156 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

اجنه دمحم عزالعرب دمحم67157 ق شيى 63بهتيم ع بناتشر

اجنه محمود عبدالسالم عبدالمؤمن67158 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

ت عبدالغنن67159  خي 
ن
اجنه هان ق شيى 128.5بهتيم ع بناتشر

اجنن احمد دمحم السيد67160 ق شيى 66بهتيم ع بناتشر

اجنن احمد دمحم فتح هللا احمد67161 ق شيى 105.5بهتيم ع بناتشر

اجنن اسامه دمحم دمحم احمد67162 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ف حنفن دمحم ابوالغيط67163 اجنن اشر ق شيى 134.5بهتيم ع بناتشر

اجنن جمال فؤاد عل فتح الباب67164 ق شيى 130.5بهتيم ع بناتشر

اجنن حسام فؤاد يوسف67165 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اجنن سعيد عزب دمحم67166 ق شيى 133بهتيم ع بناتشر

اجنن سعيد دمحم عمر67167 ق شيى 133بهتيم ع بناتشر

اجنن صالح ذىك ابراهيم67168 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

اجنن عبدالعزيز حامد عبدالفتاح67169 ق شيى 84بهتيم ع بناتشر

اجنن عصام طه دمحم67170 ق شيى 50بهتيم ع بناتشر

اجنن فارس سعد محمود67171 ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

اجنن كمال دمحم احمد67172 ق شيى 104.5بهتيم ع بناتشر

اجنن دمحم عبدالاله السيد عل67173 ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

اجنن دمحم فاروق دمحم67174 ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

اجنن دمحم محمود شعبان67175 ق شيى 102بهتيم ع بناتشر

اجنن دمحم مصطفن سعد67176 ق شيى 130بهتيم ع بناتشر

اجنن مصطفن دمحم عل67177 ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

اجنن وائل امام عيد67178 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

اجنن يىح مدبوىل اسماعيل67179 ق شيى 78.5بهتيم ع بناتشر

اجورجينا مرزوق وهيب شفيق67180 ق شيى 62بهتيم ع بناتشر

اجومانا راىم مريد حبيب67181 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

اجومانا مني  عماد بادير67182 ق شيى 100بهتيم ع بناتشر

ه67183 ي يوسف جيى
ن
اجومانه رومان ق شيى 80.5بهتيم ع بناتشر

اجومانه صابر بسطا بقطر67184 ق شيى 65بهتيم ع بناتشر

اجوى مودى ماهر فرنسيس67185 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

اجيهان احمد رجب عبدهللا67186 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

67187
ن
احبيبه ابراهيم عبدالفتاح تون ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

احبيبه ابراهيم دمحم عباس67188 ق شيى 130بهتيم ع بناتشر

احبيبه احمد عبدالاله احمد67189 ق شيى 49.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه احمد عبدالوهاب عبدالحكيم67190 ق شيى 119.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه احمد عثمان سعداوى67191 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

احبيبه احمد دمحم احمد مجاهد67192 ق شيى 88.5بهتيم ع بناتشر

ف سعيد سعد67193 احبيبه اشر ق شيى 42بهتيم ع بناتشر

ف نبيه دمحم67194 احبيبه اشر ق شيى 60بهتيم ع بناتشر

احبيبه االمي  عبدالحليم دمحم67195 ق شيى 130بهتيم ع بناتشر

ن السيد67196 احبيبه جمال امي  ق شيى 81بهتيم ع بناتشر



ى67197 احبيبه حسام الدين مصطفن دمحم بحي  ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

احبيبه حسن الشحات عل67198 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

ن سيد عبدالفتاح هاشم67199 احبيبه حسي  ق شيى 65.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه حمدى عبدالغفار دمحم السيد67200 ق شيى 36.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه رجب عبدربه ابراهيم67201 ق شيى 30بهتيم ع بناتشر

احبيبه سعيد يىح سعيد67202 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

احبيبه سيد رياض سيد67203 ق شيى 43.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم67204 احبيبه طه حسي  ق شيى 56بهتيم ع بناتشر

احبيبه عابدين اسماعيل رسالن67205 ق شيى 22.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه عبدالرؤف عل دمحم العبد67206 ق شيى 101بهتيم ع بناتشر

احبيبه عبدالننى عبدالوهاب يوسف67207 ق شيى 11بهتيم ع بناتشر

احبيبه عالء دمحم حسن67208 ق شيى 118.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه علي فرغلي سليمان67209 ق شيى 47.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه عماد حمدى دمحم67210 ق شيى 72.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه كرم عبدالكريم ابراهيم67211 ق شيى 93بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد سالمه67212 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم البدرى الضوى67213 ق شيى 80.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم السيد دمحم67214 ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

67215
 
احبيبه دمحم حمدى دسوق ق شيى 88.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم سعيد احمد عبدالمطلب67216 ق شيى 72بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدهللا دمحم ابراهيم67217 ق شيى 48بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم عل دمحم مراد67218 ق شيى 72بهتيم ع بناتشر

احبيبه دمحم محمود فهىم67219 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه محمود جمال دمحم67220 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه محمود عامر عبدالمنعم67221 ق شيى 55بهتيم ع بناتشر

احبيبه مصطفن دمحم دمحم67222 ق شيى 20بهتيم ع بناتشر

 جابر احمد دمحم67223
ن
احبيبه هان ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

 دمحم يوسف67224
ن
احبيبه هان ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

 منصور سيد رزق67225
ن
احبيبه هان ق شيى 134.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه وليد شكرى الصاوى67226 ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

احبيبه ياش دمحم فرج هللا67227 ق شيى 62.5بهتيم ع بناتشر

ن67228  حسي 
احسناء بشي  مصطفن ق شيى 54.5بهتيم ع بناتشر

احسناء جمال عيد فتح الباب67229 ق شيى 11بهتيم ع بناتشر

احفصه خالد دمحم عبدالواحد67230 ق شيى 82.5بهتيم ع بناتشر

احنان حسن ركانى خليل67231 ق شيى 36.5بهتيم ع بناتشر

احنان عبدالعزيز السيد عبدالعزيز67232 ق شيى 70بهتيم ع بناتشر

احنان نارص محمود احمد67233 ق شيى 19.5بهتيم ع بناتشر

ن احمد عبدالحكيم احمد عمر67234 احني  ق شيى 117.5بهتيم ع بناتشر

ن احمد ماهر عبدالفضيل67235 احني  ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

ن السيد دمحم السيد67236 احني  ق شيى 86بهتيم ع بناتشر

ن ايمن دمحم احمد67237 احني  ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

ي رمضان ابو السعود67238
ن حسنن احني  ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

ن67239 ن السيد حسي  ن حسي  احني  ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

ن حماده احمد عمر67240 احني  ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ن رمضان دمحم السيد67241 احني  ق شيى 71بهتيم ع بناتشر

ن ساىم جمال طه67242 احني  ق شيى 92.5بهتيم ع بناتشر

ن فارس مكاوى عبدالرحمن67243 احني  ق شيى 99بهتيم ع بناتشر

ن مجدى عل عبدالبارى عل67244 احني  ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

ن دمحم دمحم احمد67245 احني  ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم مرس عل67246 احني  ق شيى 129بهتيم ع بناتشر



 اسماعيل عرنى67247
ن
ن هان احني  ق شيى 50بهتيم ع بناتشر

احياه دمحم سالمه حميده67248 ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

اخلود خالد عبدالستار خليفه67249 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

اداليا امجد عبدالمجيد محمود غاىلي67250 ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

ادعاء مرتىصن رشاد عبدالىح67251 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

ادعاء هشام طه دمحم67252 ق شيى 69بهتيم ع بناتشر

ان67253 ادميانا ايليا رزق هللا جيى ق شيى 53بهتيم ع بناتشر

ادميانه ابراهيم مرزوق رزق هللا مرزوق67254 ق شيى 24بهتيم ع بناتشر

ادميانه ايمن طلعت جاد67255 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

ادميانه عماد الصايغ فهيم67256 ق شيى 84.5بهتيم ع بناتشر

ادنيا عاطف سعد عبدالمنعم خليل67257 ق شيى 80بهتيم ع بناتشر

ادنيا عطا عبدالعزيز سيد خطاب67258 ق شيى 28بهتيم ع بناتشر

ادهب ايمن حسن دمحم67259 ق شيى 88.5بهتيم ع بناتشر

ادينـا السيد حجاج ابراهيم مصطفن67260 ق شيى 44.5بهتيم ع بناتشر

ادينا عطا عبدالعزيز سيد خطاب67261 ق شيى 12.5بهتيم ع بناتشر

ارباب جمال عيد فتح الباب67262 ق شيى 11.5بهتيم ع بناتشر

ارحاب احمد عيد حسن دمحم67263 ق شيى 70.5بهتيم ع بناتشر

ارحاب انور دمحم دمحم السيد67264 ق شيى 11بهتيم ع بناتشر

ارحمه احمد دمحم فتىح67265 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

ابسيطه- رحمه احمد دمحم محمود 67266 ق شيى 56بهتيم ع بناتشر

ارحمه احمد محمود جاب هللا عبدالرحمن67267 ق شيى 83.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه جاد هللا عل عبدالقادر67268 ق شيى 91.5بهتيم ع بناتشر

ن67269 ارحمه جمال خليفه عبدالرحمن حساني  ق شيى 29.5بهتيم ع بناتشر

ن سعيد عبدالعزيز67270 ارحمه حسي  ق شيى 28.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم مصطفن67271 ارحمه حسي  ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه خالد سالمه دمحم67272 ق شيى 90بهتيم ع بناتشر

ارحمه ربيع جابر ربيع67273 ق شيى 47.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه رجب عبدالمطلب محمود السهيل67274 ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه سعيد عبدالعاىط مرس67275 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه صفوت عبدالغفار ابراهيم67276 ق شيى 117.5بهتيم ع بناتشر

ارحمه عل متوىل عبدالجيد67277 ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

ارحمه عماد دمحم اسماعيل67278 ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

 علي67279
ن ارحمه دمحم حسي  ق شيى 80بهتيم ع بناتشر

ارحمه محمود عبدة عل المعالوى67280 ق شيى 27.5بهتيم ع بناتشر

ي دمحم صالح67281
ن
ارحمه محمود قرن ق شيى 41بهتيم ع بناتشر

ارحمه نارص حسن مصطفن67282 ق شيى 54.5بهتيم ع بناتشر

 دمحم دمحم دمحم67283
ن
ارحمه هان ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

ارحمه يشى شعبان صديق67284 ق شيى 49.5بهتيم ع بناتشر

ارشا خالد فاروق عبدالحميد67285 ق شيى 22بهتيم ع بناتشر

ارشا عماد دمحم اسماعيل67286 ق شيى 69بهتيم ع بناتشر

ارضوى احمد عل شلنى دمحم67287 ق شيى 98بهتيم ع بناتشر

ارضوى تامر دمحم عبدهللا67288 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

ارضوى دمحم باشا قطب67289 ق شيى 54بهتيم ع بناتشر

ارضوى هشام فتىح دمحم حسن67290 ق شيى 63.5بهتيم ع بناتشر

ن67291 ارفقه سامح عادل نصيف حني  ق شيى 52.5بهتيم ع بناتشر

ي حسن67292
ن
ارقيه احمد عبدالشاق ق شيى 85.5بهتيم ع بناتشر

ن67293 ى دمحم ابو العني  ارقيه حسام صيى ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

ارقيه حسن ع الفتاح ع السالم ع القادر67294 ق شيى 93.5بهتيم ع بناتشر

ارقيه زاهر سعيد سيد عماره67295 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

ارقيه سمي  عواد فرج67296 ق شيى 34.5بهتيم ع بناتشر



ارقيه عماد دمحم اسماعيل67297 ق شيى 87.5بهتيم ع بناتشر

ارقيه دمحم دمحم عبدالعزيز67298 ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

ارقيه مصطفن كمال رفاع67299 ق شيى 38بهتيم ع بناتشر

ارميساء دمحم يوسف العزب67300 ق شيى 56.5بهتيم ع بناتشر

ارنا ابراهيم عل عبدالرحيم67301 ق شيى 17.5بهتيم ع بناتشر

ارنا احمد جمعه عبدالسالم67302 ق شيى 134بهتيم ع بناتشر

ارنا عادل دمحم صادق67303 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

ارنا عبدالننى عبدالفتاح حسن67304 ق شيى 137.5بهتيم ع بناتشر

ارنا دمحم احمد حسن67305 ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

اروان احمد حسن عيد67306 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

 ابراهيم67307
ن
اروان جابر دمحم بسيون ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

اروان خالد محمود عثمان67308 ق شيى 40بهتيم ع بناتشر

اروان رمضان محمود عل الجوهرى67309 ق شيى 119.5بهتيم ع بناتشر

ن صالح67310 اروان صالح حسي  ق شيى 132.5بهتيم ع بناتشر

اروان عادل مامون زىك67311 ق شيى 72بهتيم ع بناتشر

اروان عبدالننى عبدالفتاح حسن67312 ق شيى 129بهتيم ع بناتشر

اروان عمرو ابراهيم علي67313 ق شيى 32بهتيم ع بناتشر

اروان ماهر فؤاد عطيه الدغيدي67314 ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

وك صابر طلب67315 اروان ميى ق شيى 71.5بهتيم ع بناتشر

اروان دمحم احمد حسن67316 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

اروان دمحم محمود دمحم67317 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

اروان دمحم مختار دمحم67318 ق شيى 111.5بهتيم ع بناتشر

اروان محمود فتىح محمود67319 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

اروان محمود فرج اسماعيل67320 ق شيى 81.5بهتيم ع بناتشر

اروبا جابر دمحم جابر ابو العال67321 ق شيى 31بهتيم ع بناتشر

اروح عل دمحم عبدالعليم67322 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

ارودينا عبدالنارص دمحم عبدالسالم67323 ق شيى 103بهتيم ع بناتشر

ارودينا دمحم عبدالمنعم ابو العال67324 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

ي67325 ارودينه احمد حسن حسن المليىحى ق شيى 85.5بهتيم ع بناتشر

ارودينه ساىم شفيق شحاتة مرس67326 ق شيى 68بهتيم ع بناتشر

ارودينه طه دمحم احمد67327 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

اروضه فتوح دمحم السيد الشيخ67328 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اروضه كامل عل فرحات67329 ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

ن67330  حسي 
اروميساء نض مصطفن ق شيى 52.5بهتيم ع بناتشر

اروى اسامه فاروق محمود67331 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

وك سالمه67332 اروى اسامه ميى ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اروى سيد دمحم احمد احمد67333 ق شيى 135بهتيم ع بناتشر

ارويدا دمحم رمضان دمحم عبدالرحيم67334 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

اريتاج عاصم عبدالعزيز احمد67335 ق شيى 125بهتيم ع بناتشر

 دمحم رضوان67336
ن
اريتاج هان ق شيى 83بهتيم ع بناتشر

ي عبدالحميد عبدالحميد67337
ن
اريتاج هان ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اريم امام عبدالكريم راضن67338 ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

اريهام دمحم احمد دمحم67339 ق شيى 33بهتيم ع بناتشر

اريهام محمود عرنى دمحم احمد67340 ق شيى 103.5بهتيم ع بناتشر

ازيزى حسام احمد سالمة عليوه67341 ق شيى 101.5بهتيم ع بناتشر

ازينب احمد حسن سيد67342 ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

ازينب حسن دمحم ابو الداليل67343 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

ابسيطه- زينب رمضان احمد رمضان 67344 ق شيى 53بهتيم ع بناتشر

ازينب صالح عبدالوهاب احمد دمحم67345 ق شيى 76.5بهتيم ع بناتشر

ازينب عبدالنارص عبدهللا دمحم يوسف67346 ق شيى 107.5بهتيم ع بناتشر



ازينب دمحم طه طه حسن67347 ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

ازينب نادر بيوىم االمام67348 ق شيى 107.5بهتيم ع بناتشر

ازينب ياش لبيب صبيح67349 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

ن67350 اساجده عادل عادل حسي  ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

ي دمحم67351
 
اساره اسامه شوق ق شيى 37بهتيم ع بناتشر

اساره السيد عطوه السيد67352 ق شيى 45بهتيم ع بناتشر

اساره بالل فتىحي توفيق67353 ق شيى 32بهتيم ع بناتشر

اساره بيوىم فوزى بيوىم67354 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اساره حمدى فتىح خليل67355 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اساره خالد عبدالحميد راشد عل67356 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اساره رافت صابر عبدهللا67357 ق شيى 135.5بهتيم ع بناتشر

يف67358 اساره سعيد مصلىح مصطفن الشر ق شيى 41.5بهتيم ع بناتشر

اساره شلنى عبدالحميد عبدالرحمن67359 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اساره عبدالنارص صبىح بيوىم السيد67360 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اساره عيد فتىحي يوسف67361 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

اساره دمحم ابراهيم عبدالمعط عشماوى67362 ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

اساره دمحم ابراهيم دمحم العشماوى67363 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

اساره دمحم عادل دمحم67364 ق شيى 34.5بهتيم ع بناتشر

اساره دمحم عبدالرؤوف عبدالرسول67365 ق شيى 63.5بهتيم ع بناتشر

اساره دمحم عبدالفتاح حسن67366 ق شيى 127بهتيم ع بناتشر

اساره محمود ابراهيم مصطفن67367 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اسجود رشاد حسن مصطفن سالمة67368 ق شيى 43.5بهتيم ع بناتشر

اسعاد دمحم سيد دمحم67369 ق شيى 101.5بهتيم ع بناتشر

ن67370 اسلسبيل احمد محمود حسي  ق شيى 115.5بهتيم ع بناتشر

اسلسبيل عل عبدالمعبود طه دمحم67371 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

ي67372
اسلسبيل دمحم سيد برعي راضن ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم ابراهيم عبدالرازق عبدالرازق سليمان67373 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم احمد سعيد سيد67374 ق شيى 89.5بهتيم ع بناتشر

ف صالح عيد عل67375 اسلىم اشر ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

اسلىم خالد عبدالحليم عل67376 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم رافت امان هللا دمحم67377 ق شيى 117.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم سعيد فهىم دمحم دمحم67378 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اسلىم سالمه عيد سالم67379 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

اسلىم سلطان ابوضيف سلطان67380 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم سليمان احمد مغرنى67381 ق شيى 84.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم سمي  مخيمر احمد67382 ق شيى 134.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم سيد دمحم السيد67383 ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

اسلىم طارق حسن احمد67384 ق شيى 131بهتيم ع بناتشر

اسلىم عاطف عبدالفتاح ابراهيم67385 ق شيى 100.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم عل احمد عل مصطفن67386 ق شيى 97بهتيم ع بناتشر

اسلىم علي دمحم دمحم67387 ق شيى 136بهتيم ع بناتشر

اسلىم عمرو عل عبدالمجيد67388 ق شيى 84بهتيم ع بناتشر

اسلىم فرج غندور عبدالزرق67389 ق شيى 73بهتيم ع بناتشر

اسلىم كمال دمحم عبدالسالم بدوى67390 ق شيى 99.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم دمحم احمد حسن67391 ق شيى 103.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم دمحم حسن مهدى67392 ق شيى 79.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم دمحم فتىح عبدالرحمن67393 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

اسلىم دمحم محمود عل67394 ق شيى 101بهتيم ع بناتشر

اسلىم مصطفن السيد مصطفن67395 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

 محمود67396
 
اسما احمد عراق ق شيى 103بهتيم ع بناتشر



ف اعبدالسميع دمحم67397 اسما اشر ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

اسما خالد احمد جمعة دمحم67398 ق شيى 66.5بهتيم ع بناتشر

اسما رضا دمحم شحاته67399 ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

اسما ضياء الدين فتىح احمد67400 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

اسما عاصم رمضان قطب67401 ق شيى 122.5بهتيم ع بناتشر

اسما عبدالعظيم حسن عبدالعظيم67402 ق شيى 86بهتيم ع بناتشر

اسما عرفه عبدالجواد شفيق67403 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

اسما عطيه هاشم دمحم67404 ق شيى 22.5بهتيم ع بناتشر

اسما عالء خالد عبدالرازق67405 ق شيى 95بهتيم ع بناتشر

اسما دمحم احمد عباس احمد67406 ق شيى 80بهتيم ع بناتشر

ن67407 ن محمود حساني  اسما دمحم حساني  ق شيى 28.5بهتيم ع بناتشر

اسما دمحم عبدالرازق دمحم67408 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

اسما مصطفن عبدالحميد ابراهيم67409 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

اسما يىح رمضان عيد67410 ق شيى 51.5بهتيم ع بناتشر

اسماء سامح توفيق فوزى67411 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

اسماء وليد ساىمي مهدى67412 ق شيى 135.5بهتيم ع بناتشر

ى شحاته عبدالرحيم67413 اسماح عطيه خي  ق شيى 95.5بهتيم ع بناتشر

اسماح مصطفن فرج نافع67414 ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

اسمحه ابو نصي  سيد دمحم67415 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

اسمر سيد دمحم سيد67416 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

ن67417 ه شعبان محمود ابراهيم حسي  اسمي  ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

ه عامر عبدالفتاح عامر عبده67418 اسمي  ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

ه فتىح بسطاوى احمد67419 اسمي  ق شيى 68.5بهتيم ع بناتشر

اسندس احمد خلف عبدالعال دمحم67420 ق شيى 121بهتيم ع بناتشر

اسندس حسن صابر محروس67421 ق شيى 87.5بهتيم ع بناتشر

اسندس سامح محمود عبدالمعبود ابراهيم67422 ق شيى 105.5بهتيم ع بناتشر

اسندس عمرو دمحم يسن دمحم67423 ق شيى 113بهتيم ع بناتشر

اسندس دمحم حسن سالمه عواد67424 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

اسندس مصطفن رجب عبدالباسط67425 ق شيى 128.5بهتيم ع بناتشر

اسهام رزق سيد علي67426 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اسهي  عبدالفتاح شحاته دمحم67427 ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

اسوسنه ساىم نجيب ابراهيم فرج67428 ق شيى 125بهتيم ع بناتشر

اسيده وليد سيد لينى67429 ق شيى 57.5بهتيم ع بناتشر

اسيمون عادل زكريا زىك67430 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

اشاهنده ماهر ابراهيم عبدالجواد حسن67431 ق شيى 74.5بهتيم ع بناتشر

اشاهنده دمحم السيد ابو العزم67432 ق شيى 51.5بهتيم ع بناتشر

وق حازم نعيم دمحم67433 اشر ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

وق دمحم السيد دمحم دمحم67434 اشر ق شيى 46بهتيم ع بناتشر

وق دمحم رمضان سيد67435 اشر ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

وق دمحم سيد عبدالمجيد67436 اشر ق شيى 104.5بهتيم ع بناتشر

وق دمحم عطية البندارى ابراهيم67437 اشر ق شيى 85بهتيم ع بناتشر

وق دمحم كامل احمد67438 اشر ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

وق محمود دمحم راشد عل67439 اشر ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

وق وليد سيد عبدالقادر67440 اشر ق شيى 54بهتيم ع بناتشر

اشمس ياش حلىم احمد67441 ق شيى 125بهتيم ع بناتشر

اشهد ابراهيم دمحم ابراهيم السيد67442 ق شيى 62.5بهتيم ع بناتشر

اشهد احمد شاكر عبدالعليم67443 ق شيى 96بهتيم ع بناتشر

ي دمحم67444 اشهد احمد دمحم شلنى ق شيى 132بهتيم ع بناتشر

ف جوده عبدالهادى67445 اشهد اشر ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

ف زىك ابراهيم67446 اشهد اشر ق شيى 121بهتيم ع بناتشر



ف هاشم السيداحمد67447 اشهد اشر ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

اشهد جمال احمد السيد عل67448 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

اشهد حسنن عبدالمنىحى احمد67449 ق شيى 127.5بهتيم ع بناتشر

67450
 
اشهد سعيد عبدالواحد دسوق ق شيى 99بهتيم ع بناتشر

اشهد شعبان دمحم احمد67451 ق شيى 8.5بهتيم ع بناتشر

اشهد عطيه زكريا دمحم67452 ق شيى 69بهتيم ع بناتشر

اشهد عل عبدالننى عل احمد67453 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اشهد عل عدىلي حسن67454 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

اشهد دمحم احمد دمحم محمود67455 ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

 دمحم67456
ن
اشهد دمحم حسان ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

اشهد دمحم شعبان دمحم عبدالمجيد67457 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

ه67458 اشهد دمحم محمود احمد عمي  ق شيى 101.5بهتيم ع بناتشر

اشهد دمحم مصطفن مصباح67459 ق شيى 125.5بهتيم ع بناتشر

اشهد دمحم نادى جمال67460 ق شيى 54بهتيم ع بناتشر

اشهد دمحم يونس دمحم67461 ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

ن شعبان سالم67462 اشهد محمود امي  ق شيى 77بهتيم ع بناتشر

اشهد محمود دمحم عبداللطيف67463 ق شيى 98بهتيم ع بناتشر

اشهد ممدوح ابو شيع ابو زيد67464 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

اشيماء ابراهيم عبدالهادى ابراهيم دمحم67465 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

اشيماء رجب حسن دمحم67466 ق شيى 27.5بهتيم ع بناتشر

اشيماء فوزى احمد عبدالهادى67467 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

اصباح احمد مبارك طه67468 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

اصباح خالد عبدالفتاح عل67469 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

اصفاء السيد دمحم السيد67470 ق شيى 66.5بهتيم ع بناتشر

اصفيه مسعد سيد عواد عل67471 ق شيى 69بهتيم ع بناتشر

اصوفيا حسن عبدربه حسن67472 ق شيى 85بهتيم ع بناتشر

ابسيطه- ضىح ايمن السيد احمد 67473 ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

 سيد احمد عبده سيد احمد67474
ن
اعايده هان ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

اعبي  دمحم سيد ابوشيع67475 ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

اعزيزه عبدالمؤمن صقر عبدالمؤمن67476 ق شيى 69بهتيم ع بناتشر

اعال عماد الدين محمود منطاوى67477 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

اعلياء دمحم عل عبدالرحمن67478 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

اعلياء نارص عبدالهادى دمحم67479 ق شيى 82.5بهتيم ع بناتشر

اعلياء نارص عل دمحم67480 ق شيى 34.5بهتيم ع بناتشر

اعيناء دمحم احمد عبدالقادر67481 ق شيى 38.5بهتيم ع بناتشر

ف عبدالغنن سيد67482 اغاده اشر ق شيى 23.5بهتيم ع بناتشر

اغاده نبيل سعد عبدالوىل عل67483 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

افاتن دمحم رافت احمد دمحم67484 ق شيى 80.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه احمد عبدالرحمن احمد67485 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

افاطمه احمد عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمقصود67486 ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

ي عبده67487
افاطمه اسامة مصطفن ق شيى 130.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه اسماعيل احمد دمحم67488 ق شيى 85.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه جمعة رجب ابراهيم محمحد67489 ق شيى 26.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه حماده فضل احمد67490 ق شيى 81.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه حمدي عزىمي انور67491 ق شيى 116.5بهتيم ع بناتشر

ى67492 افاطمه عادل دمحم المني  ق شيى 38بهتيم ع بناتشر

افاطمه عبدالعزيز عل اسماعيل عبده67493 ق شيى 28.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه علي دمحم احمد67494 ق شيى 128.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه محسن دمحم عبدالرحمن مصطفن67495 ق شيى 104.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه دمحم اسماعيل احمد دمحم67496 ق شيى 78.5بهتيم ع بناتشر



افاطمه دمحم حمدى السماج67497 ق شيى 57.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه دمحم سعيد دمحم67498 ق شيى 65بهتيم ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدالرحمن مرس دمحم67499 ق شيى 99.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه دمحم عل سالمه67500 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

افاطمه دمحم دمحم صفوت67501 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

افاطمه محمود دمحم احمد عل67502 ق شيى 66بهتيم ع بناتشر

افاطمه وليد فتىحي دمحم محمود67503 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

افتينة عبدهللا احمد حجازى فرج67504 ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

افداء حمدى ابراهيم النويه67505 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

افرح اسامة طه عبدهللا67506 ق شيى 78.5بهتيم ع بناتشر

ف بكرى عبدهللا67507 افرح اشر ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

افرح جمال طلبه سيد67508 ق شيى 129بهتيم ع بناتشر

افرح حسن عبدالعظيم حسن العزيرى67509 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

افرح دمحم انور حسن67510 ق شيى 72بهتيم ع بناتشر

افرح دمحم انور شعبان67511 ق شيى 89بهتيم ع بناتشر

افرح دمحم حسن دمحم السيد67512 ق شيى 88.5بهتيم ع بناتشر

افرح مصطفن جميل امام يوسف67513 ق شيى 69.5بهتيم ع بناتشر

افرح وليد دمحم دمحم67514 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

افرحه عل موس عل67515 ق شيى 87بهتيم ع بناتشر

اكاترين عاطف عزيز سعيد بشاى67516 ق شيى 96بهتيم ع بناتشر

اكارن ريمون فوزى اديب67517 ق شيى 68.5بهتيم ع بناتشر

اكريمان كرم هاشم خميس67518 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

اكالرا جرجس سمي  ثابت67519 ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

ى رضا شافع ابراهيم67520 ن اكين ق شيى 90.5بهتيم ع بناتشر

مينا جرجس فنيار حبىسر67521 اكي  ق شيى 99بهتيم ع بناتشر

ن دمحم عل احمد67522 الجي  ق شيى 137بهتيم ع بناتشر

ي67523
الوجينا حسام ابو بكر غريب مصطفن ق شيى 91.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم 67524 ابسيطه- ليل اسامه امي  ق شيى 57.5بهتيم ع بناتشر

اليل حمدى ابراهيم سيد67525 ق شيى 87.5بهتيم ع بناتشر

اليل عبدالحميد دمحم عبدالحميد67526 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

امارتينا عادل عزيز ابراهيم حنا67527 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

امارتينا عماد افريم يوسف67528 ق شيى 71.5بهتيم ع بناتشر

اماريا عاطف وديع عبدالمالك67529 ق شيى 41بهتيم ع بناتشر

اماريا مرزق جميل ثابت67530 ق شيى 132بهتيم ع بناتشر

اماريا مني  ولعان عزيز67531 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

 ثابت نظي 67532
ن
اماريان رومان ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

امارينا جوزيف صبىح زاخر67533 ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

امارينا عادل نظيم صديق67534 ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

امارينا عيد عازر منصور67535 ق شيى 135بهتيم ع بناتشر

امرفت ابراهيم محمود محمود67536 ق شيى 109بهتيم ع بناتشر

امروه احمد عل عبدالجيد67537 ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

امروه دمحم احمد سالمة67538 ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

امروه دمحم حسن دمحم67539 ق شيى 111.5بهتيم ع بناتشر

امريم ابراهيم صابر عبدالحارس ابو شيع67540 ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

امريم ابراهيم فتىح ابراهيم67541 ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

امريم ابراهيم مرزوق رزق هللا67542 ق شيى 29.5بهتيم ع بناتشر

امريم ابرراهيم عبدالرازق سيد67543 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

امريم احمد كرم احمد البكل67544 ق شيى 127بهتيم ع بناتشر

امريم احمد دمحم الزينن67545 ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

امريم اسامه عبدالمنعم عبدالحفيظ67546 ق شيى 121بهتيم ع بناتشر



امريم اسماعيل فرج عفيفن67547 ق شيى 109.5بهتيم ع بناتشر

امريم السيد دمحم السيد محمود67548 ق شيى 33بهتيم ع بناتشر

امريم امام يوسف امام67549 ق شيى 63بهتيم ع بناتشر

امريم ايمن عيىس دمحم67550 ق شيى 98بهتيم ع بناتشر

امريم ايهاب دمحم حافظ67551 ق شيى 134بهتيم ع بناتشر

امريم جمال جاد عبدالمقصود ادم67552 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

امريم جمال عبدالفتاح غمرى67553 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

امريم جمال دمحم عل67554 ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

ي67555
ن
امريم حسام السباعي ابراهيم بسيون ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

امريم حسن علي حمزه67556 ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

امريم حلىم فهىم عواد67557 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

امريم خالد رمضان سيد احمد67558 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

امريم سعيد عبدالمجيد جابرعبدالعزيز67559 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

امريم سعيد فرج علي حسن67560 ق شيى 126.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم67561 امريم سيد عبدالفتاح حسي  ق شيى 78بهتيم ع بناتشر

67562
ن
امريم طارق ابراهيم البسيون ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

 مصطفن داود67563
ن
امريم طه عبدالشاق ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

امريم عاشور دمحم دمحم67564 ق شيى 78بهتيم ع بناتشر

امريم عاطف مني  باشا67565 ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

امريم عبدالعال حمدى يىح محسن67566 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

امريم عصام دمحمى عبدالعظيم67567 ق شيى 122بهتيم ع بناتشر

امريم عماد دمحم خليل67568 ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

امريم عمرو عل عبدالعاىط67569 ق شيى 45بهتيم ع بناتشر

امريم عمرو دمحم عبدالعليم67570 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

امريم فارس فرج فؤاد67571 ق شيى 114.5بهتيم ع بناتشر

امريم مجدى فرج هللا جاد السيد67572 ق شيى 82.5بهتيم ع بناتشر

امريم محسن عل مصطفن67573 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم السيد احمد دمحم67574 ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم الشحات عبدالرازق67575 ق شيى 94بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم الياس الياس67576 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم حنفن مصطفن67577 ق شيى 81بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم سالمه عطاهللا67578 ق شيى 118.5بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم سيد محمود67579 ق شيى 52بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم عبدالرحمن محمود احمد67580 ق شيى 57.5بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم عبدالمنعم سيد67581 ق شيى 116.5بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم عل عبدالعزيز67582 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم فوزى السيد سالمة67583 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

امريم دمحم نض عبدالحميد67584 ق شيى 113.5بهتيم ع بناتشر

امريم محمود بيوىم عبدالخالق67585 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

امريم محمود دمحم سالم عطية67586 ق شيى 95بهتيم ع بناتشر

امريم مالك شكرى خليله عيىس67587 ق شيى 119.5بهتيم ع بناتشر

امريم نض محمود توفيق67588 ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

 عريان شكري بعره67589
ن
امريم هان ق شيى 45.5بهتيم ع بناتشر

 كمال فهيم67590
ن
امريم هان ق شيى 105.5بهتيم ع بناتشر

ي ابراهيم67591
ي مصطفن

ن
امريم هان ق شيى 86بهتيم ع بناتشر

امريم وائل حامد الجارج الشاىم67592 ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

امريم وليد عبدالرحمن دمحم67593 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

امريم وليد عل عبدالجواد عل67594 ق شيى 123بهتيم ع بناتشر

ن عبدالغنن محمود ابو العيله67595 امريم ياسي  ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

املك ابراهيم سعيد ابراهيم دمحم67596 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر



املك ابراهيم عبدالحميد ابراهيم67597 ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

املك ابراهيم مصطفن السيد67598 ق شيى 61.5بهتيم ع بناتشر

املك احمد ابراهيم عبدالرحمن عل67599 ق شيى 53.5بهتيم ع بناتشر

املك احمد حسن صابر حسن67600 ق شيى 10.5بهتيم ع بناتشر

املك احمد سعيد ابراهيم67601 ق شيى 90بهتيم ع بناتشر

املك احمد سمي  عبده67602 ق شيى 46بهتيم ع بناتشر

املك احمد دمحم حسن شعيب67603 ق شيى 101بهتيم ع بناتشر

املك احمد دمحم عاشور67604 ق شيى 113بهتيم ع بناتشر

املك احمد مصطفن احمد67605 ق شيى 83.5بهتيم ع بناتشر

املك اسامه دمحم عباس دمحم67606 ق شيى 90بهتيم ع بناتشر

املك السيد ابراهيم راتب67607 ق شيى 78بهتيم ع بناتشر

املك بركات دمحم عبدالرحمن67608 ق شيى 44بهتيم ع بناتشر

املك حاتم علي حسن67609 ق شيى 81.5بهتيم ع بناتشر

ي67610
ن
املك حسام السباعي ابراهيم بسيون ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

املك حسام عبدالحميد عل عبدالحميد67611 ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

املك ساىم عبدالمنعم عبدالحفيظ اسحاق67612 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

املك سعيد سيد عبدالعزيز عفيفن67613 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

املك سيد عبدالمنعم عل امام67614 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

يف رجب سليمان احمد67615 املك شر ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

املك شعبان سعدالدين السيد67616 ق شيى 114.5بهتيم ع بناتشر

املك شعبان عبدالعال عواد67617 ق شيى 42بهتيم ع بناتشر

املك صابر حسن حسن67618 ق شيى 27.5بهتيم ع بناتشر

ى علم الدين حسب الننى67619 املك صيى ق شيى 33بهتيم ع بناتشر

املك عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد67620 ق شيى 31بهتيم ع بناتشر

 عبدالعال67621
ن
املك عبدالعال كيالن ق شيى 99.5بهتيم ع بناتشر

ي حسنن حسن دمحم67622 املك عبدالننى ق شيى 52.5بهتيم ع بناتشر

املك عبدالوهاب سعد عبدالوهاب67623 ق شيى 49بهتيم ع بناتشر

املك عالء الدين عبدالمنعم ابراهيم67624 ق شيى 88بهتيم ع بناتشر

املك عل دمحم سعيد ابراهيم67625 ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

املك عماد دمحم عبدهللا67626 ق شيى 116.5بهتيم ع بناتشر

املك عمرو علي دمحم67627 ق شيى 136.5بهتيم ع بناتشر

املك عمرو دمحم عبدالخالق67628 ق شيى 49.5بهتيم ع بناتشر

املك كرم دمحم احمد فريد67629 ق شيى 24.5بهتيم ع بناتشر

املك كمال امام احمد67630 ق شيى 116بهتيم ع بناتشر

املك مجاهد دمحم رمضان عل67631 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

املك دمحم احمد سيد67632 ق شيى 126بهتيم ع بناتشر

املك دمحم توفيق عبدالظاهر67633 ق شيى 96بهتيم ع بناتشر

املك دمحم جمال دمحم عزام67634 ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

ن67635 املك دمحم سيد حسي  ق شيى 31.5بهتيم ع بناتشر

املك دمحم عبدالرحمن سالم طه67636 ق شيى 114.5بهتيم ع بناتشر

املك دمحم عبدالقوى حسن67637 ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

 دمحم67638
ن
املك دمحم قرن ق شيى 55بهتيم ع بناتشر

املك دمحم دمحم احمد67639 ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

املك دمحم دمحم محمود دمحم67640 ق شيى 102بهتيم ع بناتشر

املك دمحم مسعد منصور عوض67641 ق شيى 129.5بهتيم ع بناتشر

املك دمحم يوسف عبدالوهاب67642 ق شيى 61.5بهتيم ع بناتشر

املك مختار ممدوح مختار67643 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

املك مدبوىل احمد مدبوىل صبح67644 ق شيى 109.5بهتيم ع بناتشر

املك مصطفن سيد مصطفن67645 ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

 السيد ابراهيم67646
ن
املك هان ق شيى 93بهتيم ع بناتشر



 محمود دمحم عبدالمعط67647
ن
املك هان ق شيى 83.5بهتيم ع بناتشر

املك هيثم مصطفن دمحم توفيق67648 ق شيى 138.5بهتيم ع بناتشر

املك وائل احمد الهادى رسالن67649 ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

67650
ن
املك وائل عصمت دمحم يمان ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

ن67651 املك ياش ابراهيم دمحمحسي  ق شيى 89بهتيم ع بناتشر

املك ياش احمد عبدالمنعم الصعيدى67652 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

ن عليوه67653  حساني 
امنار احمد تف  ق شيى 55.5بهتيم ع بناتشر

امنار ايمن عيس مهران67654 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

امنار سامح كمال طه67655 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

امنار ماجد محمود عبدالحليم دمحم67656 ق شيى 130.5بهتيم ع بناتشر

امنار متوىل حسن السيد حسن67657 ق شيى 93.5بهتيم ع بناتشر

 عل سليم طيلون67658
ن
امنار هان ق شيى 137.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا احمد فتىح محمود67659 ق شيى 109بهتيم ع بناتشر

امنة هللا احمد دمحم احمد67660 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

ف بدر الدين ابو العطا67661 امنة هللا اشر ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

امنة هللا سمي  رمضان سيد احمد67662 ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا شعبان عبدالعال عواد67663 ق شيى 66بهتيم ع بناتشر

امنة هللا عاطف دمحم فهىم67664 ق شيى 110.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا عاطف يوسف ابراهيم67665 ق شيى 138بهتيم ع بناتشر

امنة هللا دمحم حسن عبدالمقصود67666 ق شيى 103.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا دمحم زكريا حسن خليل67667 ق شيى 98بهتيم ع بناتشر

امنة هللا دمحم سعيد عبدالغنن67668 ق شيى 114بهتيم ع بناتشر

امنة هللا دمحم فتىح نض احمد67669 ق شيى 79.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا دمحم محمود عل67670 ق شيى 67.5بهتيم ع بناتشر

امنة هللا مسعد سليمان عواد67671 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

امنة هللا نض الصاوى ابو الحسن67672 ق شيى 50بهتيم ع بناتشر

 دمحم عل67673
ن
امنة هللا هان ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

امنة هللا وليد جوده دمحم67674 ق شيى 59.5بهتيم ع بناتشر

امنة جمال مصطفن محمود67675 ق شيى 75.5بهتيم ع بناتشر

امنة مصطفن حسن امام عبدالرحمن67676 ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

امنه احمد دمحم احمد بيوىم67677 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

امنه احمد محمود دمحم السيد67678 ق شيى 93.5بهتيم ع بناتشر

ف عاطف محمود67679 امنه اشر ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

امنه خالد عالم اسماعيل67680 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

امنه سامح يىح عبدالمجيد67681 ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

امنه سعيد دمحم عبدالرؤف67682 ق شيى 19بهتيم ع بناتشر

يف محمود حسن67683 امنه شر ق شيى 102.5بهتيم ع بناتشر

امنه طاهر عبدالكريم ابراهيم67684 ق شيى 80بهتيم ع بناتشر

امنه عبدالحكيم دمحم عبدالواحد67685 ق شيى 116بهتيم ع بناتشر

امنه عالء سعيد عيد فرغلي67686 ق شيى 93بهتيم ع بناتشر

امنه فريد احمد احمد67687 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

امنه دمحم احمد عل67688 ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

امنه دمحم عبدالرحمن حامد67689 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

ن محمود دمحم67690 امنه نارص حسي  ق شيى 25بهتيم ع بناتشر

امنن ابراهيم السيد ابراهيم67691 ق شيى 120بهتيم ع بناتشر

امنن احمد محمود دمحم67692 ق شيى 138.5بهتيم ع بناتشر

ن67693 امنن سيد جمال سيد حسني  ق شيى 97.5بهتيم ع بناتشر

امنن ياش دمحم امام67694 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

امنن يىح سيد عواد حوران67695 ق شيى 51بهتيم ع بناتشر

امها ساىم عبدالمنعم عبدالحفيظ اسحاق67696 ق شيى 128.5بهتيم ع بناتشر



امهرائيل ابراهيم ابو الغيط عبدالشهيد67697 ق شيى 77بهتيم ع بناتشر

 قصدهللا67698
ن
امهرائيل عماد رومان ق شيى 122.5بهتيم ع بناتشر

 علي67699
ن امودة دمحم حسي  ق شيى 108.5بهتيم ع بناتشر

اموده دمحم محمود علي دمحم زيدان67700 ق شيى 135بهتيم ع بناتشر

اىم احمد محمود فرج67701 ق شيى 62بهتيم ع بناتشر

ى عبدالحليم احمد صالح67702 اىم صيى ق شيى 129بهتيم ع بناتشر

ي عبدالمقصود عبدالحليم دمحم67703 اىم عبدالننى ق شيى 34بهتيم ع بناتشر

اىم مجدى دمحم عز الدين احمد67704 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

اىم مصطفن شحات عبدالحليم67705 ق شيى 56بهتيم ع بناتشر

اىم نارص محمود عبدالحميد67706 ق شيى 133بهتيم ع بناتشر

اىم ياش عبدالعال احمد67707 ق شيى 108بهتيم ع بناتشر

اىم يىح مدبوىل اسماعيل67708 ق شيى 91بهتيم ع بناتشر

اميادة جمال سيد محمود احمد67709 ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

امياده راىم رمضان حنفن فاضل67710 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

امياده وحيد عبدالتواب دمحم دانيال67711 ق شيى 57.5بهتيم ع بناتشر

 شاكر اسكندر عبدالمالك67712
ن
ا هان امي  ق شيى 113بهتيم ع بناتشر

ن صالح عثمان عبدهللا67713 نا حسي  امي  ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

اناديه حمدى ابوالعزم دمحم ابوالخي 67714 ق شيى 7بهتيم ع بناتشر

اناديه دمحم امام عبدالرحيم67715 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

اناريمان سعيد رمضان دمحم ابراهيم67716 ق شيى 93بهتيم ع بناتشر

اناهد دمحم مىح الدين دمحم احمد67717 ق شيى 88.5بهتيم ع بناتشر

ن ابراهيم67718 انبيله نبيل مكي  ق شيى 106.5بهتيم ع بناتشر

انجاه دمحم صالح علي67719 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

انجالء عبدالحليم السيد عبدهللا احمد67720 ق شيى 117بهتيم ع بناتشر

اندى احمد حمدى ابراهيم سالمه67721 ق شيى 84.5بهتيم ع بناتشر

ف رشاد دمحم دمحم67722 اندى اشر ق شيى 92.5بهتيم ع بناتشر

ف رمضان قطب67723 اندى اشر ق شيى 90بهتيم ع بناتشر

اندى بركات عبدالفتاح عل67724 ق شيى 105.5بهتيم ع بناتشر

اندى حسن سعيد رمضان67725 ق شيى 115بهتيم ع بناتشر

ن عل عبدالعزير67726 اندى حسي  ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

اندى حمدى دمحم حلنى67727 ق شيى 117.5بهتيم ع بناتشر

اندى رمضان طه مصطفن67728 ق شيى 13بهتيم ع بناتشر

اندى صابر محمود مرتىصن67729 ق شيى 134بهتيم ع بناتشر

اندى صقر عبدهللا سليمان دمحم67730 ق شيى 67.5بهتيم ع بناتشر

اندى طارق عادل جابر67731 ق شيى 70بهتيم ع بناتشر

اندى طارق دمحم احمد67732 ق شيى 68.5بهتيم ع بناتشر

اندى طلعت دمحم علي عطيه67733 ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

ف عبدالحميد67734 اندى عادل اشر ق شيى 83بهتيم ع بناتشر

ن عل67735 اندى عبدالحميد حسي  ق شيى 83بهتيم ع بناتشر

اندى ماهر سعيد شحات عبدالمؤمن67736 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

اندى دمحم احمد دمحم67737 ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

اندى دمحم عبدالعزيز نارص67738 ق شيى 107بهتيم ع بناتشر

اندى دمحم عبدالقادر دمحم67739 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

اندى دمحم عل عبدالحميد67740 ق شيى 118.5بهتيم ع بناتشر

اندى دمحم عل عبدالرحمن67741 ق شيى 136.5بهتيم ع بناتشر

 ابو طالب67742
ن
اندى دمحم يىح قرن ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

اندى محمود عبداللطيف سيد67743 ق شيى 60.5بهتيم ع بناتشر

اندى محمود عل احمد67744 ق شيى 85بهتيم ع بناتشر

اندى مصطفن دمحم سيد67745 ق شيى 130.5بهتيم ع بناتشر

اندى نبيل ابراهيم دمحم67746 ق شيى 58.5بهتيم ع بناتشر



 حسن حسن67747
ن
اندى هان ق شيى 72بهتيم ع بناتشر

اندى وليد نعمت هللا ابراهيم نعمت هللا67748 ق شيى 68بهتيم ع بناتشر

انسمه احمد دمحم جودة عطيه67749 ق شيى 107.5بهتيم ع بناتشر

انسمه السيد عبدالحميد اسماعيل67750 ق شيى 124.5بهتيم ع بناتشر

انسمه ايهاب دمحم يشي حسن67751 ق شيى 49.5بهتيم ع بناتشر

انسمه حازم عبدالسالم سالم67752 ق شيى 68بهتيم ع بناتشر

انسمه سيد خلف حسن67753 ق شيى 45.5بهتيم ع بناتشر

 عواد ابراهيم67754
 
انسمه صبىح شوق ق شيى 45.5بهتيم ع بناتشر

ي67755
ي سيد احمد مصطفن

انعمه سمي  مصطفن ق شيى 78.5بهتيم ع بناتشر

انغم احمد نورالدين عبدالرحمن صادق عبدالرحمن67756 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

انهال وائل سيد سيد67757 ق شيى 111بهتيم ع بناتشر

انه دمحم قاسم عويس67758 ق شيى 95بهتيم ع بناتشر

انور احمد عل طلعت67759 ق شيى 94بهتيم ع بناتشر

انور جمال سيد عل67760 ق شيى 104بهتيم ع بناتشر

انور دمحم سليم عبدالمقصود67761 ق شيى 115.5بهتيم ع بناتشر

انور دمحم صالح الدين شحاته67762 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

انور دمحم صالح نصىح67763 ق شيى 96.5بهتيم ع بناتشر

انور دمحم عزت دمحم ابراهيم67764 ق شيى 75.5بهتيم ع بناتشر

انور دمحم يوسف فتىح67765 ق شيى 24بهتيم ع بناتشر

انور محمود عل بكرى دمحم67766 ق شيى 120بهتيم ع بناتشر

انورهان جمال احمد احمد67767 ق شيى 80.5بهتيم ع بناتشر

انورهان زيزو رجب سالم حسن67768 ق شيى 71بهتيم ع بناتشر

انورهان عادل رمضان فرحات67769 ق شيى 75بهتيم ع بناتشر

انورهان محروس عبدالحميد سالم حماده67770 ق شيى 127.5بهتيم ع بناتشر

انورهان دمحم حسن ابراهيم السيد67771 ق شيى 131بهتيم ع بناتشر

انورهان نادى ابراهيم السيد ابراهيم67772 ق شيى 120.5بهتيم ع بناتشر

ه وائل ساىم دمحم عل67773 اني  ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

ن مصطفن دمحم عمار عمرو67774 انيفي  ق شيى 133.5بهتيم ع بناتشر

ن67775 انيلل صالح دمحم حسي  ق شيى 128بهتيم ع بناتشر

67776
 
اهاجر ابراهيم دمحم ابراهيم الدسوق ق شيى 112.5بهتيم ع بناتشر

اهاجر احمد عل عبدالجواد خليل67777 ق شيى 27.5بهتيم ع بناتشر

اهاجر احمد عيىس مالك67778 ق شيى 133بهتيم ع بناتشر

اهاجر السعيد عزت الجزار67779 ق شيى 89بهتيم ع بناتشر

اهاجر ايمن جمال حسن حامد67780 ق شيى 36.5بهتيم ع بناتشر

اهاجر حامد فراج عبدهللا خليل67781 ق شيى 50بهتيم ع بناتشر

ن67782 اهاجر حسن حامد امي  ق شيى 49بهتيم ع بناتشر

اهاجر خالد عوض عمر67783 ق شيى 118.5بهتيم ع بناتشر

اهاجر سيد سعيد سعيد67784 ق شيى 71بهتيم ع بناتشر

اهاجر دمحم دمحم خالد علوان67785 ق شيى 77بهتيم ع بناتشر

اهاجر محمود صالح الدين حسن67786 ق شيى 84بهتيم ع بناتشر

اهاجر مصطفن السيد يوسف67787 ق شيى 106بهتيم ع بناتشر

اهاجر مصطفن بدير رمضان67788 ق شيى 77.5بهتيم ع بناتشر

اهاجر يوسف حسن شحاته67789 ق شيى 94.5بهتيم ع بناتشر

اهاله دمحم محمود عيىس67790 ق شيى 28بهتيم ع بناتشر

اهايدى حازم سيد قبيىص67791 ق شيى 105بهتيم ع بناتشر

اهايدى عصام دمحم المرس حسن67792 ق شيى 123.5بهتيم ع بناتشر

اهايدى وليد سعد دمحم67793 ق شيى 102بهتيم ع بناتشر

اهبه احمد طه عبدالحليم خميس67794 ق شيى 26.5بهتيم ع بناتشر

اهبه شاكر احمد ابراهيم67795 ق شيى 60.5بهتيم ع بناتشر

ى سعيد السيد67796 اهبه صيى ق شيى 74.5بهتيم ع بناتشر



اهبه مصطفن عبدالفتاح احمد67797 ق شيى 67بهتيم ع بناتشر

اهدى احمد السيد عبدالرسول67798 ق شيى 124بهتيم ع بناتشر

اهدى سيد حسن دمحم67799 ق شيى 92بهتيم ع بناتشر

اهدى سيد سالم سيد67800 ق شيى 92.5بهتيم ع بناتشر

اهدى عبدالعزيز دمحم مصطفن67801 ق شيى 82.5بهتيم ع بناتشر

اهدىه صبىح يوسف ابوشيع67802 ق شيى 74بهتيم ع بناتشر

يف يوسف طه67803 اهدير شر ق شيى 103.5بهتيم ع بناتشر

اهدير دمحم ابراهيم برع احمد67804 ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

اهال عادل عبدالمعبود شحاته67805 ق شيى 113بهتيم ع بناتشر

اهمس دمحم عادل عبداللطيف67806 ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

اهنا شحاته عيد نض67807 ق شيى 82بهتيم ع بناتشر

اهنا عاطف عل احمد67808 ق شيى 51بهتيم ع بناتشر

اهنا عبدالرازق عيد سعيد دمحم67809 ق شيى 65بهتيم ع بناتشر

ابسيطه- هنا دمحم احمد دمحم 67810 ق شيى 50بهتيم ع بناتشر

اهنا ياش عطيه هليج67811 ق شيى 127.5بهتيم ع بناتشر

اهند جابر عبدالوجيه عطا هللا67812 ق شيى 119بهتيم ع بناتشر

ن دمحم 67813 ابسيطه- هند عبدهللا حسي  ق شيى 66.5بهتيم ع بناتشر

اهند عرفه كمال عرفه67814 ق شيى 84.5بهتيم ع بناتشر

اهند دمحم احمد عبدالرحمن محمود67815 ق شيى 79بهتيم ع بناتشر

اهويدا احمد عبدالرحيم هريدى احمد67816 ق شيى 98.5بهتيم ع بناتشر

 حكيم جرجس67817
ن
اهيالنه هان ق شيى 53بهتيم ع بناتشر

اوفاء احمد عبدهللا عطيه67818 ق شيى 73.5بهتيم ع بناتشر

اوفاء سعيد عبدالغفار زىكي67819 ق شيى 112بهتيم ع بناتشر

اوفاء محمود سيد ابراهيم67820 ق شيى 51بهتيم ع بناتشر

اوفاء مصطفن خليفة مصطفن67821 ق شيى 71بهتيم ع بناتشر

ن شعبان67822 اوالء احمد امي  ق شيى 121.5بهتيم ع بناتشر

ايارا احمد سعيد كمال67823 ق شيى 118بهتيم ع بناتشر

ايارا هشام دمحم محمود حسن67824 ق شيى 86.5بهتيم ع بناتشر

ن احمد رياض احمد67825 اياسمي  ق شيى 47.5بهتيم ع بناتشر

ن اسامه عبدالعزيز دمحم67826 اياسمي  ق شيى 116.5بهتيم ع بناتشر

ن67827 ن حسام عادل حساني  اياسمي  ق شيى 131.5بهتيم ع بناتشر

ن حماده عبدالمقصود عبدالحليم67828 اياسمي  ق شيى 64بهتيم ع بناتشر

ن عبدالجليل مهدى عبدالجليل ابراهيم67829 اياسمي  ق شيى 132.5بهتيم ع بناتشر

ن عبدالمنعم عبدالمنعم سيد يونس67830 اياسمي  ق شيى 88بهتيم ع بناتشر

ن عيد سمي  اسماعيل67831 اياسمي  ق شيى 107.5بهتيم ع بناتشر

ن دمحم احمد دمحم67832 اياسمي  ق شيى 110بهتيم ع بناتشر

ن دمحم سعد بكرى67833 اياسمي  ق شيى 57بهتيم ع بناتشر

ي السيد شومان67834 ن دمحم عبدالننى اياسمي  ق شيى 50.5بهتيم ع بناتشر

ن مصطفن رمضان فرحات67835 اياسمي  ق شيى 90.5بهتيم ع بناتشر

ن منصور احمد منصور67836 اياسمي  ق شيى 134بهتيم ع بناتشر

ن نارص عادل مرسي67837 اياسمي  ق شيى 101بهتيم ع بناتشر

يد عفيفن67838 ن ن وائل ابوالي  اياسمي  ق شيى 77بهتيم ع بناتشر

 كمال راغب67839
ن
ايوستينا رومان ق شيى 96بهتيم ع بناتشر

ااحالم سيد دمحم بهيج رستم67840 ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

ااشاء احمد علي دمحم غنيم67841 ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

ي67842 ااشاء حمدي السيد سليمان الشوجى ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

ااشاء صبىح عبدالعزيز سليمان67843 ق شيى 99طلعت حرب ع بناتشر

ااشاء عباس دمحم عباس67844 ق شيى 90.5طلعت حرب ع بناتشر

ااشاء عصام دمحم كمال الدين67845 ق شيى 41طلعت حرب ع بناتشر

ااشاء دمحم سالمة دمحم دمحم67846 ق شيى 27طلعت حرب ع بناتشر



ااشاء ياش جودة دمحم دمحم67847 ق شيى 112.5طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء احمد السيد جوده عل67848 ق شيى 123طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء احمد السيد دمحم عيىس67849 ق شيى 118.5طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء جمال ابو طالب مرس67850 ق شيى 85طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء دمحم رجب حسن دمحم67851 ق شيى 65.5طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء دمحم سيد ابو زيد67852 ق شيى 116.5طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء وليد حسن حسب حسن67853 ق شيى 88.5طلعت حرب ع بناتشر

ااسماء ياش دمحم دمحم عنبة67854 ق شيى 71طلعت حرب ع بناتشر

ااسمه دمحم سعد دمحم67855 ق شيى 130طلعت حرب ع بناتشر

 زىكي حسن67856
قت زىكي مصطفن

ااشر ق شيى 109طلعت حرب ع بناتشر

ااالء رضا ابراهيم دمحم ابراهيم67857 ق شيى 99.5طلعت حرب ع بناتشر

ااالء طلعت جيى دمحم بدر67858 ق شيى 113طلعت حرب ع بناتشر

اوي67859 ااالء علي المنشاوي علي الشيى ق شيى 83.5طلعت حرب ع بناتشر

ن سالمة تهاىم67860 ااالء دمحم امي  ق شيى 45طلعت حرب ع بناتشر

ااالء محمود دمحم عبود غريب67861 ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

االشيماء احمد سليمان احمد67862 ق شيى 100.5طلعت حرب ع بناتشر

االشيماء صابر جعفر عبدالعزيز67863 ق شيى 39طلعت حرب ع بناتشر

اامال خالد دمحم حسن الزعبالوى67864 ق شيى 19طلعت حرب ع بناتشر

 كرم دمحم رضوان67865
ن
اامان ق شيى 20.5طلعت حرب ع بناتشر

اامنيه عبدالخالق دمحم علي السيد67866 ق شيى 70.5طلعت حرب ع بناتشر

 دمحم حسن عثمان67867
ن
اامنيه هان ق شيى 42طلعت حرب ع بناتشر

ه اسامة عل عبدالحميد احمد67868 اامي  ق شيى 92طلعت حرب ع بناتشر

ه ايمن شحاته دمحم67869 اامي  ق شيى 131.5طلعت حرب ع بناتشر

ه حمدي صديق جابر67870 اامي  ق شيى 120.5طلعت حرب ع بناتشر

يف عبدالرحمن حافظ مصطفن67871 ه شر اامي  ق شيى 72طلعت حرب ع بناتشر

 الفف 67872
 
ه عبدالخالق عبدالخالق الدسوق اامي  ق شيى 89طلعت حرب ع بناتشر

ه ماهر فتىحي احمد علي67873 اامي  ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

ه دمحم عبدالعزيز دمحم67874 اامي  ق شيى 83طلعت حرب ع بناتشر

ه يىح شعبان عل ابراهيم67875 اامي  ق شيى 60طلعت حرب ع بناتشر

ااميمه دمحم دمحم عطية دمحم67876 ق شيى 109طلعت حرب ع بناتشر

اايات هللا عبدالحميد عوض محموداحمد شاج الدين67877 ق شيى 85.5طلعت حرب ع بناتشر

اايات بدوى سالمه بدوى ع المجيد67878 ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

اايرينن جرجس فرج هللا اسعد سعد67879 ق شيى 65.5طلعت حرب ع بناتشر

يف سدراك حكيم67880 اايرينن شر ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

اايمان ابوالمكارم السيد عبدالغفور ترىك67881 ق شيى 27طلعت حرب ع بناتشر

اايمان جاد علي حد اد يونس67882 ق شيى 42طلعت حرب ع بناتشر

اايمان سعيد دمحم برهام النجار67883 ق شيى 66.5طلعت حرب ع بناتشر

اايمان سيد جمال ابوزيد دمحم67884 ق شيى 83طلعت حرب ع بناتشر

اايمان عصام احمد عبدالعزيز عرام67885 ق شيى 104طلعت حرب ع بناتشر

اايمان عيد سيد طه عل67886 ق شيى 124طلعت حرب ع بناتشر

اايمان دمحم ابراهيم حسن67887 ق شيى 15طلعت حرب ع بناتشر

ف رمضان عبدالعزيز67888 اايه اشر ق شيى 27.5طلعت حرب ع بناتشر

ن محمود67889 ف شاهي  اايه اشر ق شيى 132طلعت حرب ع بناتشر

اايه طه سيد محمود دمحم67890 ق شيى 114.5طلعت حرب ع بناتشر

اايه محمود دمحم عبود غريب67891 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

اايه مروان عبدهللا متوىل سليمان67892 ق شيى 78طلعت حرب ع بناتشر

اايه مصطفن حنفن حسن عبدالمطلب67893 ق شيى 61.5طلعت حرب ع بناتشر

اايه منصور عبدالحميد دمحم67894 ق شيى 120.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله ابراهيم فتىحي دمحم67895 ق شيى 130طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله جالل ابراهيم دمحم دمحم شام67896 ق شيى 110طلعت حرب ع بناتشر



ابسمله حاتم دمحم رضا احمد محمود67897 ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله سعد الشحات ابراهيم نض67898 ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله سيد دمحم محمود67899 ق شيى 36طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله سيد مصطفن ابو سكر67900 ق شيى 122.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله عبدهللا عبدالرؤف عبدالرحمن حمزه67901 ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله عاشور فاروق عبدالفتاح67902 ق شيى 107.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله عبدالتوب جابر عبدالتواب67903 ق شيى 60طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله عبدالمنعم عبدالمرضن دمحم الجريس67904 ق شيى 88.5طلعت حرب ع بناتشر

ي رفاعي67905
 
ابسمله عمرو شوق ق شيى 54طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله عيد صالح احمدرمضان67906 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

ي67907
 
ن شوق ابسمله دمحم ابو العني  ق شيى 115طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم احمد دمحم67908 ق شيى 31.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم صالح حسن دمحم67909 ق شيى 61.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم عبدالحميد دمحمعبدالحميد67910 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم فتىح صديق67911 ق شيى 94.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم دمحم طه عبدهللا67912 ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- بسمله دمحم مصطفن خليل 67913 ق شيى 106طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله دمحم مصطفن دمحم عيد67914 ق شيى 66.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله محمود يىح احمد سعد67915 ق شيى 108طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله مدحت عبدالفضيل خضن احمد67916 ق شيى 91طلعت حرب ع بناتشر

 دمحم محفوظ دمحم67917
ن
ابسمله هان ق شيى 46طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله وفيق شعبان دمحم67918 ق شيى 128طلعت حرب ع بناتشر

ابسمله يوسف عني  دمحميوسف67919 ق شيى 11طلعت حرب ع بناتشر

ابسمه رزق عبدالمىح رزق عباس67920 ق شيى 86.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمه دمحم عبدالمنعم ابراهيم عثمان67921 ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسمه يىحي السيد احمد احمد الخوجه67922 ق شيى 131طلعت حرب ع بناتشر

ف كامل صابر67923 ابسنت اشر ق شيى 31طلعت حرب ع بناتشر

ابسنت باهر رياض عبدالسالم دمحم67924 ق شيى 108.5طلعت حرب ع بناتشر

اتسبيح تامر رضا زىكي67925 ق شيى 102.5طلعت حرب ع بناتشر

اتسبيح عالء يوسف عبدهللا يوسف67926 ق شيى 109طلعت حرب ع بناتشر

اتف  احمد حنفن محمود متوىل67927 ق شيى 110طلعت حرب ع بناتشر

اتف  عصام احمد السيد67928 ق شيى 67.5طلعت حرب ع بناتشر

 علي رضا علي ابراهيم67929
اتف  ق شيى 98.5طلعت حرب ع بناتشر

 علي علي نعمة علي ابراهيم67930
اتف  ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

اتف  عمرو محمود عبدالخالق عبداللطيف67931 ق شيى 62طلعت حرب ع بناتشر

اتف  دمحم محمود عثمان صالح67932 ق شيى 132طلعت حرب ع بناتشر

اثروة عالء محسن سيد داود67933 ق شيى 98طلعت حرب ع بناتشر

ن67934 اجنه احمد سعيد اسماعيل حسي  ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

اجنه عمر فتىح دمحمع الغنن67935 ق شيى 99.5طلعت حرب ع بناتشر

اجنه فرحات غريب فرحات67936 ق شيى 36.5طلعت حرب ع بناتشر

اجنه دمحم عبدالحميد دمحم67937 ق شيى 29طلعت حرب ع بناتشر

اجنه مدحت ابراهيم عبدالخالق ابراهيم67938 ق شيى 132طلعت حرب ع بناتشر

اجنن خالد عل دمحم عبدهللا67939 ق شيى 82.5طلعت حرب ع بناتشر

اجنن سعيد احمد سليمان67940 ق شيى 128.5طلعت حرب ع بناتشر

 جمعة عبدالجواد67941
ن
اجنن هان ق شيى 118.5طلعت حرب ع بناتشر

 عبدالسالم غرنى67942
 عبدالغنن

ن
اجنن هان ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

ن عاطف لويز جورجى بولس67943 مي  اجي  ق شيى 98.5طلعت حرب ع بناتشر

ي احمد السيد67944 احبيبه احمد صيى ق شيى 118طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه احمد عوض عيىس سيد احمد67945 ق شيى 65طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه احمد مختار دمحم يوسف67946 ق شيى 12طلعت حرب ع بناتشر



ف يىح دمحمعبدالحميد67947 احبيبه اشر ق شيى 108طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه ايهاب فوزي عبدالقادر67948 ق شيى 113طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه بدوي زكريا عبدالحليم علي67949 ق شيى 21.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه حازم طه عبدهللا67950 ق شيى 126.5طلعت حرب ع بناتشر

ن سيد منصور اسماعيل67951 احبيبه حسي  ق شيى 82طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه زغلول دمحم رشوان67952 ق شيى 62.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه سيد تاج الدين احمد ابراهيم67953 ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه سيد عبدالمنعم موس67954 ق شيى 81.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه سيد لطفن صالح عوض67955 ق شيى 99.5طلعت حرب ع بناتشر

يف عيد محمود مصطفن67956 احبيبه شر ق شيى 96طلعت حرب ع بناتشر

يف فاروق احمد67957 احبيبه شر ق شيى 74.5طلعت حرب ع بناتشر

ن عواد ابراهيم67958 احبيبه صابر ياسي  ق شيى 31.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه ضياء احمد عبدالعال67959 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه طارق فتىح سيد دمحم67960 ق شيى 129طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه عادل كامل دمحم رضوان67961 ق شيى 62طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه عبدالسميع ساىمي عبدالسميع احمد67962 ق شيى 37.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه عزت عل احمدالسيد67963 ق شيى 96طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه عل فؤاد عل سليمان67964 ق شيى 14.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه دمحم السيد خليل احمد67965 ق شيى 69.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه دمحم سالم دمحم67966 ق شيى 127.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه دمحم عل احمد عثمان67967 ق شيى 78طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه دمحم علي احمد يوسف67968 ق شيى 107طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه محمود عبدالعزيز حسن عبدالعزيز67969 ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه محمود دمحم احمد دمحم67970 ق شيى 129طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه مصطفن سعد سالم67971 ق شيى 84.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه منصور دمحم جادهللا عل67972 ق شيى 28طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه وائل نبوي عبده عبدهللا67973 ق شيى 74.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه ياش احمد دمحم67974 ق شيى 37.5طلعت حرب ع بناتشر

احبيبه يىح صالح دمحم سيد67975 ق شيى 46طلعت حرب ع بناتشر

احكمت عبدالنعيم طه عبدالنعيم67976 ق شيى 76طلعت حرب ع بناتشر

احال فتىحي دمحم فتىحي عبدالمتجلي67977 ق شيى 124.5طلعت حرب ع بناتشر

ن احمد ابراهيم دمحم ابراهيم67978 احني  ق شيى 23طلعت حرب ع بناتشر

ن احمد محمود احمد67979 احني  ق شيى 110.5طلعت حرب ع بناتشر

ن حسن صالح حسن67980 احني  ق شيى 122طلعت حرب ع بناتشر

ن خالد سيد دمحم فرج67981 احني  ق شيى 115.5طلعت حرب ع بناتشر

ن عماد احمد احمد67982 احني  ق شيى 67.5طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم رمضان امام دمحم67983 احني  ق شيى 70طلعت حرب ع بناتشر

ن محمود فوزى توفيق احمد67984 احني  ق شيى 41طلعت حرب ع بناتشر

ي جعفر عل67985
 
احور سيد دوالن ق شيى 38طلعت حرب ع بناتشر

اخلود احمد محمود دمحم ابو طالب67986 ق شيى 58طلعت حرب ع بناتشر

ادعاء احمد عبدالنارص ثابت تامر67987 ق شيى 21طلعت حرب ع بناتشر

ادعاء تامر سيد عبدهللا زىك67988 ق شيى 23.5طلعت حرب ع بناتشر

ادنيا ياش السيدعبدالسميع محمود67989 ق شيى 91.5طلعت حرب ع بناتشر

ادهب دمحم منصور مرسي اسماعيل67990 ق شيى 55.5طلعت حرب ع بناتشر

ادينا دمحم سعيد عبدالمقصود علي67991 ق شيى 41طلعت حرب ع بناتشر

ارانا عمرو عبدالشفيع عبدالستار دمحم67992 ق شيى 84.5طلعت حرب ع بناتشر

اراندا عمرو فكرى دمحم بغدادى67993 ق شيى 118طلعت حرب ع بناتشر

ارانيا عمرو عبدالشفيع عبدالستار دمحم67994 ق شيى 83طلعت حرب ع بناتشر

ارحاب مصطفن دمحم عبدالهادى67995 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه ابوالمكارم سعيدابوالمكارم المالح67996 ق شيى 94طلعت حرب ع بناتشر



ارحمه انور فخرى ماجد دمحم67997 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه جمال دمحم عل وهدان67998 ق شيى 43.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه خالد دمحم جمعه67999 ق شيى 36.5طلعت حرب ع بناتشر

ن عل68000 يف شعبان امي  ارحمه شر ق شيى 66طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه عبدالعزيز سلطان عبدالعزيز سلطان68001 ق شيى 72طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه عمرو ساىم يوسف احمد68002 ق شيى 111طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه عني  جاد ابو الغيط اسماعيل68003 ق شيى 84طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه فريد ابراهيم ابراهيم ابو شوشه68004 ق شيى 126.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه دمحم ابو الحسن شحاته68005 ق شيى 11طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه دمحم السيد سليمان علي68006 ق شيى 71.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه دمحم زكريا دمحم دمحم68007 ق شيى 25.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه محمود رضوان محمود68008 ق شيى 40.5طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه محمود صالح دمحم سيد68009 ق شيى 75طلعت حرب ع بناتشر

ارحمه وائل عبدالعزيز رمضان متوىل68010 ق شيى 118.5طلعت حرب ع بناتشر

ارشا نور دمحم شعبان68011 ق شيى 74طلعت حرب ع بناتشر

ارضا حسن محمود عمار68012 ق شيى 73طلعت حرب ع بناتشر

ارضا دمحم احمد محموددمحم68013 ق شيى 94طلعت حرب ع بناتشر

ارضا محمود عل احمد دمحم68014 ق شيى 28.5طلعت حرب ع بناتشر

ن68015 ارضوى دمحم الشحات دمحم حساني  ق شيى 67.5طلعت حرب ع بناتشر

ارضوى دمحم سبع عبدالحميد عل68016 ق شيى 135طلعت حرب ع بناتشر

ارضوى دمحم عبدالفتاح احمد68017 ق شيى 66طلعت حرب ع بناتشر

68018
ن
 رشاد قرن

ن
ارغده عبدالرحمن قرن ق شيى 2طلعت حرب ع بناتشر

ف جالل سيد حسن68019 ارقيه اشر ق شيى 40طلعت حرب ع بناتشر

ارقيه عادل دمحم غريب68020 ق شيى 117طلعت حرب ع بناتشر

ن جمعة سيد68021 ارقيه يىح شاهي  ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

ارميساء حسن مامون حسن عل68022 ق شيى 42طلعت حرب ع بناتشر

ارنا خالد عبدالكريم عبدالمؤمن68023 ق شيى 93طلعت حرب ع بناتشر

اروان احمد جمال عبدالستار68024 ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

اروان احمد فرج احمد68025 ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

ن68026 اروان احمد دمحم احمد ابوالعني  ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر

اروان دمحم رفعت الشحات السيد68027 ق شيى 120.5طلعت حرب ع بناتشر

اروان محمود دمحم عل68028 ق شيى 77.5طلعت حرب ع بناتشر

اروان مصطفن عبدهللا ريحان68029 ق شيى 66.5طلعت حرب ع بناتشر

اروضه احمد مصطفن دمحم68030 ق شيى 51.5طلعت حرب ع بناتشر

اروضه طارق دمحم السيد68031 ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

اروضه محمود عبدالحميد دمحم عل68032 ق شيى 105.5طلعت حرب ع بناتشر

اروفيده مجدى مصطفن جمعه عل68033 ق شيى 125طلعت حرب ع بناتشر

ارؤى ياش عواد ابراهيم يونس68034 ق شيى 118.5طلعت حرب ع بناتشر

اريم عماد ربيع احمد دمحم68035 ق شيى 50طلعت حرب ع بناتشر

اريهام احمد صبىحي عبدالحفيظ دمحم68036 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

اريهام اسامة ابو دشيشة عبدالوهاب دمحم68037 ق شيى 24طلعت حرب ع بناتشر

اريهام خالد صبىحي احمد ابو السعود68038 ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

اريهام مجدى عيىس مصطفن محمود68039 ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

 ابراهيم ع الخالق ابراهيم68040
ن
ازهراء هان ق شيى 130طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- زهراء ياش احمد دمحم 68041 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

ازينب احمد السيد عيىس68042 ق شيى 82.5طلعت حرب ع بناتشر

ازينب اسماعيل شعبان اسماعيل السيد68043 ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

يس عل احمد68044 ازينب سيد عي  ق شيى 122طلعت حرب ع بناتشر

ازينب عماد دمحم ابراهيم حسونة68045 ق شيى 120طلعت حرب ع بناتشر

ازينب دمحم صديق دمحم صديق68046 ق شيى 65.5طلعت حرب ع بناتشر



ن68047 اساره ايمن رفاعي سيدحسي  ق شيى 101طلعت حرب ع بناتشر

اساره رضا حافظ دمحم السيد68048 ق شيى 94.5طلعت حرب ع بناتشر

اساره سعيد سعد عبدالعال حمودة68049 ق شيى 45طلعت حرب ع بناتشر

اساره صابر دمحم احمد البنهوي68050 ق شيى 68طلعت حرب ع بناتشر

اساره دمحم السيد دمحم عبداللطيف68051 ق شيى 108طلعت حرب ع بناتشر

اساره معوض محمود احمد68052 ق شيى 62.5طلعت حرب ع بناتشر

اساره ياش رجب عبدالعال68053 ق شيى 115.5طلعت حرب ع بناتشر

اساميه سعيد احمد محمود احمد68054 ق شيى 117طلعت حرب ع بناتشر

اساميه دمحم عبدالعليم دمحم بيوىمي68055 ق شيى 53.5طلعت حرب ع بناتشر

ائيل68056 اساندى وحيد مرقس لوقا جيى ق شيى 117طلعت حرب ع بناتشر

اسجده رضا دمحم محمود احمد68057 ق شيى 104طلعت حرب ع بناتشر

ي عبدالمجيدعبدالعاىطي68058 اسحر صابر ناجى ق شيى 112طلعت حرب ع بناتشر

اسعاد مدحت ماهر عبدالغنن68059 ق شيى 40.5طلعت حرب ع بناتشر

اسعيدة محمود محجوب محجوب68060 ق شيى 5طلعت حرب ع بناتشر

68061
 
اسلىم احمد عبدهللا عبدالباق ق شيى 6طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم احمد دمحم عل الغريب68062 ق شيى 94طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم اسامة حسن دمحم68063 ق شيى 42طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم ايمن نوح راتب علي68064 ق شيى 99طلعت حرب ع بناتشر

ن محمود يوسف68065 اسلىم جمال امي  ق شيى 107.5طلعت حرب ع بناتشر

ن عبده68066 اسلىم حسن سعد حسي  ق شيى 24طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم يوسف68067 اسلىم خالد حسي  ق شيى 50.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم خالد طاهر حامد حمدي68068 ق شيى 126.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم سيد دمحم تمام68069 ق شيى 94.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم عبدالهادي عبدالعظيم سليم68070 ق شيى 71.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم عل دمحم احمد دمحم68071 ق شيى 131.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم عماد ابو القاسم يوسف حسن68072 ق شيى 85.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم فارس فتوح يوسف عبيد68073 ق شيى 65.5طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم محمود عبدالحفيظ عبدالرحمن احمد68074 ق شيى 54طلعت حرب ع بناتشر

اسلىم مسلم عبدالوهاب المغازي ابراهيم68075 ق شيى 107طلعت حرب ع بناتشر

 فتىح عبدالسميع68076
ن
اسلىم هان ق شيى 39.5طلعت حرب ع بناتشر

 عبدالشفيع عبدالستار دمحم68077
ن
اسلىم واق ق شيى 43طلعت حرب ع بناتشر

وك دمحم عطيه68078 اسلىم وليد ميى ق شيى 89.5طلعت حرب ع بناتشر

ي68079 اسما احمد ابراهيم ناجى ق شيى 79.5طلعت حرب ع بناتشر

اسما احمد دمحم عل بدوى68080 ق شيى 61طلعت حرب ع بناتشر

ف احمد دمحم خليفه68081 اسما اشر ق شيى 111طلعت حرب ع بناتشر

ف عبدالننى عبداللطيف دمحم68082
اسما اشر ق شيى 88طلعت حرب ع بناتشر

68083
ن
اسما سالم ابراهيم قرن ق شيى 102.5طلعت حرب ع بناتشر

اسما سعودي سيد دمحم68084 ق شيى 106طلعت حرب ع بناتشر

اسما دمحم عبدالفتاح دمحم68085 ق شيى 77طلعت حرب ع بناتشر

اسما محمود دمحم زيدان عبدالوهاب68086 ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

اسما وليد رمضان مصطفن68087 ق شيى 106طلعت حرب ع بناتشر

اسما ياش معتمد فهيم68088 ق شيى 73.5طلعت حرب ع بناتشر

اسماء عمرو عبدالمجيد عطية68089 ق شيى 41طلعت حرب ع بناتشر

اسمر السيد كحول اسماعيل68090 ق شيى 52طلعت حرب ع بناتشر

اسمر ايمن السيد عبدالعزيز68091 ق شيى 71طلعت حرب ع بناتشر

اسمر سعد فرج سعد مختار68092 ق شيى 59طلعت حرب ع بناتشر

ي68093
اسمر دمحم بالل عبدالغنن ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم اسماعيل68094 اسمر دمحم ياسي  ق شيى 76طلعت حرب ع بناتشر

ه احمد عطا هللا احمد68095 اسمي  ق شيى 129.5طلعت حرب ع بناتشر

ه صالح ابوضيف عل احمد68096 اسمي  ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر



ه محمود عيد خفاجى68097 اسمي  ق شيى 109طلعت حرب ع بناتشر

اسناء حمدى كمال عبدالجليل68098 ق شيى 104.5طلعت حرب ع بناتشر

اسنابل نزيه احمد حافظ68099 ق شيى 113طلعت حرب ع بناتشر

اسندس ايمن دمحم امام68100 ق شيى 120.5طلعت حرب ع بناتشر

اسندس سامح شحته دمحم احمد68101 ق شيى 125.5طلعت حرب ع بناتشر

اسندس سيد دمحم الشحات ابراهيم68102 ق شيى 104.5طلعت حرب ع بناتشر

اسهام احمد نجيب دمحم68103 ق شيى 76طلعت حرب ع بناتشر

68104
ن
اسهام مطاوع منشاوى احمد كيالن ق شيى 73.5طلعت حرب ع بناتشر

اسهي  سيد عيد عبدالرحمن سالم68105 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

اسهيله احمد ابراهيم عبدالفتاح68106 ق شيى 122.5طلعت حرب ع بناتشر

اسهيله احمد اسماعيل عبدالعظيم68107 ق شيى 135طلعت حرب ع بناتشر

اشاهنده عمرو حسن عبدالكريم68108 ق شيى 59.5طلعت حرب ع بناتشر

ن اسماعيل68109 وق جمال حسي  اشر ق شيى 94طلعت حرب ع بناتشر

وق صابر عبدالفتاح دمحم ابراهيم68110 اشر ق شيى 111.5طلعت حرب ع بناتشر

اشمس السيد صالح السيد اسماعيل68111 ق شيى 132طلعت حرب ع بناتشر

اشمس نارص عبدالرحمن مصطفن68112 ق شيى 78.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد احمد رمضان احمد68113 ق شيى 68طلعت حرب ع بناتشر

اشهد احمد رمضان احمد سالم68114 ق شيى 15.5طلعت حرب ع بناتشر

ى سالمه 68115 ابسيطه- شهد احمد صيى ق شيى 86.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد احمد دمحم احمد حسن68116 ق شيى 66طلعت حرب ع بناتشر

اشهد ايمن دمحم ابراهيم68117 ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

اشهد ايمن دمحم الهادي متوىلي68118 ق شيى 115.5طلعت حرب ع بناتشر

ن البهادى68119 اشهد جمال عثمان حسي  ق شيى 101طلعت حرب ع بناتشر

اشهد حاتم دمحم ابراهيم عبدالرحيم68120 ق شيى 70طلعت حرب ع بناتشر

اشهد حجاج ربيع شعبان جاد68121 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد حسن دمحم دمحم دمحم68122 ق شيى 24طلعت حرب ع بناتشر

ن شعبان احمدشلقاىم68123 اشهد حسي  ق شيى 60.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد سعد سيد ابراهيم68124 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد سعيد عبدالوهاب عبدالرازق جعفر68125 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

اشهد سيد قاسم بدر دمحم68126 ق شيى 11طلعت حرب ع بناتشر

اشهد شحتة فتوح عبده68127 ق شيى !VALUE#طلعت حرب ع بناتشر

ي68128 اشهد شعبان فتىحي حسن حلنى ق شيى 118.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد صابر زايط عبدالحميد احمد68129 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

ى فرغل حسن دمحم68130 اشهد عشر ق شيى 102.5طلعت حرب ع بناتشر

ن محمود68131 اشهد عماد دمحم امي  ق شيى 46.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد كرم سيد طه عل68132 ق شيى 105.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم ابراهيم عل عل68133 ق شيى 83.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم رشدى دمحم68134 ق شيى 82.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم سعد عبدالعظيم طلبة68135 ق شيى 41.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم سعيد ابراهيم عل68136 ق شيى 60.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم سالمه دمحم68137 ق شيى 89.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم عادل عبدهللا دمحم68138 ق شيى 90.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم عبدالسالم دمحم68139 ق شيى 12.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم كمال سالم السيد68140 ق شيى 23طلعت حرب ع بناتشر

اشهد دمحم مني  دمحم ابرهيم68141 ق شيى 39طلعت حرب ع بناتشر

اشهد محمود حنفن محمود احمد68142 ق شيى 31.5طلعت حرب ع بناتشر

اشهد مصطفن دمحم مصطفن دمحم68143 ق شيى 74طلعت حرب ع بناتشر

اشهنده شعبان جابر عبدالغنن68144 ق شيى 75طلعت حرب ع بناتشر

ين احمد اسماعيل دمحم68145 اشي  ق شيى 130طلعت حرب ع بناتشر

وك سيد بدوى68146 ف ميى ين اشر اشي  ق شيى 13طلعت حرب ع بناتشر



ن عيد دمحم68147 اشيماء حسي  ق شيى 123طلعت حرب ع بناتشر

اشيماء دمحم مرزوق دمحم68148 ق شيى 100طلعت حرب ع بناتشر

ي دمحم كامل68149
ن
اشيماء هان ق شيى 124.5طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم جاد الرب احمد68150 اصفيه حسي  ق شيى 127طلعت حرب ع بناتشر

اصفيه دمحم فوزي عبدالفتاح الحالج68151 ق شيى 105طلعت حرب ع بناتشر

اضىح احمد السيد يىحي السيد خضن68152 ق شيى 130.5طلعت حرب ع بناتشر

اضىح عيد دمحم مختاردمحم الشيخ68153 ق شيى 101.5طلعت حرب ع بناتشر

اعبي  عل السيد دمحم دمحم ابو طالب68154 ق شيى 22.5طلعت حرب ع بناتشر

اعبي  دمحم ابراهيم دمحم ندا68155 ق شيى 23.5طلعت حرب ع بناتشر

اعزه احمد رزق عبدهللا سيف الدين68156 ق شيى 74طلعت حرب ع بناتشر

اعزه احمد متوىل سلطان عل68157 ق شيى 112.5طلعت حرب ع بناتشر

اعال عمر عبدالعزيز احمد عشماوى68158 ق شيى 71طلعت حرب ع بناتشر

اعلياء دمحم عل امام عل68159 ق شيى 126.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه ايهاب ابراهيم مهدي ابراهيم68160 ق شيى 121.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه حمدى دمحم مسعد68161 ق شيى 40طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه رجب ع المنعم محمود راشد68162 ق شيى 37طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه سيد صبىح طه منصور68163 ق شيى 57.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه سيد عبدهللا دمحم عمر68164 ق شيى 65طلعت حرب ع بناتشر

يف عادل مرس حسن68165 افاطمه شر ق شيى 65طلعت حرب ع بناتشر

ن عبدالغفار يوسف68166 افاطمه عاطف حسي  ق شيى 35.5طلعت حرب ع بناتشر

ن68167 افاطمه عبدالحميد رمضان عبدالحميد حسي  ق شيى 87طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه عبدالحميد سيد عبدالحميد عبدالوهاب68168 ق شيى 54.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه عز عبدالرحمن دمحم68169 ق شيى 10.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه علي اجمد امي 68170 ق شيى 67.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه قاسم عبدالمطاب دمحمعبدالدايم68171 ق شيى 28.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه كمال علي عليىمي68172 ق شيى 15طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه متوىلي دمحم الهادي68173 ق شيى 33.5طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه دمحم انور دمحم ابراهيم68174 ق شيى 50طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه مصطفن عبدالفتاح احمد شحاته68175 ق شيى 15طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه ياش عبدالمنعم توفيق دمحم68176 ق شيى 48طلعت حرب ع بناتشر

افاطمه يوسف ع الحميد يوسف68177 ق شيى 66.5طلعت حرب ع بناتشر

افايزه سعيد اسماعيل ابراهيم فرج68178 ق شيى 82طلعت حرب ع بناتشر

افرح عبدالحميد سيد علي68179 ق شيى 95طلعت حرب ع بناتشر

افرح عبدالمنعم ابراهيم دمحم68180 ق شيى 46.5طلعت حرب ع بناتشر

يد68181 ن افرح دمحم ابراهيم ابوالي  ق شيى 36.5طلعت حرب ع بناتشر

ي الطنطاوي سيد احمد68182 افرح دمحم محن  ق شيى 131طلعت حرب ع بناتشر

افرح وليد احمد احمد سليمان68183 ق شيى 113.5طلعت حرب ع بناتشر

افرحه حمدى حسن عل حسن68184 ق شيى 68طلعت حرب ع بناتشر

اقمر وحيد سعيد دمحم عل68185 ق شيى 51طلعت حرب ع بناتشر

ى دمحم مصطفن دمحم درويش68186 ن اكين ق شيى 95.5طلعت حرب ع بناتشر

ن68187 اكنوز دمحم السيد ياسي  ق شيى 111طلعت حرب ع بناتشر

اكوثر دمحم عبدالحميد دمحم درويش68188 ق شيى 105.5طلعت حرب ع بناتشر

يال68189  سعد كامل غيى
ن
امارى رومان ق شيى 69.5طلعت حرب ع بناتشر

ي68190
ي نصيف قلته من  امارينا صيى ق شيى 85.5طلعت حرب ع بناتشر

امروه ايمن عبدالعزيز يوسف قاسم68191 ق شيى 68.5طلعت حرب ع بناتشر

امريان صابر رمزي سليمان معوض68192 ق شيى 113طلعت حرب ع بناتشر

امريم احمد فرحان حسن68193 ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

امريم احمد دمحم حافظ احمد68194 ق شيى 83طلعت حرب ع بناتشر

امريم اسماعيل سليمان اسماعيل سيد68195 ق شيى 61.5طلعت حرب ع بناتشر

ف عبدالحميد محمود دمحم68196 امريم اشر ق شيى 53.5طلعت حرب ع بناتشر



ن عل حافظ مصطفن68197 امريم امي  ق شيى 86.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم بهاء عمر عبدالباري احمد68198 ق شيى 16.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم جاد فرج اسماعيل دمحم68199 ق شيى 47طلعت حرب ع بناتشر

امريم جورج اسحق سعيد فرج68200 ق شيى 108طلعت حرب ع بناتشر

ي68201 امريم شعبان احمد عبدالننى ق شيى 88.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم عادل امام اسماعيل دمحم68202 ق شيى 129طلعت حرب ع بناتشر

 عبدالسالم غرنى68203
امريم عبدالسالم عبدالغنن ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

امريم عبدالظاهر عل دمحم68204 ق شيى 44طلعت حرب ع بناتشر

امريم عزت ابراهيم جاد السيد68205 ق شيى 72طلعت حرب ع بناتشر

امريم عصام عبدالغنن درويش68206 ق شيى 64طلعت حرب ع بناتشر

امريم عماد عبدالرحمن عبدالفتاح السيىس68207 ق شيى 106طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم ع هللا68208 امريم دمحم امي  ق شيى 96طلعت حرب ع بناتشر

ن68209 ن عل حسي  امريم دمحم حسي  ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم زىك عل سيد68210 ق شيى 79طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم سعيد دمحم سعد68211 ق شيى 86طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم صنعو دمحم مفتاح68212 ق شيى 110طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم علي دمحم68213 ق شيى 92طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم كمال موس سعفان68214 ق شيى 111.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم محمود جاد68215 ق شيى 79طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم محمود طه احمد68216 ق شيى 30.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحم مسعود طه مصطفن68217 ق شيى 113طلعت حرب ع بناتشر

امريم دمحمى عبدالننى عبدالرحيم دمحم68218 ق شيى 129طلعت حرب ع بناتشر

امريم محمود عبدربه احمد68219 ق شيى 96طلعت حرب ع بناتشر

امريم محمود عطية محمود ابراهيم68220 ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

امريم محمود دمحم عل عبدالحميد68221 ق شيى 110.5طلعت حرب ع بناتشر

امريم نارص سيد عبدالحميد عبدالوهاب68222 ق شيى 3.5طلعت حرب ع بناتشر

 دمحم يوسف68223
ن
امريم هان ق شيى 20طلعت حرب ع بناتشر

امريم وائل عبدالعزيز رمضان متوىل68224 ق شيى 90طلعت حرب ع بناتشر

املك احمد الصاوى دمحم68225 ق شيى 38طلعت حرب ع بناتشر

 جعفر علي68226
 
املك احمد دوالن ق شيى 122.5طلعت حرب ع بناتشر

املك احمد فتىح دمحم عبدالرحمن68227 ق شيى 93طلعت حرب ع بناتشر

املك السيد سمي  السيد مرس68228 ق شيى 82.5طلعت حرب ع بناتشر

املك السيد عبدالحفيظ عبدالحميد68229 ق شيى 64.5طلعت حرب ع بناتشر

املك بيوىم عرفه دمحم الصغي 68230 ق شيى 91.5طلعت حرب ع بناتشر

وك كامل دمحم68231 املك خلف ميى ق شيى 29طلعت حرب ع بناتشر

املك رضا دمحم عبدالقادر سالم68232 ق شيى 89طلعت حرب ع بناتشر

املك سامح فتىحي اسماعيل68233 ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

املك سيد عبده عباس68234 ق شيى 65طلعت حرب ع بناتشر

املك سيد دمحم دمحم68235 ق شيى 73طلعت حرب ع بناتشر

املك صالح اسماعيل احمد سليمان68236 ق شيى 61.5طلعت حرب ع بناتشر

املك طارق ربيع سليمان68237 ق شيى 104.5طلعت حرب ع بناتشر

ي68238
املك عادل مصطفن احمد حبىسر ق شيى 80.5طلعت حرب ع بناتشر

املك عبدالسالم دمحم عبدالسالم عبدالىحي68239 ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر

املك عمرو نبوي ابراهيم68240 ق شيى 54طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم احمد سيد مبارك68241 ق شيى 112.5طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم احمد دمحم شديد68242 ق شيى 112طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- ملك دمحم احمد دمحم علي 68243 ق شيى 101.5طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم السيد صابر68244 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم الشحات عبدالمؤمن دمحم68245 ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

ن احمد عبدهللا68246 املك دمحم حسي  ق شيى 51طلعت حرب ع بناتشر



املك دمحم شعبان عبدالعاىط رمضان68247 ق شيى 102طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم عرفة احمد دمحم68248 ق شيى 92.5طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم علي عبدالعزيز68249 ق شيى 101.5طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم علي مغاوري دمحم68250 ق شيى 107طلعت حرب ع بناتشر

املك دمحم كمال عبده ابراهيم68251 ق شيى 97.5طلعت حرب ع بناتشر

املك محمود ابو حسن شحاته عبدالحافظ68252 ق شيى 73.5طلعت حرب ع بناتشر

املك محمود علي عبدالتواب68253 ق شيى 53.5طلعت حرب ع بناتشر

املك مسعود رشاد عل68254 ق شيى 106.5طلعت حرب ع بناتشر

املك مصطفن رشاد السيد محرز68255 ق شيى 60.5طلعت حرب ع بناتشر

ي جمال دمحم السيد68256
ن
املك هان ق شيى 49طلعت حرب ع بناتشر

املك يىح رمضان مصطفن68257 ق شيى 22طلعت حرب ع بناتشر

امنار خالد احمد عبدالرحيم68258 ق شيى 47طلعت حرب ع بناتشر

امنار رشاد عبداللطيف احمد ادم68259 ق شيى 79.5طلعت حرب ع بناتشر

 عبدالسالم حسن68260
 
امنار دمحم دسوق ق شيى 77.5طلعت حرب ع بناتشر

امنال رمضان عيد عطوه الشحات68261 ق شيى 61طلعت حرب ع بناتشر

امنة اللة فتىح سيد فتىح دمحم68262 ق شيى 62طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا ابوزيد عبدالهادي ابوزيد68263 ق شيى 61.5طلعت حرب ع بناتشر

ن موس68264 ن شفيق حسي  امنة هللا حسي  ق شيى 25طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا حماده ربيع احمد68265 ق شيى 16.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- منه هللا رجب عبد العال دمحم حسن 68266 ق شيى 89طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم68267 ق شيى 59طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا عل عبدالقوى عل ابراهيم68268 ق شيى 114طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا دمحماحمد عبدالننى احمد68269 ق شيى 60.5طلعت حرب ع بناتشر

امنة هللا محمود دمحم فهىمي مىكي68270 ق شيى 69.5طلعت حرب ع بناتشر

امنة عبدالحميد ابو القاسم عبدالحميد68271 ق شيى 43.5طلعت حرب ع بناتشر

امنة محمود عبدالرسول عبدالفتاح68272 ق شيى 82طلعت حرب ع بناتشر

ي خليل 68273
ابسيطه- منه احمد حسن عبدالغنن ق شيى 94طلعت حرب ع بناتشر

امنه جمال كمال عبده ابراهيم68274 ق شيى 15.5طلعت حرب ع بناتشر

امنه طارق محمود دمحم احمد68275 ق شيى 128طلعت حرب ع بناتشر

امنه طلعت جيى محمودطه68276 ق شيى 125.5طلعت حرب ع بناتشر

امنه عبدهللا ابراهيم عبدهللا68277 ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

امنه عبده دمحم ابراهيم68278 ق شيى 86.5طلعت حرب ع بناتشر

امنه عصام حنفن عبدالحميد احمد68279 ق شيى 12.5طلعت حرب ع بناتشر

امنه عماد عبداليى محمود دمحم68280 ق شيى 18طلعت حرب ع بناتشر

امنه دمحم محمود عبدالمقصود68281 ق شيى 90طلعت حرب ع بناتشر

امنه دمحم مصطفن حفنن دمحم68282 ق شيى 101طلعت حرب ع بناتشر

امنه محمود دمحم احمد دمحم68283 ق شيى 105طلعت حرب ع بناتشر

امنه محمود دمحم حسن68284 ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر

امنه ممدوح ابراهيم درويش ابراهيم68285 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

ه دمحم شعبان عبدالعزيز يوسف68286 امني  ق شيى 78طلعت حرب ع بناتشر

ي68287
 
اىم ساىمي محمود سليم عبدالباق ق شيى 60طلعت حرب ع بناتشر

اىم عماد مختار دمحم68288 ق شيى 55.5طلعت حرب ع بناتشر

اىم عمر دمحم عبدالرحمن عمر68289 ق شيى 125طلعت حرب ع بناتشر

اىم مسعد حلىم السيد عل68290 ق شيى 104.5طلعت حرب ع بناتشر

اميادة ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حسن68291 ق شيى 114.5طلعت حرب ع بناتشر

اميادة دمحم عيد رزق68292 ق شيى 64.5طلعت حرب ع بناتشر

يان عيد جابر ميخائيل فانوس68293 امي  ق شيى 70.5طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- ميشه احمد انور فؤاد 68294 ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر

اناديه صالح الدين السيد جمعه رمضان68295 ق شيى 127.5طلعت حرب ع بناتشر

اناديه دمحم عبدالفتاح احمد68296 ق شيى 8.5طلعت حرب ع بناتشر



 سيداحمد68297
ن
ف قرن انجاه اشر ق شيى 62.5طلعت حرب ع بناتشر

انجوى كامل فتىح محمود عبدالعال68298 ق شيى 30طلعت حرب ع بناتشر

اندى السيد عبدالفتاح السيد مرزوق68299 ق شيى 99طلعت حرب ع بناتشر

ابسيطه- ندى ايمن الصاوى دمحم الصاوى 68300 ق شيى 68.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى تامر رمضان عبدالظاهر سليمان68301 ق شيى 110طلعت حرب ع بناتشر

اندى تامر عادل عبدالفتاح عطا68302 ق شيى 41.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى جوده يوسف بيوىم حجاج68303 ق شيى 109طلعت حرب ع بناتشر

اندى حمادة سيد دمحم سيد68304 ق شيى 43.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى سعد ابراهيم صادق السيد68305 ق شيى 103طلعت حرب ع بناتشر

اندى سعيد احمد عثمان دمحم68306 ق شيى 69طلعت حرب ع بناتشر

اندى سعيد عبدالجواد محمود القط68307 ق شيى 68طلعت حرب ع بناتشر

اندى سعيد علي دمحم عوض68308 ق شيى 56.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى سمي  دمحم دمحم بندارى68309 ق شيى 56.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى سيد قطب احمد68310 ق شيى 48.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى عبدالنعيم عل دمحم اسماعيل68311 ق شيى 99طلعت حرب ع بناتشر

ن حسن68312 اندى دمحم ابراهيم ابو العني  ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى دمحم ابو الغيط عبدالهادى68313 ق شيى 40طلعت حرب ع بناتشر

اندى محمود احمد حسب هللا سليم68314 ق شيى 81.5طلعت حرب ع بناتشر

اندى يىح دمحم السعيد عبدهللا امام68315 ق شيى 9.5طلعت حرب ع بناتشر

ف دمحم عبدالرحمن عمر68316 ن اشر انرمي  ق شيى 73.5طلعت حرب ع بناتشر

ن صبىحي فؤاد نسيم بشاي68317 انرمي  ق شيى 120.5طلعت حرب ع بناتشر

ن نزية عل شعبان68318 انرمي  ق شيى 73.5طلعت حرب ع بناتشر

انسمه سيد عبدالعزيز سيد68319 ق شيى 110طلعت حرب ع بناتشر

انسمه دمحم عوض دمحم68320 ق شيى 97.5طلعت حرب ع بناتشر

انه جمال عبدالرجال ابراهيم عبدالسيد68321 ق شيى 33طلعت حرب ع بناتشر

انور اسامه رافت سيد68322 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

انور الرحمن دمحم سعيد دمحم68323 ق شيى 122.5طلعت حرب ع بناتشر

انور الهدى احمد السيد خليل السيد68324 ق شيى 115.5طلعت حرب ع بناتشر

انور الهدى احمد محمود رمضان ابو العال68325 ق شيى 68طلعت حرب ع بناتشر

انور الهدى دمحم جمعه امام68326 ق شيى 31طلعت حرب ع بناتشر

انور الهدى دمحم طه دمحم68327 ق شيى 97.5طلعت حرب ع بناتشر

انور جاد فرج اسماعيل دمحم68328 ق شيى 100.5طلعت حرب ع بناتشر

انور رضا دمحم ابراهيم سالم68329 ق شيى 126طلعت حرب ع بناتشر

ي فتىحي عبدالواحد سالمة68330 انور صيى ق شيى 130.5طلعت حرب ع بناتشر

انور دمحم عبدالجواد دمحم شحاته68331 ق شيى 126طلعت حرب ع بناتشر

انورا دمحم عز الدمرداش68332 ق شيى 121.5طلعت حرب ع بناتشر

انورا وحيد سعيد دمحم عل68333 ق شيى 44طلعت حرب ع بناتشر

انوران دمحم ابراهيم موس ابراهيم68334 ق شيى 121.5طلعت حرب ع بناتشر

ن جمعه68335 انورهان ابراهيم عبدالحميد امي  ق شيى 100.5طلعت حرب ع بناتشر

انورهان البدري احمد محمود68336 ق شيى 46.5طلعت حرب ع بناتشر

انورهان السعيد ابراهيم عل حسن68337 ق شيى 89طلعت حرب ع بناتشر

انورهان رمضان جمال مرسي68338 ق شيى 66طلعت حرب ع بناتشر

انورهان سعودى شحاته سعودى68339 ق شيى 86طلعت حرب ع بناتشر

انورهان عبداللطيف عل هريدى68340 ق شيى 81طلعت حرب ع بناتشر

انورهان دمحم فوزي توفيق68341 ق شيى 88طلعت حرب ع بناتشر

انورهان نبيل عبدالعزيز سليمان سليمان68342 ق شيى 70طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر البدري احمد محمود68343 ق شيى 123.5طلعت حرب ع بناتشر

 مختار دمحم يوسف68344
ن
اهاجر القذاق ق شيى 47.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر بدوى حافظ عبدالحميد ابراهيم68345 ق شيى 106.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر رفاع دمحم حسن68346 ق شيى 125طلعت حرب ع بناتشر



اهاجر سيد صالح حسن الزيات68347 ق شيى 103طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر سيد عبدالستار سيد68348 ق شيى 128طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر صبىحي دمحم دمحم عطيه68349 ق شيى 126.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر عز الدين دمحم احمد68350 ق شيى 98طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر عل احمد عل حسن68351 ق شيى 34.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر عمرو نبيل سيد68352 ق شيى 115طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر لطفن ابو المجد احمد68353 ق شيى 97.5طلعت حرب ع بناتشر

ن68354 اهاجر محسن عبده دمحم امي  ق شيى 48.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر محسن فؤاد محمود مصطفن68355 ق شيى 30.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر دمحم عبدالحميد مصطفن دياب68356 ق شيى 71طلعت حرب ع بناتشر

اهاجر دمحم مني  دمحم الشاذىل68357 ق شيى 117.5طلعت حرب ع بناتشر

اهاله جالل عبدالخالق سالم حموده68358 ق شيى 119طلعت حرب ع بناتشر

ى عبدهللا احمد68359 اهايدى صيى ق شيى 58طلعت حرب ع بناتشر

اهايدى عمار جمال مرسي68360 ق شيى 76.5طلعت حرب ع بناتشر

اهايدى دمحم عبدالحميد دمحم68361 ق شيى 105طلعت حرب ع بناتشر

اهبه ابراهيم دمحم عباس68362 ق شيى 69.5طلعت حرب ع بناتشر

اهبه هللا دمحم عبدالفضيل دمحم ضيف68363 ق شيى 91طلعت حرب ع بناتشر

اهبه عاطف عبدالحميد عل68364 ق شيى 93طلعت حرب ع بناتشر

اهبه نادى مصطفن احمد عليوة68365 ق شيى 74.5طلعت حرب ع بناتشر

اهبه هشام احمد عبدالعزيز احمد68366 ق شيى 17.5طلعت حرب ع بناتشر

اهدى احمد دمحم بدوى68367 ق شيى 7.5طلعت حرب ع بناتشر

اهدى احمد دمحم عبدالخالق يوسف68368 ق شيى 11طلعت حرب ع بناتشر

اهدى سمي  عبدالعزيز ابو حماد68369 ق شيى 57طلعت حرب ع بناتشر

اهدى سيد احمد علي سيد احمد عصفور68370 ق شيى 116طلعت حرب ع بناتشر

ن اسماعيل فرج68371 اهدى محروس حسي  ق شيى 97.5طلعت حرب ع بناتشر

اهدية سعد سعيد ربيع68372 ق شيى 88.5طلعت حرب ع بناتشر

اهدير ابراهيم دمحم عبدالوهاب دمحم68373 ق شيى 103طلعت حرب ع بناتشر

اهدير احمد عبدالسالم محمود ابراهيم68374 ق شيى 119.5طلعت حرب ع بناتشر

اهدير ايهاب عبدالباسط المغاورى68375 ق شيى 70طلعت حرب ع بناتشر

اهنا احمد رجب عبدالعال68376 ق شيى 90.5طلعت حرب ع بناتشر

اهنا دمحم سعيد دمحم دمحم68377 ق شيى 21.5طلعت حرب ع بناتشر

68378
ن
اهنا يحن  صالح الدين الصوق ق شيى 105.5طلعت حرب ع بناتشر

اهند سيد سعيد سيد عبدالحميد68379 ق شيى 13طلعت حرب ع بناتشر

اهند ممدوح سعيد دمحم دمحم68380 ق شيى 24طلعت حرب ع بناتشر

اوعد دمحم محمود عمر احمد68381 ق شيى 40.5طلعت حرب ع بناتشر

اوفاء جميل سعيد احمددمحم68382 ق شيى 103طلعت حرب ع بناتشر

اوفاء عبدالوهاب كمال موس ابو العزم68383 ق شيى 63.5طلعت حرب ع بناتشر

ن68384 اوفاء ياش دمحم دمحم حسني  ق شيى 66طلعت حرب ع بناتشر

ن السيد دمحم نافع68385 ايارا حسي  ق شيى 130طلعت حرب ع بناتشر

ايارا عيد دمحم عماره عيد68386 ق شيى 59.5طلعت حرب ع بناتشر

ايارا محمود السيد دمحم الرفاعي68387 ق شيى 42طلعت حرب ع بناتشر

ن عبدالحميد متوىل عبدالحميد حبيب68388 اياسمي  ق شيى 121طلعت حرب ع بناتشر

ن عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد68389 اياسمي  ق شيى 97طلعت حرب ع بناتشر

ن دمحم دمحم محمود68390 اياسمي  ق شيى 104طلعت حرب ع بناتشر

اابتسام دمحم عبدالمنعم دمحم68391 ق شيى 72يوليو ع بنات23شر

اابتسام ياش دمحم ابوالفتوح حسن68392 ق شيى 92.5يوليو ع بنات23شر

ى دمحم الجوهرى68393 ااحالم احمد صيى ق شيى 77.5يوليو ع بنات23شر

ااحالم عبدهللا عل ابراهيم68394 ق شيى 67.5يوليو ع بنات23شر

ااروى محمود سيد ابراهيم68395 ق شيى 46يوليو ع بنات23شر

ااروى وليد عثمان عل دمحم68396 ق شيى 137.5يوليو ع بنات23شر



ااريج احمد محمود دمحم بدوى68397 ق شيى 96يوليو ع بنات23شر

ااسي  ماجد ناصف وهبه سالمه68398 ق شيى 124.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء ابراهيم ابراهيم عبدالال الفرماوى68399 ق شيى 73.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء احمد سعيد عل دمحم68400 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء احمد عبدالفتاح احمد68401 ق شيى 91.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء احمد محمود سليمان68402 ق شيى 121يوليو ع بنات23شر

ااشاء السيد حسنن حسن سويلم68403 ق شيى 108.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء جمال كامل عثمان68404 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء عبدالصبور هاشم عبدالصبور دمحم68405 ق شيى 120.5يوليو ع بنات23شر

ااشاء عبدالكريم عبدالستار عبدالقادر68406 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

ااشاء دمحم عبده عبدالعزيز عل68407 ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

ااشاء دمحم علي دمحم علي68408 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

ن عل حسن68409 ااسماء سعيد حساني  ق شيى 44يوليو ع بنات23شر

ااسماء سعيد سعد دمحم سعد68410 ق شيى 33يوليو ع بنات23شر

ااسماء سعيد عبدالفتاح حسن68411 ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

ااسماء مصطفن فتىح دمحم68412 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

ااسماء نبيل عبده بركات68413 ق شيى 77يوليو ع بنات23شر

ااالء ابراهيم شحات اسماعيل ابو السعود68414 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

ف مياز دمحم68415 ااالء اشر ق شيى 87يوليو ع بنات23شر

ااالء رافت اسماعيل حسن حبىسر68416 ق شيى 27يوليو ع بنات23شر

ااالء رزق زكريا غريب68417 ق شيى 73يوليو ع بنات23شر

 مدبوىل دمحم68418
 
ااالء شوق ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

ااالء عبدالحميد احمد سيد احمد االعض68419 ق شيى 105يوليو ع بنات23شر

ااالء عمرو صادق عل68420 ق شيى 110يوليو ع بنات23شر

ااالء دمحم عبدالغنن عبدالمعط عبدالغنن68421 ق شيى 114يوليو ع بنات23شر

ااالء دمحم محمود دمحم68422 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

االفت ثائر احمد حمزة دمحم البهنىس68423 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

اامال دمحم احمد دمحم68424 ق شيى 67يوليو ع بنات23شر

ن68425 اامال دمحم عيد السيد ابوالعني  ق شيى 123يوليو ع بنات23شر

ف سعد دمحم احمد68426 اامنيه اشر ق شيى 94يوليو ع بنات23شر

اامنيه عالء فاروق مروان68427 ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

اامنيه فرج احمد صابر محمود68428 ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

اامنيه دمحم عبدهللا سيد دمحم68429 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

ه احمد يحن  فاروق حسنن68430 اامي  ق شيى 101يوليو ع بنات23شر

ه مجدى سعيد جورجى68431 اامي  ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

اامينه باهي سيد دمحم احمد68432 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

ف نزيه عطية منصور68433 ي اشر اانىحى ق شيى 70.5يوليو ع بنات23شر

اايات سيد محمود ابراهيم مكاوى68434 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

اايرينن صفوت صبىح لبيب68435 ق شيى 81يوليو ع بنات23شر

اايمان احمد صابر عباس68436 ق شيى 36.5يوليو ع بنات23شر

اايمان سيد شعبان دمحم68437 ق شيى 56يوليو ع بنات23شر

اايمان شعبان دياب مولد عابد68438 ق شيى 57يوليو ع بنات23شر

اايمان قنديل قريش ابراهيم68439 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

اايمان مجدى عثمان رفاع عثمان68440 ق شيى 39.5يوليو ع بنات23شر

اايمان دمحم صالح الدين دمحم احمد68441 ق شيى 54يوليو ع بنات23شر

اايه ابراهيم دمحم حسن مصطفن68442 ق شيى 26يوليو ع بنات23شر

اايه اسامه السيد احمد عبدالحميد68443 ق شيى 59.5يوليو ع بنات23شر

ن عبدالكريم احمد68444 اايه حسي  ق شيى 37يوليو ع بنات23شر

اايه عادل فيصل غثمان عل68445 ق شيى 81.5يوليو ع بنات23شر

 دمحم68446
 
اايه قطب الرجال رمضان الدسوق ق شيى 79.5يوليو ع بنات23شر



ي68447
اايه دمحم احمد بكر بوسر ق شيى 66يوليو ع بنات23شر

اايه دمحم احمد سالم حامد68448 ق شيى 101.5يوليو ع بنات23شر

اايه دمحم علي دمحم علي68449 ق شيى 107يوليو ع بنات23شر

ن محموددمحم68450 اايه محمود حساني  ق شيى 73.5يوليو ع بنات23شر

اايه محمود سيد حسن68451 ق شيى 73.5يوليو ع بنات23شر

ابارثينا عاطف عريان فرج سمعان68452 ق شيى 115يوليو ع بنات23شر

ابتول مينا رمزى عبدهللا جرجس68453 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر

اسمع- بدور سعيد اسماعيل سعد 68454 ق شيى 97يوليو ع بنات23شر

ابدور طلعت زغلول ابراهيم68455 ق شيى 62.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله ابراهيم ابو ضيف احمد68456 ق شيى 105.5يوليو ع بنات23شر

68457
 
ابسمله احمد حامد الدسوق ق شيى 87.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله احمد سيد احمد عزب68458 ق شيى 116يوليو ع بنات23شر

ابسمله ايهاب ابو النور دمحم عمر68459 ق شيى 88.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله سيد يشي عبدالحميد68460 ق شيى 76يوليو ع بنات23شر

ابسمله عبدالمقصود حسن عبدالمعبود حسن68461 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله عصام احمد مصطفن68462 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله عيد سعد دمحم ابراهيم68463 ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله دمحم جاد ابراهيم جاد68464 ق شيى 98.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله دمحم عبدالباسط عبدالنارص حسن68465 ق شيى 124.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله دمحم عني  عبدالوهاب68466 ق شيى 106.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله مختار عبدالحفيظ دمحم68467 ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

ابسمله مصطفن عبدالرحمن احمد68468 ق شيى 68.5يوليو ع بنات23شر

 واهدان68469
 
ابسمله وائل دمحم شوق ق شيى 65.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله وليد السيد دمحم حسن68470 ق شيى 75.5يوليو ع بنات23شر

ابسمله ياش دمحم تاج الدين مصطفن متوىل68471 ق شيى 108.5يوليو ع بنات23شر

ابسمه سيد علي احمد مراد68472 ق شيى 90يوليو ع بنات23شر

ابسمه مجدى ابراهيم ابوالسعوددمحم68473 ق شيى 130.5يوليو ع بنات23شر

ابسنت ابرهيم صابر سعيد68474 ق شيى 90.5يوليو ع بنات23شر

ابسنت اسماعيل احمد عبدالسالم68475 ق شيى 53.5يوليو ع بنات23شر

ابسنت صالح احمد عبدالعال عبدالحميد68476 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

ابسنت عبداللطيف جمعه احمد عبداللطيف68477 ق شيى 106.5يوليو ع بنات23شر

ابسنت دمحم محمود الصغي  عبدالمنعم محروس68478 ق شيى 86يوليو ع بنات23شر

ابسنت منصور بيوىم منصور مرس68479 ق شيى 86.5يوليو ع بنات23شر

ابوس طة توفيق عبدالعزيز شهاب68480 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

اتسنيم كارم ابراهيم احمد68481 ق شيى 125.5يوليو ع بنات23شر

اتف  توفيق عبدالفتاح احمد اللبودى68482 ق شيى 116.5يوليو ع بنات23شر

اتف  دمحم عيد عبدالهادى مرس68483 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

اجاسيكا عيد افرايم فرج بحر68484 ق شيى 128.5يوليو ع بنات23شر

اجانا كمال رمضان سيد68485 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

اجانو نبيل عادل مني 68486 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

اجنه ابراهيم حسن ابراهيم68487 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

اجنه السيد دمحم يوسف حجازى68488 ق شيى 93.5يوليو ع بنات23شر

اجنه حسن دمحم عبدالجواد68489 ق شيى 51يوليو ع بنات23شر

اجنه حنفن سيد دمحم درويش68490 ق شيى 123يوليو ع بنات23شر

اجنه عالء ابوالفتوح عبدهللا عبدالرحيم68491 ق شيى 108.5يوليو ع بنات23شر

اجنه دمحم حسن سيد68492 ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

اجنه دمحم صابر دمحم68493 ق شيى 81يوليو ع بنات23شر

 عل قسم حسن68494
ن
اجنه هان ق شيى 77يوليو ع بنات23شر

اجنن احمد ابو الفتوح عبدهللا68495 ق شيى 55.5يوليو ع بنات23شر

 احمد احمد68496
 
اجنن احمد النون ق شيى 113.5يوليو ع بنات23شر



اجنن احمد عبدالرؤف محمود68497 ق شيى 106يوليو ع بنات23شر

ف عل دمحم حسن68498 اجنن اشر ق شيى 104.5يوليو ع بنات23شر

اجنن ايهاب دمحم شاكر دمحم رمضان68499 ق شيى 109يوليو ع بنات23شر

اجنن جوده دمحم رضا68500 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

اجنن حسن عبداللطيف حسن68501 ق شيى 121يوليو ع بنات23شر

اجنن رشدى العرب اسماعيل68502 ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

ي شافعي68503
اجنن رضا مصطفن ق شيى 113.5يوليو ع بنات23شر

اجنن سعيد دمحم منصور عل68504 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

اجنن دمحم سمي  دمحم جالل68505 ق شيى 41يوليو ع بنات23شر

اجنن دمحم سيد دمحم سيد68506 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

اجنن محمود مىح اسماعيل ابراهيم68507 ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

68508
 
اجنن مصطفن دمحم احمدالعراق ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

اجنن ياش محمود دمحم68509 ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

ه جيد68510 اجوانا صالح صيى ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

اجودى احمد عرفه ابراهيم68511 ق شيى 125يوليو ع بنات23شر

اجودى سامح لبيب حبىسر برسوم68512 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

اجومانا خليل ابراهيم خليل68513 ق شيى 60يوليو ع بنات23شر

اجومانه عادل سعيد يس68514 ق شيى 57يوليو ع بنات23شر

 بشاى لبيب بشاى68515
ن
اجومانه هان ق شيى 47.5يوليو ع بنات23شر

ى سدره جرجس68516 اجونه راضن بشر ق شيى 59.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه ابراهيم المدبوىلي دمحم68517 ق شيى 50.5يوليو ع بنات23شر

ي سالمة68518
احبيبه ابراهيم مصطفن ق شيى 62يوليو ع بنات23شر

احبيبه احمد سعد عيد دمحم68519 ق شيى 65يوليو ع بنات23شر

احبيبه احمد عمار الفوىل عمار68520 ق شيى 106.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه اسامه احمد عل حسن68521 ق شيى 103.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه السيد احمد احمد فتوح68522 ق شيى 40.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه السيد عطيه السيد شلنى68523 ق شيى 76يوليو ع بنات23شر

احبيبه ايهاب سيد احمد عزت68524 ق شيى 73.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه بكر عباس حمزه عبدالفتاح68525 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه بهاء الدين دمحم رضا دمحم68526 ق شيى 116.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه حماده طه عباس68527 ق شيى 88.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه حنفن محمود حمزه68528 ق شيى 74.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه رجب مشهور عبدالغنن موس68529 ق شيى 53يوليو ع بنات23شر

احبيبه رمضان عبدهللا احمد سيد68530 ق شيى 35.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه سامح حمد السيد68531 ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

احبيبه سعيد احمد جابر68532 ق شيى 59يوليو ع بنات23شر

احبيبه سعيد عزت سعيد عبدالننى68533 ق شيى 88.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه سيد صالح دمحم عجاج68534 ق شيى 94.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه عبدالرحمن عبدالفتاح مرس68535 ق شيى 37يوليو ع بنات23شر

احبيبه عطاهللا عابد جادالكريم محمود68536 ق شيى 62.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه عيد وهنى فرماوى محمود68537 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم احمد عباس68538 ق شيى 34يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم السعيد السعيد هاشم68539 ق شيى 79يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم الغضار معوض68540 ق شيى 92.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم حامد دمحم68541 ق شيى 62يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم فؤاد ابوالعز68542 ق شيى 20.5يوليو ع بنات23شر

احبيبه دمحم محمود دمحم عبدالجواد68543 ق شيى 90.5يوليو ع بنات23شر

ي رشاد السيد خليفه68544
احبيبه مصطفن ق شيى 99يوليو ع بنات23شر

احبيبه معوض السيد معوض الصعيدى68545 ق شيى 59.5يوليو ع بنات23شر

 سيد حسن عل68546
ن
احبيبه هان ق شيى 135يوليو ع بنات23شر



 عبدالغفار عبدالستار68547
ن
احبيبه هان ق شيى 127يوليو ع بنات23شر

احليمه عيد صالح احمد68548 ق شيى 69يوليو ع بنات23شر

ن جمال عبدالعظيم دمحم سليمان68549 احني  ق شيى 108يوليو ع بنات23شر

ن حمدى حسن عل68550 احني  ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

ن سيد فتىحي سيد68551 احني  ق شيى 49يوليو ع بنات23شر

يف عاشور ابراهيم فرج68552 ن شر احني  ق شيى 85يوليو ع بنات23شر

ى عبدالفتاح عبدالرحمن68553 ن صيى احني  ق شيى 105.5يوليو ع بنات23شر

ن عبدالباسط دمحم عبدالسميع68554 احني  ق شيى 104.5يوليو ع بنات23شر

ن قطب عبدالفتاح احمد خليفه68555 احني  ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

ن كامل عل محمود عل68556 احني  ق شيى 103يوليو ع بنات23شر

ن نارص علي جاد علي68557 احني  ق شيى 77.5يوليو ع بنات23شر

 ابراهيم دمحم68558
ن
ن هان احني  ق شيى 83يوليو ع بنات23شر

اخديجه عزوز عبدالكريم احمد حسن68559 ق شيى 109يوليو ع بنات23شر

ادعاء عل سيد عيد سليمان68560 ق شيى 99يوليو ع بنات23شر

ادنيا عمرو فكرى دمحم عطيه68561 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

ادنيا دمحم رفعت السيد68562 ق شيى 92.5يوليو ع بنات23شر

ادنيا دمحم فوزي عبدالهادي68563 ق شيى 56يوليو ع بنات23شر

ى ابراهيم68564 اديانا ايمن صيى ق شيى 47يوليو ع بنات23شر

ن حسن68565 ارباب دمحم عبدهللا يسي  ق شيى 103.5يوليو ع بنات23شر

ن عبدالعزيز يوسف68566 ارحاب ربيع امي  ق شيى 64.5يوليو ع بنات23شر

ارحاب فتوح احمد ماهر عبدالعليم عبدالننى68567 ق شيى 90.5يوليو ع بنات23شر

ي ابراهيم68568
ارحمه ابراهيم حسنن ق شيى 59.5يوليو ع بنات23شر

ف عطيه عبدالكريم مصطفن68569 ارحمه اشر ق شيى 54يوليو ع بنات23شر

ن دمحم قمرالدوله السيد ابو زين68570 ارحمه حسي  ق شيى 65يوليو ع بنات23شر

ارحمه رجب عبدالعظيم بيوىم فراج68571 ق شيى 48.5يوليو ع بنات23شر

ابسيطه- رحمه رجب عفيفن مرس عفيفن 68572 ق شيى 64يوليو ع بنات23شر

ارحمه ساىم عبدالمنعم عيد68573 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

ي68574
ارحمه طارق ابراهيم مصطفن ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

ارحمه عادل دمحم سيد68575 ق شيى 56يوليو ع بنات23شر

ارحمه عماد سعيد يوسف68576 ق شيى 45يوليو ع بنات23شر

ارحمه دمحم شحاتة دمحم عوض68577 ق شيى 135.5يوليو ع بنات23شر

ارحمه دمحم عبدالعزيز ابراهيم68578 ق شيى 73.5يوليو ع بنات23شر

ارحمه دمحم عيد عطيه ابراهيم68579 ق شيى 67يوليو ع بنات23شر

ارحيل اسعد عبده ملك فام68580 ق شيى 80.5يوليو ع بنات23شر

ف دمحم طه دمحم68581 ارشا اشر ق شيى 79يوليو ع بنات23شر

ارضا رجب دمحم عل ابو سكينة68582 ق شيى 64.5يوليو ع بنات23شر

ارضوى سيد جابر احمد مصطفن68583 ق شيى 49يوليو ع بنات23شر

ارغد اسالم حسن محمود عل68584 ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

ارفقه تامر شفيق تامر مقروفه68585 ق شيى 82يوليو ع بنات23شر

ارفيده وائل عل عليىم دمحم68586 ق شيى 130.5يوليو ع بنات23شر

ارقيه دمحم ابراهيم غانم فراج68587 ق شيى 25.5يوليو ع بنات23شر

ي عبدالهادي68588
ارقيه نور حنفن ق شيى 69يوليو ع بنات23شر

ارنا دمحم عبداللطيف السيد عمر68589 ق شيى 132يوليو ع بنات23شر

اروان ابراهيم صالح دمحم68590 ق شيى 49يوليو ع بنات23شر

اروان رجب حامد محمود68591 ق شيى 71يوليو ع بنات23شر

اروان رجب عبدالحليم عبدالمقصود68592 ق شيى 122يوليو ع بنات23شر

اروان سليمان سليمان حسن68593 ق شيى 88.5يوليو ع بنات23شر

ى دمحم68594 اروان سيد بشر ق شيى 80يوليو ع بنات23شر

يف دمحم دمحم ابراهيم68595 اروان شر ق شيى 59.5يوليو ع بنات23شر

اروان صابر ابراهيم الخياط68596 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر



اروان صابر دمحم عبدالحميد68597 ق شيى 64.5يوليو ع بنات23شر

اروان عاطف عبدالوهاب دمحم سيد68598 ق شيى 67يوليو ع بنات23شر

اروان عبدالدايم مدبوىلي دمحم68599 ق شيى 91.5يوليو ع بنات23شر

اروان عماد جمعه طه68600 ق شيى 77يوليو ع بنات23شر

ى احمد يونس68601 اروان عماد زهي  ق شيى 128يوليو ع بنات23شر

اروان فوزى موس شمس68602 ق شيى 125يوليو ع بنات23شر

اروان دمحم سيد دمحم68603 ق شيى 36.5يوليو ع بنات23شر

اروان دمحم صالح ابو العال68604 ق شيى 47.5يوليو ع بنات23شر

ن68605  حسي 
اروان دمحم مصطفن ق شيى 108.5يوليو ع بنات23شر

اروان محمود احمد دمحم68606 ق شيى 106يوليو ع بنات23شر

 دمحم دمحم دمحم السيد68607
ن
اروان هان ق شيى 57يوليو ع بنات23شر

ن رزق ابراهيم روفائيل نضهللا68608 اروجالي  ق شيى 85.5يوليو ع بنات23شر

ي شهاب الدين68609
ارودينا ايمن حنفن حنفن ق شيى 121يوليو ع بنات23شر

ارودينه عادل رشاد عبدالبارى68610 ق شيى 40يوليو ع بنات23شر

اروضه حسن سيد دمحم ابراهيم68611 ق شيى 50.5يوليو ع بنات23شر

اروضه خالد سعيد عبدالعزيز68612 ق شيى 117يوليو ع بنات23شر

اروضه صالح محمود زين68613 ق شيى 84.5يوليو ع بنات23شر

اروضه عز الدين ابو الفتوح السيد68614 ق شيى 110يوليو ع بنات23شر

اروضه دمحم عبدالمنعم احمد68615 ق شيى 81.5يوليو ع بنات23شر

اروضه محمود دمحم دمحم68616 ق شيى 81.5يوليو ع بنات23شر

اروميساء احمد اسامه احمد68617 ق شيى 116.5يوليو ع بنات23شر

اروى عصام راشد سليمان68618 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر

اروى وحيد حمدى عد الرحمن68619 ق شيى 122.5يوليو ع بنات23شر

ارويدا دمحم عبدالمنعم احمد عبدالسميع68620 ق شيى 81.5يوليو ع بنات23شر

اريتا ناسان ابراهيم حنا68621 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

اريموندا رضا بولس صموائيل موس68622 ق شيى 55.5يوليو ع بنات23شر

اريموندا ريمون ناجى صبىح مرقص68623 ق شيى 107يوليو ع بنات23شر

اريموندا صفوت صابر شنوده عوض68624 ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

اريهام عبدالحميد محمود عبدالننى دمحم68625 ق شيى 58يوليو ع بنات23شر

ن محمود عبدالرحمن68626 ازينب سيد حسني  ق شيى 81.5يوليو ع بنات23شر

ازينب وليد متوىل دمحم داود68627 ق شيى 71يوليو ع بنات23شر

ن عوض عواد سيد68628 اساره حسي  ق شيى 90.5يوليو ع بنات23شر

ن دمحم سليمان ابراهيم68629 اساره حسي  ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

اساره طارق عبدالخالق عبدالعظيم68630 ق شيى 80يوليو ع بنات23شر

اساره عل فتىح عل سالمه68631 ق شيى 78.5يوليو ع بنات23شر

اساره دمحم الضبع فرغل68632 ق شيى 18يوليو ع بنات23شر

اساره دمحم عبدالحميد عثمان68633 ق شيى 104يوليو ع بنات23شر

اساره دمحم محب احمد68634 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

اساره دمحم معوض طه عويس68635 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

اساره محمود احمد الزهرى68636 ق شيى 122.5يوليو ع بنات23شر

اساره ياش السيد ابراهيم يوسف68637 ق شيى 109يوليو ع بنات23شر

68638
ن
اساميه دمحم حمدى فرجان ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

اساندرا سامح اليفاز سيف ارمانيوس68639 ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

اساندى صفوت زىك شنودة68640 ق شيى 93يوليو ع بنات23شر

اسجده رافت دمحم عبدالحميد68641 ق شيى 110يوليو ع بنات23شر

اسجده دمحم عل عبدالعال68642 ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

اسمع- سحر موس احمد طه يوسف 68643 ق شيى 63.5يوليو ع بنات23شر

 خليل68644
 
 عبدالننى دمحم شوق

ن
اسحر هان ق شيى 41.5يوليو ع بنات23شر

اسعاد سيد علي دمحم فرج68645 ق شيى 106.5يوليو ع بنات23شر

اسعاد عصام السيد الدمرداش السيد68646 ق شيى 125.5يوليو ع بنات23شر



ف عوض عبدالقادر68647 اسلسبيل دمحم اشر ق شيى 71.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم احمد رضوان مصطفن احمد68648 ق شيى 104يوليو ع بنات23شر

ي دمحمين جاد الكريم68649 اسلىم احمد صيى ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

68650
ن
اسلىم احمد دمحم مهدى عنان ق شيى 126يوليو ع بنات23شر

اسلىم اسامه دمحم يوسف68651 ق شيى 52.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم اسالم دمحم طه مجاهد68652 ق شيى 115.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم جمال عبدالمجيد عبدالحميد قطوش68653 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم حسن نبيه حسن جيى68654 ق شيى 123يوليو ع بنات23شر

 دمحم السيد68655
 
اسلىم رضا دمحم شوق ق شيى 127.5يوليو ع بنات23شر

ن حسن68656 اسلىم زكريا عبدالحميد حسي  ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

اسلىم سعيد عبدالفتاح السيد دمحم68657 ق شيى 87يوليو ع بنات23شر

يف صالح دمحم عل68658 اسلىم شر ق شيى 94يوليو ع بنات23شر

اسلىم علي فنتي  سلطان68659 ق شيى 92.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم عماد السيد عبداللطيف فرج68660 ق شيى 79.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم عماد سليم احمد68661 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

اسلىم دمحم عبدالننى محمود عبدالمحسن68662 ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

ي68663
اسلىم مصطفن دمحم دمحم الحنفن ق شيى 128يوليو ع بنات23شر

اسلىم هاشم مرزوق امام68664 ق شيى 133.5يوليو ع بنات23شر

 دمحم احمد سيد68665
ن
اسلىم هان ق شيى 137.5يوليو ع بنات23شر

اسلىم وائل سعيد عل68666 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

اسلوى دمحم اسامه انور68667 ق شيى 47يوليو ع بنات23شر

اسما خالد فراج البدرى68668 ق شيى 134.5يوليو ع بنات23شر

اسما عل ابو ضيف دمحم مصطفن68669 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

اسما محمود محمود عبدالننى68670 ق شيى 85.5يوليو ع بنات23شر

ي عبدالىح68671
اسما مسعد عبدالمرضن ق شيى 131يوليو ع بنات23شر

ن عبدالعظيم القطب ابراهيم68672 اسما ياسي  ق شيى 69يوليو ع بنات23شر

اسماء دمحم عل احمد عل68673 ق شيى 118يوليو ع بنات23شر

اسماح ساىم ابراهيم منصور68674 ق شيى 102يوليو ع بنات23شر

اسمر احمد صابر عواض68675 ق شيى 30يوليو ع بنات23شر

اسمر مدحت عل دمحم احمد68676 ق شيى 86يوليو ع بنات23شر

ه ماهر عل فضيل حموده68677 اسمي  ق شيى 69.5يوليو ع بنات23شر

اسميه حسن عبدالستار عبالرحيم دمحم68678 ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

اسندس احمد زىكي عبدالرازق عبدالرحيم68679 ق شيى 103.5يوليو ع بنات23شر

اسندس جمال سالم فرحان دمحم68680 ق شيى 80يوليو ع بنات23شر

اسندس عبداله عواد عبدهللا بدوى68681 ق شيى 55.5يوليو ع بنات23شر

اسهيله احمد دمحم عويس غريب68682 ق شيى 50يوليو ع بنات23شر

اسهيله شعبان نصار امام محمود68683 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

اسوميه دمحم سعيد احمد68684 ق شيى 130يوليو ع بنات23شر

اسيمون ايمن فكرى شنوده بخات68685 ق شيى 63.5يوليو ع بنات23شر

اسيمون كرم سمعان بسطا بخيت68686 ق شيى 96يوليو ع بنات23شر

اشاهندا دمحم سيد دمحم68687 ق شيى 65يوليو ع بنات23شر

اشذى احمد عض دمحم عض68688 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

وق احمد السيد عبدالعال دهيس68689 اشر ق شيى 83يوليو ع بنات23شر

وق احمد دمحم عبدالفتاح محمود68690 اشر ق شيى 94يوليو ع بنات23شر

وق احمد محمود عبدهللا68691 اشر ق شيى 58.5يوليو ع بنات23شر

وق حالف قناوى عل اسماعيل دمحم68692 اشر ق شيى 36يوليو ع بنات23شر

وق فتىح احمد سيد دمحم68693 اشر ق شيى 43يوليو ع بنات23شر

وق دمحم ثابت دمحم عبدهللا68694 اشر ق شيى 104يوليو ع بنات23شر

وق دمحم عبدهللا العزب حفناوى68695 اشر ق شيى 104يوليو ع بنات23شر

اشمس كريم فاروق دمحم68696 ق شيى 93.5يوليو ع بنات23شر



اشهد احمد يىح حسن اسماعيل68697 ق شيى 57.5يوليو ع بنات23شر

ن68698 ف عل احمد حسي  اشهد اشر ق شيى 122.5يوليو ع بنات23شر

اشهد ايمن دمحم فرغل ابو سيف68699 ق شيى 82يوليو ع بنات23شر

اشهد جالل دمحم عبدالموىل دمحم68700 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

اشهد جمال سعيد سالمه سالم68701 ق شيى 113.5يوليو ع بنات23شر

اشهد جهاد فوزي بهنساوي صالح68702 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

اشهد حماده الطوجن عيد68703 ق شيى 132يوليو ع بنات23شر

اشهد خالد شعبان عباس68704 ق شيى 39يوليو ع بنات23شر

اشهد سعيد عبدالعزيز عل68705 ق شيى 133يوليو ع بنات23شر

اشهد سيد دمحم دمحم الحنفن68706 ق شيى 81يوليو ع بنات23شر

اشهد عصام عبده حنفن محمود68707 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر

اشهد عماد الدين فتىح ابو شيع حمزة68708 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

اشهد فاروق عبدالرازق سيد ا بو الهنا68709 ق شيى 83يوليو ع بنات23شر

اشهد محروس سعيد محروس68710 ق شيى 77.5يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم احمد صابر دمحم68711 ق شيى 88.5يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم رجب دمحم دمحم عبدالوهاب68712 ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم سعد دمحم قابيل68713 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم سليمان دياب68714 ق شيى 88يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم عكاشه السيد عبدالىح68715 ق شيى 85يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم عيد دمحمى ابراهيم68716 ق شيى 88يوليو ع بنات23شر

اشهد دمحم فتىح ابراهيم احمد68717 ق شيى 58يوليو ع بنات23شر

اشهد محمود دمحم احمد عامر68718 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

ن68719 اشهد مسعد احمد دمحم حساني  ق شيى 118يوليو ع بنات23شر

اشهد ممدوح عبدالصمد طلبة سلطان68720 ق شيى 76يوليو ع بنات23شر

اشهد ممدوح عبدالننى فرج عطيه68721 ق شيى 106.5يوليو ع بنات23شر

اشهد ميىم فرحات عبدالحميد عفيفن68722 ق شيى 101.5يوليو ع بنات23شر

 السيد سالم68723
 
 ابراهيم الدسوق

ن
اشهد هان ق شيى 130.5يوليو ع بنات23شر

اشهد يحن  شعبان دمحم طعيمه68724 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

 سمهان دمحم عبدالفتاح68725
ن
اشوق هان ق شيى 102يوليو ع بنات23شر

ن محمود احمد68726 اشيماء شحاته حسي  ق شيى 64يوليو ع بنات23شر

اشيماء عصام سليمان السعيد ابراهيم68727 ق شيى 115.5يوليو ع بنات23شر

اصابرين مصطفن رز فهىم68728 ق شيى 69.5يوليو ع بنات23شر

اضىح دمحم عبدربه موس68729 ق شيى 72.5يوليو ع بنات23شر

اضىح نشات دمحم معبدعل68730 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

اعائشه ابوبكر السيد عبدالعاىط اسماعيل68731 ق شيى 76يوليو ع بنات23شر

ن68732 اعائشه رمضان احمد حسي  ق شيى 64يوليو ع بنات23شر

اعزه سمي  صابر جيد ونيس68733 ق شيى 75يوليو ع بنات23شر

ابسيطه- عصمت الدين خالد هالىلي سالمه 68734 ق شيى 61.5يوليو ع بنات23شر

اعلياء فتىح فؤاد توفيق68735 ق شيى 73يوليو ع بنات23شر

اعلياء مني  دمحم دمحم دمحم68736 ق شيى 78.5يوليو ع بنات23شر

ف عبدالعزيز خليفه68737 اغاده اشر ق شيى 94.5يوليو ع بنات23شر

 حافظ دمحم عبدالعزيز68738
ن
اغاده هان ق شيى 68.5يوليو ع بنات23شر

افاتن توفيق زارع خليل68739 ق شيى 77.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه جالل محمود بخيت68740 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه جمال صبىح دمحماحمد68741 ق شيى 61يوليو ع بنات23شر

ن عطيه68742 افاطمه حسام حسي  ق شيى 100.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه حسن لبيب حسن مطر68743 ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه خالد عل خميس68744 ق شيى 106يوليو ع بنات23شر

افاطمه خالد دمحم سعد دمحم68745 ق شيى 111يوليو ع بنات23شر

افاطمه سعيد عبدالمنعم عبدالمجيد68746 ق شيى 104يوليو ع بنات23شر



افاطمه طه صالح عواد68747 ق شيى 98يوليو ع بنات23شر

افاطمه عبدالتواب جابر جاد الرب68748 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه عبدالرحمن صبيح دمحم صبيح68749 ق شيى 127.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه عصام دمحم دمحم68750 ق شيى 85.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه عل عبدالرحمن احمد68751 ق شيى 98.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه عماد حمدى عبدالرحمن موس68752 ق شيى 110.5يوليو ع بنات23شر

ن68753 افاطمه عمرو محمود امي  ق شيى 118.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه مجدى ابراهيم اسماعيل68754 ق شيى 120.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه دمحم صابر دمحم عبدالفتاح68755 ق شيى 26.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه دمحم عبدالمعط مصيلىح68756 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

افاطمه دمحم عبدالموجود دمحم68757 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

افاطمه دمحم فتىح ابراهيم عبدالمقصود68758 ق شيى 97يوليو ع بنات23شر

افاطمه هشام احمد عبدالمجيد باشا68759 ق شيى 128.5يوليو ع بنات23شر

افتحيه دمحم عبدالرحمن سليمان عبدهللا68760 ق شيى 20يوليو ع بنات23شر

ف عبدالهادي عبدالعزيز68761 افرح اشر ق شيى 129يوليو ع بنات23شر

افرح حسام صالح عل68762 ق شيى 105.5يوليو ع بنات23شر

افرح رؤوف حسن دمحم68763 ق شيى 90يوليو ع بنات23شر

افرح عمرو مرسي عمر68764 ق شيى 124.5يوليو ع بنات23شر

ن68765 افرح دمحم تغيان حسي  ق شيى 77يوليو ع بنات23شر

افرح هالل حسن يوسف68766 ق شيى 85.5يوليو ع بنات23شر

افرحه مومن دمحم احمد68767 ق شيى 86يوليو ع بنات23شر

افريده محسن دمحم عبدالفتاح68768 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

افوزيه رمضان اللمع احمد دمحم68769 ق شيى 34يوليو ع بنات23شر

68770
 
ق ينا سامح ساىم زكرى مشر افي  ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

 محسن السيد احمد دمحم68771
ن
اقمر هان ق شيى 46يوليو ع بنات23شر

اكارول لوقا تكله لوقا تكله68772 ق شيى 93يوليو ع بنات23شر

وس عزيز مهنن68773 ن ايمن تاورصن اكارولي  ق شيى 18.5يوليو ع بنات23شر

ي68774 اكرستينا عماد ابو المجد مي  ق شيى 67يوليو ع بنات23شر

ى كامل68775 اكرستينا عماد مي  ق شيى 18.5يوليو ع بنات23شر

اكريستينا ايوب ابراهيم خليفة جودة68776 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

اكريمه احمد دمحم عبدالرحمن68777 ق شيى 39يوليو ع بنات23شر

اكريمه دمحم عبدالوهاب صالح68778 ق شيى 129يوليو ع بنات23شر

اكريمه مختار طه فرج سكران68779 ق شيى 63.5يوليو ع بنات23شر

اكالرا بولس حلىم فايز خليل68780 ق شيى 67يوليو ع بنات23شر

ي68781 مينا عماد ابو المجد مي  اكي  ق شيى 50يوليو ع بنات23شر

يا رزق رمزي عواض 68782 ابسيطه- كي  ق شيى 56.5يوليو ع بنات23شر

القاء جميل احمد السيد68783 ق شيى 42.5يوليو ع بنات23شر

68784
ن
 حمدى عبدالشاق

ن
اليل عبدالشاق ق شيى 53يوليو ع بنات23شر

اليل عمرو كمال سليمان احمد68785 ق شيى 56.5يوليو ع بنات23شر

امارتينا عادل وديع حكيم68786 ق شيى 128يوليو ع بنات23شر

ي68787 امارتينا عريان فتىحي مي  ق شيى 104يوليو ع بنات23شر

امارسيل نشات ممتاز سنجر68788 ق شيى 110.5يوليو ع بنات23شر

امارى اسعد جاد جرجس مجد هللا68789 ق شيى 134.5يوليو ع بنات23شر

امارى عماد حلىم عزيز بخيت68790 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

 سعيد عزيز68791
ن
اماريا رومان ق شيى 102.5يوليو ع بنات23شر

اماريا عبدالمسيح لويس سمعان خي 68792 ق شيى 109.5يوليو ع بنات23شر

امارينا رفعت حارس عبدهللا عطوان68793 ق شيى 113يوليو ع بنات23شر

امارينا مجدى صبىح نض بسخرون68794 ق شيى 96يوليو ع بنات23شر

امايفن اسامه انور عازر68795 ق شيى 95.5يوليو ع بنات23شر

امرام دمحم محمود السيد عبدالفتاح68796 ق شيى 85.5يوليو ع بنات23شر



امرنا ثروت انور عازر بخيت68797 ق شيى 84يوليو ع بنات23شر

امروه كمال محمود دمحم نعمه هللا68798 ق شيى 113.5يوليو ع بنات23شر

امريم احمد عبداللطيف خليل عناره68799 ق شيى 128يوليو ع بنات23شر

امريم جاد البدرى جاد عبدالرحيم68800 ق شيى 82.5يوليو ع بنات23شر

امريم جمال كامل عثمان68801 ق شيى 87يوليو ع بنات23شر

ن فؤاد حسن68802 امريم حسي  ق شيى 43.5يوليو ع بنات23شر

امريم حمادة احمد محمود حسن68803 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

امريم حمدهللا السيد دمحم عبدالعال68804 ق شيى 134يوليو ع بنات23شر

امريم حمدى عبدالحميد محمود68805 ق شيى 43.5يوليو ع بنات23شر

امريم ديب جميل وهبه68806 ق شيى 81يوليو ع بنات23شر

امريم رزق هللا فاروق رزق بشارة68807 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

امريم سيد سعيد حافظ عبدالعزيز68808 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

امريم سيد دمحم سيد فرحان68809 ق شيى 57يوليو ع بنات23شر

يف مصطفن محمود عبدالعليم68810 امريم شر ق شيى 92.5يوليو ع بنات23شر

امريم صديق دمحم صديق68811 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

امريم عبدالخالق فوزى عبدالعظيم ابراهيم68812 ق شيى 121يوليو ع بنات23شر

امريم عبدالرازق عبدالحميد ابراهيم68813 ق شيى 130.5يوليو ع بنات23شر

امريم عبدهللا عبدالرحمن سويلم نصار68814 ق شيى 125يوليو ع بنات23شر

امريم عبدالمنعم احمد مراد68815 ق شيى 113يوليو ع بنات23شر

امريم عماد عبدالرسول احمد عبدالرسول68816 ق شيى 46.5يوليو ع بنات23شر

امريم عمر محمود عبالعظيم عبدالمحسن68817 ق شيى 38يوليو ع بنات23شر

امريم عيد محمود احمد دمحم68818 ق شيى 35.5يوليو ع بنات23شر

يال68819 امريم مجدى عيىس لبيب غيى ق شيى 95يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم احمد احمد ناصف68820 ق شيى 42يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم السيد عبدالعاىطي68821 ق شيى 126يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم حماد علي68822 ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم سيد احمد ابراهيم68823 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم صالح عبدالرحمن عبدالعال68824 ق شيى 55يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم عبدالحفيظ رجب نارص68825 ق شيى 98يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم عبدالحميد عبدالعزيز عطا هللا68826 ق شيى 89يوليو ع بنات23شر

ن دمحم ابو النجا68827 امريم دمحم دمحم امي  ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر

امريم دمحم دمحم عبدالرحيم68828 ق شيى 122.5يوليو ع بنات23شر

امريم محمود صبىح دمحم حسن68829 ق شيى 31.5يوليو ع بنات23شر

امريم محمود دمحم محمود68830 ق شيى 115يوليو ع بنات23شر

امريم ناجح حنا معوض غطاس68831 ق شيى 90يوليو ع بنات23شر

 زكريا لمع68832
ن
امريم هان ق شيى 109يوليو ع بنات23شر

امريم وليد احمد عطيه68833 ق شيى 136يوليو ع بنات23شر

امريم وليد دمحم عبدالمنعم عبدهللا68834 ق شيى 109.5يوليو ع بنات23شر

امريم يىح دمحم دمحم68835 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر

املك ابو بكر عبدالمقصود دمحم68836 ق شيى 104.5يوليو ع بنات23شر

املك احمد احمد عبدالرحمن مرع68837 ق شيى 99يوليو ع بنات23شر

املك احمد السيد دمحم68838 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

املك احمد صالح سالم68839 ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

املك احمد كمال دمحم68840 ق شيى 121يوليو ع بنات23شر

ف السيد عبدالمطلب شطا68841 املك اشر ق شيى 109.5يوليو ع بنات23شر

املك جمال الدين اسماعيل ابراهيم68842 ق شيى 80.5يوليو ع بنات23شر

املك حسن دمحم مرس درويش68843 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

ن عمر عبدالعظيم عياد68844 املك حسي  ق شيى 122يوليو ع بنات23شر

ن دمحم حسن النحال68845 املك حسي  ق شيى 51يوليو ع بنات23شر

املك حمدى منصور مرس68846 ق شيى 132.5يوليو ع بنات23شر



املك رجب عبدالواحد السيد ابراهيم68847 ق شيى 102.5يوليو ع بنات23شر

اسمع- ملك سامح صابر محمود 68848 ق شيى 48.5يوليو ع بنات23شر

املك سيد احمد عبدالمتجل68849 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

املك سيد حسن دمحم جاد68850 ق شيى 126يوليو ع بنات23شر

املك سيد عبدالعال عبدالتواب دمحم68851 ق شيى 129.5يوليو ع بنات23شر

ن68852 املك سيد دمحم حسي  ق شيى 134.5يوليو ع بنات23شر

 احمد دمحم68853
ن
املك سيد ونتان ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

ن عل68854 املك عاطف حسي  ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

املك عبدالمقصود عبدالفتاح عبدالمقصود البهنىس68855 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

املك عزيز فرنسيس عبدالسيد68856 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

املك عصام حسن علي68857 ق شيى 99يوليو ع بنات23شر

املك عل دمحم عل68858 ق شيى 58.5يوليو ع بنات23شر

املك عماد سيد عباس السيد68859 ق شيى 116.5يوليو ع بنات23شر

املك فتىح ابراهيم جاد مسعود68860 ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

املك دمحم احمد مبارك68861 ق شيى 49.5يوليو ع بنات23شر

ن68862 املك دمحم تعيلب عبدالسالم حسي  ق شيى 109.5يوليو ع بنات23شر

املك دمحم جاد دمحم68863 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

املك دمحم حامد شبل68864 ق شيى 127.5يوليو ع بنات23شر

املك دمحم رمضان عبدالسالم مصطفن68865 ق شيى 134يوليو ع بنات23شر

املك دمحم شديد عيسوي68866 ق شيى 86.5يوليو ع بنات23شر

املك مرزوق احمد هاشم68867 ق شيى 114.5يوليو ع بنات23شر

املك مصطفن الشحات دمحم68868 ق شيى 79يوليو ع بنات23شر

املك مصطفن عبدالمنعم عطيه68869 ق شيى 92يوليو ع بنات23شر

 صالح عبدالرحمن68870
ن
املك هان ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

املك وائل دمحم مسعود احمد68871 ق شيى 45يوليو ع بنات23شر

املك ياش سعيد محروس جعفر68872 ق شيى 103يوليو ع بنات23شر

امنار وليد السيد احمد68873 ق شيى 97يوليو ع بنات23شر

امنة اللة حسن احمد حسن68874 ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

امنه هللا رمضان عبدالسالم مرس68875 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

امنة هللا ايمن سمي  دمحم عبدالرحمن ابوموس68876 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

امنة هللا صديق دمحم صديق68877 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

امنة هللا عادل عبدالمنعم عبدالاله68878 ق شيى 39.5يوليو ع بنات23شر

ن68879 امنة هللا عبدالرحمن السيد عبدالرحمن حساني  ق شيى 126يوليو ع بنات23شر

امنة هللا عبدهللا عل ابراهيم68880 ق شيى 36يوليو ع بنات23شر

امنة هللا عبدالمطلب دمحم عبدالعاىط عبدالمطلب68881 ق شيى 31.5يوليو ع بنات23شر

امنة هللا عرفة حامد احمد فتح هللا68882 ق شيى 78يوليو ع بنات23شر

امنة هللا عصام ناجح عبدالعزيز خليفة68883 ق شيى 130.5يوليو ع بنات23شر

امنة هللا علي خالد سيد68884 ق شيى 103يوليو ع بنات23شر

امنة هللا دمحم احمد السعيد عرانى68885 ق شيى 100يوليو ع بنات23شر

امنة هللا دمحم حمدى دمحم راضوان68886 ق شيى 105يوليو ع بنات23شر

امنة هللا دمحم حمدى دمحم دمحم نوفل68887 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

امنة هللا دمحم فؤاد بدوى ابراهيم68888 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

امنة هللا محمود فوزى السيد دمحم68889 ق شيى 126يوليو ع بنات23شر

امنة هللا محمود دمحم حسنن68890 ق شيى 40.5يوليو ع بنات23شر

امنة هللا ياش حجازي دمحم68891 ق شيى 41يوليو ع بنات23شر

امنه احمد دمحم عل68892 ق شيى 23يوليو ع بنات23شر

ف صالح مصيلىح68893 امنه اشر ق شيى 54يوليو ع بنات23شر

امنه تامر عبدالحق دمحم احمد68894 ق شيى 125يوليو ع بنات23شر

امنه ربيع سعد عبدالحميد68895 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

امنه صالح محمود عبدالمعبود68896 ق شيى 45يوليو ع بنات23شر



امنه عاطف دمحم مصطفن دمحم68897 ق شيى 83.5يوليو ع بنات23شر

امنه دمحم ابراهيم محمود عطيه68898 ق شيى 33.5يوليو ع بنات23شر

امنه دمحم توفيق دمحمى رجب68899 ق شيى 125يوليو ع بنات23شر

امنه دمحم جالل دمحم68900 ق شيى 67.5يوليو ع بنات23شر

امنه دمحم عيد احمد جاد68901 ق شيى 72يوليو ع بنات23شر

امنن سيد عوض احمد68902 ق شيى 69.5يوليو ع بنات23شر

امنن دمحم خليفه شاكر68903 ق شيى 60.5يوليو ع بنات23شر

امها دمحم خميس احمد عل68904 ق شيى 63.5يوليو ع بنات23شر

68905
ن
 السيد البسيون

ن
امها وائل البسيون ق شيى 82يوليو ع بنات23شر

امها وائل دمحم مرس احمد68906 ق شيى 77.5يوليو ع بنات23شر

ي68907 امهرائيل عريان فتىحي مي  ق شيى 107يوليو ع بنات23شر

امهرائيل فريد عزىم مسعد68908 ق شيى 61يوليو ع بنات23شر

 رزق حليم 68909
ن
اسمع- مهرائيل هان ق شيى 64يوليو ع بنات23شر

امونيكا جورج ثروت لطفن صموئيل68910 ق شيى 98.5يوليو ع بنات23شر

امونيكا عماد ثابت فهىم68911 ق شيى 127.5يوليو ع بنات23شر

اىم ابراهيم حسن دمحم جاد68912 ق شيى 63يوليو ع بنات23شر

اىم صبىحي علي عبدالجيد68913 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

 احمد68914
 
 عبدالباق

ن
اىم هان ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

امياده طارق شعبان عبده68915 ق شيى 51يوليو ع بنات23شر

ه جيد جرجس68916  صيى
ن
ا رومان امي  ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

ان مجدى دمحم غنيم السيد68917 امي  ق شيى 127يوليو ع بنات23شر

نا جميل عيىس زخارى طانيوس68918 امي  ق شيى 119.5يوليو ع بنات23شر

نا عماد زكري عبدالشهيد68919 امي  ق شيى 122.5يوليو ع بنات23شر

اناديه خميس البدري خلف هللا68920 ق شيى 96يوليو ع بنات23شر

 علي نض68921
ن ي حسي  اناديه صيى ق شيى 16يوليو ع بنات23شر

ن غريب68922 اناديه وائل حسي  ق شيى 30يوليو ع بنات23شر

انانىس جرجس عشم هللا ابادير سليمان68923 ق شيى 66يوليو ع بنات23شر

اناهد سيد فتىح حسب68924 ق شيى 127يوليو ع بنات23شر

انبيله ابراهيم علي حسن مطر68925 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

انحمده احمد فتىح حسن عبدالرحيم68926 ق شيى 128يوليو ع بنات23شر

اندى حسام دمحم احمد السيد68927 ق شيى 126.5يوليو ع بنات23شر

اندى رضا السيد عبدالننى68928 ق شيى 112.5يوليو ع بنات23شر

اندى سعد دمحم دمحم68929 ق شيى 119يوليو ع بنات23شر

اندى عبدالعزيز يزيد عبدالعزيز ممدوح68930 ق شيى 92يوليو ع بنات23شر

اندى دمحم جمال دمحم68931 ق شيى 103.5يوليو ع بنات23شر

اندى دمحم حسن سيد عل68932 ق شيى 118يوليو ع بنات23شر

ن68933 اندى دمحم سليم حسي  ق شيى 109.5يوليو ع بنات23شر

اندى دمحم شعبان مصلىح ابراهيم68934 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

اندى محمود طراف عل68935 ق شيى 97.5يوليو ع بنات23شر

اندى نارص شديد عمران68936 ق شيى 91.5يوليو ع بنات23شر

اندى ياش عبدالرازق حماد عطا68937 ق شيى 124يوليو ع بنات23شر

اندى ياش فتىح تهاىم68938 ق شيى 111.5يوليو ع بنات23شر

انسمه عل ابراهيم ابراهيم دمحم68939 ق شيى 103يوليو ع بنات23شر

انضه عالء دمحم عبدالكريم68940 ق شيى 71يوليو ع بنات23شر

اسمع- نعمه حماده احمد سعيد احمد 68941 ق شيى 79.5يوليو ع بنات23شر

انوال وجدى احمد دمحم68942 ق شيى 94.5يوليو ع بنات23شر

انور عمرو عبدالستار عبدالرحيم68943 ق شيى 128.5يوليو ع بنات23شر

انوران مجدي دمحم بدوي68944 ق شيى 125.5يوليو ع بنات23شر

انوران دمحم رمضان دمحم68945 ق شيى 114.5يوليو ع بنات23شر

انورهان احمد عبدالننى طه68946 ق شيى 74.5يوليو ع بنات23شر



انورهان احمد كامل عبدالمقصود68947 ق شيى 61.5يوليو ع بنات23شر

انورهان احمد دمحم احمد68948 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

 عبدالعليم اسماعيل68949
 
انورهان رجب شوق ق شيى 36يوليو ع بنات23شر

انورهان عبدالسميع سمي  عبدالسميع68950 ق شيى 121.5يوليو ع بنات23شر

انورهان متوىل ابراهيم متوىل68951 ق شيى 123.5يوليو ع بنات23شر

انورهان دمحم حسن دمحم سيد احمد68952 ق شيى 131.5يوليو ع بنات23شر

انورهان مصطفن فهىم عل يونس68953 ق شيى 25.5يوليو ع بنات23شر

اهاجر احمد فتىح محمود68954 ق شيى 39.5يوليو ع بنات23شر

اهاجر خالد السيد احمد دقدوقه68955 ق شيى 115يوليو ع بنات23شر

اهاجر ساىم دمحم السيد68956 ق شيى 117.5يوليو ع بنات23شر

اهاجر شحات عبدالتواب عبدالحميد68957 ق شيى 49.5يوليو ع بنات23شر

ي احمد علي68958
 
اهاجر شوق ق شيى 92يوليو ع بنات23شر

اهاجر عامر فرج هللا السباع68959 ق شيى 95يوليو ع بنات23شر

اهاجر عل محفوظ خميس خميس68960 ق شيى 78.5يوليو ع بنات23شر

اهاجر مسعد صالح حامد بدوى68961 ق شيى 101يوليو ع بنات23شر

ي ربيع عبدالرحمن 68962
ن
اسمع- هاجر هان ق شيى 61.5يوليو ع بنات23شر

اهايدى ابراهيم بيوىم الطوجن دمحم68963 ق شيى 103.5يوليو ع بنات23شر

اهبه السيد الجابرى دمحم جاد هللا68964 ق شيى 29.5يوليو ع بنات23شر

اهدى هللا تامر رضا عبدهللا68965 ق شيى 122يوليو ع بنات23شر

اهدى مصطفن عبدالرحمن احمد حسن68966 ق شيى 135.5يوليو ع بنات23شر

اهنا ابراهيم دمحم عبدالفتاح68967 ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

اهنا رجب دمحم احمد68968 ق شيى 63.5يوليو ع بنات23شر

اهنا عادل قطب متوىل68969 ق شيى 112يوليو ع بنات23شر

اهنا عبدالمجيد حسن عبدالمجيد ابراهيم68970 ق شيى 107يوليو ع بنات23شر

اهناء ضياء حسن مسعد بيوىم68971 ق شيى 87يوليو ع بنات23شر

اهناء دمحم عبدالفتاح محمود دمحم68972 ق شيى 98يوليو ع بنات23شر

68973
ن
اوداد دمحم احمد بسيون ق شيى 105يوليو ع بنات23شر

اوسام عمر احمد ماهر عبدالعليم عبدالننى68974 ق شيى 104.5يوليو ع بنات23شر

اوالء احمد سالمه دمحم68975 ق شيى 120يوليو ع بنات23شر

ايارا رمضان فوزى عبدالسميع عل68976 ق شيى 108يوليو ع بنات23شر

ايارا عبدهللا معتمد دمحم مصطفن68977 ق شيى 96.5يوليو ع بنات23شر

ايارا دمحم شحاته دمحم عل68978 ق شيى 83يوليو ع بنات23شر

ايارا مصطفن دمحم رمضان68979 ق شيى 102.5يوليو ع بنات23شر

 عبدالقوى دمحم السيد68980
 
ن احمد شوق اياسمي  ق شيى 107.5يوليو ع بنات23شر

ن اسامه عزت دمحمى السيد68981 اياسمي  ق شيى 94يوليو ع بنات23شر

ن اسماعيل غريب دمحم68982 اياسمي  ق شيى 101يوليو ع بنات23شر

ن سعد حسن احمد عطيه68983 اياسمي  ق شيى 110.5يوليو ع بنات23شر

ن عل دمحم عيد دمحم عيد68984 اياسمي  ق شيى 105يوليو ع بنات23شر

ن محروس جمعة طه68985 اياسمي  ق شيى 111يوليو ع بنات23شر

ن دمحم حلىم موس68986 اياسمي  ق شيى 106يوليو ع بنات23شر

ن وليد سيد اسماعيل دمحم68987 اياسمي  ق شيى 91.5يوليو ع بنات23شر

ن ياش عبدالجليل عل عل68988 اياسمي  ق شيى 79.5يوليو ع بنات23شر

اابتسام شعبان دمحم طه الصاوى68989 ق شيى 39اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااحسان عبدالرحمن عل دمحم68990 ق شيى 39اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء احمد رجب امام حسن68991 ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء احمد عبدالمنعم متوىل68992 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء احمد يوسف احمد مصطفن68993 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء تامر عبدالخالق عبدالمجيد68994 ق شيى 14.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء جمال الدين دمحم حبيب68995 ق شيى 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- اشاء جمال مصطفن حسن مصطفن 68996 ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ااشاء حسن رزق حسن مسعود68997 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عل دمحم عل68998 ااشاء حسي  ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء عبدالرحمن عبدالحميد عل68999 ق شيى 113اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء عبدالننى صبىح عيد69000 ق شيى 126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء عصام كمال يونس69001 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي 69002
ابسيطه- اشاء ماهر دمحم حنفن ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء دمحم مجدى سعيد69003 ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69004 ااشاء دمحم دمحم دمحم حسي  ق شيى 121اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم69005 ااشاء ممدوح دمحم حسي  ق شيى 53.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عبدالمحسن عبدالعال69006
ن
ااشاء هان ق شيى 103اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69007
 
ق ااشاء وائل رجب دمحم اليى ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء وليد صالح احمد احمد69008 ق شيى 128اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء وليد دمحم البدرى عل69009 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء احمد الجيوسر ابراهيم القناوى69010 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء ايمن فايد الشحات احمد ابو النور69011 ق شيى 117اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء رفعت دمحم مغازى69012 ق شيى 58.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء طارق عبدالفتاح رمضان69013 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء كرم الدين السيد دمحم69014 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء مجدى بيوىم عطوه69015 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء دمحم عطية سيد احمد69016 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

قت رجب عبدالحميد عبدالرحمن صوانى69017
ااشر ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69018 قت عمرو اسماعيل حسن حسني  ااشر ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

قت وليد دمحم حسن احمد69019 ااشر ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 جعفر عبداللطيف محمود الحالق69020
ن
اافنان هان ق شيى 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن احمد69021 ااالء اسامه عزت حسني  ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء سعيد جادالرب سعيد69022 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء شعبان فوزى دمحم69023 ق شيى 16اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء عبدالعاىط عبدالموجود بدوى69024 ق شيى 66.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء عصام عبدالغفار ابراهيم السطوج69025 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء محمود سيد محمود69026 ق شيى 9.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء محمود دمحم نور الدين69027 ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

االزهراء ايمن دمحم عبدهللا احمد69028 ق شيى 134اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

االشيماء ابراهيم يوسف ابراهيم69029 ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عل69030 ن محمود حسي  االشيماء حسي  ق شيى 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

االشيماء حمدى عبدالننى حسن69031 ق شيى 8اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامال دمحم عبدالمنعم الحنفن69032 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي عبدالسميع69033
 ابراهيم عبدالغنن

ن
اامان ق شيى 12.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عبدالرحيم شحاته عبدالرحيم مصطفن69034
ن
اامان ق شيى 24.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 دمحم رضا دمحم69035
ن
اامان ق شيى 120اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 دمحم طه طه عبدالخالق69036
ن
اامان ق شيى 122اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامل امبارك ابوالحجاج عل69037 ق شيى 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامل حسن دمحم دمحم69038 ق شيى 34اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامل عيد احمد سعيد اسماعيل69039 ق شيى 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامل مؤمن دمحم احمد السيد69040 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي حامد69041 ي ركانى
اامل مصطفن ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- امنيه ابراهيم السيد عبدهللا عامر 69042 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامنيه ايمن حمدى عطيه عل69043 ق شيى 129اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامنيه صالح احمد سليمان عل69044 ق شيى 78.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامنيه عماد الدين عبدالعزيز ابو العال69045 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامنيه دمحم احمد دمحم69046 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اامنيه دمحم دياب مبارك69047 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه ابراهيم دمحم عل69048 اامي  ق شيى 56.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه احمد دمحم سليمان69049 اامي  ق شيى 31اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي احمد ع الرحيم69050 ف مغرنى
ه اشر اامي  ق شيى 7اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه عبدالرحمن محمود عبدالصادق69051 اامي  ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه عبدالقادر دمحم نجيب عبدالقادر69052 اامي  ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه عماد رشاد مصطفن69053 اامي  ق شيى 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانىحى ابراهيم دمحم ابراهيم69054 ق شيى 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانىحى عل احمد عبدالفتاح69055 ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانىحى ميخائيل وهيب ميخائيل شاروبيم69056 ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانىحى وليد خلف شفيق69057 ق شيى 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عبدالننى عيد69058
اايات اشر ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى حامد69059 اايات سمي  صيى ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايات صالح محمود حسن69060 ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايات عدس عبدالهادى سالم69061 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايات عصام عبدالغفار ابراهيم السطوج69062 ق شيى 127اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايات نضهللا متبوىل عبدهللا69063 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايالريا كرم بولص حنا69064 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان احمد شعبان جاد هللا حسن69065 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان ايهاب دمحم عويس69066 ق شيى 53اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان بخيت دمحم عل69067 ق شيى 30.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 مصلىح البه عل احمد69068
 
اايمان شوق ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان دمحم فوزى دمحم االبراسر69069 ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان دمحم منصور سالم69070 ق شيى 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان محمود عبدالحميد دمحم دمحم69071 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان مسعود بكر عل العباسي69072 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان مصطفن يونس عل هالل69073 ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان ياش عبدالرحمن عبدالسالم69074 ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه اسماعيل مقبل دمحم ابراهيم69075 ق شيى 22اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف اسماعيل عوض69076 اايه اشر ق شيى 24اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه ايمن عبدالمرضن عبدالستار69077 ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه حبيب سيد احمد69078 ق شيى 67.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه سعيد عبدالفضيل السيد صالح69079 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه صالح صبىح سليمان69080 ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه دمحم ابراهيم عبدالعزيز69081 ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه دمحم زكريا عبدالرحمن69082 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه دمحم سيد عمر دمحم69083 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه مىح الدين محمود سليم69084 ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه مصطفن دمحم احمد69085 ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69086 ن احمد يسي  اايه يسي  ق شيى 31.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله احمد جاد احمد69087 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله احمد عبدالعاىط ابراهيم69088 ق شيى 90اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله احمد قطب السيد عبدالواحد69089 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله احمد دمحم احمد السيد69090 ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله احمد دمحم عبدالفتاح69091 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله السعيد صالح السعيد69092 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله السيد غمري السيد69093 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله بشي  عبدالسميع عبدالفتاح69094 ق شيى 21اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- بسمله بكر بخيت علي احمد 69095 ق شيى 89اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله تامر فوزى دمحم69096 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ابسمله ثروت فوزى دمحم69097 ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله جالل سعد عبدالفتاح69098 ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله حسن احمد بشي 69099 ق شيى 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله حسن عبدالحميد حسن69100 ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله حمزة عبدالمجيد دمحم حمزة69101 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ت دمحم عبدالقادر69102 ابسمله خي  ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله رمضان عبدالظاهر عبدالغفار هليل69103 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله سعد عباس دمحم سعد69104 ق شيى 80اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله سعيد عبدالهادى السيد احمد69105 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله سعيد ناجى عيد69106 ق شيى 30.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف احمد عل عل عمران69107 ابسمله شر ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله صبىح دمحم السيد69108 ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله طارق رشاد دمحم69109 ق شيى 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله عادل فتىح عبدالرحمن عبدربه69110 ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله عصام لطفن حسن حسن غزاله69111 ق شيى 32.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله فريد سيد عواد ربيع69112 ق شيى 21.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله قدرى زين العابدين رمضان69113 ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله دمحم السيد دمحم69114 ق شيى 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله دمحم حسن دمحم عبدالمجيد69115 ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله دمحم حسنن عبدالحميد سالمه69116 ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم69117 ابسمله دمحم حسي  ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله دمحم سيد عبدالحافظ69118 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله مراد احمد طنطاوى احمد69119 ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله مسعد عبدالمنعم الطوجن69120 ق شيى 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله هشام عبدالموىل زهران دمحم69121 ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله ياش عبدالمنىحى ابراهيم دمحم الصباغ69122 ق شيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ع دمحم69123 ابسمله ياش محمود اليى ق شيى 64اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمه عالء دمحم عبدالحافظ69124 ق شيى 16.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمه مدحت بدر العزب السيد69125 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت احمد دمحم عايد خليفه69126 ق شيى 71اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت ايمن عبدالعاىط رابح نجم69127 ق شيى 23اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت ايمن لطف هللا ابراهيم عبدالشهيد69128 ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت حسن حسن عبدالعزيز69129 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محمود عبدالننى عوض69130 ابسنت حسي  ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت عبدالنارص حسن عبدالعزيز69131 ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت معتوق راضن دمحم69132 ق شيى 11اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابوس احمد دمحم ابو النور69133 ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابوس عثمان حسن عثمان حسن69134 ق شيى 51اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتبارك هشام احمد سمي 69135 ق شيى 40.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتبارك وليد ابراهيم حافظ حسن عدوي69136 ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتسبيح احمد السيد احمد69137 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتسنيم جمال احمد حسن69138 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- تسنيم طارق شكرى دمحم 69139 ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف69140 اتف  عماد موسي موسىشر ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عبدالمجيد احمد69141
ن
اتف  هان ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتف  هشام حشمت سيد69142 ق شيى 125اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتوركان عصام صالح خليل دمحم69143 ق شيى 117اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اثريا عل عبدهللا عبده دمحم69144 ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجسكا عصام فايز توفيق69145 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنا ابراهيم دمحم جابر69146 ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اجنا عبدالخالق رمضان عبدالخالق69147 ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنا عبدالمقصود سالمة عبدالمقصود69148 ق شيى 71اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنات جميل فتىح هاشم69149 ق شيى 104اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه سيد شفيق دمحم69150 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه صادق عوض صادق69151 ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه عبدالخالق عبدهللا عبدالخالق توفيق69152 ق شيى 23اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه دمحم ابراهيم عبدالقادر ابراهيم69153 ق شيى 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه دمحم فتىح السيد ابراهيم69154 ق شيى 80.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه ياش عبدالموىل اسماعيل عبدالرحمن69155 ق شيى 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن احمد عبدالعظيم احمد69156 ق شيى 121اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن احمد عبدالهادى حسن عل69157 ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن امجد سيد احمد69158 ق شيى 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن حسام سعيد عل69159 ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن حسام صالح عبدالعزيز فرج69160 ق شيى 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن خالد سالم حامد ابراهيم69161 ق شيى 89اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن رمضان عبداللة محمود69162 ق شيى 32.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن سامح لنديوس جيد لنديوس69163 ق شيى 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن سيد عل عبدهللا دمحم69164 ق شيى 71اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف احمد عبدالقادر69165 اجنن شر ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف امام محمود69166 اجنن شر ق شيى 59اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن طارق دمحم ابوزيد ابوالعال69167 ق شيى 47.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن عبدالرحمن دمحم عوف69168 ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن عبدالستار ابراهيم عبدالستار محمود69169 ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن دمحم عبدهللا عبدالقوى عبدالمقصود69170 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن محمود عبدالجابر دمحم69171 ق شيى 126.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي69172
ي عبدالصادق عفيفن اجنن مدحت صيى ق شيى 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن مصطفن عبدالحميد دمحم69173 ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك69174  محمود ميى
ن
اجنن هان ق شيى 135.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجودى سيد سمي  دمحم69175 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجورجينا رفعت فهيم عطيه عيد69176 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجوسيان باسم راغب سعد69177 ق شيى 52اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجوليا منصور عبدالملك شلنى69178 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجومانا حماده نونى دمحم69179 ق شيى 54اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجومانا رافت سمي  مالك مرقص69180 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجومانا شنوده لبيب عياد69181 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجومانه تادرس مملوك شنودة69182 ق شيى 98اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجيهان دمحم فوزى عبدالمنصف مني 69183 ق شيى 100.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي محمود السيد69184 احبيبه احمد العرنى ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه احمد صالح احمد جاد69185 ق شيى 46اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه احمد عبدالرازق الششتاوى69186 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه احمد عيىس عبدالرحمن69187 ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه احمد لطفن عل69188 ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه اسامة عل عبدالالة69189 ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 مرس69190
ن
احبيبه اسامه قرن ق شيى 21.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه اسماعيل حسن غنيم69191 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف فوزى عبدالفتاح69192 احبيبه اشر ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه السيد دمحم عماره69193 ق شيى 59اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه السيد محمود السيد عيد69194 ق شيى 82اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه ايمن محروس عبدهللا69195 ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه رمضان عبدالموىلي ابو طالب69196 ق شيى 43.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



احبيبه ساىم ابراهيم عبدالرحمن نجم69197 ق شيى 42اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه سعيد السيد منصور69198 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه سعيد حمدى اسماعيل خالف69199 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه شعبان نادي منصور69200 ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه صبىح شعبان عل شعبان69201 ق شيى 59.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك69202 احبيبه عادل عبدالرحمن عبدالفتاح ميى ق شيى 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه عبدالسالم مجدي عبدالسالم عبدالفضيل69203 ق شيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه عثمان عبدالنظي  عثمان69204 ق شيى 25.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه عثمان دمحم عثمان69205 ق شيى 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه عرفات رمضان عرنى69206 ق شيى 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه عل اسماعيل دمحم69207 ق شيى 52اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه كمال كامل عطيه69208 ق شيى 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه محرم بركات زغلول69209 ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه محسن بطل ابراهيم69210 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد دمحم69211 ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم احمد دمحم البنداري69212 ق شيى 5.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم جاب هللا دمحم69213 ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم رمضان دمحم احمد69214 ق شيى 57اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم سيداحمد ابراهيم69215 ق شيى 121اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدالرحمن طة69216 ق شيى 131.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى69217 احبيبه دمحم عبدالعزيز حامد خطي  ق شيى 97اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم عبدهللا عبدالونيس69218 ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي69219
احبيبه دمحم علي عفيفن ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم فؤاد فضل69220 ق شيى 99اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم فتىح عبدالمقصود69221 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم كمال عل موس69222 ق شيى 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم مصطفن عبدالسميع ع المجيد69223 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه دمحم مصطفن دمحم69224 ق شيى 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه محمود عبدالحميد عبدالمجيد69225 ق شيى 130اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه محمود محروس عبدالعزيز69226 ق شيى 53.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه محمود دمحم عبداللطيف69227 ق شيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- حبيبه مرزوق دمحم عمر امام 69228 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه مصطفن جمال حلىم السيد69229 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه نور الدين ابراهيم نور الدين69230 ق شيى 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 السيد فتوح69231
ن
احبيبه هان ق شيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه هشام انور عبدالاله عل69232 ق شيى 65.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه هشام عيىس يوسف دمحم69233 ق شيى 24اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احبيبه وائل احمد عبدالفتاح69234 ق شيى 6اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان احمد عل سليمان69235 ق شيى 127اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان احمد عمر احمد69236 ق شيى 31.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان حنا رتيب حنا69237 ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- حنان نبيل محمود عبدالحميد رشوان 69238 ق شيى 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان هاشم دمحم مصطفن69239 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن زىك احمد عبدالراضن احمد69240 احني  ق شيى 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن سمي  سبل فهيم69241 احني  ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم جمعه الفتيوى69242 احني  ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محمود دمحم عبدالحفيظ69243 احني  ق شيى 122اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن وليد عبدالفتاح عبدالحفيظ69244 احني  ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ياش حامد احمد69245 احني  ق شيى 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ياش رفعت توفيق احمد69246 احني  ق شيى 109اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ن بالل محمود طه69247 احور عي  ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اخلود طارق يوسف بيوىم دمحم69248 ق شيى 80.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اداليا عماد عبدالحليم دمحم69249 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن سعيد احمد69250 اداليا محمود يسي  ق شيى 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف69251 ادعاء حسن عفيفن عبدالهادى شر ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه اسحاق69252 ادعاء فراج احمد صيى ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69253 ادعاء دمحم عبدالغفار امي  ق شيى 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك سالمة متوىل69254 ادعاء ياش ميى ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادالل عبدالعزيز محمود اسماعيل69255 ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادميانة حنا مناويل خي 69256 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا احمد عبدالعزيز دمحم69257 ق شيى 38.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا احمد دمحم مصطفن العيسوى69258 ق شيى 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا سيد دمحم فرماوى69259 ق شيى 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي عبدالكريم69260
ادنيا علي مصطفن ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا قاسم محمود عبدهللا69261 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا دمحم محمود عبدالقادر ابراهيم69262 ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 السيد69263
 
ادينا سيد ابراهيم الدسوق ق شيى 89اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارانا رشوان عبدالرحيم رشوان69264 ق شيى 119اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اراويه احمد عبدهللا عبدالحميد69265 ق شيى 30اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69266 ارحاب عل عبدالحليم طلب حسي  ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحاب دمحم عل عبدالمعط ع القادر69267 ق شيى 49.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحاب يشى سعيد شحات69268 ق شيى 42.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف احمد عبدالحميد دمحم69269 ارحمه اشر ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف محمود ابوهاشم69270 ارحمه اشر ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69271
ن
ارحمه اكرم محمود بسيون ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه ايمن حسن حسن69272 ق شيى 17اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه جمعة فاضل سيد احمد69273 ق شيى 98اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه حسام مصطفن حسن عطوه69274 ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه حسن عبدالتواب ابراهيم معوض69275 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه خالد الجلفن حسن69276 ق شيى 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه خالد عبدالستار دمحم69277 ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه رضا عل دمحم خليفه69278 ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه رمضان سيد دمحم سيد69279 ق شيى 22اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه سامح سعيد السيد69280 ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه سعيد سيد طه دمحم69281 ق شيى 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه سالمة حسينن ابراهيم شحاتة69282 ق شيى 96اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه سيد عطا عبدالحميد دمحم69283 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك عبدالعزيز حفناوى69284 ارحمه صابر ميى ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه طة سيد اسماعيل69285 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه عاطف دمحم رفاع عل69286 ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه عبدالمجيد مصطفن عبدالجيد69287 ق شيى 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه عبدالننى عابدين موس69288 ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه عل سعيد عل69289 ق شيى 53اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه دمحم رزق حسن مسعود69290 ق شيى 124اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه دمحم عبدالعزيز عبدالوهاب عويس69291 ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محمود69292 ارحمه دمحم عيد حسي  ق شيى 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه دمحم محمود كامل69293 ق شيى 132اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه دمحم يحن  موس69294 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه مصطفن كامل عبدالغنن محمود69295 ق شيى 99اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه ياش سيد عبدالتواب عل69296 ق شيى 34اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اردينه دمحم عل محمود69297 ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارشا اسماعيل سيد عبدالعال69298 ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي ابراهيم69299
ارشا رضا حسنن ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارشا عبدالمغيث زىك عبدالمغيث69300 ق شيى 18.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارشا دمحم احمد عبدالعظيم الصادق69301 ق شيى 26.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارشا دمحم السيد عيد69302 ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محمود عبدالفتاح دمحم69303 ارضا حسي  ق شيى 95اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضا ماهر اسماعيل حامد العطارى69304 ق شيى 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوه غريب بخيت دمحم69305 ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى احمد محمود غريب69306 ق شيى 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى رمضان السيد سيداحمد69307 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى عبدالسالم محروس احمد69308 ق شيى 93اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى عالء عل دمحم عل69309 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى عل عبدالعال احمد69310 ق شيى 124اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارضوى وليد السيد عبدالخالق عبدالوهاب69311 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه احمد ساىمي دمحم69312 ق شيى 25.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه حسن صالح حسن السيد69313 ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه عبدهللا دمحم السيد عبدالمعط69314 ق شيى 125اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه دمحم احمد رجب طه69315 ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه مصطفن جاد دمحم69316 ق شيى 17اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارقيه وائل دمحم صالح البليه69317 ق شيى 126اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارنا طارق دمحم ابوزيد ابوالعال69318 ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارنا عمرو دمحم عبدالعزيز69319 ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارنا محمود عبدالمنعم شبيب69320 ق شيى 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان ابراهيم احمد دمحم69321 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان احمد خالد دمحم نصار69322 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف كامل ابراهيم69323 اروان اشر ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان ايمن عبدالننى عبدالرؤف ابو سمرة69324 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان سامح عل حسن محمود69325 ق شيى 67.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان سيد عزت جوده فرج69326 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان عمرو السيد زيان مصطفن69327 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 سعد عل69328
 
اروان دمحم شوق ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان دمحم فؤاد كامل69329 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان محمود ابو القاسم محمود احمد69330 ق شيى 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروان وليد متوىل عبدالقادر السيد69331 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروح عطيه عبدالفتاح عطية مصطفن69332 ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 رشاد عل69333
ن
ارودينا هان ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارودينه عل مصطفن عل69334 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروضة ابراهيم دمحم عل عل69335 ق شيى 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروضة عبدالعظيم عبدالفتاح صادق69336 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اروضه احمد سعد السعيد69337 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- رويدا سيد عزت جوده فرج 69338 ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اريموندا اسحاق رضا اسحاق69339 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اريهام حسن حامد دمحم69340 ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف دمحم عبدالعزيز69341 ازنيب شر ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ازوزو وجدى جمال عبدالمنعم 69342 ق شيى 24.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ازينب حسن عبدالخالق عوض هللا69343 ق شيى 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ازينب عادل محمود احمد حطب69344 ق شيى 125اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69345 ازينب عاشور عبدالهادى حساني  ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ازينب عبدالعليم عفيفن مصطفن القنفد69346 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ازينب عبدهللا حامد عبدالغنن69347 ق شيى 24.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- زينب دمحم عبدالوهاب السيد 69348 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ازينب وليد عبدالرحيم شحاته عبدالرحيم69349 ق شيى 39.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره ابراهيم متوىلي دمحم69350 ق شيى 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره جمال عمر دمحم69351 ق شيى 108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره حمدي محمود عبدالواحد69352 ق شيى 58.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره خاطر سيد ابراهيم69353 ق شيى 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره سامح السيد محمود حسن69354 ق شيى 99اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره شعبان مصطفن احمد مصطفن69355 ق شيى 54اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره طارق عبدالجليل علي69356 ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره عبدهللا السيد السيد69357 ق شيى 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره عزت سعد دمحم69358 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره عصام دمحم يشي دمحم69359 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره عالء تهاىم تهاىم69360 ق شيى 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره دمحم ابراهيم عل ابراهيم69361 ق شيى 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره دمحم عبدالىحي جاد69362 ق شيى 135.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره دمحم عبدهللا عبدالعزيز دمحم69363 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره محمود دمحم حسن69364 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره محمود مخيمر يوسف69365 ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره مىح الدين زين العابدين مىح الدين69366 ق شيى 55اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك دره69367 اساره مرضن فتىح ميى ق شيى 21اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره مصطفن دمحم مرس69368 ق شيى 135.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69369 ي احمد حسي 
اساره مصطفن ق شيى 93اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساره موس محمود عبدالظاهر معروف69370 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساميه خالد جمال عبده حمد69371 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف الرفاع دمحم عبدالرازق69372 اساميه شر ق شيى 128اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اساندرا اميل محروس قلينن69373 ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن رياض69374 اساندي سامح امي  ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسجده دمحم صالح الدين دمحم عبده69375 ق شيى 34اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسحر محمود سيد احمد69376 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسعاد عل رجب دمحم69377 ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسعاد دمحم فتىح رجب69378 ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسعدية دمحم حسن دمحم69379 ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم ابراهيم محفوظ اسماعيل69380 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم ابو بكر حسن سليمان دمحم69381 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم احمد خليفه عبدالصبور سعيد69382 ق شيى 69.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم احمد مصطفن عبدالحليم69383 ق شيى 49.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم السيد طه ابراهيم69384 ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم السيد عل عل69385 ق شيى 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم بكر دمحم بكر دمحم69386 ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم تامر رفعت عماره69387 ق شيى 119اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم حسن ابراهيم عل69388 ق شيى 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم خالد عل ابراهيم شاج69389 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم سالم عبدالرحيم رزق69390 ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم سامح ضيف جاد اللة69391 ق شيى 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم ساىم بديع عبدالرحمن حسن69392 ق شيى 119اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم سيد دمحم احمد عبدالقادر69393 ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عل69394 اسلىم شحاته حسي  ق شيى 28اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم طارق عبدربه عبدالعزيز ابو حجر69395 ق شيى 137اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم طارق دمحم صفوت عبدالغنن69396 ق شيى 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اسلىم عاطف احمد دمحم69397 ق شيى 19.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم عبدالعزيز فراج عبدالعزيز69398 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم عبدالمنعم عبدالرازق دمحم سليمان69399 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم فهد دمحم عبدالعزيز69400 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 حسن69401
ن
اسلىم محسن الوردان ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم دمحم ربيع عبدالسميع69402 ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم دمحم ذاىك محمود سعيد69403 ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم دمحم عبدالشكور دمحم69404 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم دمحم فتىح السيد69405 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم محمود دمحم السيد رمضان69406 ق شيى 49.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىمي سامح احمد مختار زىكي69407 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىمي عماد حمدي هالل69408 ق شيى 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىمي مدحت دمحم السعيد69409 ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلوى مجدى عبدالننى حسن69410 ق شيى 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلوى ياش عل احمد سالمة69411 ق شيى 95اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما احمد اسماعيل احمد69412 ق شيى 133اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما احمد سعيد عبدالحميد69413 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن سعيد69414 ف امي  اسما اشر ق شيى 56.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما ايهاب مجدى خليل69415 ق شيى 122اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما سامح ابراهيم سالم69416 ق شيى 39اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما سامح عبدالحافظ ابراهيم احمد69417 ق شيى 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما سمي  عل حسن69418 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما سيد دمحم احمد69419 ق شيى 136.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف ساىم دمحم عبدالعال69420 اسما شر ق شيى 14اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن سالم هليل69421 اسما عصام حسني  ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما ماهر عبدالرحمن سالم سليم69422 ق شيى 46اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- سما دمحم السمان دمحم 69423 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما دمحم سالمة دمحم69424 ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن بيوىم69425 اسما دمحم صالح حسي  ق شيى 130اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما دمحم عبدالعظيم عبداللطيف69426 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 زىك ابراهيم عبدالقادر69427
ن
اسما هان ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 نصار عبد العظيم مراد 69428
ن
ابسيطه- سما هان ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسما هشام عل دمحم عطاهلل69429 ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسماح رمضان مرسي ابو عيد69430 ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسماح سامح ضيف جاب هللا احمد69431 ق شيى 37اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسماح سيد يوسف حسنن دمحم69432 ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسماح دمحم تغيان عل69433 ق شيى 54اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسماح نارص دمحم نارص69434 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر ابراهيم عوض دمحم69435 ق شيى 45اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر ابراهيم متوىل ابراهيم69436 ق شيى 29اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر السيد حسن دمحم69437 ق شيى 99اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر رجب فرج عبدالىح69438 ق شيى 26.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- سمر زين العابدين ادم رمضان 69439 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر سيد دمحم محمود دمحم نض69440 ق شيى 105اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر صالح عواد دمحم69441 ق شيى 27.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر نبيل محمود عبدالحميد69442 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسميحه جمال ع الفتاح شبل عبده69443 ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه دمحم عبدالمعبود عبدالرازق احمد69444 اسمي  ق شيى 134اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه محمود مصطفن عبدالعال69445 اسمي  ق شيى 59اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى السيد69446 اسميه سمي  صيى ق شيى 47اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اسندس احمد عبدهللا دمحم69447 ق شيى 89اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسندس تامر محسن الشحات69448 ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي ابراهيم69449 اسندس حسن دمحم حسب الننى ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسندس رفاع عبدالعظيم شعبان شافع69450 ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسندس سيد سليمان محمود69451 ق شيى 40.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسهي  دمحم رشاد عبدالغنن69452 ق شيى 32.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسهيله ياش سعيد السيد69453 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسيدة رمضان عل دمحم احمد69454 ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشامية دمحم الشامل السيد عمارة69455 ق شيى 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشاهنده مراد حمدى دمحم69456 ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشاهيناز محمود الجلفن حسن عثمان69457 ق شيى 29اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عطا عبدالحميد69458 اشذي اشر ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي رمضان كامل69459
ن
اشذي هان ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق ابراهيم صابر مصطفن69460 اشر ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق ابوالفتيان عمرو رمضان السيد69461 اشر ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق احمد حامد دمحم مصلىح69462 اشر ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69463 وق احمد رمضان حسي  اشر ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق اسامه رمضان عبدالمقصود البكل69464 اشر ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق جمال مصطفن شلقاىم69465 اشر ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق خالد حنفن دمحم مصطفن69466 اشر ق شيى 42اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق خالد عبدالعاىط عبدالرحيم اسماعيل69467 اشر ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق رمضان عبدالعظيم مرسي دمحم69468 اشر ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69469
ن
وق سعد سيد الددمون اشر ق شيى 105اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق سيد احمد علي69470
اشر ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي رمضان دمحم69471 وق صيى اشر ق شيى 31.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق عرنى دمحم السيد69472
اشر ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق عصام سعيد حافظ ابراهيم69473 اشر ق شيى 20اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق عل احمد محمود69474 اشر ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق عواد حنفن مرس عوض69475 اشر ق شيى 19اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق فتىح عبدالمجيد ابراهيم عل69476 اشر ق شيى 59اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق فتىح دمحم دمحم ابراهيم69477 اشر ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عبدالخالق69478 وق دمحم امي  اشر ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق دمحم بكرى عبدالحليم69479 اشر ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق دمحم عبدالمعز احمد عل حجاج69480 اشر ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وق مصطفن عبدالعزيز عبدالرحيم69481 اشر ق شيى 116اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ين ايهاب شاكر عطيه حسن69482 اشر ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عل69483
ن
اشمس احمد عبدالشاق ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشمس سيد ابو بكر قاسم مسعد69484 ق شيى 104.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن معوض69485 اشمس دمحم حسي  ق شيى 42.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشمس دمحم دمحم ابراهيم69486 ق شيى 44.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عايد طه69487
ن
اشمس هان ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد ابراهيم عبدالمنعم دمحم ابراهيم69488 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد ابراهيم محفوظ اسماعيل69489 ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى عبادى69490 ن خي  اشهد ابو العني  ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عبدالقادر69491 اشهد احمد حساني  ق شيى 44.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد احمد سعيد عبدالعزيز دمحم69492 ق شيى 80اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد احمد شعبان صادق69493 ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد احمد فوزى عبدالعليم عمران69494 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69495 اشهد احمد دمحم امي  ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد احمد مصطفن عبدالعال69496 ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اشهد اسامة يوسف دمحم69497 ق شيى 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69498 اشهد اسامه سيد حسي  ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد اسامه شعبان عبدالفتاح69499 ق شيى 67اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف دمحم دمحم69500 اشهد اشر ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد السيد سليمان سيد سليمان69501 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد ايمن احمد السيد شحاته69502 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد جمال احمد دمحم صالح69503 ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد حسن احمد حسن69504 ق شيى 38اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد رمضان خلف علي69505 ق شيى 12اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد سامح طلعت يوسف69506 ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد سعيد عبدالعزيز عبدالمجيد69507 ق شيى 36اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69508 ي حسي 
غنن اشهد سيد دمحم مي  ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف عبدالحافظ احمد عبدالحافظ69509 اشهد شر ق شيى 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد طاهر حسن سعد69510 ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يد صبيح69511 ن ى ابو الي  اشهد طه صيى ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عادل محمود شون69512 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عاشور هاشم احمد خليل69513 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عامر فوزي صديق69514 ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عبدالاله كمال احمد عبدالاله69515 ق شيى 33اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عبدالمنعم ابراهيم فتوح69516 ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عل حنفن احمد69517 ق شيى 121اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عيد دمحم سيد69518 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد عيد دمحم عبده دمحم69519 ق شيى 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد فايز دمحم اسماعيل ابو شادى69520 ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد كمال عل دمحم شلنى69521 ق شيى 36.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد مجدى عبدالحميد عفيفن69522 ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم رمضان توفيق ناصف69523 ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم عل ابوالفضل69524 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم فارس احمد البياع69525 ق شيى 32.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم دمحم البكرى السيد69526 ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم محمود احمد69527 ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم محمود شعبان عبدالننى69528 ق شيى 108.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد دمحم محمود عبدالمجيد69529 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد محمود احمد يوسف69530 ق شيى 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد محمود عبدالعظيم مهدى69531 ق شيى 46اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد محمود عطية ابراهبم69532 ق شيى 40.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احرىك- شهد محمود دمحم يوسف دمحم 69533 ق شيى 95اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد مهران محمود دمحم69534 ق شيى 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي دمحم69535
 
اشهد نادر عبدالباق ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 جمال الدين حسن عبدالعزيز69536
ن
اشهد هان ق شيى 49.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد هشام عبدالفتاح عبدالخالق69537 ق شيى 38اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشهد هنداوى رمضان دمحم69538 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69539 اشهد هيثم فتىح ياسي  ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي نصار مندور69540 اشيماء احمد عبدالننى ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء سعيد فتىح عبدالمقصود تهاىم69541 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء شعبان لطفن عل69542 ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء عبدالباسط بهجات حسن69543 ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حسن69544 ق شيى 133اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء عبدهللا معوض بيوىم69545 ق شيى 14.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء فراج فرحان حماد69546 ق شيى 14اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اشيماء مدحت عبدالمنعم ابراهيم سالم69547 ق شيى 53.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء ناجح دمحم يوسف عطيه69548 ق شيى 40اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف سيد حسن69549 اصابرين اشر ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف دمحم عل69550 اصابرين شر ق شيى 43.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصابرين طارق محمود دمحم مىح الدين69551 ق شيى 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصباح ابراهيم المحمدى مصيلىح69552 ق شيى 30.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصباح احمد صابر بيوىم دمحم69553 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصباح انور احمد عبده ابراهيم شيحه69554 ق شيى 24اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصفاء محمود صالح عبدالمطلب69555 ق شيى 89اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اضىح سيد صالح سيد69556 ق شيى 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اضىح سيد فتىح رفاع69557 ق شيى 122اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف69558 يف مختار دمحم شر اضىح شر ق شيى 117اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اضىح دمحم عبدالعال احمد69559 ق شيى 129اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعائشه دمحم عطاهللا عل69560 ق شيى 133.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن فتىح دمحم عل69561 اعائشه ياسي  ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعبله خديوى السيد دمحم السيد69562 ق شيى 31اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69563 اعبي  حلىم ابوالحسن خلف حسي  ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعزة عماد احمد عبدالعال69564 ق شيى 44.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعزة دمحم سعيد محمود69565 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يد69566 ن ى ابوالي  اعزه احمد صيى ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69567  حسي 
ن
اعزه كرم ابو المجد عبدالشاق ق شيى 120.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى عبدالعاىط69568 اعزه دمحم صيى ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69569 اعال عل رجب امي  ق شيى 122اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعلياء عصام عزت حفنن69570 ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اعهد وحيد ابوالدهب عل69571 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عزت دمحم الهادي69572 اغرام اشر ق شيى 50.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اغرام عمرو رضا عبدالرازق69573 ق شيى 113اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اغيداء عادل عبداللطيف حسن69574 ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاتن محمود دمحم محمود69575 ق شيى 130اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمة احمد ابراهيم ابو العزم69576 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمة احمد فايد مصطفن صالح69577 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمة خالد فتىح محمود ابراهيم69578 ق شيى 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69579
 
 دمحم عبدالباق

 
افاطمة عبدالباق ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمة دمحم عبدالمنعم عطية69580 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي69581
افاطمة نبيل ابراهيم علي مصطفن ق شيى 43اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي عبداللطيف69582
افاطمة هشام عبدالحميد مصطفن ق شيى 136اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه ابراهيم ابو الحديد ابراهيم69583 ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه احمد حسنن احمد احمد69584 ق شيى 42.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف ابراهيم دمحم69585 افاطمه اشر ق شيى 28.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه جابر عبدالحميد احمد69586 ق شيى 120اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه راجح عمر عبدالبديع عمر69587 ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن منصور69588 افاطمه سالمه دمحم حسي  ق شيى 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن مصطفن69589 افاطمه سيد حسي  ق شيى 82اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه سيد عبدالعال السيد69590 ق شيى 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف حسن دمحم69591 افاطمه شر ق شيى 107اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه عاطف سعيد دمحم69592 ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه عطيه دمحم مسلم69593 ق شيى 117اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه دمحم حسن حسن حسن69594 ق شيى 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 معتمد حسن69595
 
افاطمه دمحم شوق ق شيى 108اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه دمحم عبدالجابر دمحم ابراهيم69596 ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



افاطمه دمحم علي السيد69597 ق شيى 117.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه محمود صالح حافظ69598 ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه مسعد عزت عامر69599 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه وليد عويس عبدالعزيز69600 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه وليد دمحم عل69601 ق شيى 134اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطيمة حمادة عطية عبدالحميد69602 ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ابراهيم69603 افرح ابراهيم امي  ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح امي  مراد السيد69604 ق شيى 82اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح جرجس سمي  مهنن يىس69605 ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح سيد عباس دمحم69606 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح عالءالدين دمحم عبدالمنعم69607 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح مجدى ونيس ابوالقاسم69608 ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرح محمود عبدالرحمن عبدالخالق69609 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرحة عبدالنارص عبدالرحيم دمحم69610 ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرحه ايمن صالح حمدى سند69611 ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افريال الجوهري عل صالح69612 ق شيى 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افريال عادل عبدالعظيم عل اسماعيل69613 ق شيى 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افوزية فتىح عل شعبان69614 ق شيى 115اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 رمسيس تادرس69615
ن
ونيا هان افي  ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اقمر صطوف الشايب مزعل69616 ق شيى 132اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 ابورواش دمحم69617
ن
اقمر هان ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف حسنن سالم69618 اكامله اشر ق شيى 52اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكامله شحاته مرع خلف69619 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكامليا حمدى محمود عبداليى69620 ق شيى 65.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكريستينا منصور جاد الكريم بخيت69621 ق شيى 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكريمة سيد فتوح عبدالقادر نوار69622 ق شيى 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكريمة شعبان صبىح عبدالوهاب69623 ق شيى 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكريمة عادل دمحم بخيت69624 ق شيى 67.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكريمة مسعد دمحم عل69625 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عبدالرازق عبدالمنعم خضي 69626 ى حسي  ن
اكين ق شيى 54اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى ممدوح عل السعيد69627 ن اكين ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكنوز دمحم دمحم سليم69628 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي دمحم السيد69629 اكوثر السيد حسب الننى ق شيى 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

الؤى احمد مصطفن احمد دمحم69630 ق شيى 27اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69631  صالح حسني 
ن
اىل ىل هان ق شيى 95اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

الياىلي يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم69632 ق شيى 24اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اليل احمد عثمان ابراهيم69633 ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف حسونة خليل69634 اليل شر ق شيى 45اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اليل محمود دمحم دمحم السيد69635 ق شيى 53اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم69636 اماجدة حسن حسي  ق شيى 43اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اماجده بدر محمود دمحم فرج69637 ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اماجده خالد سيد عل69638 ق شيى 131.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف احمد عبدالرحمن69639 اماجده شر ق شيى 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69640 امادونا جرجس مكرم عازر سيفي  ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امادونا غاىل حسنن غاىل69641 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي صابر سعيد69642
ن
امادونا هان ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارجريت مجدى فوزى حنا69643 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- مارفن ايمن فايز رسله 69644 ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارى جمال ابراهيم بشاى69645 ق شيى 66.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ان69646 اماريز سمي  وليم جيى ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ابسيطه- مارينا ابراهيم فخرى فهىم تغيان 69647 ق شيى 97اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارينا بهاء حزقيال ميخائيل69648 ق شيى 136اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارينا رفعت توفيق زىك69649 ق شيى 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارينا مرزوق عياد لبس بشاي69650 ق شيى 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امارينا ناجى ادوار صبىح69651 ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امرام سعد عبداللطيف دمحم البسطويىس69652 ق شيى 96اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امرام دمحم عبدالمنعم احمد69653 ق شيى 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امروة عبدالننى فتوح عيىس69654 ق شيى 19اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امروج سعيد كرم سعيد معوض69655 ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امروه مصطفن عبدالمجيد متوىل عبدالملك69656 ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ابراهيم رزق ابراهيم رزق69657 ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ابراهيم فاروق عبدالحميد69658 ق شيى 37اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم احمد عل دمحم69659 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ادهم عبدالمعبود دمحم69660 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم اسامه عبدالعزيز ابو طالب69661 ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم اسالم دمحم ابراهيم69662 ق شيى 107اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم اسماعيل احمد دمحم69663 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عبدهللا عبده69664 امريم اشر ق شيى 67.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم بشارة الشحات شكرى69665 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم جمال عزيز شنوده الوكيل69666 ق شيى 96اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم جمال يونس احمد69667 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم حسام محمود جوده سيد69668 ق شيى 15.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم حسينن عبداللطيف احمد دمحم69669 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم خالد رياض عمر السيد69670 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم رافت جوزيف صموئيل69671 ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم رجب عبدالحليم عل شوشه69672 ق شيى 11.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم رزق حسن ابراهيم69673 ق شيى 27اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ساىم عوض امام69674 ق شيى 16اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن مبارك69675 امريم سعيد حسي  ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم سيد جمعه درويش69676 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم سيد عبدالعزيز دمحم69677 ق شيى 53اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم سيد دمحم عبدالمقصود69678 ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم شاكر دمحم شاكر دمحم عزب69679 ق شيى 113اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم صالح صبىح سليمان69680 ق شيى 82اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم طه عفيفن ابراهيم69681 ق شيى 115اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عادل محمود حجازى69682 ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عادل يوسف وهبه يوسف69683 ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عاطف شحات مسلم69684 ق شيى 103اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عبدالرحمن جمعه مرع69685 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عبدالفتاح عبدالرازق دمحم69686 ق شيى 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن نارص69687 امريم عبدالننى رجب حسي  ق شيى 55اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عرفات حسن احمد69688 ق شيى 104اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عالء ابو العال عباس69689 ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم علي حجازي علي69690 ق شيى 23اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عمر حسن عبدالعليم69691 ق شيى 15.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم عمر مصطفن دمحم احمد سيد69692 ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم دمحم احمد دمحم69693 ق شيى 30اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم دمحم اسماعيل لبيب69694 ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 بكر69695
ن
امريم دمحم بكر عبدالشاق ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم دمحم جيى عبدالعزيز جيى69696 ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



امريم دمحم سبتان دمحم موس69697 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم دمحم صابر عبدالمطلب69698 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم دمحم ونيس ابو القاسم69699 ق شيى 120اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم محمود جمال عل69700 ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم محمود رجب السيد69701 ق شيى 112اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم مدحت يسن عبدهللا69702 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

غنن دمحم69703  عبدالفتاح الي 
امريم مصطفن ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي سمي  دمحم زىكي ابو الخي  69704
ابسيطه- مريم مصطفن ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم مالك شكرى بشاي69705 ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ممدوح زىك شحاتة69706 ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ممدوح دمحم خليل69707 ق شيى 113اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ممدوح محمود عبدالرسول69708 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم نض يوسف نض ابوسخرون69709 ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 دمحم عبدالقادر69710
ن
امريم هان ق شيى 124.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم هشام عل عبدالغنن69711 ق شيى 104اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم وحيد صابر عبدالسميع69712 ق شيى 78.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم وليد صالح احمد احمد69713 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم ياش دمحم البه69714 ق شيى 130اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امريم يوسف رافت لمع69715 ق شيى 115اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه عصام االلفن دمحم سيد احمد69716 امشي  ق شيى 44اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك احمد سمي  عريق69717 ق شيى 134اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك احمد عادل عدوي69718 ق شيى 109.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك احمد دمحم احمد دمحم مها69719 ق شيى 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69720 املك احمد دمحم حسني  ق شيى 63اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك احمد دمحم دمحم69721 ق شيى 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك اسامة السيد عل سيداحمد69722 ق شيى 38.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69723 املك اسامة حسن عبدالحميد حسني  ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عبدالرحمن دمحم69724 املك اشر ق شيى 116اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف دمحم ابراهيم69725 املك اشر ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك السيد زكريا خليل69726 ق شيى 103.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك السيد كارم السيد خليل69727 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن السيد69728 املك امي  فتح هللا ابو العنيي  ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك بدوى خلف عل احمد69729 ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك جمال سليمان درويش69730 ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك جمعه احمد عبدالحميد عامر69731 ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن حامد69732 املك حامد حسني  ق شيى 129اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك حسن جمال حسن السيد69733 ق شيى 38اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك حسن عبدالرحيم الشاذىل69734 ق شيى 11.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك حماده دمحم حمدى69735 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك رمضان ابوزيد دمحم احمد69736 ق شيى 73.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك زىك دمحم زىك اسماعيل69737 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك سامح حامد فرغلي69738 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى69739 املك سامح دمحم دمحم خضي  ق شيى 100.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك سعد ابراهيم ابراهيم69740 ق شيى 58.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك سيد انور زىك السيد69741 ق شيى 99اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك صابر حماد احمد69742 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك صابر مصطفن دمحم عبدالرحمن69743 ق شيى 76اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى فوزى خليفه عبدالرحمن69744 املك صيى ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى نعيم احمد احمد69745 املك صيى ق شيى 37.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك طارق محمود المصيلىح69746 ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



املك عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد69747 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك عبدهللا رجب عبدهللا السيد69748 ق شيى 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك عصام عبدالحميد عبدالخالق69749 ق شيى 96.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- ملك عصام دمحم دمحم 69750 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك عالء عبدالغفار عبدالحليم رميح69751 ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك عل دمحم عثمان عل69752 ق شيى 63اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69753 املك عماد حمدى حسني  ق شيى 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك عمرو عادل فتىح69754 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك فارس صابر عبدالودود عبدربه69755 ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك كامل عبدالرازق كامل عبدالرازق69756 ق شيى 36.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم احمد دمحم عل69757 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن احمد69758 املك دمحم حسي  ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ابراهيم69759  امي 
املك دمحم حنفن ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 الزريدى69760
 
ن عبدالباق املك دمحم شاهي  ق شيى 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم عباس دمحم جيى69761 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم عبدالننى سالم دمحم69762 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم عز الدين اسماعيل السيد69763 ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم فتىحي عباس69764 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم محمود احمد محمود خليل69765 ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم مصطفن عبدالحميد دمحم69766 ق شيى 20اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم معن عبدهللا69767 ق شيى 133.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك دمحم مني  احمدعمر69768 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك محمود احمد عبدالرحمن السيد69769 ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك محمود عبدالستار دمحم69770 ق شيى 55اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك محمود دمحم محمود حجاج69771 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك مىح الدين رجب شحات69772 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن احمد69773  حسي 
املك مصطفن ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك مصطفن عبدالحميد احمد69774 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك مصطفن فتىح عوض69775 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 ابراهيم حسن69776
ن
املك هان ق شيى 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك هشام سالم سيد رمضان69777 ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك وليد ابراهيم دمحم69778 ق شيى 59اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم69779 املك ياش ابوالسعود حسي  ق شيى 46اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك ياش السيد عل69780 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك ياش دمحم ابراهيم69781 ق شيى 40.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك يحن  دمحم خليفة69782 ق شيى 112.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املكه سالمه سعيد دمحم نوير69783 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار حسن الجالفن حسن عثمان69784 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار خالد دمحم سعيد69785 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه دمحم69786 امنار عبدالهادى عمي  ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69787
ن
امنار دمحم فتىح قرن ق شيى 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار منصور عويس ابراهيم69788 ق شيى 37اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار هشام عل دمحم حسن69789 ق شيى 18.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنال طارق صبىح السيد بحالو69790 ق شيى 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنال ياش محمود عبدالرازق69791 ق شيى 8.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة احمد عبدالرحمن عل69792 ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة اللة مجد ى عبدالجواد شعبان69793 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة اللة محمود عبدالفتاح شعيب69794 ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة هللا سيد دمحم ابراهيم69795 ق شيى 116اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة هللا عماد الدين دمحم سلومه69796 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



69797
 
امنة هللا مرزوق عبدالتواب عبدالباق ق شيى 103اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة هللا مصطفن عبدالتواب سيد مصطفن69798 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة هللا مصطفن عل دمحم احمد69799 ق شيى 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة هللا وحيد كمال الدين دمحم جمال الدين69800 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة رمضان فوزى دمحم الشيخ69801 ق شيى 103اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة صبىح بكر دمحم69802 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- منة عل السيد عبدالرحمن حسن 69803 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة دمحم زىك دمحم69804 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنة دمحم ماهر احمد69805 ق شيى 113.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنةهللا دمحم عبدالفتاح صالح69806 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه احمد فكرى ثابت69807 ق شيى 22.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه اسامه دمحم السيد دمحم69808 ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا احمد عبدالتواب جودة69809 ق شيى 114اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69810
ن
امنه هللا حمدى دمحم شحاتة البسيون ق شيى 32اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا شحات حسن سالمة احمد69811 ق شيى 16.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا عمرو شحات صادق فراج69812 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا دمحم سالمه سند سالمه69813 ق شيى 106.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا دمحم عبدالوهاب ربيع69814 ق شيى 131اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا هيثم محمود عبدالحميد69815 ق شيى 130.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه ايمن احمد دمحم69816 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه بدر محمود دمحم فرج69817 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه تامر دمحم عبدالحميد69818 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69819 امنه جمال كامل حسي  ق شيى 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي هاشم دمحم69820
 
امنه دسوق ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه رجب عبدالتواب حسن69821 ق شيى 115اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف عبدالمنعم عبدهللا69822 امنه شر ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه عبدهللا دمحم السيد69823 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف الدين69824 امنه عصام دمحم عبدالمقصود شر ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه عل احمد السيد مسعود69825 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه عمرو رمضان احمد حسن69826 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه عمرو دمحم ابراهيم69827 ق شيى 125.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه دمحم حسن حسن69828 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه دمحم محمود ابراهيم سيد احمد69829 ق شيى 63اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه محمود عبدالعال ابراهيم حمد69830 ق شيى 53.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه محمود فرج العبد69831 ق شيى 116اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه مصطفن عبده المليىحى69832 ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه ممدوح محمود احمد عل69833 ق شيى 57اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه منصور عبدالحميد احمد عبدالعال69834 ق شيى 97اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 فاروق بخورى69835
ن
امنه هان ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن حسام مصطفن حسن69836 ق شيى 30.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن كرم دمحم الحسينن69837 ق شيى 98اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

69838
ن
امنن مجدى دمحم مهدى عنان ق شيى 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن مصطفن دمحم عمر موس69839 ق شيى 24.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن ناجح اسماعيل خلف69840 ق شيى 20.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امها شعبان دمحم احمد69841 ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 سمي  توفيق يوسف69842
ن
امها هان ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امهرائيل كميل عبدالشهيد بولس69843 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امهرائيل مايكل ممدوح رزق69844 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امونيكا سامح جرجس حنا69845 ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم احمد سعيد سالم69846 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اىم امام عل سيد احمد69847 ق شيى 50.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم ايمن عبده موس فرج69848 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم صابر محمود بدر69849 ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم عماد اسماعيل دمحم احمد69850 ق شيى 19اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم كامل سعيد دمحم السيد69851 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم كمال عبدالحليم صديق69852 ق شيى 93.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 دمحم69853
 
اىم دمحم الدسوق ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم دمحم عبدالوهاب عبدالسالم69854 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم دمحم فتىح ابراهيم69855 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اىم ياش مصطفن محمود دهيس69856 ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69857 امياده احمد محمود حساني  ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- مياده حماده محرم عبدهللا عطيه 69858 ق شيى 82اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امياده هريدى محمود هريدى69859 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ا راىم ظريف توفيق69860 امي  ق شيى 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ا ميالد فوزى السيد حنا69861 امي  ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ان محمود السيد محمود69862 امي  ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

نا جرجس نبيه دانيال69863 امي  ق شيى 69.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

نا عيىس سليم عبدالريه69864 امي  ق شيى 22.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انادين محمود عبدهللا سليم69865 ق شيى 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- ناديه حسن كامل حسن 69866 ق شيى 83.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناديه عمر سيد عبدالمجيد عطية69867 ق شيى 19اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناديه دمحم محمود حسن خاطر69868 ق شيى 110اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناريمان عبدربه عبدالحميد عوض69869 ق شيى 107.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف عبدالمسيح شاكر عبدالمسيح69870 انانىس اشر ق شيى 93اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انانىس دمحم دمحم جمعه69871 ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انانىس ياش احمد عل احمد69872 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69873 اندا تامر احمد عواد حسي  ق شيى 51.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى احمد عل دمحم عبدالجواد69874 ق شيى 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى ثروت عبدالحكيم احمد69875 ق شيى 99.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى جمال دمحم اسماعيل الطوجن69876 ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى جمال مصطفن عبدالحليم69877 ق شيى 14.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى حسن عبداللطيف عبدالعزيز69878 ق شيى 63اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى حسن دمحم ابراهيم عبدالخالق69879 ق شيى 16اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى حلىم حسن حلىم69880 ق شيى 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى حمدى سيد كامل69881 ق شيى 40اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى خالد ابر اهيم دمحم علي69882 ق شيى 125اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى رباح دمحم محمود69883 ق شيى 37اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك عبدالرحيم69884 اندى شور عبده ميى ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى سيد عبدالمنعم دمحم عامر69885 ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى عل صادق عل69886 ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى عل عبدالحميد دمحم69887 ق شيى 122.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى عل دمحم عبدالسميع69888 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن شحات69889 اندى عيد امي  ق شيى 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يد عل69890 ن اندى فوزى ابوالي  ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى مجدى صالح دمحم69891 ق شيى 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى دمحم خليل دمحم69892 ق شيى 71اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف الدين فرج موسي69893 اندى دمحم شر ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى دمحم مسلىم احمد69894 ق شيى 101اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى دمحم يوسف السيد عل69895 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى محمود عبدالحميد احمد عمر69896 ق شيى 115اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ابسيطه- ندى ياش طه عبدالدايم 69897 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ساىم عبدهللا عبدالحافظ غانم69898 انرمي  ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انعمة وليد جابر زىكي القصاص69899 ق شيى 114.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انعيمة صالح حماد عبدالغنن69900 ق شيى 29.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 مرزوق69901
 
انعيمة طلعت عبدالتواب عبدالباق ق شيى 87.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انغم سعيد عرفه عبدالوهاب69902 ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انها جميل عبدالمعتمد حسن خليل69903 ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انهاد فرج هللا عباس عبدالقادر اسماعيل69904 ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن طه عل69905  حسي 
 
انهله شوق ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انهله دمحم رشاد عبدالغنن69906 ق شيى 44.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انه محمود لطفن عبداللطيف69907 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور احمد عبدالعظيم عبدالعزيز اسماعيل69908 ق شيى 34.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور حلىم احمد الداخل69909 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور سلطان جابر دمحم69910 ق شيى 119.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور صبىح اسماعيل عواد69911 ق شيى 78.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور طارق رمضان فتىح69912 ق شيى 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور طلعت محمود احمد عليان69913 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور عبدالتواب دمحم عبدالفتاح69914 ق شيى 127.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور دمحم تهاىم تهاىم اللينى69915 ق شيى 129اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يف دمحم سعيد69916 انور دمحم شر ق شيى 34اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور دمحم صابر حسن69917 ق شيى 62اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور دمحم فاروق منصور69918 ق شيى 111اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف سيد عبدالمؤمن سعد69919 انورا اشر ق شيى 100.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- نورا عبدالحميد شاكر عبدالحميد عبدربة 69920 ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورا عبدالعزيز السيد علي69921 ق شيى 113اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورا مصطفن فاروق احمد69922 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورا همام حسن احمد عوض69923 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ى69924 انوران حسام احمد زين احمد البحي  ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انوران دمحم احمد دمحم حسن69925 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انوره السيد رضوان السيد69926 ق شيى 116.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انوره خليفه سيد محمود عل69927 ق شيى 26اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم مصلح69928 انورهان حسي  ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورهان سليم دمحم سليم موس69929 ق شيى 26.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورهان صابر حمادة عل69930 ق شيى 35.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورهان ماهر عبدهللا دمحم69931 ق شيى 106اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انورهان دمحم مدبوىل احمد69932 ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69933  جمعه عبدالقوى حسي 
ن
انورهان هان ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انيجار احمد عبدالفتاح بسطاوى69934 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انيجار جمال الدين عبدالعزيز دمحم عل69935 ق شيى 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر ابراهيم اسماعيل ابراهيم69936 ق شيى 42اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر احمد دمحم ابوالنور69937 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه خليف69938 اهاجر الصدام صيى ق شيى 10اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر جمال سعد دمحم حسن69939 ق شيى 16اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر جمال سمي  يوسف علي69940 ق شيى 133اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر خالد عبدهللا شعبان دمحم69941 ق شيى 25.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر رجب بخيت ابوالحسن69942 ق شيى 32اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر شكرى الكامل دمحم69943 ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر صابر عبدالخالق عبدالرحيم69944 ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر عاشور حسن احمد حسن69945 ق شيى 104اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر عالء شحاتة ابو سليمان69946 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اهاجر دمحم لطفن عبداللطيف69947 ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن69948 اهاجر محمود عبدالواحد ابو العيني  ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر موس دمحم السيد69949 ق شيى 91.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عبدالواحد سعيد69950
ن
اهاجر هان ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي69951 اهالة وليد قدري راغب عبدالننى ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهايدى حمدى عبدالفتاح دمحم دمحم69952 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهايدى دمحم اسماعيل احمد اسماعيل69953 ق شيى 54.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف اسماعيل حسن الدرديرى69954 اهبه اشر ق شيى 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه هللا ياش جاد عبدهللا69955 ق شيى 98اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن متوىل حسن حبيب69956 اهبه حسي  ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه رضا محمود بكرى دمحم69957 ق شيى 53اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه طارق شعبان عيىس69958 ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 ممدوح شحاته69959
ن
اهبه هان ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه ياش عبدالبديع ابراهيم خليل69960 ق شيى 128.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى جمال السيد عبدالننى السيد69961 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى رضا اسماعيل ابراهيم69962 ق شيى 18اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى عل عثمان عبدالجيد69963 ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى دمحم غنيم دمحم69964 ق شيى 121.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى دمحم محمود حسن دمحم69965 ق شيى 127اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى محمود لبيب بسطويىس69966 ق شيى 85اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى مصطفن دمحم امام دمحم69967 ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى يونس عيد يونس حسن69968 ق شيى 55.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدير عبدالصبور عل السيد69969 ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ابراهيم69970 اهدير دمحم امي  ق شيى 38.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدير دمحم زهران عمر69971 ق شيى 111.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 حماده السيد69972
ن
اهدير هان ق شيى 10.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهنا احمد ابراهيم احمد دمحم69973 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهنا اسماعيل ساىم اسماعيل عل69974 ق شيى 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهنا حازم دمحم نجيب69975 ق شيى 45اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهنا فكرى دردير عبدالعال69976 ق شيى 27اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهنا دمحم عاشور دمحم69977 ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهند عصام شحات مسلم69978 ق شيى 125اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهند محمود رشاد محمود69979 ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهويدا فايز خليفه رزق هللا69980 ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوداد طارق سيد عل سيد69981 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوردة ابراهيم دمحم ابراهيم خضي 69982 ق شيى 8اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اورده سيد عبدالغن  السيد69983 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوعد ابراهيم منشاوى ابراهيم69984 ق شيى 110.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوعد حسن دمحم عل فتح هللا عبدالرحمن القادر69985 ق شيى 80اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوعد دمحمي علي دمحمي69986 ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوفاء احمد ابوشيع احمد صالح69987 ق شيى 33.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 احمد69988
 
اوفاء احمد شوق ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوفاء دمحم عبدهللا عبده دمحم69989 ق شيى 49.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوالء حامد دمحم عبدالعال69990 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوالء سالم عبدهللا سالم69991 ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اوالء مسعد بيوىم السيد69992 ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محروس69993 ن حساني   حساني 
اوالء مصطفن ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايارا حسن دمحم عبدالواحد69994 ق شيى 123.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايارا مجدى عبدالننى ابراهيم69995 ق شيى 28.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايارا محمود احمد محمود عطية69996 ق شيى 122.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ايارا مصطفن دمحم شعبان69997 ق شيى 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايارا ياش عبده ابو النض دمحم69998 ق شيى 67اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن احمد محمود عل ابراهيم69999 اياسمي  ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن اسماعيل يس محرم70000 اياسمي  ق شيى 115.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن محمود احمد70001 ن حسي  اياسمي  ق شيى 88اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي فتىحي بخيت70002
ن حنفن اياسمي  ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن خالد دمحم بدوى ابوزيد70003 اياسمي  ق شيى 68.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن زغلول كمال زغلول70004 اياسمي  ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن سامح عزت احمد دمحم70005 اياسمي  ق شيى 108اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

70006
ن
ن سيد عل كيالن اياسمي  ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم سيد عيد70007 اياسمي  ق شيى 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن مختار عبدالخالق عبدالحليم70008 اياسمي  ق شيى 118.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن مسعد عل حسن70009 اياسمي  ق شيى 79.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن نارص عبدالمنعم عل70010 اياسمي  ق شيى 129.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اياسمينا محمود عاشور دمحم70011 ق شيى 122.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايشا عالء فرج عفيفن70012 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اموز70013 ايمنن وليد دمحم دمحم دمحم اليى ق شيى 123اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي ياش عبده ابو النض دمحم70014
ايمنن ق شيى 69.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايوستينا اكراىمي فوزي توفيق70015 ق شيى 17.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ايوستينا عياد حنا لبيب ابراهيم70016 ق شيى 26.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء عبداللطيف يوسف عبداللطيف70017 ق شيى 119سما ابن خلدون الخاصةشر

 تهاىمي70018
ن ف حسي  اامال اشر ق شيى 55.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ابسمله دمحم احمد دمحم70019 ق شيى 126سما ابن خلدون الخاصةشر

ابسمله دمحم سيد سيد70020 ق شيى 117سما ابن خلدون الخاصةشر

ابسمله نادر سمي  عبدالمطلب70021 ق شيى 131سما ابن خلدون الخاصةشر

ابسمه اسماعيل سالم سالم70022 ق شيى 130.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ف محمود عطيه70023 اجنن اشر ق شيى 96سما ابن خلدون الخاصةشر

ن دمحم عبدالرازق70024 اجنن امي  ق شيى 104سما ابن خلدون الخاصةشر

اجنن دمحم عاطف دمحم70025 ق شيى 119.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اجنن نارص سيد احمد70026 ق شيى 106سما ابن خلدون الخاصةشر

 فضل عبدالمجيد70027
ن
اجنن هان ق شيى 104سما ابن خلدون الخاصةشر

اجنن وحيد عبدالرؤوف ابراهيم70028 ق شيى 69.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اجودى هيثم يشى عبدالونيس حداد70029 ق شيى 129سما ابن خلدون الخاصةشر

اجومانا سامح دمحم ابراهيم70031 ق شيى 131سما ابن خلدون الخاصةشر

احبيبه تامر عبدالعليم علي70032 ق شيى 132.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن70033 احبيبه محمود صالح الدين امي  ق شيى 137.5سما ابن خلدون الخاصةشر

احال عبدالحكيم خالد دمحم70034 ق شيى 130.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن ايهاب دمحم عبدالمعز70035 احني  ق شيى 128.5سما ابن خلدون الخاصةشر

احياه شكري حسن دمحم70036 ق شيى 131.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ارانا محمود ابراهيم دمحم70037 ق شيى 136.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ارانا ياش عبدالحميد ابوزيد70038 ق شيى 113.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن70039 ارحاب هشام عبدالعزيز حسي  ق شيى 134سما ابن خلدون الخاصةشر

ف دمحم عبدهللا70040 ارقيه اشر ق شيى 115سما ابن خلدون الخاصةشر

اريم دمحم عبدربه عبدالوهاب70041 ق شيى 103سما ابن خلدون الخاصةشر

اسلىم احمد عفاهلل عبدالمعتمد70042 ق شيى 102.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اسما خالد فتىح دمحم70043 ق شيى 134.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي لبيب محمود70044
اسندس مصطفن ق شيى 133سما ابن خلدون الخاصةشر

 محمود احمد70046
ن
اشهد هان ق شيى 134.5سما ابن خلدون الخاصةشر

افاطمه اسامه رفعت دمحم70047 ق شيى 130سما ابن خلدون الخاصةشر

افاطمه حمدى عيد رزق70048 ق شيى 136.5سما ابن خلدون الخاصةشر



اقمر مجدي عبدالسالم عبدالكريم دمحم70049 ق شيى 134سما ابن خلدون الخاصةشر

اكارين ناصف اسعد عوض70050 ق شيى 102.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ى يوسف احمد السيد70051 ن اكين ق شيى 117سما ابن خلدون الخاصةشر

الميس رمضان دمحم دمحم70052 ق شيى 103.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اماجده عبدالسالم تعيلب عبدالسالم70053 ق شيى 108.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امارينا صفوت عياد غاىل70054 ق شيى 98سما ابن خلدون الخاصةشر

امريم احمد سعد حسن70055 ق شيى 82.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امريم رضا رجب عواد70056 ق شيى 77.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امريم دمحم السيد علي70057 ق شيى 132.5سما ابن خلدون الخاصةشر

املك احمد كمال احمد70058 ق شيى 101.5سما ابن خلدون الخاصةشر

املك خالد عبدالمعط مصيلىح70059 ق شيى 110سما ابن خلدون الخاصةشر

املك دمحم اسماعيل احمد70060 ق شيى 123.5سما ابن خلدون الخاصةشر

املك محمود دمحم كامل70061 ق شيى 134.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اميار جمال دمحم عبدالوهاب70062 ق شيى 69.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امنة هللا حسنن حنيدق عطيه70063 ق شيى 91سما ابن خلدون الخاصةشر

اىم محمود عبدالرازق ابو العال70064 ق شيى 125.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اندى جمال دمحم محمود70065 ق شيى 107.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اندى دمحم دمحمين احمد70066 ق شيى 113.5سما ابن خلدون الخاصةشر

70067
ن
ن مدن اندى محمود حسي  ق شيى 86.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي حامد احمد70068
اندى مصطفن ق شيى 117.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ف صالح دمحم70069 اوعد اشر ق شيى 116.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي دمحم70070
ن حامد حسنن اياسمي  ق شيى 117.5سما ابن خلدون الخاصةشر

 كرم علي السيد عبدالرحيم70071
ن اياسمي  ق شيى 125سما ابن خلدون الخاصةشر

اابراهيم احمد ابراهيم حسن70072 ق شيى 105سما ابن خلدون الخاصةشر

اابراهيم احمد ابراهيم دمحم70073 ق شيى 71سما ابن خلدون الخاصةشر

اابراهيم دمحم ابراهيم عبدالعزيز70074 ق شيى 103سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد ابراهيم احمد يوسف70075 ق شيى 62.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد السيد عبدالحليم به الدين70076 ق شيى 109.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد راىمي احمد احمد70078 ق شيى 115سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد سعيد احمد ابوالحمد70079 ق شيى 109.5سما ابن خلدون الخاصةشر

يد70080 ن ااحمد عبدالنارص حامد ابوالي  ق شيى 80.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد عصام جوده جاد70081 ق شيى 107سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد دمحم احمد دمحمى70082 ق شيى 136سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد دمحم نافع بيوىم70083 ق شيى 126.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي احمد احمد70084
ااحمد مصطفن ق شيى 121سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد وائل السعيد دمحم70086 ق شيى 122.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد وائل محمود جالل70087 ق شيى 81.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي دمحم70088
ااحمد وليد مصطفن ق شيى 127.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اادم عماد حمدى ابوالعزم70089 ق شيى 74.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اادهم السيد احمد عبدالرحمن70090 ق شيى 93سما ابن خلدون الخاصةشر

ااسالم حسن عبدالحفيظ عبدالرحيم70091 ق شيى 49سما ابن خلدون الخاصةشر

ى ساويرس70092 اانطونيوس رافت بشر ق شيى 60.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ابشار عادل ابو العباس احمد70094 ق شيى 72سما ابن خلدون الخاصةشر

ابالل احمد دمحم عبده70095 ق شيى 104سما ابن خلدون الخاصةشر

70096
 
ابوال وليد وهيب شوق ق شيى 124سما ابن خلدون الخاصةشر

اتوماس عماد بشارة ساويرس70097 ق شيى 54سما ابن خلدون الخاصةشر

احسام حسن سيد حسن70098 ق شيى 94.5سما ابن خلدون الخاصةشر

احسن ابراهيم السيد حب هللا70100 ق شيى 122.5سما ابن خلدون الخاصةشر

احسن دمحم حسن سيد70101 ق شيى 127.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن دمحم حسن سيد70102 احسي  ق شيى 121.5سما ابن خلدون الخاصةشر



اخالد حمدى هاشم دمحم70103 ق شيى 94سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد عبدالعال بخيت عبدالعال70104 ق شيى 135سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد علي شاكر المهدي70105 ق شيى 100سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد عماد دمحم صالح الدين70106 ق شيى 124سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد مجدى عبدالرحمن نض70107 ق شيى 126.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد دمحم امام عبدالحميد70108 ق شيى 119سما ابن خلدون الخاصةشر

ازياد محمود عبدالعظيم دمحم70109 ق شيى 118سما ابن خلدون الخاصةشر

ي اسماعيل احمد70110
ن
ازياد هان ق شيى 119.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اسالم دمحم سالم دمحم70111 ق شيى 69.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اسيف الدين ياش سعيد عبدالمنعم70112 ق شيى 115سما ابن خلدون الخاصةشر

اسيف هللا محمود احمد محمود70113 ق شيى 120.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اشنوده ابراهيم اديب حنا70114 ق شيى 128سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم70115 ق شيى 129سما ابن خلدون الخاصةشر

ي مرسي دمحم70116
اعبدالرحمن عبدالغنن ق شيى 91سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالرحمن عمرو دمحم دياب70117 ق شيى 106.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالرحمن فتىحي دمحم دمحم70118 ق شيى 122.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالرحمن فوزي عبدالمحسن السيد70119 ق شيى 129سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالعال عالء عبدالعال دمحم70120 ق شيى 121سما ابن خلدون الخاصةشر

اعبدهللا محمود امام دانيال70121 ق شيى 89سما ابن خلدون الخاصةشر

اعل رمضان احمد رسالن70122 ق شيى 126.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعل دمحم علي عبدالرحيم70123 ق شيى 125.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر ايمن عل عبدالفتاح70124 ق شيى 125.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر ثروت سعيد سيد70125 ق شيى 108سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر سيد دمحم عبدالرحيم70126 ق شيى 116.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر عبدالحميد سعد احمد70127 ق شيى 128سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر عالء ابوبكر السيد70128 ق شيى 76.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر عالء فاروق محمود70129 ق شيى 126.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر دمحم احمد احمد ابراهيم70130 ق شيى 90.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر دمحم عبدالموجود مصطفن70131 ق شيى 129سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر دمحم دمحم عبدالدايم70132 ق شيى 97.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمر وائل دمحم سيد70133 ق شيى 129.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمرو حاتم دمحم عبدالرازق70134 ق شيى 118.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اعمرو دمحم عل مصطفن70135 ق شيى 130سما ابن خلدون الخاصةشر

ي شعبان غريب70136
اغريب مصطفن ق شيى 103سما ابن خلدون الخاصةشر

اكريم تامر سمي  السيد70138 ق شيى 125سما ابن خلدون الخاصةشر

اكريم محمود منصور محمود70139 ق شيى 131سما ابن خلدون الخاصةشر

اكريم مصطفن العبددمحم70140 ق شيى 136سما ابن خلدون الخاصةشر

اكريم وائل عبدالعظيم عبدالجواد السيد70141 ق شيى 129.5سما ابن خلدون الخاصةشر

لس اسحق فكري ساويرس70143 اكي  ق شيى 96سما ابن خلدون الخاصةشر

لس جرجس ميالد ناشد70144 اكي  ق شيى 93سما ابن خلدون الخاصةشر

لس سمي  سلوم مسعود70145 اكي  ق شيى 85سما ابن خلدون الخاصةشر

امازن عالء الدين جاد الحق عطيه70147 ق شيى 42.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امازن دمحم سيد دمحم70148 ق شيى 94سما ابن خلدون الخاصةشر

امايكل ايمن نعيم شاكر70149 ق شيى 127.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي صفوت جرجس70150
ن
امايكل هان ق شيى !VALUE#سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم ابراهيم دمحم عبدالفتاح70151 ق شيى 72.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم احمد علي عبدالعزيز70152 ق شيى 133.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم احمد دمحم مصطفن70153 ق شيى 129.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم السيد محمود السيد70154 ق شيى 126سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم جمعه دمحم سالمه70155 ق شيى 96سما ابن خلدون الخاصةشر



ادمحم رضا عبدالفتاح دمحم70156 ق شيى 118.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم سيد دمحم محمود70157 ق شيى 102.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي70158
 
ادمحم صابر ابراهيم الدسوق ق شيى 119سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم عالء صبىحي امام70160 ق شيى 124.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم عمرو دمحم جوده70161 ق شيى 110.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم وائل دمحم عبدالمنعم70162 ق شيى 100.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم وليد احمد عبدالننى70163 ق شيى 127سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود ابراهيم محمود ابراهيم70164 ق شيى 117.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود احمد محمود ابراهيم70165 ق شيى 92.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود احمد محمود احمد70166 ق شيى 122.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود تامر محمود معوض70167 ق شيى 93سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود حاتم احمد فؤاد70168 ق شيى 74.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امحمود حسن مكاوى حسن70169 ق شيى 86.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي صالح دمحم70170 امحمود صيى ق شيى 121.5سما ابن خلدون الخاصةشر

يف حرب جمعه70171 امروان شر ق شيى 126.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امروان عادل فرحات عبدالوهاب70172 ق شيى 85سما ابن خلدون الخاصةشر

ي الياس70173
امروان عمرو عبدالغنن ق شيى 89.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امروان عمرو دمحم عبدالحكيم70174 ق شيى 84سما ابن خلدون الخاصةشر

امسعود سمي  سلوم مسعود70175 ق شيى 103.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي احمد70176
امصطفن احمد مصطفن ق شيى 117.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن70177 ي امي 
ن مصطفن  امي 

امصطفن ق شيى 132.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امصطفن ضياء دمحم احمد70178 ق شيى 56.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امصطفن دمحم حامد عبدالغفار70179 ق شيى 105سما ابن خلدون الخاصةشر

امصطفن محمود دمحم علي70180 ق شيى 106.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امعاذ حمدى عبدالبديع عل70181 ق شيى 122.5سما ابن خلدون الخاصةشر

امعاذ دمحم بيوىم محمود70182 ق شيى 119.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي70183 امعاذ دمحم سعيد عبدالننى ق شيى 110سما ابن خلدون الخاصةشر

امعاذ محمود دمحم ابراهيم70184 ق شيى 109سما ابن خلدون الخاصةشر

 رؤوف عزيز70185
ن
انوفي  هان ق شيى 123.5سما ابن خلدون الخاصةشر

 هشام شاذىلي يوسف70186
ن
اهان ق شيى 99سما ابن خلدون الخاصةشر

ن احمد عبدالجليل دمحم70188 اياسي  ق شيى 79سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف اسامه دمحم السعيد البيوىم70189 ق شيى 110سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف تامر دمحم فتح هللا70190 ق شيى 69.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن70192 ايوسف طلعت عبدالعاىطي حسني  ق شيى 108.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف عليو صبىحي سليم70193 ق شيى 53سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف دمحم رضا سالمه70194 ق شيى 129سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف دمحم رضا سليمان70195 ق شيى 90.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف دمحم سمي  السيد70196 ق شيى 138.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ن70197 ايوسف محمود صالح الدين امي  ق شيى 135.5سما ابن خلدون الخاصةشر

ي70198
ي عبدالسميع مصطفن

ايوسف مصطفن ق شيى 137.5سما ابن خلدون الخاصةشر

اجنن عمرو الغريب عبدالفتاح70199 ق شيى 119.5سما روتس عرنىشر

وق احمد خطاب عبدهللا70200 اشر ق شيى 120.5سما روتس عرنىشر

افيوال شنوده ثابت بشاى70202 ق شيى 114.5سما روتس عرنىشر

املك وليد فتىح سليمان70203 ق شيى 101سما روتس عرنىشر

ه عل عيىس دمحم70205 اني  ق شيى !VALUE#سما روتس عرنىشر

ااحمد رمضان مدبوىل احمد70206 ق شيى 99.5سما روتس عرنىشر

ن محمود70207 ااسالم محمود حسي  ق شيى 98.5سما روتس عرنىشر

ااندرو ميشيل خلف يعقوب70208 ق شيى 108.5سما روتس عرنىشر

احسن احمد حسن دمحم70209 ق شيى 129سما روتس عرنىشر

ازياد عمرو حسن الصاوى70211 ق شيى 112.5سما روتس عرنىشر



اعبدهللا حسن فرغل احمد70212 ق شيى 112.5سما روتس عرنىشر

ي70213
 
ف علي شوق

اعل اشر ق شيى 98.5سما روتس عرنىشر

اعل صالح حسن عبدالرحمن70214 ق شيى 49سما روتس عرنىشر

اعمار رجب حسن دمحم70215 ق شيى 69.5سما روتس عرنىشر

اعمر دمحم فوزى سيد مصطفن70216 ق شيى 21.5سما روتس عرنىشر

افارس احمد سمي  يوسف دمحم70217 ق شيى 58سما روتس عرنىشر

اكاراس اسحاق عادل وهبه70218 ق شيى 106سما روتس عرنىشر

ادمحم عبدالمجيد عمر عبدالمجيد70219 ق شيى 126.5سما روتس عرنىشر

امروان اسامه السعيد السعيد70220 ق شيى 116.5سما روتس عرنىشر

امينا ميالد شحاته فارس70221 ق شيى 107سما روتس عرنىشر

ايوسف صالح مصطفن دمحم70222 ق شيى 95.5سما روتس عرنىشر

ايوسف عمرو الغريب عبدالفتاح70223 ق شيى 128سما روتس عرنىشر

 علي محمود طايع70224
اتف  ق شيى 126.5سما روتس لغاتشر

احنان حسن دمحم حسن70225 ق شيى 118سما روتس لغاتشر

ارنا عبداللطيف يوسف السيد70226 ق شيى 103سما روتس لغاتشر

امارتينا مراد جورج يوسف70227 ق شيى 122سما روتس لغاتشر

ااحمد دمحم عبدهللا دمحم70228 ق شيى 127.5سما روتس لغاتشر

ااحمد دمحم عطيه عبدالمنعم70229 ق شيى 124سما روتس لغاتشر

ي دمحم احمد70230
ابالل مصطفن ق شيى 115.5سما روتس لغاتشر

ف عبدالمنعم عبدالقوي70231 ازياد اشر ق شيى 116.5سما روتس لغاتشر

اعمرو خالد عبدالسالم السيد70232 ق شيى 128سما روتس لغاتشر

ادمحم السيد دمحم السيد70234 ق شيى 124.5سما روتس لغاتشر

ادمحم حازم طه علي70235 ق شيى 129.5سما روتس لغاتشر

ايوسف صالح عبدالرحمن احمد70236 ق شيى 126.5سما روتس لغاتشر

ااشاء سعيد فاروق نض70237 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

ن70238 ااسماء صالح طالب ياسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ااسماء دمحم عباس عبدهللا70239 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

اافنان حمدي شحاته عبدالماجد70240 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113رياض الصالحي 

ااالء اسماعيل شعبان حسان70241 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

ااالء ممدوح عبدالاله عبدالحميد70242 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

اامنيه سالم عبدالكريم جويل70243 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

اامنيه عبدالعزيز مرس دمحم70244 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

اامنيه محمود عبدالمنعم دمحم70245 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

ن70246 ن محمود امي  ه امي  اامي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116رياض الصالحي 

ه دمحم جمال دمحم70247 اامي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

اايمان بهاء عبدالمعط سيد دمحم70248 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 94.5رياض الصالحي 

اايمان دمحم احمد احمد70249 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

اايه هللا عواد دمحم عواد70250 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 

اايه رمضان كمال احمد70251 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133.5رياض الصالحي 

اايه دمحم عبدالحميد عبدالرحمن70252 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

اايه محمود دمحم عيد70253 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

اايه ممدوح ابراهيم عل70254 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

ابسملة السيد ابراهيم عبدهللا70255 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 96.5رياض الصالحي 

ف صادق سالم70256 ابسمله اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

ابسمله بشي  دمحم مصطفن70257 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

ابسمله عثمان عمر اسماعيل70258 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

ابسمله دمحم عبدالغنن ابوالحمد70259 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

ابسمله دمحم محسن عبدالقادر70260 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111.5رياض الصالحي 

ابسمله هيثم عبدالمنعم دمحم70261 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120رياض الصالحي 

ابسمله ياش عمران عبدالحكيم70262 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 



ابسمله يشى احمد خليفه70263 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

ابسنت دمحم فرغل عل70264 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ن70265 اتف  دمحم عبدالفتاح امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116رياض الصالحي 

 باه عبدالبارى70266
ن
اتف  هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 109رياض الصالحي 

اجانا حازم زاهر يونس70267 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126رياض الصالحي 

اجميله طارق سيد اسماعيل70268 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

اجنات ابراهيم يىحي عبدالدايم تغيان70269 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119رياض الصالحي 

اجنه هللا نشات عباس محفوظ70270 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

اجنه محمود دمحم احمد70271 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123.5رياض الصالحي 

 احمد علي بكر70272
اجنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 93.5رياض الصالحي 

ي السيد70273
ن
اجنن السيد المنوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 131رياض الصالحي 

 سمي  السيد علي70274
اجنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 122.5رياض الصالحي 

اجنن سيد عبدالكريم دمحم70275 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118رياض الصالحي 

يف صبىحي ابراهيم70276 اجنن شر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129.5رياض الصالحي 

اوى70278 اجنن عبدالخالق عبدالخالق الشيى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

اجنن عبدالهادي دمحم عثمان70279 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

اجنن عماد رجب سيد70280 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

اجنن محمود حسن ابراهيم70281 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

اجنن وليد كمال ابراهيم70282 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

اجهاد يوسف سالمة يوسف70283 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

اجورى حسام حمزة حسن70284 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

اجومانا عبدالمسيح كمال عبدالمسيح70285 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118.5رياض الصالحي 

اجومانا محمود مخيمر محمود70286 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

اجيسيكا ميشيل عطيه اسكندر70287 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

احبيبه احمد عبدالعظيم عبدالعليم70288 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

70289
 
احبيبه حسن عل شوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 119.5رياض الصالحي 

احبيبه طلعت السيد عبدالحميد70290 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 107.5رياض الصالحي 

احبيبه عادل فاوي دمحم70291 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116رياض الصالحي 

احبيبه كرم عبدالعزيز عبدالرحمن70292 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133.5رياض الصالحي 

احبيبه مجدي دمحم محمود70293 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105رياض الصالحي 

احبيبه دمحم سيد دمحم70294 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 114رياض الصالحي 

احبيبه دمحم عطيه دمحم70295 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 97.5رياض الصالحي 

احبيبه دمحم عل دمحم70296 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

احبيبه محمود دمحم سالمة70297 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121رياض الصالحي 

ي عبدالرحمن70298
احبيبه محمود مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 79رياض الصالحي 

احبيبه نارص زكريا سيد70299 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105.5رياض الصالحي 

ي عاطف عبدالعظيم70300
ن
احبيبه هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 112رياض الصالحي 

احبيبه وليد دمحم عبدة70301 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

احال ابراهيم دمحم عل70302 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 100.5رياض الصالحي 

احال فؤاد ابوزيد السيد70303 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126رياض الصالحي 

ن حمدي السيد احمد70304 احني  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125رياض الصالحي 

ن عالء حامد عبدالغفار70305 احني  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109.5رياض الصالحي 

اخديجه عصام عزت مصطفن70306 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104.5رياض الصالحي 

اداليا عبدهللا احمد عطا الكريم70307 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 92.5رياض الصالحي 

ادنيا االمي  شعبان حسان70308 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91رياض الصالحي 

ادنيا سيد هاشم زىكي70309 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ادولت فؤاد طه محمود70310 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

ادينا نبيل فتىحي عبود70311 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 106رياض الصالحي 

ابسيطه- رحمه جودة دمحم جودة 70312 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 88رياض الصالحي 

ارضوى جمال احمد بدوى70313 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 



ارضوى ممدوح فرج السيد70314 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ارنا شامخ دمحم شامخ70315 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ي دمحم70316 اروان احمد عرنى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116.5رياض الصالحي 

اروان احمد دمحم ابراهيم70317 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126رياض الصالحي 

اروان ايهاب قطب منشاوي70318 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108رياض الصالحي 

ي عبدالعظيم70319
ن
اروان كامل قرن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 105.5رياض الصالحي 

اروان دمحم عاشور حسن70320 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

ي دمحم70321 اروان دمحم عبدالننى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112.5رياض الصالحي 

اروضه احمد اسامة حسن70322 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133رياض الصالحي 

اروميساء دمحم فكرى دمحم70323 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

ي70324
اروى عالء شعبان عبدالراضن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 133.5رياض الصالحي 

ن عبدة ابوالخي 70325 اروى دمحم حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

اروى دمحم شكري دمحم70326 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128.5رياض الصالحي 

اريتاج احمد دمحم فراج70327 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

اريتاج رمضان عبدالحميد سعد70328 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136رياض الصالحي 

اريتاج دمحم احمد عبدالحكيم70329 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133رياض الصالحي 

اريتاج دمحم حلىمي عبدالحفيظ70330 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136.5رياض الصالحي 

ازينب اسالم عزت توفيق70331 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136.5رياض الصالحي 

ازينب عاطف علي محمود70332 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

ي كامل70333 اساندرا امي  بشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

ي70334
اسالف عامر عبدالحكيم عبدالغنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 133.5رياض الصالحي 

اسلىم احمد دمحم سعد70335 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

اسلىم ايمن دمحم عبدالحميد70336 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

 دمحم70337
ن
اسلىم حماده العرنى الوردان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 119رياض الصالحي 

اسلىم رفيق عبدالقادر طه70338 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 88.5رياض الصالحي 

اسلىم سمي  دمحم احمد70339 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

اسلىم عالء دمحم عزت70340 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121رياض الصالحي 

اسلىم علي عطا الكريم70341 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ي احمد70342
اسلىم فراج عبدالغنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 136.5رياض الصالحي 

اسلىم دمحم حجازى عبدالسالم70343 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 72رياض الصالحي 

ي 70344
ي كمال الحسينن

ن
ابسيطه- سلىم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 96رياض الصالحي 

ن غريب70345 اسما احمد امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120رياض الصالحي 

اسما سعد جمعه سعد70346 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 110رياض الصالحي 

اسما عبدالباسط عبدالهادي دمحم70347 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99.5رياض الصالحي 

اسما دمحم حسن حافظ70348 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127رياض الصالحي 

اسماء رمضان سعيد عبدالحميد70349 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126رياض الصالحي 

اسهيله احمد علي يوسف70350 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128.5رياض الصالحي 

اسهيله حافظ دمحم رزق70351 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

اسهيله راىمي صالح دمحم70352 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 89رياض الصالحي 

اشاهنده دمحم عيد دمحم70353 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115.5رياض الصالحي 

وق احمد سعد عواد70354 اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113رياض الصالحي 

ن70355 وق رمضان صالح حسي  اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

ي ابراهيم منصور70356
ن
وق هان اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 117رياض الصالحي 

اشهد ابراهيم عويس صديق70357 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

ي70358
اشهد احمد حلىمي عفيفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 128رياض الصالحي 

اشهد احمد صالح الدين دمحم70359 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

اشهد احمد فتيان حبيب70360 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

اشهد عبدربه السيد عبدالحميد70361 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116رياض الصالحي 

اشهد دمحم زينهم ابراهيم امبانى70362 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 92رياض الصالحي 

اشهد دمحم سيد دمحم70363 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 



اشهد دمحم مهدى اسماعيل70364 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

اشهد محمود زكريا ابراهيم70365 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

اصفا حمدى حنفن سعد70366 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

اصفيه محمود موس ابراهيم70367 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

اعائشه اسماعيل عثمان عبدالمجيد70368 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129.5رياض الصالحي 

ف ابوشيع عل70369 افاطمه اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 88.5رياض الصالحي 

افاطمه الزهراء شعبان محمود عل70370 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

افاطمه عبدالكريم احمد عبدالكريم70371 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 98رياض الصالحي 

افاطمه دمحم سعيد عطوه70372 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

افرح دمحم متوىلي عبده70373 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135.5رياض الصالحي 

افرحه عالء احمد دمحم70374 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

افريده ياش محمود محمود70375 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108.5رياض الصالحي 

افوزيه امام شاكر عبدالحميد70376 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 137.5رياض الصالحي 

وز دمحم السيد عبدالرحيم70377 افي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

افيفىانا نعيم انور قزمان70378 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133رياض الصالحي 

افيوال يوسف صالح يوسف70379 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

ى دمحم عبدالصبور عبدالرؤوف70380 ن اكين ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 

اماريا جرجس صبىحي عزيز70381 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108رياض الصالحي 

ي سعيد لمعي70382
ن
اماريا هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 130.5رياض الصالحي 

امايا مجدي فتىحي منصور70383 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

امروه احمد دمحم عبدالحميد70384 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 92.5رياض الصالحي 

امريم خالد ربيع عواد70385 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

امريم سيد رجب سيد70386 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129.5رياض الصالحي 

ابسيطه- مريم عالء عباس عبداللطيف 70387 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 93.5رياض الصالحي 

امريم عالء علي منصور70388 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128.5رياض الصالحي 

امريم نبيل عبدالرحمن دمحم70389 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

ي مجدي ميخائيل70390
ن
امريم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 92.5رياض الصالحي 

امريم ياش دمحم المتوىل70391 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

املك ابو العزايم عبدهللا عبدالرحمن70392 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 94.5رياض الصالحي 

املك احمد رفعت متوىل70393 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

ف صابر علي70394
املك اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 133رياض الصالحي 

املك ايمن عبدالصادق سالم70395 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

املك سمي  يوسف ابراهيم70396 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

املك سيد دمحم احمد70397 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

املك عبدالعظيم محمود عبدالعظيم70398 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91رياض الصالحي 

املك محسن سيد دمحم70399 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

املك دمحم حماده خليفه70400 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

املك دمحم عباس تهاىم70401 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

املك دمحم عبدالسميع منشاوى70402 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127رياض الصالحي 

املك دمحم دمحم ابراهيم70403 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

املك محمود دمحم اليمنن70404 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133.5رياض الصالحي 

املك مدحت عبدالعليم احمد70405 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 94رياض الصالحي 

املك نيازى مصطفن بدوي70406 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103رياض الصالحي 

يد مصطفن70407 ن املك وليد ابوالي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

املك وليد مصطفن فريد70408 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

املك ياش سيد رياض70409 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104رياض الصالحي 

ى70410 امنة هللا ايهاب صبىح صيى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118.5رياض الصالحي 

امنة هللا سامح دمحم محمود70411 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99.5رياض الصالحي 

امنة هللا دمحم انور محمود70412 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

امنة هللا محمود احمد فؤاد70413 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 



ن70414 ي حسي 
امنة حسن مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 130.5رياض الصالحي 

امنه حسن ابو الحسن احمد70415 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

ي70416 امنه عالء دمحم العرنى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

اىم سمي  صابر علي70417 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

اىم محمود كليب بكار70418 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

ي دمحمي دمحم70419
ن
اميان هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 135رياض الصالحي 

انجاه دمحم السيد دمحم70420 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 110رياض الصالحي 

انجالء دمحم الجميل فؤاد70421 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105رياض الصالحي 

اندى احمد دمحم محمود70422 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 87.5رياض الصالحي 

اندى نبيل احمد دمحم70423 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

انور علي احمد علي70424 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

انورهان تامر نادي عبدالستار70425 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

انيجار احمد دمحم شبل70426 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

انيجار سعد فخرى اسكندر70427 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125رياض الصالحي 

اهاجر حمد سعد سيف70428 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 26.5رياض الصالحي 

اهاجر سيد متوىل عواد ابراهيم70429 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105.5رياض الصالحي 

اهاجر مصطفن احمد مصطفن70430 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118.5رياض الصالحي 

اهاجر مصطفن دمحم فتىح70431 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 97.5رياض الصالحي 

اهنا احمد احمد محمود70432 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

اهنا سامح دمحم صادق70433 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 110.5رياض الصالحي 

اوفاء عبدالحميد سعد احمد70434 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

ايشا دمحم السيد عبدالمجيد70435 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115رياض الصالحي 

ايوستينا خالد نادى راغب70436 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 

اابانوب مخلص فيكتور نقوال70437 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

ن70438 اابراهيم احمد ابراهيم ابو العني  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 92.5رياض الصالحي 

اابراهيم احمد عبدالاله احمد70439 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 88رياض الصالحي 

ف دمحم محمود70440 اابراهيم اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109.5رياض الصالحي 

اابراهيم دمحم حمدى عبدالقادر حسن70441 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118رياض الصالحي 

اابراهيم نادر ابراهيم دمحم70442 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ااحمد ابراهيم سعيد ابراهيم70443 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 

ااحمد ابراهيم معتمد دمحم70444 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118رياض الصالحي 

ااحمد اسامه جاد يوسف70445 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 80رياض الصالحي 

ااحمد اسامه دمحم عبدالحميد70446 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

ن70447 ن فهىم امي  ااحمد امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 96رياض الصالحي 

ااحمد ايمن سيد احمد70448 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 107رياض الصالحي 

ااحمد بالل دمحم شهيد العجىم70449 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125رياض الصالحي 

ااحمد بهاء ذىك محمود70450 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

ااحمد حسن احمد عبدالنعيم70451 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

ااحمد حسن السيد حسن البكل70452 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 90.5رياض الصالحي 

ااحمد حمادة سعيد دمحم70453 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119.5رياض الصالحي 

ااحمد خالد اسماعيل دمحم70454 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123.5رياض الصالحي 

ااحمد خالد حسن احمد70455 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

ااحمد رافت كمال محمود70456 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111.5رياض الصالحي 

ابسيطه- احمد رفيق محروس السيد 70457 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 84رياض الصالحي 

ااحمد سعيد ابراهيم سعيد70458 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

يف فرغلي عبدالحافظ70459
ااحمد شر ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 113.5رياض الصالحي 

يف قطب متوىلي70460
ااحمد شر ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 128.5رياض الصالحي 

ااحمد صابر عبدهللا دمحم70461 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

ااحمد عبدهللا دمحم سيد70462 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

ااحمد عبدهللا محمود دمحم70463 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91.5رياض الصالحي 



ااحمد عزت فهىم عبدالرحيم70464 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116.5رياض الصالحي 

ااحمد عطيه عباس عطيه70465 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112رياض الصالحي 

ااحمد عل صالح دمحم70466 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116رياض الصالحي 

ااحمد عماد شهاب احمد70467 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129.5رياض الصالحي 

ااحمد فتوح فتح هللا علي70468 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ااحمد ماهر حسب الننى مبارك70469 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 83.5رياض الصالحي 

ااحمد دمحم سيد احمد70470 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

ااحمد دمحم عابدين عبدالتواب70471 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109.5رياض الصالحي 

ااحمد دمحم عبدالوهاب عطيه70472 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104رياض الصالحي 

ااحمد دمحم هاشم عل70473 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124.5رياض الصالحي 

ااحمد دمحم يشي عبدالسميع70474 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126رياض الصالحي 

ي ابو الفتوح70476 ااحمد محمود صيى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

ااحمد محمود فتىحي عبدالرحمن70477 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ااحمد مدحت دمحم عبدالخالق70478 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136رياض الصالحي 

ي السعيد عبدهللا70479
ااحمد مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 97رياض الصالحي 

ي دمحم سالمة70480
ااحمد مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 104.5رياض الصالحي 

 راغب محمود70481
ن
ااحمد هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 114.5رياض الصالحي 

ااحمد هشام ثابت العروس70482 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

ااحمد ياش عبدهللا عبدالواحد70483 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 102رياض الصالحي 

اادم احمد حسن عبدالعزيز70484 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 137.5رياض الصالحي 

اادهم تامر عبدالصمد محمود70485 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135.5رياض الصالحي 

اادهم دمحم حسن سعد70486 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133.5رياض الصالحي 

 سالم70487
 
 سيد دسوق

ن
اادهم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 119.5رياض الصالحي 

ااسامه شحان احمد عبدالعظيم70488 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99.5رياض الصالحي 

ااسالم احمد جالل ابو رحاب70489 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135رياض الصالحي 

ااسالم احمد عطيه محمود70490 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

ن عبدالعزيز70491 ااسالم اسامة امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ن70492 ف عادل عبدالستار فرج حسي  ااشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

االسيد اسامه السيد يوسف70493 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 72.5رياض الصالحي 

االنادي دمحم رياض ابراهيم70494 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116.5رياض الصالحي 

اامي  دمحم ابو دخان دمحم70495 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 95رياض الصالحي 

ي عبدهللا ويصا70496
ن
اامي  هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 73.5رياض الصالحي 

ااندراوس كرم مكسيموس توماس70497 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 101رياض الصالحي 

ااياد وائل دمحم صبىح70498 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ابدر الدين وليد دمحم السعيد70499 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

ابدر دمحم بدير ابوالفتوح70500 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

ابيشوى عزت وليم فهيم70501 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105رياض الصالحي 

ابالل بدر دمحم عباس70502 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 101.5رياض الصالحي 

ابالل محمود عل سليمان70503 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91رياض الصالحي 

ي محمود منصور70504
ن
ابالل هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 112.5رياض الصالحي 

ابيشوى مجدى نجيب موس70505 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 88.5رياض الصالحي 

ي محجوب مرسي70506
ن
اتامر هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 115.5رياض الصالحي 

 مفيد عياد70507
ن
اجرجس رومان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 71رياض الصالحي 

اجمال عاطف فوىل دمحم70508 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 98.5رياض الصالحي 

احاتم السيد دمحم عبدالوهاب70509 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 114.5رياض الصالحي 

احازم ابراهيم دمحم يوسف70510 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 30.5رياض الصالحي 

احازم حسام حمزة حسن70511 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 78.5رياض الصالحي 

يف فكرى دمحم70512 احازم شر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

احازم محمود احمد ابو المجد70513 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 79.5رياض الصالحي 

احسام حمدى مهران دمحم70514 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 86رياض الصالحي 



احسن احمد عبدالرازق احمد70515 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

 صابر سيد70516
ن
احسن هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 123رياض الصالحي 

احسنن وائل حسنن محمود70517 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

ن احمد متوىل عواد ابراهيم70518 احسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 114رياض الصالحي 

احمدى ياش حمدي سيد70519 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118رياض الصالحي 

ارضوان وجيه فهىم غنيم70520 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109.5رياض الصالحي 

ارمضان خالد السيد عل سعدالدين70521 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116.5رياض الصالحي 

ازياد ابراهيم احمد دمحم70522 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

ازياد ابراهيم عثمان ابراهيم70523 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 83.5رياض الصالحي 

وك70524 ازياد احمد عبدالمنعم ميى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99رياض الصالحي 

ازياد احمد وديع حسن70525 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 102رياض الصالحي 

ف رجب عواد خطاب70526 ازياد اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 93رياض الصالحي 

ازياد ايهاب حلىم دمحم70527 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119.5رياض الصالحي 

ن نضالدين70528 ي حسي 
ازياد حسنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 133رياض الصالحي 

ازياد سعد عزت سعد70529 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118.5رياض الصالحي 

ن70530 ازياد عماد جمال حساني  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

ازياد عمرو ممدوح علي70531 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

ازياد دمحم احمد احمد70532 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

ازياد دمحم سيد فخري70533 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 83رياض الصالحي 

ازياد دمحم عثمان البدري70534 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ازياد دمحم علي علي70535 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117.5رياض الصالحي 

ازياد دمحم فتىح احمد70536 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91.5رياض الصالحي 

 عبدالتواب توفيق70537
ن
ازياد هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 129.5رياض الصالحي 

ي سمي  محمود70538
ن
ازياد هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 109.5رياض الصالحي 

اسامح حمدى عطيه عل70539 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111.5رياض الصالحي 

اسعيد محمود سعيد عبدالرحمن70540 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

اسيد ابراهيم رمضان عبدالحميد70541 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104.5رياض الصالحي 

اسيد ايمن السيد دمحم70542 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99رياض الصالحي 

ي دمحم70543
اسيف الدين دمحم لطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 122رياض الصالحي 

اسيف دمحم رشدي عبدالمقصود70544 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

اسيف دمحم يوسف ابراهيم يوسف70545 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108.5رياض الصالحي 

ي شاكر السيد70546
ن
اسيف هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 117رياض الصالحي 

ي دمحم70547
 
اشادى حسن شوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 105رياض الصالحي 

اشنوده وجدي مقار عبيد70548 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

اصالح ايمن جاد سيد70549 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 93.5رياض الصالحي 

اطه عادل طه محمود70550 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

ن70551 اعبدالرحمن احمد حسن حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

اعبدالرحمن سيد عبدالكريم يوسف دمحم70553 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن شعبان دمحم دمحم70554 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

اعبدالرحمن عزت ابراهيم دمحم70555 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن عمر عمر عبدالحميد70556 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن عمرو عاشور دمحم70557 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123.5رياض الصالحي 

ي70558
اعبدالرحمن مجدي عبده مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 104.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز اسماعيل70559 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود70560 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 66رياض الصالحي 

ي محمود عبدالعزيز70561
ن
اعبدالرحمن هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 125رياض الصالحي 

اعبدهللا احمد يىح سالمة70562 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

اعبدهللا حسام نبيل طلعت70563 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

ن70564 اعبدهللا حمادة صالح حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 76رياض الصالحي 

اعبدهللا خالد دمحم سيد70565 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 26رياض الصالحي 



اعبدهللا رضا محمود طلبة70566 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

اعبدهللا سالم عبدالرحمن غانم70567 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 93رياض الصالحي 

اعبدهللا سامح مليىحى احمد70568 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104رياض الصالحي 

اعبدهللا صابر عبدهللا ابراهيم70569 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

اعبدهللا عبدالنارص فرحات رجب70570 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135رياض الصالحي 

اعبدهللا محسن جالل نجيب70571 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135رياض الصالحي 

ي70572
 
اعبدهللا دمحم عل شوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 129رياض الصالحي 

اعبدهللا دمحم فوزي دمحم70573 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

اعصام احمد عصام عبدالرحمن دمحم70574 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112رياض الصالحي 

اعل السيد عل بكر70575 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

اعل تامر عل ابراهيم70576 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 85رياض الصالحي 

اعل حسن علي احمد70577 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 100رياض الصالحي 

اعل عادل عل محمود70578 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129.5رياض الصالحي 

اعل دمحم عبدالرحيم ابوالعزم70579 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105رياض الصالحي 

اعل دمحم عل دمحم الجيار70580 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109.5رياض الصالحي 

اعل دمحم عل يوسف70581 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

اعل دمحم محمود احمد70582 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

اعل ممدوح منصور عبدالرسول70583 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

اعمار ابراهيم كامل هريدي70584 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

ابسيطه- عمر احمد عبدالفتاح شحاته 70585 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن !VALUE#رياض الصالحي 

ابسيطه- عمر احمد عبدالمريد مهدي 70586 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن !VALUE#رياض الصالحي 

اعمر انور عل دمحم عبدالعال70587 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113رياض الصالحي 

اعمر رفعت سيد كامل70588 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 81رياض الصالحي 

اعمر سعد رمضان خالد70589 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112.5رياض الصالحي 

اعمر عالء دمحم عبدالفتاح70590 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 105رياض الصالحي 

اعمر دمحم ابراهيم يوسف70591 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108.5رياض الصالحي 

اعمر دمحم اسماعيل سيد70592 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91رياض الصالحي 

اعمر دمحم امام دمحم70593 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 95.5رياض الصالحي 

اعمر دمحم سيد دمحم70594 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108رياض الصالحي 

اعمر دمحم كمال جوده70595 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 100رياض الصالحي 

اعمر محمود شعبان دمحم70596 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113رياض الصالحي 

ي زىكي70597
 
اعمر نارص عبدالباق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 56رياض الصالحي 

اعمر وحيد احمد سيد حسن70598 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 118رياض الصالحي 

اعمرو عصام صالح متوىل عل70599 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 68رياض الصالحي 

افارس اسامة احمد سيد70600 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 71رياض الصالحي 

افارس حسام عبدالفتاح عبدالحميد70601 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119رياض الصالحي 

افارس دمحم صالح علي70602 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 107رياض الصالحي 

افلوباتي  سامح جرجس وديع70603 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

ي جميل كمال70604
ن
افيلوباتي  هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 77رياض الصالحي 

اكريم اسامه حسن يونس70605 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119.5رياض الصالحي 

لس جورج ايوب بشارة70606 اكي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

لس ريمون كميل بقطر70607 اكي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112.5رياض الصالحي 

لس شحته سمي  عوض70608 اكي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 99رياض الصالحي 

لس ماجد محروس توفيق70609 اكي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

لس وجدي مقار عبيد70610 اكي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 89رياض الصالحي 

ن عثمان دمحم70611 امازن حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن !VALUE#رياض الصالحي 

امازن عصام جوده الصياد السيد70612 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 80رياض الصالحي 

امازن عماد قطب سليمان70613 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111رياض الصالحي 

امازن وحيد فؤاد دمحم70614 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 87.5رياض الصالحي 

امازن يحن  عليان سالم70615 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 



امايكل جرجس رمزي وهبه70616 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

امحروس سعيد محروس سعيد70617 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 74.5رياض الصالحي 

امحسن عبدالحكيم عبدالقادر عبدالعليم70618 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 114رياض الصالحي 

ادمحم احمد رجب دمحم70619 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

ن70621 ادمحم احمد عبدالفتاح امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

ادمحم احمد مختار حافظ70622 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 107رياض الصالحي 

ي70623
ادمحم احمد يوسف عبدالغنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 133رياض الصالحي 

ادمحم اسامه هاشم ذىكي70624 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134.5رياض الصالحي 

ف ابوالطيب حماد70625 ادمحم اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119.5رياض الصالحي 

ف سالم حسن70626 ادمحم اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119رياض الصالحي 

ادمحم ايمن حامد دمحم70627 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136رياض الصالحي 

ي70628
ادمحم ايمن صبىحي عفيفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 123رياض الصالحي 

ادمحم ايمن دمحم السيد70629 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 103رياض الصالحي 

ادمحم ايمن دمحم عبدالعال دمحم70630 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

ادمحم تامر زغلول سعد70631 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 85رياض الصالحي 

ادمحم تامر عبدالعظيم ابو المجد70632 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ي عبدهللا حسن70633 ادمحم حرنى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 104رياض الصالحي 

ي دمحم جالل70634 ادمحم حرنى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123رياض الصالحي 

ادمحم حسام الدين عطا هللا صالح70635 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

ادمحم حسام دمحم رزق70636 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

ادمحم حمدى عاشور عبدالعال70637 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

ادمحم خالد رمضان السيد70638 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ادمحم خليل رمضان خليل70639 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 72.5رياض الصالحي 

ادمحم ربيع محمود عبدالونيس70640 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

ادمحم سامح دمحم السيد70641 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 89.5رياض الصالحي 

70642
 
ادمحم سيد دمحم دسوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 77.5رياض الصالحي 

ادمحم شكرى اولوقايا دمحم70643 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 80رياض الصالحي 

ادمحم صالح عباس تهاىمي70644 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 115.5رياض الصالحي 

ادمحم طلعات عرفات احمد70645 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 82.5رياض الصالحي 

يد70646 ن ادمحم عادل صديق ابو الي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 96رياض الصالحي 

ي خليفه70647
ادمحم عبدالحميد عبدالغنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 103رياض الصالحي 

ادمحم عبدالرحمن السيد عبدالرحمن70648 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 95.5رياض الصالحي 

ادمحم عبدالرحمن دمحم السيد70649 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 106.5رياض الصالحي 

ادمحم عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد70650 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 91رياض الصالحي 

ادمحم عل عيد كامل70651 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111.5رياض الصالحي 

ادمحم علي عاشور دمحم70652 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 112.5رياض الصالحي 

ادمحم علي دمحم علي70653 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

ن70654 ادمحم عماد دمحم حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136رياض الصالحي 

ادمحم مجدى ابراهيم يوسف70655 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 137.5رياض الصالحي 

ادمحم محمود حلىمي حامد70656 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130.5رياض الصالحي 

ادمحم محمود سيد محمود70657 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 90رياض الصالحي 

ادمحم محمود دمحم يوسف70658 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

ي دمحم عبدالعزيز70659
ادمحم مصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 109.5رياض الصالحي 

ادمحم موس احمد دمحم70660 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 98رياض الصالحي 

ادمحم نادر شحده فوزي70661 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 114رياض الصالحي 

 زكريا احمد عل70662
ن
ادمحم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 98رياض الصالحي 

 دمحم بكر70663
ن
ادمحم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 117رياض الصالحي 

ي موسي ابراهيم70664
ن
ادمحم هان ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 110رياض الصالحي 

ادمحم وحيد طلبه عبدالفتاح70665 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 129رياض الصالحي 

ادمحم وليد سالمه عوض70666 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 135.5رياض الصالحي 



ادمحم وليد دمحم سيد70667 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 136.5رياض الصالحي 

ادمحم ياش عبدالرحمن مرس70668 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

امحمود احمد محمود احمد70669 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

امحمود سمي  دمحم احمد رضوان70670 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108.5رياض الصالحي 

امحمود سيد احمد عطية70671 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

امحمود صالح احمد احمد سعد الدين70672 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 82.5رياض الصالحي 

امحمود طه نض دمحم70673 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

امحمود عاطف عل محمود70674 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131.5رياض الصالحي 

ن70675 امحمود دمحم محمود امي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133رياض الصالحي 

امحمود دمحم محمود حسن70676 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

امروان احمد مرشدى عبدالمقصود70677 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

امروان جمال دمحم عبدالحميد70678 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121.5رياض الصالحي 

امروان سيد شحاته عبدالفتاح70679 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132.5رياض الصالحي 

يف جالل وفا70680 امروان شر ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

امروان دمحم عبدالعال دمحم70681 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117.5رياض الصالحي 

ي سليمان70682
ف مصطفن امصطفن اشر ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 114رياض الصالحي 

ن70683 ن احمد حسني   خالد حسني 
امصطفن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 115.5رياض الصالحي 

70684
ن
امصطفن دمحم محمود قرن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 91رياض الصالحي 

امصطفن محمود حنفن محمود70685 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124.5رياض الصالحي 

امصطفن محمود سعد عبدالكريم70686 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

امعاذ اسامه عباس دمحم70687 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

امعاذ رضا السيد دمحم70688 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 130رياض الصالحي 

امعاذ صالح دمحم حمدان70689 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128.5رياض الصالحي 

امعاذ دمحم احمد دمحم70690 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 131رياض الصالحي 

امعاذ دمحم عبدالحليم طه70691 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

امعاذ مدحت حمدان بخيت70692 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 109رياض الصالحي 

امنصور طارق منصور امام70693 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122.5رياض الصالحي 

امهاب دمحم صالح عبدالعال70694 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 117رياض الصالحي 

امومن احمد دمحم احمد70695 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

امومن حامد عباس احمد70696 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 89رياض الصالحي 

امومن خالد احمد راشد70697 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 85.5رياض الصالحي 

امومن رافت فرغل عل70698 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 100رياض الصالحي 

يال70699 اميخائيل جورج عدىل غيى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 116.5رياض الصالحي 

ي احمد70700
ن
انشات احمد المواق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 125.5رياض الصالحي 

اهادى احمد عبدالحكيم عبدالعليم70701 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 74.5رياض الصالحي 

ن70702 ن سيد حساني  ن حساني  اياسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 113.5رياض الصالحي 

ن صبىحي دمحم عبداللطيف70703 اياسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ن وحيد دمحم دمحم70704 اياسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ايىح عماد يىح دمحمالمصيلىح70705 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 123.5رياض الصالحي 

ن محجوب عبدالحميد70706 ايس حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 132رياض الصالحي 

ي برهام الشافعي70707
 
ايوسف ابراهيم الدسوق ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 134.5رياض الصالحي 

 زىكي70708
ن ايوسف احمد حسي  ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 114رياض الصالحي 

ي عبده دمحم70709 ايوسف العرنى ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 120.5رياض الصالحي 

ي لبيب70710
ايوسف ايمن حسنن ق شيى  الخاصة عرنىشر

ن 130.5رياض الصالحي 

ايوسف ايهاب شكري دياب70711 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 108.5رياض الصالحي 

ايوسف تامر احمد عل70712 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 119رياض الصالحي 

ايوسف تامر سعيد عبدالعظيم70713 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 133.5رياض الصالحي 

ايوسف رجب عبدالصادق عواد70714 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125.5رياض الصالحي 

ايوسف سيد احمد حسن70715 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124.5رياض الصالحي 

ايوسف عالء تمام صديق70717 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 121رياض الصالحي 



ايوسف دمحم ثابت عبدربه70718 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125رياض الصالحي 

ايوسف دمحم حسن دمحم70719 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 128رياض الصالحي 

ايوسف دمحم سيد سيد عطية70720 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ايوسف دمحم عبدالعزيز بيوىمي70721 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

ايوسف دمحم عبدالنعيم احمد70722 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 126.5رياض الصالحي 

ايوسف دمحم دمحم خليل70723 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 127.5رياض الصالحي 

ايوسف محمود صابر غريب70724 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 134رياض الصالحي 

ايوسف نض احمد عبدالحميد70725 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 122رياض الصالحي 

ايوسف هشام حامد عبداللطيف70726 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 125رياض الصالحي 

ايوسف وليد دمحم السيد عجىم70727 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 111رياض الصالحي 

ااالء عزت مصطفن عزت70728 ق شيى 133.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اايات احمد دمحم زىك70729 ق شيى 89.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

يف جمال شبل70730 اجنن شر ق شيى 131طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

يف عبدالمنعم دمحم70731 اجنن شر ق شيى 127.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ارحمه احمد حسن دمحم70732 ق شيى 126.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ازينه دمحم سعيد سيد70733 ق شيى 137طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ف دمحم حسن70734 اسما اشر ق شيى 122طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ن دمحم علي منشاوي70735 الوجي  ق شيى 132.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

املك وائل دمحم نجيب70736 ق شيى 136طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ااحمد حمدى شعبان ابراهيم70737 ق شيى 120.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ااحمد عماد عبدالنعيم محمود70738 ق شيى 115.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ااحمد دمحم عبدالعال احمد70739 ق شيى 134.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ابيي  جرجس بسطا بشاى جرجس70740 ق شيى 120طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اجمال مجدي جمال دمحم70741 ق شيى 135طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

احازم عماد دمحم علي70742 ق شيى 98.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اخالد ناجى عماره اسماعيل70743 ق شيى 117.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اذياد حازم عبدالسميع محمود70744 ق شيى 135طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ازياد عصام سيد محمود70745 ق شيى 125طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ي دمحم70746
ن
ازياد عماد عنان ق شيى 125طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ازياد محمود احمد عبدالرحمن70747 ق شيى 127طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اسيف الدين مصطفن حسن اسماعيل70748 ق شيى 118طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن عدى دمحم دمحم70749 ق شيى 119.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن عمرو مرس حامد70750 ق شيى 119طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعمار عادل احمد عطيه70751 ق شيى 120طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعمار ياش حلىم عل دمحم70752 ق شيى 127طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعمر ايمن دمحم ابراهيم70753 ق شيى 123طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

اعمرو خالد عبدهللا انيس70754 ق شيى 123.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم احمد غريب احمد70755 ق شيى 126.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم حاتم فرج هللا عبدالعظيم عبدالجواد70756 ق شيى 115طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم رافت خلف هللا راشد ابو زيد70757 ق شيى 116طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم شعبان دمحم عبدالعال عطيه70758 ق شيى 105.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم كريم دمحم عل70759 ق شيى 136طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم محمود علي عبدالحافظ70760 ق شيى 98.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم محمود دمحم احمد70761 ق شيى 117طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم محمود دمحم غنيم سالم70762 ق شيى 129.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ادمحم يشى احمد عثمان70763 ق شيى 136.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ي70764
امحمود احمد دمحم عفيفن ق شيى 128.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

امصطفن سامح مصطفن عزت70765 ق شيى 123.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

امصطفن محمود زكريا حسن70766 ق شيى 126.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ايوسف اسامة السيد فهيم70767 ق شيى 125طالئع االيمان الخاصة عرنىشر



ى عيد70768 ايوسف عمرو صيى ق شيى 130طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ن70769 ايوسف دمحم اسماعيل امي  ق شيى 127.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ايوسف دمحم غنيىم دمحم70770 ق شيى 136.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ايوسف ياش دمحم راشد70771 ق شيى 124.5طالئع االيمان الخاصة عرنىشر

ه حسن عثمان دمحم70772 اامي  ق شيى ن الخاصة لغاتشر !VALUE#رياض الصالحي 

اجنن خالد دمحم محمود70773 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 132رياض الصالحي 

اجنن دمحم فاروق حسان70774 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 130رياض الصالحي 

اجومانا ثروت شحات مسعود70775 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 132.5رياض الصالحي 

ارقيه احمد عبدالخالق سيد70777 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 103.5رياض الصالحي 

اسها هشام علي ثابت70778 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 91رياض الصالحي 

اشهد يوسف عبدهللا يوسف70779 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 126.5رياض الصالحي 

يف ابراهيم سعد70780 اليل شر ق شيى ن الخاصة لغاتشر 133رياض الصالحي 

امريم تامر دمحم الهادى70781 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 136رياض الصالحي 

ى بدران ابراهيم70782 امريم صيى ق شيى ن الخاصة لغاتشر 132.5رياض الصالحي 

امريم دمحم سيد دمحم70783 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 135رياض الصالحي 

ي بدر70784 امريم مروان يحن  ق شيى ن الخاصة لغاتشر 105رياض الصالحي 

املك دمحم دمحم متوىل70785 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 130.5رياض الصالحي 

ن سمي  لطف هللا سليمان70786 اياسمي  ق شيى ن الخاصة لغاتشر 129.5رياض الصالحي 

ااحمد تامر دمحم عل70787 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 121.5رياض الصالحي 

ااحمد عاطف احمد مرس70788 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 124رياض الصالحي 

ازياد عماد عاشور احمد70789 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 99.5رياض الصالحي 

ي عبدالفتاح70790
 
ي شوق

ن
 هان

 
اشوق ق شيى ن الخاصة لغاتشر 125رياض الصالحي 

اصالح الدين دمحم صالح الدين سيد سويفن70791 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 126.5رياض الصالحي 

اعبدالرحمن موسي علي دمحم70792 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 135رياض الصالحي 

اعبدهللا محمود فكري محمود70794 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 106رياض الصالحي 

اعمر انور احمد دمحم70795 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 127رياض الصالحي 

ى عبدالستار70796 يف صيى اعمر شر ق شيى ن الخاصة لغاتشر 132رياض الصالحي 

اعمي  محمود مفتاح جميل70797 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 133رياض الصالحي 

ف حجازي سليمان70798 افادى اشر ق شيى ن الخاصة لغاتشر 111رياض الصالحي 

اكريم عمرو وحيد سيد70799 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 35.5رياض الصالحي 

اماهر دمحم ماهر محمود70800 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 135.5رياض الصالحي 

ادمحم احمد بركات احمد70801 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 59رياض الصالحي 

ادمحم ايهاب دمحم دمحم70802 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 131.5رياض الصالحي 

ادمحم سعد دمحم حجازي70803 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 138رياض الصالحي 

ادمحم عيد سالمه دمحم70804 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 122رياض الصالحي 

ادمحم مجدى رمضان دمحم70805 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 112.5رياض الصالحي 

ادمحم دمحم احمد كامل70806 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 122.5رياض الصالحي 

ادمحم محمود عبدالحق احمد70807 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 116.5رياض الصالحي 

ادمحم هشام دمحم دمحم70808 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 130رياض الصالحي 

امحمود صابر احمد محمود70809 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 125رياض الصالحي 

امصطفن احمد دمحم عبدالسميع70810 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 108رياض الصالحي 

امصطفن وحيد فوزى عبده70811 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 120.5رياض الصالحي 

امعاذ مجدى خليفه دمحم70812 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 136رياض الصالحي 

ي70813 انادر خالد مني  مي  ق شيى ن الخاصة لغاتشر 38رياض الصالحي 

ي دمحم70814
 
اوائل وليد نجان ق شيى ن الخاصة لغاتشر 65رياض الصالحي 

ايس تامر ساىم خميس دمحم70815 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 98.5رياض الصالحي 

ايوسف عاطف فكري فهيم70816 ق شيى ن الخاصة لغاتشر 131.5رياض الصالحي 

ن العامرى70817 اامل خالد حسي  ق شيى 101زوش الخاصة عرنىشر

ابسمله رضا عبدالموجود مرس70818 ق شيى 130.5زوش الخاصة عرنىشر

ابسمله عالء فتىح ابراهيم70819 ق شيى 129.5زوش الخاصة عرنىشر



ابسمله علي عبدالحفيظ حسن70820 ق شيى 135.5زوش الخاصة عرنىشر

ابسمله دمحم فهىم السيد70821 ق شيى 111زوش الخاصة عرنىشر

ابسمله محمود عل محمود70822 ق شيى 122زوش الخاصة عرنىشر

 ثابت عل70823
 
ابسمله ياش شوق ق شيى 135زوش الخاصة عرنىشر

اتف  ابراهيم عبدالمنعم سيد70824 ق شيى 118.5زوش الخاصة عرنىشر

اتف  عزىم عبدالعزيز عبدهللا70825 ق شيى 135.5زوش الخاصة عرنىشر

اجنه اسامة عبدالمقصود عل دشيش70826 ق شيى 128.5زوش الخاصة عرنىشر

اجنن احمد عبدالحميد عبدالجيد70827 ق شيى 108زوش الخاصة عرنىشر

اجنن اسامه عبدالجواد عل70828 ق شيى 122.5زوش الخاصة عرنىشر

اجنن ايمن عبدالوهاب عبدالجليل بدر70829 ق شيى 136زوش الخاصة عرنىشر

اجنن جمال حماد السيد70830 ق شيى 133.5زوش الخاصة عرنىشر

اجنن راضن احمد سالمة الجمىس70831 ق شيى 133زوش الخاصة عرنىشر

اجنن عيد عرفة اسماعيل70832 ق شيى 76زوش الخاصة عرنىشر

اجنن دمحم سعيد دمحم70833 ق شيى 129.5زوش الخاصة عرنىشر

اجنن ممدوح محمود عليوة70834 ق شيى 87.5زوش الخاصة عرنىشر

اجودى دمحم جمال احمد70835 ق شيى 134زوش الخاصة عرنىشر

اجورى طارق عبدالحميد السيد70836 ق شيى 134.5زوش الخاصة عرنىشر

اجورى دمحم جمال احمد70837 ق شيى 136.5زوش الخاصة عرنىشر

اجومانا احمد السيد دمحم السيد70838 ق شيى 132.5زوش الخاصة عرنىشر

احبيبه احمد دمحم شافع70839 ق شيى 131زوش الخاصة عرنىشر

احبيبه عاطف رجب عيد70840 ق شيى 103.5زوش الخاصة عرنىشر

احبيبه دمحم شحات مسلم70841 ق شيى 122.5زوش الخاصة عرنىشر

احبيبه دمحم يشى دمحم70842 ق شيى 129زوش الخاصة عرنىشر

احبيبه وجيه عبدالعليم دمحم عبدالرحمن70843 ق شيى 109.5زوش الخاصة عرنىشر

اردينة احمد لطفن محمود70846 ق شيى 137.5زوش الخاصة عرنىشر

ارقيه نادر نعيم بخوري70847 ق شيى 49.5زوش الخاصة عرنىشر

ف طه عل عل70848 اروحيل اشر ق شيى 129.5زوش الخاصة عرنىشر

ارودينه عل عبدالموجود احمد عشماوى70849 ق شيى 135.5زوش الخاصة عرنىشر

اروضه عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز70850 ق شيى 105.5زوش الخاصة عرنىشر

اساره عيد احمد عل70851 ق شيى 133.5زوش الخاصة عرنىشر

وس70852 اساندرا نشات يوسف زىك تاورصن ق شيى 113.5زوش الخاصة عرنىشر

اسلىم راىم عباس السيد70853 ق شيى 128.5زوش الخاصة عرنىشر

اسلىم طارق عبدالمطلب متوىل70854 ق شيى 123.5زوش الخاصة عرنىشر

اسلىم محمود سعيد شعبان دمحم القناوى70855 ق شيى 62.5زوش الخاصة عرنىشر

اسلىم محمود فوزى جالل70856 ق شيى 102.5زوش الخاصة عرنىشر

اسلىم مصطفن حسن دمحم راغب70857 ق شيى 126.5زوش الخاصة عرنىشر

اسما احمد محروس عطيه70858 ق شيى 133.5زوش الخاصة عرنىشر

اسما عبدالغنن عاطف ابو العال70859 ق شيى 126زوش الخاصة عرنىشر

اسيلينا منصور شفيق حكيم70860 ق شيى 81زوش الخاصة عرنىشر

اشهد دمحم مصطفن عبدالجواد بريك70861 ق شيى 99.5زوش الخاصة عرنىشر

اشيماء السيد صادق عبداللطيف70862 ق شيى 113.5زوش الخاصة عرنىشر

اصفا محمود حنفن محمود70863 ق شيى 117زوش الخاصة عرنىشر

جينيا عزت سعد بوسف حنا70864 افي  ق شيى 130.5زوش الخاصة عرنىشر

اليل عماد عبدالغنن حافظ70865 ق شيى 134.5زوش الخاصة عرنىشر

امايا وليد سالمه ابراهيم70866 ق شيى 131.5زوش الخاصة عرنىشر

ف فتىح جعفر احمد70867 امريم اشر ق شيى 101زوش الخاصة عرنىشر

امريم حسن احمد حسن عمارة70868 ق شيى 132زوش الخاصة عرنىشر

امريم حسن عبدالوهاب عبدالحميد70869 ق شيى 97.5زوش الخاصة عرنىشر

امريم عل دمحم عل70870 ق شيى 130.5زوش الخاصة عرنىشر

املك طارق دمحم دمحم عوض70871 ق شيى 135زوش الخاصة عرنىشر



امنة هللا حازم نض عمر70873 ق شيى 128.5زوش الخاصة عرنىشر

امنة هللا عرفة السيد عبدالعظيم عثمان70874 ق شيى 114زوش الخاصة عرنىشر

امنه ابراهيم جاد دمحم70875 ق شيى 120زوش الخاصة عرنىشر

امنه مختار يحن  بيوىم70876 ق شيى 101.5زوش الخاصة عرنىشر

 عل احمد حسن70877
ن
امنه هان ق شيى 134زوش الخاصة عرنىشر

اىم عزب جمال دمحم70878 ق شيى 93زوش الخاصة عرنىشر

اندى دمحم احمد مختار70879 ق شيى 128.5زوش الخاصة عرنىشر

اهيالنة البي  كمال لبيب جندى70881 ق شيى 115.5زوش الخاصة عرنىشر

ايارا دمحم سعد اسماعيل عفيفن70883 ق شيى 72زوش الخاصة عرنىشر

ايارا نادر السيد ابراهيم الطنطاوى70884 ق شيى 118زوش الخاصة عرنىشر

ن حسام الدين عبدالباري جمال70885 اياسمي  ق شيى 110زوش الخاصة عرنىشر

اابراهيم جمال خليفه دمحم خليفه70886 ق شيى 63زوش الخاصة عرنىشر

ااحمد عبدالسالم دمحم فوزى عبدالسالم70887 ق شيى 128زوش الخاصة عرنىشر

ااحمد دمحم محمود عبدالقادر عل70888 ق شيى 131.5زوش الخاصة عرنىشر

ااحمد دمحم مكتوب دمحم70889 ق شيى 73.5زوش الخاصة عرنىشر

ااحمد دمحم وحيد بلتاجى حسن70890 ق شيى 94زوش الخاصة عرنىشر

70891
ن
ااحمد دمحم يوسف وردان ق شيى 104.5زوش الخاصة عرنىشر

اادم دمحم الغمرى عبدالجيد70893 ق شيى 100.5زوش الخاصة عرنىشر

ن حسن70894 اادهم دمحم حسن حسني  ق شيى 114.5زوش الخاصة عرنىشر

اادهم دمحم عبدالمنعم دمحم70895 ق شيى 124زوش الخاصة عرنىشر

اادهم ياش عباده سالمه70896 ق شيى 125.5زوش الخاصة عرنىشر

اافرام كريم عياد من  داود70897 ق شيى 118زوش الخاصة عرنىشر

ابدر حسام بدري دمحم70898 ق شيى 84زوش الخاصة عرنىشر

اجاش دمحم السيد دمحم السيد70899 ق شيى 112.5زوش الخاصة عرنىشر

اجاش دمحم عبدالمومن عل عبدالعاىط70900 ق شيى 120زوش الخاصة عرنىشر

اجمال عصام سيد عبدالعال عل70901 ق شيى 69زوش الخاصة عرنىشر

احازم احمد دمحم احمد70902 ق شيى 122.5زوش الخاصة عرنىشر

ن70903 احسام ياش دمحم عبدالمجيد حسي  ق شيى 115.5زوش الخاصة عرنىشر

ن مرع70904 ن طه حسي  احسي  ق شيى 99.5زوش الخاصة عرنىشر

ازياد حماده جمعه محمود70906 ق شيى 111.5زوش الخاصة عرنىشر

برى70908  اليى
ازياد صابر دمحم مصطفن ق شيى 115زوش الخاصة عرنىشر

اسعد الدين دمحم سعد مجمد70909 ق شيى 24.5زوش الخاصة عرنىشر

اصالح دمحم صالح السعيد70910 ق شيى 94زوش الخاصة عرنىشر

اصموئيل مالك نجيب ابراهيم70911 ق شيى 84.5زوش الخاصة عرنىشر

اعادل هشام عادل دمحم حسن70912 ق شيى 90زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن عيد سيد عيد70913 ق شيى 109.5زوش الخاصة عرنىشر

ن70914 ن سيد حسي  اعبدالرحمن دمحم حسي  ق شيى 102.5زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن دمحم عبدالحميد ابو الفتوح70915 ق شيى 81زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالفتاح70916 ق شيى 87زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن دمحم محمود دمحم النحراوى70917 ق شيى 117زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن موس عبدالهادى موس70918 ق شيى 85زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن نارص خفاجى عبدالبديع70919 ق شيى 123زوش الخاصة عرنىشر

اعبدالرحمن ياش احمد عثمان رزق70920 ق شيى 108.5زوش الخاصة عرنىشر

ن دمحم70921 اعل نبيل حسني  ق شيى 80.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمار صالح اسماعيل عبدالعظيم70922 ق شيى 98زوش الخاصة عرنىشر

اعمار ياش عبدالبصي  عبدالوهاب70923 ق شيى 90.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمر جمال احمد ابراهيم70924 ق شيى 93.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمر جميل عل دمحم70925 ق شيى 96.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمر سيد شحاته صديق70926 ق شيى 124.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمر عل عبدالرحيم عل احمد70927 ق شيى 67زوش الخاصة عرنىشر



اعمر محمود دمحم عل عطية70928 ق شيى 129زوش الخاصة عرنىشر

اعمر مدحت عزت زىك70929 ق شيى 103.5زوش الخاصة عرنىشر

اعمر وليد عبدالمومن عبدالواحد70930 ق شيى 129زوش الخاصة عرنىشر

70931
ئ
اعمرو خالد صالح الدين وفان ق شيى 98.5زوش الخاصة عرنىشر

اكريم عصام محمود عبدالحليم70932 ق شيى 126زوش الخاصة عرنىشر

امازن خالد الطوجن حسن70933 ق شيى 127.5زوش الخاصة عرنىشر

امازن ناجح زىك عبدالرحمن قطيط70934 ق شيى 85زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم اسالم دمحم دمحم حجازى70935 ق شيى 132زوش الخاصة عرنىشر

ف عبدالسالم ابراهيم عبدالفتاح70936 ادمحم اشر ق شيى 131.5زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم رمضان شحاته ابراهيم70937 ق شيى 45زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم سعيد مسعد سليمان70938 ق شيى 65زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم عمرو احمد حافظ70939 ق شيى 123.5زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم محمود جمال دمحم عزب70940 ق شيى 67.5زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم محمود شعبان ابو الغيط دمحم70941 ق شيى 124زوش الخاصة عرنىشر

ادمحم مصطفن دمحم سليمان عبدهللا70942 ق شيى 105.5زوش الخاصة عرنىشر

امحمود دمحم محمود عبدالشكور محمود70943 ق شيى 122.5زوش الخاصة عرنىشر

امصطفن دمحم رفعت زىك احمد70944 ق شيى 78.5زوش الخاصة عرنىشر

امصطفن دمحم سيد عبده70945 ق شيى 121زوش الخاصة عرنىشر

امصطفن دمحم دمحم ابو بكر70946 ق شيى 125.5زوش الخاصة عرنىشر

امصطفن محمود عبدربه درويش70947 ق شيى 132.5زوش الخاصة عرنىشر

امعاذ ايمن زكريا عبدربه احمد70948 ق شيى 126.5زوش الخاصة عرنىشر

ن عادل عبدالرحيم عل70949 امعي  ق شيى 127.5زوش الخاصة عرنىشر

ايوسف عبدالفتاح زىك حسن زىك70951 ق شيى 118زوش الخاصة عرنىشر

ايوسف دمحم عبدالفتاح عبدالحميد مصلىح70952 ق شيى 131زوش الخاصة عرنىشر

 دمحم حجازى عبدالرحمن70953
ن
ايوسف هان ق شيى 133زوش الخاصة عرنىشر

ن دمحم عبدالفتاح دمحم70955 اايي  ق شيى 134.5زوش الخاصة لغاتشر

اجنن احمد نزيه سيد70956 ق شيى 122زوش الخاصة لغاتشر

اجنن وليد دمحم دمحم بيوىم70957 ق شيى 137.5زوش الخاصة لغاتشر

ى صادق70958 اجودى ايهاب خي  ق شيى 104زوش الخاصة لغاتشر

اسلىم وليد دمحم احمد معوض70959 ق شيى 132.5زوش الخاصة لغاتشر

اشهد كرم عثمان احمد70960 ق شيى 127زوش الخاصة لغاتشر

ن عبدالمقصود العطار70961 امريم حاىم االسالم حسني  ق شيى 127زوش الخاصة لغاتشر

امريم حسن دمحم عبدالمنعم دمحم70962 ق شيى 128.5زوش الخاصة لغاتشر

امريم فراج محمود فراج70963 ق شيى 89.5زوش الخاصة لغاتشر

املك احمد جمعة احمد عبدالعظيم70964 ق شيى 130.5زوش الخاصة لغاتشر

املك محمود عزيز دمحم70965 ق شيى 124.5زوش الخاصة لغاتشر

امنار دمحم سليمان احمد70966 ق شيى 136.5زوش الخاصة لغاتشر

ااحمد طارق ممدوح عبدالمنعم70967 ق شيى 119زوش الخاصة لغاتشر

 رشدى مصطفن70968
ن
ااحمد هان ق شيى 129.5زوش الخاصة لغاتشر

ااياد السيد سعد شلنى70969 ق شيى 136زوش الخاصة لغاتشر

70970
ن
احسن دمحم حسن المدن ق شيى 121زوش الخاصة لغاتشر

اسيف الدين اسامه جالل بيوىم اسماعيل70971 ق شيى 98.5زوش الخاصة لغاتشر

اشادى خليل ابوالحسن دمحم70972 ق شيى 99زوش الخاصة لغاتشر

اصالح محمود عزيز دمحم70973 ق شيى 126.5زوش الخاصة لغاتشر

اعبدهللا احمد عبدالمقصود عل عامر70974 ق شيى 133زوش الخاصة لغاتشر

 حسينن عبدالموجود70975
ن
اعبدهللا هان ق شيى 127.5زوش الخاصة لغاتشر

اعمر احمد صبىح دمحم70976 ق شيى 131زوش الخاصة لغاتشر

اعمر دمحم عبدالمرضن عبدالستار عل70977 ق شيى 120زوش الخاصة لغاتشر

ف حلىم موس عبدالننى70978 اكريم اشر ق شيى 81.5زوش الخاصة لغاتشر

اماجد دمحم محمود ابراهيم70979 ق شيى 129زوش الخاصة لغاتشر



امازن دمحم عبدالستار يوسف70980 ق شيى 129.5زوش الخاصة لغاتشر

 رشدى مصطفن70981
ن
ادمحم هان ق شيى 133.5زوش الخاصة لغاتشر

ايوسف عاصم عبدالحميد دمحم70982 ق شيى 132زوش الخاصة لغاتشر

ايوسف دمحم احمد السباع70983 ق شيى 131.5زوش الخاصة لغاتشر

اجنن ماجد جمال عبدالعزيز70984 ق شيى 136.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ارودينا امجد عبدالرشيد عرفة70985 ق شيى 137جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

اساره صالح محمود يسن70986 ق شيى 129.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

اصباح احمد اسالم الشحات70987 ق شيى 96.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ى احمد امام عل70988 ن اكين ق شيى 135.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

انور دمحم مرسي السيد70989 ق شيى 137.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ااحمد مصطفن محمود بيوىم70990 ق شيى 39.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ي السيد دمحم70991 ازياد يحن  ق شيى 122.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

اسيف الدين عمرو محمود مصطفن70992 ق شيى 137.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ن70993 اعمر زيدان عبدالفتاح حسي  ق شيى 128جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ادمحم عماد الدين عماد الدين عبدالحكيم70994 ق شيى 137.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ي70995
امحمود دمحم محمود حنفن ق شيى 17جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

امصطفن دمحم حسن طه70996 ق شيى 138جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ايوسف عبدالعزيز دمحم عل70997 ق شيى 129.5جيل المستقبل الخاصة لغاتشر

ن ابوزيد70998 اابتهال عبدالنارص حسي  ق شيى 136.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااالء اسامة حمدي علي70999 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااالء عمرو سمي  الشاذىلي71000 ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي خلف دمحم عبدالفتاح71001
ن
اامان ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ه خالد جمعه دمحم جمعه71002 اامي  ق شيى 107.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ه رمضان شعبان رمضان دمحم71003 اامي  ق شيى 126بهتيم الرسمية لغاتشر

ه عبدالفتاح فكري عبدالفتاح71004 اامي  ق شيى 110.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي علي71005 ه فتىحي عبدالننى اامي  ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

ن قدسي تدري71006 اايالريا ابو اليمي  ق شيى 135.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ف دمحم احمد مسعود71007 ابسمله اشر ق شيى 125بهتيم الرسمية لغاتشر

ن عبدالوهاب عبدالحكيم71008 ابسمله حسي  ق شيى 109.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ابسمله سامح دمحم عزىمي71009 ق شيى 99.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ابسمله دمحم محمود دمحم71010 ق شيى 123.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ابسمله محمود الطوجن عبدالفتاح سيد احمد71011 ق شيى 122بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71012 ابسمله محمود حمدان حسي  ق شيى 125بهتيم الرسمية لغاتشر

ابسنت عزت دمحم خليفة71013 ق شيى 126بهتيم الرسمية لغاتشر

اتاال سالم اسماعيل دمحم71014 ق شيى 126بهتيم الرسمية لغاتشر

اتف  احمد سعيد ابو السعود فرج71015 ق شيى 107بهتيم الرسمية لغاتشر

اتف  بيوىم دمحم بيوىم دمحم71016 ق شيى 113بهتيم الرسمية لغاتشر

اتف  ضياء عبدالعزيز نظيف71017 ق شيى 129بهتيم الرسمية لغاتشر

ن دمحم71018 اجنن حازم حسي  ق شيى 89بهتيم الرسمية لغاتشر

اجنن ماجد عيد احمد البكل71019 ق شيى !VALUE#بهتيم الرسمية لغاتشر

اجنن دمحم الهادي السيد71020 ق شيى 121.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اجودنا صالح ابراهيم عطية71021 ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه احمد حمدي احمد71022 ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه سالمه صالح معوض71023 ق شيى 122بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه عمرو جمال محمود71024 ق شيى 108بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه دمحم ابراهيم ابراهيم71025 ق شيى 133بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه نادر ابو الفتوح ابراهيم71026 ق شيى 110بهتيم الرسمية لغاتشر

احبيبه وليد دمحم صديق71027 ق شيى 102بهتيم الرسمية لغاتشر

ن طارق احمد حسن71028 احني  ق شيى 127بهتيم الرسمية لغاتشر

 عمرو علي السيد71029
ن احني  ق شيى 134بهتيم الرسمية لغاتشر



ن ماهر فتىحي سليمان71030 احني  ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

ادارين مصطفن دمحم حسن سليمان71031 ق شيى 135بهتيم الرسمية لغاتشر

ادنيا عصام عبدالقادر عبدالقوي71032 ق شيى 117بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71033 ارانيا طارق دمحم حسي  ق شيى 121بهتيم الرسمية لغاتشر

ارحمه احمد محمود دمحم الديب71034 ق شيى 135.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ارحمه دمحم عزيز اسماعيل71035 ق شيى 94بهتيم الرسمية لغاتشر

ارحمه نبيل عبدالوهاب محمود71036 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اردينة تامر يحن  عبداللطيف71037 ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

ارضوى ايمن دمحم علي71038 ق شيى 139.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ارنا سامح دمحم عبدالحميد71039 ق شيى 127بهتيم الرسمية لغاتشر

اروان احمد جمال سليمان71040 ق شيى 111.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي عبدالحميد71041
اروان عبدالحميد عفيفن ق شيى 106.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اروان دمحم ابراهيم دمحم71042 ق شيى 110بهتيم الرسمية لغاتشر

يف71043 اروان دمحم السعيد شر ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

اروان ياش سعد دمحم ابو النور خليل71044 ق شيى 136.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ارودينه دمحم محمود عبدالصابر71045 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

اروضه السيد سمي  فهىمي71046 ق شيى 114بهتيم الرسمية لغاتشر

اريتاج هشام دمحم سليمان71047 ق شيى 83بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71048 اريم دمحم عل دمحم حسي  ق شيى 131بهتيم الرسمية لغاتشر

اسلىم السيد شعبان دمحم71049 ق شيى 133بهتيم الرسمية لغاتشر

اسلىم باسم فوزي ابراهيم71050 ق شيى 87.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسلىم بشي  عني  بدير71051 ق شيى 135.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71052 اسلىم كرم سعيد امي  ق شيى 135.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسلىم وليد كامل عباس71053 ق شيى 89.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسما دمحم زىك عبدالمعط71054 ق شيى 110بهتيم الرسمية لغاتشر

 فاروق حسن71055
ن
اسماح هان ق شيى 133بهتيم الرسمية لغاتشر

اسمر ابراهيم دمحم عبدالحميد71056 ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسميه جمال ابراهيم عبدالمقصود71057 ق شيى 109.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسهام دمحم حسن محمود71058 ق شيى 92بهتيم الرسمية لغاتشر

اسهيله رفيق جابر عبدالعزيز71059 ق شيى 126بهتيم الرسمية لغاتشر

اسهيله مصطفن عبدالرحيم عبدالقادر71060 ق شيى 106بهتيم الرسمية لغاتشر

وق وليد فتىحي عالم71061 اشر ق شيى 115.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اشهد احمد فتىحي عبدالحميد71062 ق شيى 133.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ف عبدالمحسن دمحم71063 اشهد اشر ق شيى 116بهتيم الرسمية لغاتشر

اشهد رضا احمد عمارة71064 ق شيى 126بهتيم الرسمية لغاتشر

اشهد دمحم محب محمود71065 ق شيى 100بهتيم الرسمية لغاتشر

ي دمحم بدوي71066
ن
افاطمه هان ق شيى 136.5بهتيم الرسمية لغاتشر

افريده اكرم عبدالمعطي منصور71067 ق شيى 135بهتيم الرسمية لغاتشر

ى سعيد عباس حسن71068 ن اكين ق شيى 137.5بهتيم الرسمية لغاتشر

الندة عاطف فوزي عزيز71069 ق شيى 137بهتيم الرسمية لغاتشر

ن رضا دمحم دمحم71070 الوجي  ق شيى 132بهتيم الرسمية لغاتشر

يف كمال خليل71071 اماريا شر ق شيى 115بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم ايهاب نبيل احمد71072 ق شيى 129.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم رجب احمد عطية71073 ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

يف صالح عباس71074 امريم شر ق شيى 125بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم شعبان عبده دمحم71075 ق شيى 129.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم طارق دمحم دمحم مرس71076 ق شيى 97.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم عبدالرحمن درويش دمحم71077 ق شيى 121بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم عطية سيد عبده71078 ق شيى 97.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امريم دمحم فتح هللا احمد71079 ق شيى 97بهتيم الرسمية لغاتشر



ن71080 املك احمد اسماعيل امي  ق شيى 81بهتيم الرسمية لغاتشر

املك احمد حسن دمحم71081 ق شيى 130بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71082 املك احمد شعبان عبدالصالحي  ق شيى 128بهتيم الرسمية لغاتشر

ف علي دمحم71083
املك اشر ق شيى 131.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ف دمحم دمحم71084 املك اشر ق شيى 79بهتيم الرسمية لغاتشر

املك عبدالصمد عبداللطيف عبدالوهاب71085 ق شيى 77.5بهتيم الرسمية لغاتشر

املك دمحم احمد دمحم71086 ق شيى 121.5بهتيم الرسمية لغاتشر

املك نض دمحم عبدربه71087 ق شيى 111.5بهتيم الرسمية لغاتشر

املك وائل دمحم صديق71088 ق شيى 91.5بهتيم الرسمية لغاتشر

املك ياش عطية عابد71089 ق شيى 101بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة ابراهيم سيد ابراهيم71090 ق شيى 103بهتيم الرسمية لغاتشر

ي دمحم71091 امنة احمد عبدالننى ق شيى 109.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة السيد عبداللطيف محمود71092 ق شيى 135.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة هللا احمد سعيد عواد71093 ق شيى 38بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة هللا شاكر فتىحي مهنن71094 ق شيى 97بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة هللا محمود دمحم محمود71095 ق شيى 82.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة هللا ممدوح دمحم دمحم المضى71096 ق شيى 83.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امنة عمرو عل شعبان71097 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

امنه عل عبدالفتاح عبدالمنصف ابراهيم71098 ق شيى 136بهتيم الرسمية لغاتشر

اىم مجدي ابراهيم موس71099 ق شيى 117.5بهتيم الرسمية لغاتشر

يف زكريا71100 اندى اسامة شر ق شيى 104بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71101 انور احمد عبدالوكيل حسي  ق شيى 105بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71102 انور مسعد حسن عبدالننى ق شيى 118بهتيم الرسمية لغاتشر

انوران دمحم احمد دمحم عبدالرحمن71103 ق شيى 129.5بهتيم الرسمية لغاتشر

انوران دمحم دمحم عبدالسالم71104 ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اهاجر طاهر ابراهيم سيد71105 ق شيى 134.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اهايدى رجب مختار ابراهيم71106 ق شيى 79بهتيم الرسمية لغاتشر

ايارا عصام تمام عثمان71107 ق شيى 125.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اابانوب جرجس معوض شفيق جرجس71108 ق شيى 99بهتيم الرسمية لغاتشر

اابراهيم دمحم ابراهيم علي71109 ق شيى 113بهتيم الرسمية لغاتشر

اابراهيم دمحم احمد عبدالسميع71110 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد ابراهيم سعيد عبدالعليم71111 ق شيى 113.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد ابراهيم عويس دمحم71112 ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71113 ااحمد السيد خالف امي  ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد حرنى دمحمين سليمان71114 ق شيى 132بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد حسام احمد الغريب71115 ق شيى 105.5بهتيم الرسمية لغاتشر

 حسن عل71116
ن
ااحمد حشمت شقران ق شيى 88بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد خالد السيد ابو المعاىطي71117 ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد خالد عبدالمنعم عبدالحميد71118 ق شيى 111بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد خالد محمود عبدالعزيز محمود71119 ق شيى 125.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد صالح ابراهيم دمحم السيد71120 ق شيى 95.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد عادل ابراهيم دمحم71121 ق شيى 105بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد عبدالرحمن عبدالمعبود عزب71122 ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد عصام دمحم علي71123 ق شيى 132بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد عماد رشاد احمد71124 ق شيى 93بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد محسن احمد ابراهيم سليمان71125 ق شيى 108بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد دمحم ابراهيم دمحم كمال71126 ق شيى 99.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد دمحم احمد حسن71127 ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد دمحم احمد عبدهللا عبدالرحمن71128 ق شيى 85بهتيم الرسمية لغاتشر

ي حسن71129
ااحمد دمحم الغباسر ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر



ااحمد دمحم عبدالحميد سالم71130 ق شيى 97.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد دمحم عبدالعظيم العوضن المعضاوى71131 ق شيى 59بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد دمحم لطفن احمد71132 ق شيى 102بهتيم الرسمية لغاتشر

ي عاشور71133 ااحمد نارص عبدالننى ق شيى 87.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد نور الدين فتىح احمد71134 ق شيى 85بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد وجيه احمد دمحم71135 ق شيى 74بهتيم الرسمية لغاتشر

ااحمد ياش محمود عبدالعزيز71136 ق شيى 109بهتيم الرسمية لغاتشر

اادهم سليمان صابر سليمان السيد71137 ق شيى 110.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اادهم عبدالمجيد عبدالمجيد ابراهيم71138 ق شيى 83.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااسالم صابر مرزوق محمود71139 ق شيى 82بهتيم الرسمية لغاتشر

ااسماعيل سامح عزىم عبدالمنعم يوسف71140 ق شيى 123.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ااكرم سيد شاذىلي عيىس71141 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

اامي  احمد دمحم راشد71142 ق شيى 122بهتيم الرسمية لغاتشر

ي ميخائيل رياض71143
ن
ااندراوس رومان ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

ف السبع زرزور71144 اانطونيوس اشر ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

ي فتىحي لمعي71145
ن
اايسك هان ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي بسكالس71146 ابافلي وائل شلنى ق شيى 50.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ابالل محمود عادل فؤاد71147 ق شيى 111.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن اسماعيل71148 اجمال سيد حسي  ق شيى 103.5بهتيم الرسمية لغاتشر

يال71149 اجورج سعد جرجس غيى ق شيى 117.5بهتيم الرسمية لغاتشر

احازم دمحم السيد عل71150 ق شيى 122بهتيم الرسمية لغاتشر

احسام جمال دمحم متوىلي71151 ق شيى 125بهتيم الرسمية لغاتشر

احسن دياب دمحم دمحم عبدالغنن71152 ق شيى 90بهتيم الرسمية لغاتشر

احسن محمود حسن عبدالحافظ71153 ق شيى 104بهتيم الرسمية لغاتشر

ن كرم دمحم دمحم71154 احسي  ق شيى 74.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اخالد وليد عبدالرحمن عبدالجواد71155 ق شيى 110.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد اكراىم سيد احمد ابراهيم عبدهللا71156 ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد ايمن ابراهيم مصطفن71157 ق شيى 108بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد ايمن عبدالموىلي احمد71158 ق شيى 114بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد خالد عميد الدين عبدالمنعم71159 ق شيى 108بهتيم الرسمية لغاتشر

ن حسن71160 ازياد محسن امي  ق شيى 114بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد مدحت عبدالفتاح محمود71161 ق شيى 134بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد نبيل فاروق السيد71162 ق شيى 124بهتيم الرسمية لغاتشر

ي اسماعيل احمد71163
ن
ازياد هان ق شيى 123.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71164 ازياد هشام ابراهيم ناجى ق شيى 92بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد وائل دمحم عبدالجواد71165 ق شيى 89.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71166 ازياد وحيد تمام عثمان حسي  ق شيى 103.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد ياش محمود عبدربه71167 ق شيى 113.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ازياد ياش نبيل دمحم71168 ق شيى 136بهتيم الرسمية لغاتشر

اساىم دمحم ساىمي دمحم71169 ق شيى 107.5بهتيم الرسمية لغاتشر

يف71170 اسعيد دمحم السعيد شر ق شيى 117بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيد مصطفن سيد حسن71171 ق شيى 103بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيف الدين باسم دمحم حسن71172 ق شيى 103.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيف الدين ياش محمود عبدربه71173 ق شيى 111بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيف هللا احمد محمود الصاوى71174 ق شيى 103بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيف هللا تامر عبدالوهاب دمحم71175 ق شيى 96.5بهتيم الرسمية لغاتشر

 احمد يحن 71176
اسيف مصطفن ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اسيف وائل عبدالوهاب علي71177 ق شيى 128بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71178
يف رزق عبدالرحمن الطوجن اشر ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71179 يف عبدالمنعم عبدالمنعم خضن اشر ق شيى 79بهتيم الرسمية لغاتشر



يف عماد شعبان عبدالجليل71180 اشر ق شيى 116بهتيم الرسمية لغاتشر

اعادل عبدالواحد هالل مرسي71181 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن ابراهيم متوىلي ابراهيم71182 ق شيى 129بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن احمد علي محمود71183 ق شيى 95.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن جمال دمحم عل عبدالرازق71184 ق شيى 117بهتيم الرسمية لغاتشر

ف محمود بدوي71185 اعبدالرحمن شر ق شيى 127بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن عمرو زين العابدين محمود شحاته71186 ق شيى 52بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن دمحم حسنن ابراهيم احمد71187 ق شيى 103بهتيم الرسمية لغاتشر

ف عبدالباسط علي71188
اعبدالفتاح اشر ق شيى 102.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدهللا ابراهيم عبدهللا عبدالهادي71189 ق شيى 97بهتيم الرسمية لغاتشر

اعبدهللا عبدالجواد متوىلي عبدالجواد71190 ق شيى 88.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71191 اعبدهللا فهد سالم محمود حسي  ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

اعل الدين دمحم حجازى حجازى فرج71192 ق شيى 89بهتيم الرسمية لغاتشر

اعل خالد علي دمحم71193 ق شيى 64.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعل صبىحي عزام دياب سالم71194 ق شيى 103بهتيم الرسمية لغاتشر

اعل علي ابراهيم احمد71195 ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

اعمار رضا دمحم دمحم71196 ق شيى 125.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71197 اعمار قطب علي حسي  ق شيى 60بهتيم الرسمية لغاتشر

ى71198 اعمار ياش عيد عشر ق شيى 132.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعمر حسن عبدالرحمن دمحم منصور71199 ق شيى 114.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعمر طاهر ابراهيم طه العايدى71200 ق شيى 112.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعمر دمحم شعبان دمحم71201 ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

 علي بركات71202
اعمر دمحم عني  ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71203
اعمر وائل رمضان عبدالغنن ق شيى 113.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اعمرو ابراهيم دمحم ابراهيم71204 ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

 علي71205
اعمرو سيد مصطفن ق شيى 125.5بهتيم الرسمية لغاتشر

افارس خالد فرج احمد71206 ق شيى 119.5بهتيم الرسمية لغاتشر

افارس ماجد دمحم علي71207 ق شيى 113.5بهتيم الرسمية لغاتشر

افارس دمحم حسن عبدالوهاب71208 ق شيى 127.5بهتيم الرسمية لغاتشر

اكريم دمحم السعيد حسن71209 ق شيى 133.5بهتيم الرسمية لغاتشر

لس رضا رمسيس اسكاروس71210 اكي  ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

لس كرم بدري شهدة71211 اكي  ق شيى 133بهتيم الرسمية لغاتشر

ن بشاي71212 اكيفن يوسف امي  ق شيى 129.5بهتيم الرسمية لغاتشر

الؤى احمد رجب ابراهيم71213 ق شيى 123.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امارسلينو ساىمي رمسيس اسكاروس71214 ق شيى 130بهتيم الرسمية لغاتشر

امازن جالل دمحم توفيق ابراهيم71215 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امازن عبدالنارص ابو السعود محمود مهدى71216 ق شيى 139.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امازن وليد عبدالوهاب دمحم عبدالحليم71217 ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم احمد عيد سيد دمحم71218 ق شيى 136بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم اسامة دمحم رشاد71219 ق شيى 135بهتيم الرسمية لغاتشر

ف دمحم خليفه71220 ادمحم اشر ق شيى 134بهتيم الرسمية لغاتشر

ابسيطه- دمحم ايمن دمحم طايع دمحم 71221 ق شيى 109.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم ايهاب هاشم عدالن دمحم71222 ق شيى 135بهتيم الرسمية لغاتشر

اوى71223 ن دمحم الشيى ادمحم جمال امي  ق شيى 99.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم حسام الدين دمحم عبدالفتاح سيد71224 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

ي دمحم71225
ادمحم حسام دمحم حنفن ق شيى 125.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم حسن محمود عبدالرحمن سلطان71226 ق شيى 118بهتيم الرسمية لغاتشر

ي سعيد احمد حسن71227
ادمحم حسنن ق شيى 87.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن عبدالقادر عبدهللا71228 ادمحم حسي  ق شيى 100.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم خالد السيد احمد طلحا71229 ق شيى 133.5بهتيم الرسمية لغاتشر



ي احمد71230
ادمحم خالد دمحم الحسينن ق شيى 128.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم رمضان دمحم حسن فرحات71231 ق شيى 73.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم سباق دمحم محمود71232 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم سعيد احمد وسط علي71233 ق شيى 132بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم صابر كمال دمحم71234 ق شيى 123بهتيم الرسمية لغاتشر

ي عبدالفتاح مرجان71235
ادمحم عصام عبدالمرضن ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم عصام دمحم جابر عبدالعال71236 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي عمارة مسلم71237
ادمحم عالء الدين عبدالغنن ق شيى 117.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم علي فتىحي ابراهيم رزق71238 ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم عماد السيد عبده جمعه71239 ق شيى 90بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم كمال فرغلي احمد اسماعيل71240 ق شيى 62بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم مىحي عبداللطيف عبدالمجيد خليل71241 ق شيى 119.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ن71242 ن حسني  ادمحم نبيل دمحم حسني  ق شيى 104بهتيم الرسمية لغاتشر

ادمحم وليد احمد جيى دمحم مرعي71243 ق شيى 105بهتيم الرسمية لغاتشر

ن عطا هللا71244 امحمود دمحم حسي  ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امحمود نارص سعيد السيد دمحم71245 ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امروان دمحم ابراهيم سليمان71246 ق شيى 133بهتيم الرسمية لغاتشر

ي دمحم عبدالرحيم دمحم71247
ن
امروان هان ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امصطفن اسامة حمدي عل عبدالمعطي71248 ق شيى 112بهتيم الرسمية لغاتشر

ي حامد سالم71249
امصطفن سعيد لطفن ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

 علي المحمدي علي71250
امصطفن ق شيى 120بهتيم الرسمية لغاتشر

امصطفن دمحم احمد دمحم ابو الغز71251 ق شيى 115.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امصطفن دمحم فاروق عبدالصادق71252 ق شيى 118.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امصطفن محمود مصطفن محمود الشيىمي71253 ق شيى 115بهتيم الرسمية لغاتشر

امصطفن وليد عبدالفتاح دمحم مصطفن71254 ق شيى 116بهتيم الرسمية لغاتشر

امعاذ ابراهيم عبدالستار عفيفن حجازى71255 ق شيى 130.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امعاذ طاهر صبىح محمود71256 ق شيى 114بهتيم الرسمية لغاتشر

اموس دمحم موس الصادق71257 ق شيى 120.5بهتيم الرسمية لغاتشر

امينا داود كمال نض هللا71258 ق شيى 98.5بهتيم الرسمية لغاتشر

انورالدين دمحم فاروق عبدالمقصود71259 ق شيى 80بهتيم الرسمية لغاتشر

ن احمد دمحم دمحم71260 اياسي  ق شيى 117.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايحن  عصام دمحم راشد71261 ق شيى 124.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف احمد صالح دمحم71262 ق شيى 116.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف احمد عبدالموجود عبدالفضيل71263 ق شيى 121بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف ادريس مصطفن عبدالمنعم71264 ق شيى 96.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ي71265
يل عبدالراضن ايوسف حسن جيى ق شيى 119بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف سامح ساىم ثابت71266 ق شيى 121.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف عادل دمحم محمود71267 ق شيى 118بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف عبدالحميد فتىحي سالم71268 ق شيى 128بهتيم الرسمية لغاتشر

ن بدر71269 ايوسف دمحم امي  ق شيى 119بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم انور منىسي71270 ق شيى 112.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم دمحم سيد71271 ق شيى 100.5بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف محمود حسن محمود مصطفن71272 ق شيى 78بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف محمود عبدالننى قطب ابراهيم71273 ق شيى 111بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف محمود محمود موس71274 ق شيى 95بهتيم الرسمية لغاتشر

ايوسف نارص ابراهيم دمحم71275 ق شيى 135بهتيم الرسمية لغاتشر

ن بطرس شحاته71276 اابانوب وليد معي  ق شيى 105.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم71277 ق شيى 114يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اابراهيم طارق ابراهيم محمود دمحم71278 ق شيى 124.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اابراهيم عصام جمال خليل دياب71279 ق شيى 131يىح المشد الرسمية لغات/دشر



اابراهيم دمحم ابراهيم كامل اسماعيل71280 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اابراهيم دمحم محمود ابراهيم دمحم71281 ق شيى 131.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد اسامة دمحم الشيىم احمد71282 ق شيى 134يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد السيد السيد اسماعيل ابراهيم71283 ق شيى 87يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد ايهاب شاكر دمحم عل71284 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد بشي  عبداللطيف جمعه الرفاع71285 ق شيى 135.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد بهاء دمحم رضا دمحم الجرف71286 ق شيى 130.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد تامر احمد احمد عطية71287 ق شيى 111يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد جمال عبدالرحمن حافظ عبدالمقصود71288 ق شيى 101يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد حسن طه احمد دمحم71289 ق شيى 105يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد رافت صبىح عبده عبده السويلكي71290 ق شيى 117.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن خلف71291 ااحمد ربيع عبدالفتاح حسني  ق شيى 121يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد سامح عبدالعزيز عبدالتواب شلنى71292 ق شيى 115.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد سامح دمحم ابراهيم عيد71293 ق شيى 137.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد سيد احمد سيد المنقوىلي71294 ق شيى 124.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد صالح عبدالمحسن حسن احمد71295 ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد احمد71296 ق شيى 73يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عل71297 ق شيى 130.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد دمحم سيد حسن احمد71298 ق شيى 135يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي عبدالمنعم عبدالرحيم71299
 
ااحمد دمحم شوق ق شيى 134يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد محمود احمد عبدالعال71300 ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد محمود بالل غازى بالل71301 ق شيى 112يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي فتىحي عبدالحميد عبدالمجيد71302
ااحمد مصطفن ق شيى 118يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 عل71303
 
 سيد عبدالباق

ن
ااحمد هان ق شيى 107.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد وائل بدوى عبدالمعط عل71304 ق شيى 106يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 دمحم71305
ن
ااحمد وائل زكريا عبدالشاق ق شيى 107يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد وليد عبدالسميع دمحم71306 ق شيى 111يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااحمد يحن  فاروق دمحم دمحم71307 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اادهم سعيد عبدالفتاح دمحم عبدالرحمن71308 ق شيى 92.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اادهم محمود طه دمحم عثمان71309 ق شيى 129.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اادهم وائل خالد خالد خليل71310 ق شيى 137.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اادهم وليد سمي  عل دمحم درويش71311 ق شيى 76يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااسالم اسامة صابر عبدالسالم فتوح71312 ق شيى 130.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااسالم دمحم ابوالحمد جاد الموىل دمحم71313 ق شيى 109يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 عبدالعزيز71314
ن
ااسالم دمحم عبدالعزيز قيان ق شيى 110يىح المشد الرسمية لغات/دشر

االسيد ايهاب عثمان احمد71315 ق شيى 130يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اانطونيوس يوسف فؤاد يوسف بدوى71316 ق شيى 123يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ااياد وائل عبدالراضن هاشم مصطفن71317 ق شيى 127.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ابوال عماد جميل شور بسكالس71318 ق شيى 91.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ابيي  اميل ماهر وهبه مكس71319 ق شيى 125.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي عطا هللا رزق هللا نسيم71320 ابيشوى بشر ق شيى 127يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ائيل71321 ابيشوى مرزوق شحات شاروبيم جيى ق شيى 114يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اجورج جرجس مسيحه فرج71322 ق شيى 122يىح المشد الرسمية لغات/دشر

احازم احمد عبدالقادر عبدالعزيز71323 ق شيى 100يىح المشد الرسمية لغات/دشر

احازم خليل دمحم صبىحي خليل71324 ق شيى 92يىح المشد الرسمية لغات/دشر

احازم ساىم ابراهيم عبدالعزيز صحصاح71325 ق شيى 93يىح المشد الرسمية لغات/دشر

احازم منصور احمد منصور احمد71326 ق شيى 92.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اخالد دمحم سيد عبدالحميد السيد71327 ق شيى 98.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد احمد نجاح السيد ابراهيم71328 ق شيى 120يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف متوىل عبدالرازق دمحم71329 ازياد اشر ق شيى 112.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر



ازياد السيد عبدالمقصود سالم عبدالمقصود71330 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد راىم حسن صابر علي عبدهللا71331 ق شيى 136يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي71332 ي دمحم البلناجى
ازياد سامح دمحم الحسينن ق شيى 116يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد سيد جمعه ابراهيم اسماعيل71333 ق شيى 125يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد سيد فراج احمد دمحم71334 ق شيى 120يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد طارق سيد ابراهيم حسن71335 ق شيى 120.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد عبدالحميد سيد عبدالحميد العفيفن71336 ق شيى 119يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد عصام فرج عمر عبدربه71337 ق شيى 129يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد فريد عبدالسميع الشيخ71338 ق شيى 96يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد دمحم زين العابدين دمحم عبدالعزيز71339 ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد دمحم عبدالعزيز دمحم درويش71340 ق شيى 133.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ازياد دمحم عبدالنعيم فرج ابو طالب71341 ق شيى 128يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي الجارجي احمد عبدالحافظ71342
ن
ازياد هان ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اشاج الدين مصطفن فرج دمحم عبداللطيف71343 ق شيى 132.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسعيد دمحم سعيد دمحم خليفه71344 ق شيى 131.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسعيد محمود السعيد غازى رمضان71345 ق شيى 121يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسعيد وائل مجدى عبدالمجيد سيد شمس الدين71346 ق شيى 111يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسفيان محمود شكرى دمحم دمحم71347 ق شيى 117يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسيد ابراهيم سيد عالم السيد71348 ق شيى 91يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسيف احمد مصطفن سعيد مصطفن71349 ق شيى 87.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسيف الدين احمد كمال ابراهيم احمد71350 ق شيى 119يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسيف الدين محمود مصطفن اصالن يوسف71351 ق شيى 83.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اسيف عالء فتىحي ابراهيم71352 ق شيى 62يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اشادى هشام علي دمحم علي71353 ق شيى 65.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

يف دمحم ابراهيم عبدالعظيم حامد71354 اشر ق شيى 134يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اشهاب طارق عبدالحفيظ عل السيد71355 ق شيى 103يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اصالح الدين دمحم صالح احمد71356 ق شيى 122.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اصهيب دمحم عوض دمحم سالم71357 ق شيى 121.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي حوران71358
 
اطارق عواد سيد عواد دسوق ق شيى 131يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اطارق دمحم عاشور سالم حسن71359 ق شيى 123.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن متوىل حسن71360 اعبدالرحمن احمد حسي  ق شيى 114يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن احمد رجب رمضان دمحم71361 ق شيى 67.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن احمد عبدالمنعم دمحم عبدالننى71362 ق شيى 115.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن احمد منصور دمحم الصغي 71363 ق شيى 123.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن حسام محمود فهىم عبدالغنن71364 ق شيى 127يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن حموده سليمان سيد سليمان71365 ق شيى 129.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن خليل رمضان خليل رمضان71366 ق شيى 110يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن سامح عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم71367 ق شيى 98يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن شعبان عبدالرحمن حسن طرفاوى71368 ق شيى 122.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن عباس عبده عباس71369 ق شيى 131.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن دمحم حسن عل عيد71370 ق شيى 130يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن دمحم عبدالمجيد عبدهللا عبدهللا71371 ق شيى 91.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالرحمن دمحم موس سالم ابراهيم71372 ق شيى 113.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن دمحم متوىل71373 اعبدالرحمن يونس حسي  ق شيى 103يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالعزيز دمحم احمد محمود دمحم71374 ق شيى 132.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدالفتاح وائل عبدالفتاح حامد عل71375 ق شيى 129.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدهللا احمد فاروق احمد دمحم71376 ق شيى 134يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدهللا عادل دمحم رزق71377 ق شيى 118يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدهللا دمحم عبدهللا عل ابراهيم حلوه71378 ق شيى 118يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم دمحم71379 ق شيى 123.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر



اعبدهللا هشام يسع الشحات سعد71380 ق شيى 131يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعالء وجيه هاشم دمحم هاشم71381 ق شيى 116يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعل الدين صبىح عبدالقادر ابراهيم عبدالحميد71382 ق شيى 108.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعل مجدي عبدالعزيز علي عثمان71383 ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعل دمحم ابراهيم عل دمحم71384 ق شيى 112يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمار ايمن عبدالمنعم محمود اللينى71385 ق شيى 121.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر احمد عاشور دمحم71386 ق شيى 123يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر حسام دمحم عبدالظاهر طلب71387 ق شيى 135يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر طارق جميل حامد71388 ق شيى 134.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز احمد71389 ق شيى 127.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف عبدالهادى71390 اعمر عبدالهادى شر ق شيى 105.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر عماد عبدالقادر السيد حمامه71391 ق شيى 130يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر عماد عبدالقادر عبدالقوى عل71392 ق شيى 135.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر كامل عرنى كامل شلنى71393 ق شيى 89.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 شحاته شحاته71394
 
اعمر دمحم عبدالباق ق شيى 80.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم71395 ق شيى 137.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر دمحم عبدهللا عبدالغنن احمد71396 ق شيى 97يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر دمحم عبدهللا عبدالغنن عبدهللا71397 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر دمحم فوزي عبدالفتاح يوسف71398 ق شيى 130.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمر محمود سعد اسماعيل فرج71399 ق شيى 111.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اعمرو زينهم رجب زينهم عباده71400 ق شيى 129يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن عمر71401 اعمرو عماد دمحم حسني  ق شيى 133يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن71402 اعمرو ياش عبدالحميد مسلم حسي  ق شيى 130.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ى من 71403 افادى مجدى فيليب مي  ق شيى 136يىح المشد الرسمية لغات/دشر

افهد عادل محمود منصور71404 ق شيى 80يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اكريم عاطف عبدهللا عبدالمقصود71405 ق شيى 114.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن يوسف دمحم71406 ي امي 
اكريم مصطفن ق شيى 133.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 سمي  فوزى رزيق71407
ن
لس رومان اكي  ق شيى 94يىح المشد الرسمية لغات/دشر

لس عماد فاروق جريس عبدالمالك71408 اكي  ق شيى 111.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 جابر مجلع شنودة71409
ن
لس هان اكي  ق شيى 120يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن باشا قمر71410 الؤى ايمن امي  ق شيى 115يىح المشد الرسمية لغات/دشر

اماريو ميالد يعقوب فهىم غاىل71411 ق شيى 122يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امازن مصطفن احمد توفيق احمد71412 ق شيى 76.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد عل دمحم عاشور71413 ق شيى 114.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد دمحم احمد الديب71414 ق شيى 123يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد دمحم الهادي متوىلي رافع71415 ق شيى 119.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد دمحم عبدالحليم احمد71416 ق شيى 57.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد دمحم محفوظ محفوظ71417 ق شيى 103يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم احمد مسعود احمد جاد الرب71418 ق شيى 135يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف سعيد دمحم رزق71419 ادمحم اشر ق شيى 42يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم ايهاب دمحم سمي  احمد جالل71420 ق شيى 93.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن عل71421 ن دمحم حسي  ادمحم حسي  ق شيى 86.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم خالد مامون دمحم عبدربه71422 ق شيى 111يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم خميس دمحم عبدالاله دمحم71423 ق شيى 79يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم سامح دمحم ابراهيم العالم71424 ق شيى 73.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 علي71425
 
ادمحم صالح عبدالعاىط الدسوق ق شيى 81.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم طه احمد عثمان ابوزيد71426 ق شيى 113يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم عادل محمود منصور محمود71427 ق شيى 94.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم عبدالصمد فتىح عبدالصمد عفيفن71428 ق شيى 97يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي قيماظ دمحم علي71429
ادمحم علي مصطفن ق شيى 89يىح المشد الرسمية لغات/دشر



ادمحم عماد دمحم السيد يوسف71430 ق شيى 127يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم عماد دمحم عبدالجواد احمد71431 ق شيى 118يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم فتىح دمحم غباسر71432 ق شيى 95.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم دمحم الصباح اسماعيل71433 ق شيى 83يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم محمود بالل غازى بالل71434 ق شيى 98.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن71435 ادمحم محمود عبدالقادر السيد حسني  ق شيى 125.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم محمود دمحم محمود دمحم خليل71436 ق شيى 121.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن دمحم محمود دمحم71437 ادمحم معي  ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 عبدالعال71438
 
 دمحم عبدالباق

ن
ادمحم هان ق شيى 104يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم هشام عبدالحميد عبدالغنن دمحم71439 ق شيى 126يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم وائل عبدالعزيز عل عبدالعزيز71440 ق شيى 115.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم ياش كرم ابراهيم محمود71441 ق شيى 128.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم ياش دمحم السيد71442 ق شيى 118.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ادمحم يوسف دمحم يوسف السيد النجار71443 ق شيى 126يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود احمد مني  احمد امام71444 ق شيى 109.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف71445 ف عبدالمعبود دمحم مشر امحمود اشر ق شيى 135يىح المشد الرسمية لغات/دشر

 عل حسن علي71446
ن امحمود حسي  ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود سيد محمود احمد محمود71447 ق شيى 133يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود صالح دمحم عبدالباسط عل71448 ق شيى 123يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود عل احمد محمود احمد71449 ق شيى 133يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي حجاب71450
ي مصطفن

امحمود دمحم المرغنن ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود دمحم سعيد صديق علي71451 ق شيى 116.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امحمود دمحم عبدالسالم محمود رمضان71452 ق شيى 129.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امروان احمد انور احمد دمحم عيىس71453 ق شيى 133.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امروان احمد دمحم السيد احمد71454 ق شيى 119.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امروان دمحم ابراهيم احمد حديد71455 ق شيى 110.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امروان دمحم عطوه عل عطوه71456 ق شيى 133يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امصطفن ابراهيم مصطفن احمد موسي71457 ق شيى !VALUE#يىح المشد الرسمية لغات/دشر

71458
ن
امصطفن ايهاب ابراهيم عمر بسيون ق شيى 115يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امصطفن عبدالحليم مصطفن عبدالحليم دمحم71459 ق شيى 107يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امصطفن دمحم السيد عبدالمحسن السيد71460 ق شيى 115يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امصطفن دمحم فتىح اسماعيل موس71461 ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امصطفن محمود احمد حسن71462 ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن حماده دمحم احمد ابوستو71463 امعي  ق شيى 108يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امهاب ياش كرم ابراهيم محمود71464 ق شيى 126.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امومن ايمن دمحم فتىح دمحم عباس71465 ق شيى 111يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امومن دمحم رشدى لبيب هالل71466 ق شيى 84.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امينا ايمن عزىم فرج مساك71467 ق شيى 119يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امينا حشمت سعد مسعود هواش71468 ق شيى 110.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

امينا وليد نارص صموئيل لطيف71469 ق شيى 113.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي دمحم71470
ايحن  دمحم دمحم الحسينن ق شيى 124يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوحنا نزية عني  شاكر بارح71471 ق شيى 132يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالننى71472 ق شيى 85يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف ابراهيم دمحم المهدي عبدالحميد71473 ق شيى 122.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف ادوارد ماهر زاهر71474 ق شيى 125يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف اسالم فؤاد بيوىم دمحم71475 ق شيى 125.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف دمحم عبداللطيف موس71476 ايوسف اشر ق شيى 96يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف السيد عبدالجليل سالمه قناوى71477 ق شيى 122.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف جاد ابو المعارف نور الدين عارف71478 ق شيى 125.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

71479
 
ايوسف حازم صالح دمحم عبدالباق ق شيى 121.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر



ايوسف حافظ ظريف مصطفن دمحم71480 ق شيى 91.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف حسام عوض ابراهيم احمد الخوىل71481 ق شيى 130يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف سيد حسن ذىك البغدادى71482 ق شيى 72.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ن اسماعيل71483 ايوسف سيد سعيد امي  ق شيى 129يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف طه عبدالتواب خليل بكي 71484 ق شيى 123يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ى دمحم احمد71485 ايوسف عصام خي  ق شيى 91يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف دمحم حسن علي قدوس71486 ق شيى 97يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف دمحم سليمان حسنن فهيم71487 ق شيى 116.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف دمحم عبدالعليم يسن دمحم71488 ق شيى 124.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ي71489
ايوسف دمحم عبدالقادر عبدالعظيم مصطفن ق شيى 119يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف دمحم عبداللطيف ابراهيم اسماعيل71490 ق شيى 85.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف مدحت عوض مدبوىل71491 ق شيى 125.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف نزيه عني  شاكر بارح71492 ق شيى 130يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايوسف ياش رمضان احمد دمحم71493 ق شيى !VALUE#يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ايونس دمحم نور الدين دمحم عبدربه عل71494 ق شيى 114.5يىح المشد الرسمية لغات/دشر

ف عبدالفتاح دمحم71495 ااشاء اشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 107قاسم امي 

ااشاء تامر جالل زكريا71496 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 128.5قاسم امي 

ااشاء مجدي سالم عبدالحميد71497 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 107.5قاسم امي 

ي جميل احمد71498
ن
ااسماء هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

ن71499 اافنان احمد دمحم حسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 119قاسم امي 

ااالء اسامه احمد سالمه71500 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 117قاسم امي 

ااالء خالد احمد مرزوق71501 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 100قاسم امي 

ااالء علي دمحم وزيري71502 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 133قاسم امي 

ااالء وائل دمحم احمد71503 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 119قاسم امي 

ي دمحم احمد71504
ن
اامال هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 115قاسم امي 

 احمد ابراهيم دمحم حسن71505
ن
اامان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 125.5قاسم امي 

ن71506 يس دمحم فهىم حساني  ه عي  اامي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126.5قاسم امي 

ه عماد سالم سالم71507 اامي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 127قاسم امي 

ابسمله ايمن دمحم عبدالرازق71508 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 111.5قاسم امي 

ابسمله عمادالدين دمحم الهادي71509 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120.5قاسم امي 

ي سعيد عبدالمجيد71510
ن
ابسمله هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 92قاسم امي 

ابسنت دمحم عبدالحكيم علي71511 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 104قاسم امي 

ابسنت دمحم عبداللطيف باز71512 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118.5قاسم امي 

ي71513 اترنيم اسطفانوس مقار بشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 115قاسم امي 

ن هاشم71514 اتسنيم رضا حسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 108قاسم امي 

يف جمال الدين محمود71515 اتسنيم شر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 109.5قاسم امي 

اتقوى جوده عبدالحميد دمحم71516 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 125قاسم امي 

اجنا احمد دمحم سليم71517 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126.5قاسم امي 

ي رمضان منطاوي71518
اجنا مصطفن ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

اجنه حسام سليم حسن71519 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 105قاسم امي 

اجنه دمحم فوزي عبدهللا71520 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 103.5قاسم امي 

اجنه دمحم محمود ابراهيم71521 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 96قاسم امي 

يف71522 اجنن احمد بهاء الدين هاشم الشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126.5قاسم امي 

اجنن احمد سمي  طه71523 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 131قاسم امي 

اجنن احمد فتىح متوىل71524 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 119.5قاسم امي 

اجنن بكر بالل بكر71525 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 79قاسم امي 

اجنن جاد دمحم جاد71526 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 89.5قاسم امي 

اجنن رضا بركات عبدالغنن71527 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116قاسم امي 

اجنن عادل صالح ايراهيم71528 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 104.5قاسم امي 

اجنن عبدهللا انور ابراهيم71529 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118قاسم امي 



اجنن دمحم السيد عل71530 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135.5قاسم امي 

ن71531  ابراهيم حسي 
ن
اجنن هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134قاسم امي 

اجودى بهجت احمد دمحم71532 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124.5قاسم امي 

ي فتح هللا71533
اجومانا امي  وصفن ق شيى ن الرسمية لغاتشر 133قاسم امي 

اجومانا حازم معروف بسنن 71534 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 96قاسم امي 

اجومانا ماجد رافت اسحق71535 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 74.5قاسم امي 

اجومانا ميىمي فريد جرجس71536 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116.5قاسم امي 

اجومانه خالد عباس ابراهيم71537 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 117.5قاسم امي 

اجيىس ريمون موريس لبيب71538 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 125.5قاسم امي 

احبيبه احمد صابر حسن71539 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 121قاسم امي 

احبيبه بدر كمال الدين عبدالمجيد71540 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 107قاسم امي 

ن71541 ن عثمان حساني  احبيبه حسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 122.5قاسم امي 

احبيبه خليفه خليفه احمد71542 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 114قاسم امي 

احبيبه عادل فتىح طه71543 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

احبيبه عل عبدالحميد عل71544 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126قاسم امي 

احبيبه دمحم سعيد دمحم71545 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135قاسم امي 

احبيبه ناجى خليفه دمحم71546 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 72قاسم امي 

ن احمد عبدهللا زينهم71547 احني  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 129.5قاسم امي 

ن عاطف احمد دمحم71548 احني  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 114قاسم امي 

ن ماهر كامل حسن71549 احني  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 114.5قاسم امي 

ف رجب كامل71550 احور اشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116.5قاسم امي 

اخلود دمحم خلف عبدالكريم71551 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 115قاسم امي 

ادانا دمحم فتىح دمحم71552 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 96قاسم امي 

ارحمه احمد ابراهيم العزب71553 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 133.5قاسم امي 

ارحمه صالح دمحم محفوظ71554 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 104.5قاسم امي 

ارضوى حسن عوده حسن71555 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 105.5قاسم امي 

ارضوى حمدى دمحم عبدالجليل71556 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134.5قاسم امي 

71557
 
ارضوى عالء عبدالعزيز قيان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 105.5قاسم امي 

ارغدان صبىح ابراهيم حافظ71558 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132قاسم امي 

ارميساء عل دمحم عبدالخالق71559 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 99قاسم امي 

ارنا عالء دمحم دمحم71560 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 113قاسم امي 

 فرغل دمحم71561
ن
اروان القذاق ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116.5قاسم امي 

اروان امي  سليمان ابراهيم71562 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134قاسم امي 

اروان سامح جابر عبداللطيف71563 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116.5قاسم امي 

اروان شعبان احمد ابراهيم71564 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

اروفيدا احمد دمحم عبدالمنعم71565 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 128.5قاسم امي 

ارويدا احمد عبدالخالق عبدالعزيز71566 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 92قاسم امي 

اريتاج ابراهيم طه ابراهيم احمد71567 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 80قاسم امي 

ي عبدالسالم71568
اريتاج ياش مصطفن ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

يف دمحم نض71569 اريماس شر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 127قاسم امي 

اريناد ياش دمحم مسعود71570 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 109قاسم امي 

ازاده نديم سعيد شعراوي71571 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 133قاسم امي 

اساره احمد صفاء ابو الفتوح71572 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 131قاسم امي 

اساره ايمن حمدي فهىمي71573 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 97قاسم امي 

اساره خالد عبدالرحيم عل71574 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 112.5قاسم امي 

اساره سليمان عمر احمد71575 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132.5قاسم امي 

اسىحى عبدالسالم سليم مدبوىل71576 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134.5قاسم امي 

اسلسبيل عبدهللا فوزى عبدهللا71577 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 131قاسم امي 

اسلفيا عماد استاورو اسطاس71578 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134.5قاسم امي 

اسلىم اسامه دمحم عبدالمنعم71579 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 101.5قاسم امي 



ن71580 اسلىم السيد مامون امي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 108قاسم امي 

اسلىم رضا السيد دمحم71581 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 93.5قاسم امي 

اسلىم عبدهللا فوزى عبدهللا71582 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 97.5قاسم امي 

اسلىم محمود عبدالرحمن محمود71583 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 121.5قاسم امي 

اسلىم وليد اسماعيل دمحم حالوة71584 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 103قاسم امي 

اسما السيد سعيد السيد71585 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 119قاسم امي 

اسما خالد ابوزيد محمود71586 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 67قاسم امي 

اسما سيد زغلول احمد71587 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 138قاسم امي 

اسما دمحم صبىح دمحم71588 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 

اسما دمحم عاشور سالم71589 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130.5قاسم امي 

اسما دمحم عبدالحكيم مصطفن71590 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 123قاسم امي 

اسما ياش دمحم مبارك71591 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 100قاسم امي 

ن دمحم71592 اسماء هشام حسني  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 117قاسم امي 

اسندس عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد71593 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118قاسم امي 

اسندس ياش عبدالحكيم خالد71594 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 100.5قاسم امي 

اسهيله عبدربه حكمت رزق71595 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 94قاسم امي 

اشاهنده احمد منتض عبدالرحمن71596 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 129قاسم امي 

اشاهنده محمود صابر احمد71597 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 

اشاه عبدهللا دمحم صبىح محمود71598 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134.5قاسم امي 

اشمس ابراهيم دمحم ابراهيم71599 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 122.5قاسم امي 

 جميل71600
 
اشهد احمد عبدالباق ق شيى ن الرسمية لغاتشر 87.5قاسم امي 

اشهد ايمن رمضان دمحم71601 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 91.5قاسم امي 

اشهد خالد السيد عبدهللا71602 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 83قاسم امي 

اشهد دمحم حسن احمد71603 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 113.5قاسم امي 

ي عصام ابراهيم71604
ن
اشهد هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 95قاسم امي 

ن دمحم سيد71605 اشيماء حسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 128قاسم امي 

اصفاء عادل احمد دمحم71606 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120قاسم امي 

ن ابراهيم71607 اصفوه محمود امي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 92قاسم امي 

افاطمه احمد وفيق دمحم71608 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 86.5قاسم امي 

ي ابراهيم71609
افاطمه سعيد الجيوسر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118قاسم امي 

اقمر عاطف دمحم محمود71610 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 69.5قاسم امي 

اكارين عادل جورج فريد71611 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 133قاسم امي 

ى احمد عل مصطفن71612 ن اكين ق شيى ن الرسمية لغاتشر 97قاسم امي 

الميس دمحم الشناوي صالح71613 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 88.5قاسم امي 

الندا عصام عبدالمعط عبدالقادر الجندى71614 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 90.5قاسم امي 

ن صالح سعيد دمحم71615 الوجي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 83قاسم امي 

الوسندا وائل كامل جرجس71616 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 101قاسم امي 

اماربلينا مجدي شكري داود71617 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132.5قاسم امي 

ي رزق71618
 
امارفينا مني  صدق ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132.5قاسم امي 

امارىل وجدي كميل اسكندر71619 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 99.5قاسم امي 

امارينا اسحاق فتىحي سلطان71620 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 110قاسم امي 

امارينا سامح كمال كامل71621 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 

امارينا نارص هالل سمعان71622 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 130قاسم امي 

امرام عبداللطيف دمحم عوض71623 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 109قاسم امي 

امرام دمحم عبدالعزيز السيد71624 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 112قاسم امي 

امرام دمحم محمود ابراهيم71625 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 127.5قاسم امي 

امرىلي مجدي خلف يعقوب71626 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124.5قاسم امي 

امريم احمد رشاد عبدهللا71627 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 112.5قاسم امي 

ي71628
 
امريم احمد سالمان دسوق ق شيى ن الرسمية لغاتشر 109قاسم امي 

امريم اسامه موس دمحم ضباش71629 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 125قاسم امي 



امريم تامر انور دمحم71630 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 98.5قاسم امي 

امريم ساىم رزيق رفله71631 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132.5قاسم امي 

امريم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز71632 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 103قاسم امي 

امريم عبدالاله دمحم عبدالنعيم71633 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 111قاسم امي 

امريم عل دمحم عل71634 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 90قاسم امي 

ن مصطفن71635 امريم فتىح امي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120.5قاسم امي 

امريم دمحم صابر محمود71636 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 80.5قاسم امي 

امريم مراد فرج ابراهيم71637 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132قاسم امي 

امريم مصطفن احمد مصطفن71638 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 66قاسم امي 

امريم ناجى فهيم غطاس71639 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120.5قاسم امي 

املك اسامة عل عوض71640 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 88قاسم امي 

ن71641 ن حسن حسي  املك حسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135.5قاسم امي 

املك حمادة سعيد عبدالحميد71642 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 113.5قاسم امي 

املك خالد احمد دمحم71643 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118.5قاسم امي 

املك عبدالرحمن سعد عبدالرحمن71644 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 129قاسم امي 

71645
ن
ن عبدالشاق املك دمحم امي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 119.5قاسم امي 

املك دمحم حسن مصطفن71646 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 138قاسم امي 

املك دمحم فوزى عفيفن71647 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 111.5قاسم امي 

املك دمحم دمحم محمود71648 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 139قاسم امي 

املك دمحم محمود الصادق71649 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 82.5قاسم امي 

 حلىم عبدالجيد71650
ن
املك هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 99قاسم امي 

ي ساىم سعد71651
ن
املك هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 95قاسم امي 

امنة هللا ايمن ابراهيم طه71652 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 116.5قاسم امي 

امنة هللا وليد ربيع عبدالرازق71653 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 

امنة هللا ياش عبدالحفيظ عل عطا هللا71654 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 107.5قاسم امي 

امنة دمحم السيد جودة71655 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135.5قاسم امي 

امهرائيل صبىح كمال عبدهللا71656 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 68.5قاسم امي 

وال مينا يوسف سليمان71657 امي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 59قاسم امي 

اندى حسام يوسف احمد71658 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135قاسم امي 

اندى محمود احمد محمود71659 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 101قاسم امي 

اندى ياش معوض عبدالفتاح71660 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 87قاسم امي 

انور خالد امبارك دشناوى71661 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132قاسم امي 

انور ياش مسلم دمحمى71662 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 129قاسم امي 

ف حسن كمال الدين71663 انوران اشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 137قاسم امي 

انوران عصام دمحم ابراهيم71664 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120.5قاسم امي 

ن ايهاب توفيق عبدربه71665 انورسي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 115قاسم امي 

انورهان حسن احمد حسن71666 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 118قاسم امي 

انورهان وليد رزق عل71667 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 100.5قاسم امي 

اهاجر حمدي ابوضيف عبدالراضن71668 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 136قاسم امي 

اهاجر عبدالنارص شعبان عباس71669 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134.5قاسم امي 

اهاجر وائل مجدى عبدالمجيد71670 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 79.5قاسم امي 

اهدى اسماعيل هالل سعد71671 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126قاسم امي 

اهدى حسام حسن مصطفن71672 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 136قاسم امي 

اهدير مني  دمحم مني 71673 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 129قاسم امي 

اهنا عاطف السيد موسي71674 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 134قاسم امي 

 محمود عبدالعزيز71675
ن
اهنا هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 127قاسم امي 

اهند دمحم مرس ابو العال71676 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 94.5قاسم امي 

ايارا عبدهللا حسن دمحم71677 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135قاسم امي 

ايارا دمحم عل جادو71678 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 132.5قاسم امي 

ن عبدالسالم محمود عبدالسالم71679 اياسمي  ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 



ف سمي  اسحق71680 ايوستينا اشر ق شيى ن الرسمية لغاتشر 120.5قاسم امي 

ايوستينا جميل هالل سمعان71681 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 124قاسم امي 

 نارص صموئيل71682
ن
ايوستينا هان ق شيى ن الرسمية لغاتشر 135قاسم امي 

ايونا جورج فريد عجيب71683 ق شيى ن الرسمية لغاتشر 126.5قاسم امي 

قت جمال عرانى احمد ابراهيم71684
ااشر ق شيى 136ابن خلدون الخاصةشر

 رجب عيد حسن71685
ن
اامنيه هان ق شيى 134.5ابن خلدون الخاصةشر

اايرينن رضا حنا عبده مقار71686 ق شيى 122.5ابن خلدون الخاصةشر

اايه عل زكريا عل دمحم71687 ق شيى 120ابن خلدون الخاصةشر

ابسمله نارص رفعت عبدالرحمن حسن غنيم71688 ق شيى 131.5ابن خلدون الخاصةشر

ي عبدهللا71689  تامر عبدالننى
اجنن ق شيى 113.5ابن خلدون الخاصةشر

يد عبدهللا حفنن71690 ن اجنن عبدهللا ابو الي  ق شيى 135ابن خلدون الخاصةشر

ي71691
 
اجنن دمحم ابراهيم الدسوق ق شيى 129.5ابن خلدون الخاصةشر

لس كندس71692 اجومانا جرجس كميل كي  ق شيى 119ابن خلدون الخاصةشر

احبيبه دمحم عبدالمجيد عبدالمجيد71693 ق شيى 127.5ابن خلدون الخاصةشر

ن ابراهيم دمحم عبدالرحمن71694 احني  ق شيى 135ابن خلدون الخاصةشر

ن حماده دمحم عبدالغنن بدوى71695 احني  ق شيى 134ابن خلدون الخاصةشر

 خالد جمال عبدالرحمن المغرنى71696
ن احني  ق شيى 136ابن خلدون الخاصةشر

ارانهيل حمدى دمحم دمحم دمحم71697 ق شيى 133.5ابن خلدون الخاصةشر

قاوى71698 اروان السيد احمد دمحم الشر ق شيى 134ابن خلدون الخاصةشر

اروان دمحم عبدالفتاح دمحم عل71699 ق شيى 133.5ابن خلدون الخاصةشر

 الطويل71700
 
اروميساء ابراهيم الدسوق ق شيى 128ابن خلدون الخاصةشر

اروناء خالد انور دمحم مصطفن71701 ق شيى 136ابن خلدون الخاصةشر

اروى مهدى دمحم عبدالغنن بدوى71702 ق شيى 123ابن خلدون الخاصةشر

ازينب طارق حلىم راشد مصطفن71703 ق شيى 131ابن خلدون الخاصةشر

اشمس سيد جمال سيد يونس71704 ق شيى 130ابن خلدون الخاصةشر

اشهد سيد جمال سيد يونس71705 ق شيى 137.5ابن خلدون الخاصةشر

اشهد دمحم رمضان دمحم سليمان71706 ق شيى 128ابن خلدون الخاصةشر

افاطمه محمود السعيد ابراهيم عبدالمنعم71707 ق شيى 134.5ابن خلدون الخاصةشر

املك يىح دمحم حسن مجاهد71708 ق شيى 135ابن خلدون الخاصةشر

امنة هللا دمحم عبدالستار عل رجب71709 ق شيى 133ابن خلدون الخاصةشر

يف دمحم المحمدى احمد71710 اناديه شر ق شيى 128.5ابن خلدون الخاصةشر

اناهد محمود عبدالعاىط دمحم71711 ق شيى 112ابن خلدون الخاصةشر

ن قطب احمد71712 اندا حسي  ق شيى 134ابن خلدون الخاصةشر

اندى سليمان جابر سليمان رجب71713 ق شيى 133ابن خلدون الخاصةشر

ن71714 ن فتىح توفيق حسي  اهاجر حسي  ق شيى 130.5ابن خلدون الخاصةشر

اهايدى دمحم شعبان مرس بشي 71715 ق شيى 121.5ابن خلدون الخاصةشر

اهنا سمي  محمود ابراهيم دحروج71716 ق شيى 133ابن خلدون الخاصةشر

اهنا دمحم عبدالسميع احمد عبدالمجيد71717 ق شيى 128ابن خلدون الخاصةشر

ايارا سليمان عل موس سليمان71718 ق شيى 130.5ابن خلدون الخاصةشر

يف حكيم ثابت يوسف71719 ايوستينا شر ق شيى !VALUE#ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد رزق عبدالحكم ابراهيم حسن71720 ق شيى 122ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد سامح دمحم قطب71721 ق شيى 117ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد سيد سليمان عطيه اسماعيل71722 ق شيى 132.5ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا71723 ق شيى 131ابن خلدون الخاصةشر

ااحمد دمحم عبدالودود رحاب حسن71724 ق شيى 134.5ابن خلدون الخاصةشر

اادم دمحم الحنفن عبدالمجيد مصطفن71725 ق شيى 123ابن خلدون الخاصةشر

اادهم ايمن جمال عبدالفتاح71726 ق شيى 133ابن خلدون الخاصةشر

اايهاب ايمن جمال عبدالفتاح71727 ق شيى 132ابن خلدون الخاصةشر

ابالل تامر رفعت عبدالرحمن حسن71728 ق شيى 122ابن خلدون الخاصةشر

يف حكيم ثابت يوسف71729 اجوزيف شر ق شيى !VALUE#ابن خلدون الخاصةشر



ن عبدالحميد محمود71730 ن عالء الدين حسي  احسني  ق شيى 134ابن خلدون الخاصةشر

ارؤوف تامر ابراهيم دمحم71731 ق شيى 130ابن خلدون الخاصةشر

ازياد دمحم محمود عبدالمنعم محمود71732 ق شيى 131ابن خلدون الخاصةشر

اسليمان دمحم سليمان محمود عل71733 ق شيى 124ابن خلدون الخاصةشر

اسيد سيد قطب احمد عل71734 ق شيى 124ابن خلدون الخاصةشر

اسيف الدين محمود فوزى ابراهيم مرس71735 ق شيى 118.5ابن خلدون الخاصةشر

ى فريد ابراهيم71736 اعبدالرحمن دمحم صيى ق شيى 133.5ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالرحمن ممدوح دمحم ابراهيم71737 ق شيى 131.5ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح السيد السيد71738 ق شيى 127ابن خلدون الخاصةشر

اعبدالكريم احمد صالح احمد عبدالكريم71739 ق شيى 124.5ابن خلدون الخاصةشر

اعبدهللا ابراهيم عبدالعال عبدالجواد71740 ق شيى 79.5ابن خلدون الخاصةشر

اعل احمد هاشم محمود دمحم71741 ق شيى 102.5ابن خلدون الخاصةشر

اعمرو مصطفن محمود السيد71742 ق شيى 129.5ابن خلدون الخاصةشر

اكمال مصطفن كمال عبدالجليل السيد71743 ق شيى 132.5ابن خلدون الخاصةشر

امازن هشام دمحم الشحات احمد شفيق سليم71744 ق شيى 113.5ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم ايمن حسنن محمود سيد بدر71745 ق شيى 126ابن خلدون الخاصةشر

يف دمحم المحمدى احمد71746 ادمحم شر ق شيى 119ابن خلدون الخاصةشر

ادمحم طه دمحم طه دمحم71747 ق شيى 111.5ابن خلدون الخاصةشر

امحمود اسماعيل محمود صالح محمود71748 ق شيى 111.5ابن خلدون الخاصةشر

امحمود هيثم محمود اسماعيل عبدالجواد71749 ق شيى 67.5ابن خلدون الخاصةشر

ايىس نسيم ايوب تقاوى سيدهم71750 ق شيى 117.5ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف زكريا اسحق حبيب جرجس71751 ق شيى 62.5ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف دمحم السيد عبدالعظيم مصطفن71752 ق شيى 97ابن خلدون الخاصةشر

ايوسف محمود دمحم ابراهيم71753 ق شيى 137ابن خلدون الخاصةشر

ي71754  احمد هاشم اسماعيل عبدالننى
اتف  ق شيى 126.5ابن الخطاب الخاصةشر

احبيبه وليد نسيم بديع71755 ق شيى 136.5ابن الخطاب الخاصةشر

ارانا احمد عزيز دمحم71756 ق شيى 135ابن الخطاب الخاصةشر

ارودينا دمحم فتىحي عبدالرحيم71757 ق شيى 132ابن الخطاب الخاصةشر

اروميساء ايمن عادل دمحم71758 ق شيى 130ابن الخطاب الخاصةشر

اريمان عرفه طه عطيه71759 ق شيى 132ابن الخطاب الخاصةشر

اساره عصام علي سعيد71760 ق شيى 125ابن الخطاب الخاصةشر

اسلىم دمحم سعيد دمحم71761 ق شيى 137ابن الخطاب الخاصةشر

 محمود حسن71762
ن
اسلىم هان ق شيى 132.5ابن الخطاب الخاصةشر

اسما مجدي احمد دمحم71763 ق شيى 133ابن الخطاب الخاصةشر

اسما دمحم مختار عبدالمحسن71764 ق شيى 133ابن الخطاب الخاصةشر

اشهد ايهاب دمحم دمحم71765 ق شيى 133ابن الخطاب الخاصةشر

القاء دمحم ابراهيم عبداللطيف71766 ق شيى 135ابن الخطاب الخاصةشر

اماريف ايمن مني  اسعد71767 ق شيى 124ابن الخطاب الخاصةشر

امريم احمد فاروق المرسي71768 ق شيى 129.5ابن الخطاب الخاصةشر

امريم احمد دمحم محمود71769 ق شيى 123.5ابن الخطاب الخاصةشر

ن71770 امريم صالح احمد االمي  ق شيى 117.5ابن الخطاب الخاصةشر

املك دمحم صالح دمحم71771 ق شيى 136ابن الخطاب الخاصةشر

ن محمود عباس71772 املك معي  ق شيى 119ابن الخطاب الخاصةشر

اميار ساىمي دمحم حسن71773 ق شيى 127.5ابن الخطاب الخاصةشر

ن دمحم71774 امنة هللا سعيد حسني  ق شيى 133ابن الخطاب الخاصةشر

ه احمد دمحم عبدالعزيز71775 اني  ق شيى 122ابن الخطاب الخاصةشر

اهنا ابراهيم دمحم ابراهيم71776 ق شيى 131.5ابن الخطاب الخاصةشر

اابراهيم جمال ابراهيم عطيه71777 ق شيى 128.5ابن الخطاب الخاصةشر

اابراهيم عبدالرحمن سيد عبدالرحمن71778 ق شيى 135ابن الخطاب الخاصةشر

ااحمد ايمن عادل سيد71779 ق شيى 118.5ابن الخطاب الخاصةشر



ااحمد سامح حلىمي دمحم71780 ق شيى 127ابن الخطاب الخاصةشر

اانطونيوس اسامة ماهر نصيف تادرس71781 ق شيى 119.5ابن الخطاب الخاصةشر

اخالد ايهاب نض عمر71782 ق شيى 126ابن الخطاب الخاصةشر

اخالد صالح دمحم دمحم71783 ق شيى 137ابن الخطاب الخاصةشر

ارمضان ياش رمضان عبده71784 ق شيى 129.5ابن الخطاب الخاصةشر

ازياد سعيد ابراهيم السعيد71785 ق شيى 131.5ابن الخطاب الخاصةشر

اعادل ايمن عادل سيد71786 ق شيى 135.5ابن الخطاب الخاصةشر

ن71787 اعبدالرحمن ربيع حامد حسي  ق شيى 131.5ابن الخطاب الخاصةشر

ي عبدالرحمن71788 اعبدالرحمن وائل خضي  ق شيى 129ابن الخطاب الخاصةشر

اعبدهللا احمد السيد عرفة71789 ق شيى 113.5ابن الخطاب الخاصةشر

اعمر حمدي احمد عبدالرسول71790 ق شيى 135ابن الخطاب الخاصةشر

اعمرو اسامة حمدي عبدالوهاب71791 ق شيى 130.5ابن الخطاب الخاصةشر

امازن تامر فوزي دمحم71792 ق شيى 136ابن الخطاب الخاصةشر

امجدى سامح مجدي احمد71793 ق شيى 130ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم ابراهيم عبدالستار ابراهيم71794 ق شيى 139ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم اسماعيل ابراهيم صالح ابراهيم71795 ق شيى 134ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم خالد دمحم عامر71796 ق شيى 134ابن الخطاب الخاصةشر

ي دمحم71797
 
ادمحم مجدي دسوق ق شيى 120ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم محمود هاشم حافظ71798 ق شيى 132ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم وائل عبدالمنعم دمحم71799 ق شيى 135ابن الخطاب الخاصةشر

ن عبدالرحمن71800 ادمحم وجيه امي  ق شيى 135.5ابن الخطاب الخاصةشر

ادمحم وليد رمضان علي احمد الغزاىلي71801 ق شيى 130.5ابن الخطاب الخاصةشر

امحمود دمحم حجازى طه71802 ق شيى 110ابن الخطاب الخاصةشر

ي71803
امصطفن مجدي عبدالرحمن مصطفن ق شيى 111.5ابن الخطاب الخاصةشر

امصطفن دمحم حسن سالم71804 ق شيى 118.5ابن الخطاب الخاصةشر

ايوسف باسم دمحم دمحم71805 ق شيى 136ابن الخطاب الخاصةشر

ايوسف دمحم سعد محمود71806 ق شيى 129ابن الخطاب الخاصةشر

ايوسف وليد عوض هللا اسماعيل71807 ق شيى 134.5ابن الخطاب الخاصةشر

اامنيه ايمن عبدالمجيد عل ابو هنديه71808 ق شيى 118.5الشيماء الرسمية لغاتشر

 السيد عل71809
ن
اامنيه هان ق شيى 131الشيماء الرسمية لغاتشر

اايثار وليد موس دمحم71810 ق شيى 115.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ف احمد عبدالاله دمحم71811 اايمان اشر ق شيى 107.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اايه احمد فاروق زىك ابراهيم71812 ق شيى 112الشيماء الرسمية لغاتشر

اايه عبدالرحمن عدالن دمحم عبدالعال71813 ق شيى 85الشيماء الرسمية لغاتشر

ابتول اسحق موريس فهيم71814 ق شيى 81الشيماء الرسمية لغاتشر

 عبدالرشيد عبدالمجيد يوسف حموده71815
ن
ابريهان هان ق شيى 112.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله احمد جابر برع احمد71816 ق شيى 76الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله احمد عبدالفتاح دمحم امبانى71817 ق شيى 119.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله بالل احمد احمد رضوان71818 ق شيى 109.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله سيد عل احمد عني 71819 ق شيى 104الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله عادل امام عبدالفتاح دمحم71820 ق شيى 103الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسمله كارم محمود احمد71821 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

ابسنت سيد عل عبدالفتاح دمحم عباس71822 ق شيى 105.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اتسنيم دمحم عبدالجواد عبدالعزيز عبدالجود71823 ق شيى 133الشيماء الرسمية لغاتشر

اتف  شاكر مصطفن عبدهللا سويدان71824 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

اجانا جرجس وحيد رياض تادرس71825 ق شيى 96الشيماء الرسمية لغاتشر

اجنه هللا سيد دمحم السيد احمد71826 ق شيى 90الشيماء الرسمية لغاتشر

اجنه ايمن شعبان عل دمحم درويش71827 ق شيى 109الشيماء الرسمية لغاتشر

 دمحم عبدالنافع احمد71828
ن
اجنه عبدالشاق ق شيى 102.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اجنه عماد السيد خلف دمحم71829 ق شيى 106الشيماء الرسمية لغاتشر



اجنن ماهر مصطفن عطا هللا السيد71830 ق شيى 123.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اجنن دمحم فتىح دمحم نض الدين71831 ق شيى 93.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن عل71832 اجنن نارص عبدالوهاب امي  ق شيى 121.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اجنن وائل دمحم دمحم71833 ق شيى 134الشيماء الرسمية لغاتشر

اجودى هيثم دمحم عبدالمجيد سليمان71834 ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

احبيبه دمحم عطيه البندارى ابو حلوه71835 ق شيى 101الشيماء الرسمية لغاتشر

احبيبه ياش عبدالعزيز فرج دمحم71836 ق شيى 79.5الشيماء الرسمية لغاتشر

احنان دمحم حسن سليمان الجزيرى71837 ق شيى 124.5الشيماء الرسمية لغاتشر

احنان دمحم مصطفن دمحم رزق71838 ق شيى 126.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن احمد بدوى دمحم بدوى71839 احني  ق شيى 120الشيماء الرسمية لغاتشر

ن سامح دمحم الجابرى دمحم71840 احني  ق شيى 121.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن وليد فوزى دمحم الخطيب71841 احني  ق شيى 95الشيماء الرسمية لغاتشر

ى عبدالرحيم دمحم الشيىم71842 ارحمه صيى ق شيى 128الشيماء الرسمية لغاتشر

ارحمه عصام حسن دمحم الطوجن71843 ق شيى 122.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ارنا عصام الدين سعد متوىلي الدهشان71844 ق شيى 102.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اروان حسام احمد احمد القلينن71845 ق شيى 109الشيماء الرسمية لغاتشر

اروان خالد ابراهيم حامد71846 ق شيى 135.5الشيماء الرسمية لغاتشر

يف مرتىصن نعمان مطاوع71847 اروضه شر ق شيى 117الشيماء الرسمية لغاتشر

اروى هشام صالح دمحم محمود71848 ق شيى 107الشيماء الرسمية لغاتشر

اريتاج وحيد احمد شعبان71849 ق شيى 113.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اريم عادل دمحم ع الرازق احمد71850 ق شيى 108.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اساره عاطف طه ابراهيم71851 ق شيى 131.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اساره عجبان فخرى عجبان71852 ق شيى 132.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ي محمود احمد زايد71853
اساره مصطفن ق شيى 84.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسلىم عصمت السيد فرج71854 ق شيى 130.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسما احمد ابراهيم احمد الصباغ71855 ق شيى 132الشيماء الرسمية لغاتشر

ى عبدالمعبود يوسف71856 اسما عبدالمعبود صيى ق شيى 126الشيماء الرسمية لغاتشر

اسندس احمد عبدالمنعم دمحم سيد71857 ق شيى 125.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسندس عبدالموىل رمضان عبدالموىل دمحم رمضان71858 ق شيى 119الشيماء الرسمية لغاتشر

اسوسنا عصام شاكر عبدالنور71859 ق شيى 40.5الشيماء الرسمية لغاتشر

وق ابراهيم عبدالحليم ابراهيم شلضم71860 اشر ق شيى 87.5الشيماء الرسمية لغاتشر

وق احمد اسماعيل احمد دمحم71861 اشر ق شيى 88الشيماء الرسمية لغاتشر

وق احمد عبدالمحسن ابراهيم محمود71862 اشر ق شيى 124.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشهد حسام دمحم محمود دمحم درويش71863 ق شيى 97.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشهد خليل عبدالكريم محمود سيد71864 ق شيى 131.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشهد عماد فرج محمود دمحم ابو طالب71865 ق شيى 133.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشهد دمحم احمد عبدهللا فرج71866 ق شيى 121الشيماء الرسمية لغاتشر

اشهد محمود عبدالحميد عبدالتواب دمحم71867 ق شيى 80الشيماء الرسمية لغاتشر

ى عادل مالك واقيم71868 اشي  ق شيى 72.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشيماء طارق بركات عل سالم71869 ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

 دمحم رشدى شطيه71870
ن
اعبي  هان ق شيى 121.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعلياء دمحم احمد دمحم ابراهيم71871 ق شيى 136.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن عل غانم71872 افاطمه جمال الشي  ق شيى 67.5الشيماء الرسمية لغاتشر

افاطمه غريب سعيد عبدالسالم رفاع71873 ق شيى 97الشيماء الرسمية لغاتشر

افرح دمحم حموده السيد ابراهيم71874 ق شيى 76الشيماء الرسمية لغاتشر

افردوس يشى احمد دمحم عل خضي 71875 ق شيى 101.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ونيا راىم ثروت نده رسله71876 افي  ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

ف راجى ميالد غورس71877 اكارين اشر ق شيى 132.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اكرستينا راضن عبدالمالك عويضة71878 ق شيى 107الشيماء الرسمية لغاتشر

اكرستينا ماجد وديع جرجس قلينن71879 ق شيى 135الشيماء الرسمية لغاتشر



اماريا عياد استاورو اسطاس روفائيل71880 ق شيى 132الشيماء الرسمية لغاتشر

امديحه ايمن محروس سالم عافيه71881 ق شيى 87.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امرام مدحت شعبان دمحم حسن71882 ق شيى 58الشيماء الرسمية لغاتشر

امروه خالد عبدالمعبود بدوى عبدالحافظ71883 ق شيى 71الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم احمد عبدالحليم عبدالصمد71884 ق شيى 89.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم رافت حبيب جندى حنا71885 ق شيى 55الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم سعيد زىك دمحم حسن71886 ق شيى 124الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم سيد شعبان احمد عطيه71887 ق شيى 115الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم عل سعداوى عفيفن زهراان71888 ق شيى 118الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم دمحم سعيد عثمان عبدالغنن71889 ق شيى 125.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم دمحم صادق احمد احمد71890 ق شيى 111.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امريم دمحم فرج دمحم عبدالرحيم71891 ق شيى 115الشيماء الرسمية لغاتشر

ن سيد حسن موس71892 امريم ياش امي  ق شيى 137الشيماء الرسمية لغاتشر

املك اسامه عبدالحليم عبدالصمد دمحم71893 ق شيى 117.5الشيماء الرسمية لغاتشر

املك حسام مفرح السيد ابو النجا71894 ق شيى 90.5الشيماء الرسمية لغاتشر

املك حسن دمحم سيد ابراهيم71895 ق شيى 119.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن71896 املك راىم احمد حسن سيد حسني  ق شيى 113الشيماء الرسمية لغاتشر

ي71897
املك طارق دمحم حسينن ق شيى 125الشيماء الرسمية لغاتشر

املك ظريف اسكندر فهيم سيف71898 ق شيى 91الشيماء الرسمية لغاتشر

امنار جمعه دمحم واىل دمحم71899 ق شيى 71الشيماء الرسمية لغاتشر

امنة هللا مني  جابر دمحم الجمل71900 ق شيى 87الشيماء الرسمية لغاتشر

ن عبدالمطلب سيد71901 امنه جمال حسي  ق شيى 114الشيماء الرسمية لغاتشر

امنه دمحم دمحم عاطف دمحم71902 ق شيى 101الشيماء الرسمية لغاتشر

اىم خالد عبدالودود شحاته عل71903 ق شيى 126الشيماء الرسمية لغاتشر

اىم رجب حسن دمحم عيىس71904 ق شيى 98الشيماء الرسمية لغاتشر

اندى جمال عبدالجليل دمحم71905 ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

ف موس رزق71906 انرفانا اشر ق شيى 128.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن ياش بارح لمع فرج71907 انرمي  ق شيى 116.5الشيماء الرسمية لغاتشر

انوران دمحم حسن عفيفن71908 ق شيى 110.5الشيماء الرسمية لغاتشر

انورهان دمحم انور عل عبدالفتاح71909 ق شيى 95.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اهاجر احمد دمحم صقر71910 ق شيى 93الشيماء الرسمية لغاتشر

اهدى دمحم طه حسن طه71911 ق شيى 97الشيماء الرسمية لغاتشر

اهدى محمود فاروق محمود ابو زيد71912 ق شيى 93.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اهنا ضياءالدين دمحم عبدهللا حميده71913 ق شيى 103.5الشيماء الرسمية لغاتشر

 مصطفن71914
 
اوعد وليد شوق ق شيى 70الشيماء الرسمية لغاتشر

ايمنن احمد محمود دمحم بدوى71915 ق شيى 115.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوستينا رافت عطيه جريس71916 ق شيى 128الشيماء الرسمية لغاتشر

ه جيد جرجس71917 ايوستينا ميالد صيى ق شيى 127الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوستينا يوسف نسيم اسعد يوسف71918 ق شيى 80.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايونا عصام شاكر عبدالنور71919 ق شيى 57.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اابانوب عماد زىكي موسي عنض71920 ق شيى 125.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اابراهيم رمزى رزق عزيز71921 ق شيى 95.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اابراهيم دمحم احمد يوسف71922 ق شيى 97.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اابوبكر دمحم جميل احمد دمحم71923 ق شيى 90الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد ايمن ابراهيم دمحم ابراهيم71924 ق شيى 134الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد سامح دمحم كمال الدين عبدهللا ادريس71925 ق شيى 123.5الشيماء الرسمية لغاتشر

يف عبدالفتاح عطيه71926 ااحمد شر ق شيى 111.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد فاروق عل دمحمى71927 ق شيى 124.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد محمود سعيد شبل خطاب71928 ق شيى 77.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد هشام دمحم مختار71929 ق شيى 129الشيماء الرسمية لغاتشر



ااحمد واىل احمد زىك71930 ق شيى 111.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااحمد يشى احمد دمحم عل خضي 71931 ق شيى 126الشيماء الرسمية لغاتشر

اادم دمحم فتىح مرداش71932 ق شيى 80.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااسماعيل حسام اسماعيل عبدالرحمن71933 ق شيى 91.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااكرم احمد دمحم احمد حسن جابر71934 ق شيى 119الشيماء الرسمية لغاتشر

ااندرو اسامه زكريا بخيت71935 ق شيى 99.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ااندرو بهجت مرزوق زكريا71936 ق شيى 110الشيماء الرسمية لغاتشر

اانس احمد دمحم عبده71937 ق شيى 131.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اانس الحسينن دمحم رضا دمحم عل71938 ق شيى 83الشيماء الرسمية لغاتشر

اايهاب خالد السيد عبدالجواد71939 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

ف هاشم فراج عبدالحميد71940 ابسام اشر ق شيى 113الشيماء الرسمية لغاتشر

ابوال جمال شحاته ابومارين71941 ق شيى 120.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن فؤاد اسكندر71942 ابيشوى فؤاد امي  ق شيى 112.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ابيشوى ماهر سمي  فؤاد71943 ق شيى 56.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن حنا71944  حني 
ن
اجان هان ق شيى 109الشيماء الرسمية لغاتشر

احازم جمال عبدالحميد عبدالفتاح71945 ق شيى 129.5الشيماء الرسمية لغاتشر

احازم دمحم عبدالفتاح عبده عافيه71946 ق شيى 120الشيماء الرسمية لغاتشر

احذيفه خالد مصطفن خالد71947 ق شيى 119الشيماء الرسمية لغاتشر

ن خالد فاروق عبدالقادر71948 احسي  ق شيى 112الشيماء الرسمية لغاتشر

ن دمحم عبدالقوى حافظ71949 احسي  ق شيى 61الشيماء الرسمية لغاتشر

احمزه سعيد دمحم عبدالجليل71950 ق شيى 120الشيماء الرسمية لغاتشر

71951
 
احمزه دمحم علي عبدالفتاح عبدالباق ق شيى 98.5الشيماء الرسمية لغاتشر

 رفعت صادق71952
ن
اروفائيل رومان ق شيى 56الشيماء الرسمية لغاتشر

ازياد ابراهيم شعبان دمحم71953 ق شيى 84الشيماء الرسمية لغاتشر

ازياد احمد طلعت توحيد71954 ق شيى 48.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ازياد احمد عبدربه شعبان71955 ق شيى 135.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن عبدالرؤف رشاد71956 ازياد حسي  ق شيى 86الشيماء الرسمية لغاتشر

ازياد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز71957 ق شيى 59.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن71958 ازياد عماد دمحم ابوالمعاىط ابوالعني  ق شيى 110.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ازياد دمحم احمد مصطفن71959 ق شيى 96.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسعيد عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن71960 ق شيى 16.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسعيد دمحم سعيد دمحم71961 ق شيى 57.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسيف الدين مجاهد محروس مجاهد71962 ق شيى 114الشيماء الرسمية لغاتشر

اسيف الدين وليد دمحم سعيد71963 ق شيى 122.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اسيف سيد صبىح حمزة71964 ق شيى 114الشيماء الرسمية لغاتشر

اسيف دمحم سالمان غريب71965 ق شيى 86.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اشادى ساىم شكرى جرجس71966 ق شيى 104.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ن دمحم71967 اشهاب عمرو حسي  ق شيى 118.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اصموئيل سامح ذىك موس عنض71968 ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

اطارق عصام سليمان عبدالوهاب71969 ق شيى 87الشيماء الرسمية لغاتشر

 سامح خلف عطوان71970
ن
اطون ق شيى 99الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن احمد سيد احمد71971 ق شيى 131.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن احمد فاروق عبدالعليم71972 ق شيى 118.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن احمد كمال بشندى71973 ق شيى 90الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن بالل احمد احمد71974 ق شيى 75الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن عماد عطية عبدالكريم71975 ق شيى 106.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن دمحم فتىح سالمة السيد71976 ق شيى 112.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن دمحم فتىح دمحم71977 ق شيى 101.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالرحمن محمود مصطفن دمحم71978 ق شيى 115.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح فهيم71979 ق شيى 96الشيماء الرسمية لغاتشر



اعبداللطيف مجدى عبداللطيف قطب71980 ق شيى 80الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدهللا جمعه فتىح دمحم71981 ق شيى 79الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدهللا عوض رضوان دمحم71982 ق شيى 111.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعبدالوهاب رمضان فاروق محمود71983 ق شيى 97.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعل احمد عل طه71984 ق شيى 89الشيماء الرسمية لغاتشر

اعل دمحم عل عبدالعزيز71985 ق شيى 87.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعل دمحم عل نفادى71986 ق شيى 101.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر حامد فرج حامد حافظ71987 ق شيى 126الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر خالد جابر محمود71988 ق شيى 21.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر صابر عل احمد71989 ق شيى 75.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر عماد الدين غريب عبدهللا عثمان71990 ق شيى 114الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر محسن دمحم دمحم71991 ق شيى 60.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر دمحم ابو غيته حسن71992 ق شيى 114.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر دمحم احمد محمود71993 ق شيى 126.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر دمحم سيد عبدالمنعم71994 ق شيى 126.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمر دمحم منصور احمد بركه71995 ق شيى 110.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمرو خالد عبدالفتاح عبدالحميد71996 ق شيى 107الشيماء الرسمية لغاتشر

اعمرو طارق مصطفن عبدالوهاب71997 ق شيى 65الشيماء الرسمية لغاتشر

افادى كامل نصيف سعد71998 ق شيى 106.5الشيماء الرسمية لغاتشر

افارس احمد عل دمحم71999 ق شيى 104الشيماء الرسمية لغاتشر

افهد سيد دمحم دمحم72000 ق شيى 105الشيماء الرسمية لغاتشر

72001
 
اكريم رضا عبدالتواب عراق ق شيى 128.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اكريم دمحم حسن سيد72002 ق شيى 108الشيماء الرسمية لغاتشر

اكريم دمحم لطفن دمحم72003 ق شيى 90الشيماء الرسمية لغاتشر

اكريم دمحم ناجى عبدالعظيم72004 ق شيى 106الشيماء الرسمية لغاتشر

لس مجدى رفعت نضى72005 اكي  ق شيى 85.5الشيماء الرسمية لغاتشر

لس وائل فتىح كمال72006 اكي  ق شيى 69الشيماء الرسمية لغاتشر

 صادق72007
 
وس فليب صدق امارتي  ق شيى 104.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امازن ابو العال حسن سيد72008 ق شيى 116الشيماء الرسمية لغاتشر

ن امام مصطفن72009 امازن ايهاب امي  ق شيى 133الشيماء الرسمية لغاتشر

امازن ايهاب سمي  عبدالمقصود قاسم72010 ق شيى 126.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم ابراهيم عبدالهادى دمحم72011 ق شيى 137الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم احمد سعيد عواد72012 ق شيى 115الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم احمد عبدالكريم هاشم72013 ق شيى 123.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم اكراىم الطوجن حسن72014 ق شيى 120الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم السيد عبدالموىل اسماعيل72015 ق شيى 114.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم ايمن سيد عبدالاله هالىل72016 ق شيى 120الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم باسم عبدالصمد حسن72017 ق شيى 93الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم جمال عبدالتواب خميس72018 ق شيى 132.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم خالد دمحم رضا72019 ق شيى !VALUE#الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم خالد دمحم دمحم احمد72020 ق شيى 98الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم عبدالحميد سالم عبدالحميد72021 ق شيى 99.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم عبدالسميع دمحم عطيه72022 ق شيى 91الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم كمال عبدالكريم محمود72023 ق شيى 85.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم مجدى عبدالستار سيد احمد قرطام72024 ق شيى 97الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم محمود عبداللطيف عبدالسالم72025 ق شيى 90.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم وائل احمد عبدالدايم72026 ق شيى 119.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم وليد كامل عبدالمجيد72027 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

ادمحم وليد دمحم عيد72028 ق شيى 87الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود اسامة ابراهيم عواد72029 ق شيى 118الشيماء الرسمية لغاتشر



امحمود اسامة دمحم حسن72030 ق شيى 73.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود السيد زاهر السيد سليم72031 ق شيى 89الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود جمال فتىح دمحم72032 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود خالد جمال متوىل مرس72033 ق شيى 78الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود عصام محمود دمحم72034 ق شيى 113.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود دمحم زكريا عاشور72035 ق شيى 66.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود دمحم عبداللطيف عبدالسالم72036 ق شيى 71.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود دمحم فوزى دمحم72037 ق شيى 134الشيماء الرسمية لغاتشر

امحمود دمحم مصطفن ابراهيم72038 ق شيى 81الشيماء الرسمية لغاتشر

امروان السيد عبدالمريد حنفن72039 ق شيى 69الشيماء الرسمية لغاتشر

امروان حسام مصطفن المرس رشوان72040 ق شيى 122.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امروان طارق الطوجن دمحم72041 ق شيى 104الشيماء الرسمية لغاتشر

ن72042  بكرى حسي 
ن
امروان هان ق شيى 105الشيماء الرسمية لغاتشر

امصطفن رجب عبدالحميد عطية72043 ق شيى 115.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امصطفن عصام عفيفن عفيفن72044 ق شيى 130.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امصطفن وليد مصطفن عبدالعزيز عبدالحليم72045 ق شيى 129الشيماء الرسمية لغاتشر

امصطفن يشى عبدالعظيم مصطفن72046 ق شيى 119.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امعاذ احمد ابراهيم حسن سليمان72047 ق شيى 132الشيماء الرسمية لغاتشر

امعاذ عبدهللا معوض عبدهللا متوىل72048 ق شيى 41الشيماء الرسمية لغاتشر

امعاذ دمحم عبدالرازق دمحم72049 ق شيى 128الشيماء الرسمية لغاتشر

امكارى مكرم نسيم اندراوس72050 ق شيى 135.5الشيماء الرسمية لغاتشر

امالك غاىل مالك غاىل جرجس72051 ق شيى 104.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اممدوح وليد سعيد زىك دمحم72052 ق شيى 83الشيماء الرسمية لغاتشر

امينا سامح ذىك موس عنض72053 ق شيى 117الشيماء الرسمية لغاتشر

امينا ساىم سيدهم لبيب سيدهم72054 ق شيى 98.5الشيماء الرسمية لغاتشر

انور الدين ايمن كمال عل حسن72055 ق شيى 94الشيماء الرسمية لغاتشر

ن دمحم بيوىم72056 انور الدين عمرو امي  ق شيى 97.5الشيماء الرسمية لغاتشر

انور دمحم دمحم عبدالقادر عبدالعزيز72057 ق شيى 130الشيماء الرسمية لغاتشر

اهادى حمدى عبدالهادى دمحم السيد72058 ق شيى 101.5الشيماء الرسمية لغاتشر

اهادى محسن عبدالوهاب دمحم السيد72059 ق شيى 112.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ف اسعد كامل مهاود72060 ايىس اشر ق شيى 132.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف احمد يوسف ابراهيم72061 ق شيى 135الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف تامر محروس دمحم عباس72062 ق شيى 113الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف حسام عيد السيد عيد72063 ق شيى 133.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف خالد فؤاد حسن دمحم72064 ق شيى 124الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف عبدالعزيز عيد عبدالعزيز72065 ق شيى 69.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف عز صابر رشيد قرياقص72066 ق شيى 100الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف عماد حامد ابراهيم عبدالبصي 72067 ق شيى 122الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم سعد دمحم72068 ق شيى 68الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم عبدالفتاح ابراهيم72069 ق شيى 86الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم عل الرونى فتح الباب72070 ق شيى 129الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف دمحم محمود احمد رزق72071 ق شيى 94.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف محمود وهبه حسن عل72072 ق شيى 112.5الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف مصطفن عبدالسالم دمحم72073 ق شيى 83الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف وائل جمعة فتىح سالم72074 ق شيى 83الشيماء الرسمية لغاتشر

ايوسف وليد دمحم جالل دمحم عبداللطيف72075 ق شيى 128الشيماء الرسمية لغاتشر

ي72076
ن القناطرابراهيم ياش ابراهيم احمد الصفن  45دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرابوبكر عطية عبدالخالق مصطفن النجار72077 77دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد ابراهيم احمد ابراهيم العسيلي72078 116دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي جاد هللا72079
ن القناطراحمد اسامة دمحم حفنن 124دمحم صالح الصواف/ششبي 



ف دمحم احمد حبيب72080 ن القناطراحمد اشر 101.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف دمحم عبدالخالق عبده سيد احمد72081 ن القناطراحمد اشر 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد السيد السيد سليمان عل الدين72082 120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد جمال دمحم سعيد72083 72دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد حسام فتىح عبده الصواف72084 125.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد رافت ممدوح طه العايدى72085 133.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد راىم دمحم عطا عبدالفتاح باشا72086 112دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد رضا احمد كامل حبيب72087 121.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد رمضان دمحم احمد عرانى72088 134دمحم صالح الصواف/ششبي 

ى السيد72089 ن القناطراحمد سامح صيى 131.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد سعيد بيوىم عبدالجليل عدوى72090 135دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد سمي  عبدالمنعم يوسف ابو عاشور72091 126دمحم صالح الصواف/ششبي 

 حسب الننى مهران72092
 
ن القناطراحمد شوق 123دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد عصام دمحم عواد شعالن72093 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد عكاشه رفاع كامل72094 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72095
ن القناطراحمد عليوه ابوزيد عليوة البوسر 66دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد عماد سيد احمد محمود المنطيه72096 123دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد عماد عواد دمحمى سلمان72097 122.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد عمرو دمحم العرنى عليوه دمحم72098 133دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد احمد72099 105.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد زهي 72100 134دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد محمود ابوشيخه72101 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم حسن زىك72102 103.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم سعيد عبدالكريم عيىس72103 90.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم عاطف كامل زيدان72104 121دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالرازق السيد72105 127دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالفتاح دمحم العسيل72106 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم مجدى دمحم72107 106دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم حافظ الصفن 72108 89دمحم صالح الصواف/ششبي 

اوى احمد72109 ن القناطراحمد محمود شيى 122دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد نارص عل السيد72110 115.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد نور الدين دمحمى ابراهيم عليوه72111 86.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف السيد72112  عبدالسالم شر
ن
ن القناطراحمد هان 121.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

 دمحم كامل عبدالننى حمودة72113
ن
ن القناطراحمد هان 121دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراحمد ياش دمحم انس السيد الجوهري72114 82دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72115 ن القناطرادم السيد تهاىم دمحم حسي  100دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادم دمحم عبدالفتاح اسماعيل عواد72116 120.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم احمد السيد دمحم72117 111.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم احمد محمود عبده نجم72118 113.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم الشافع دمحم سعد72119 79.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم جميل دمحم عبدالفتاح سليمان72120 62دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم رضا سيد دمحم االنصاص72121 72.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم دمحم جالل عواد72122 80.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرادهم وائل عبدالننى يوسف72123 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم خالد جمعة امام72124 41دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم عادل فتىح عبدالعزيز قنديل72125 99.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72126
ن القناطراسالم مجدي فهىمي عفيفن 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم دمحم السيد عبدالعاىط72127 111.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم دمحم عادل فتوح سلطان72128 86.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم دمحم محسن احمد مسعود72129 123دمحم صالح الصواف/ششبي 



ف محمود الحسينن عبده72130 ن القناطراشر 105دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72131
ن
ن القناطراكرم دمحم سعيد عفيفن يوسف الغريان 122دمحم صالح الصواف/ششبي 

اء نارص عليوة احمد الصفن 72132 ن القناطراليى 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرالسيد احمد سعيد عبدالفتاح بيوىم72133 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرالسيد يىح دمحم عاشور72134 108.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرامام دمحم عبده دمحم ابراهيم72135 101دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن سمي  احمد راشد احمد72136 ن القناطرامي  122.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72137 ن القناطرانس محمود تهاىم دمحم حسي  125.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72138 ن عبدهللا السيد صوانى ن القناطرباسل حسي  117.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرباسل دمحم عل امام72139 116دمحم صالح الصواف/ششبي 

 احمد العسيلي72140
 دمحم الحسينن

ن
ن القناطرباسل هان 120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرباسم سعيد السيد البدوى عل72141 81دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربدر احمد سعيد فرج الصواف72142 103دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحازم فؤاد احمد الكريم ابراهيم72143 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحسام احمد ابراهيم احمد72144 131.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72145 ن القناطرحسام السيد عبدالمنعم حسي  122.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحسام محمود دمحم ابو السعود72146 88دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحسن احمد حسن يوسف شلنى72147 61دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحسن حفنن انور عبدالفتاح خليل72148 91دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرحسن دمحم محمود دمحم حبيب72149 103دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن جمعه72150 ن السيد حسي  ن القناطرحسي  34دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن محسن عبدالعاىط الصفن 72151 ن القناطرحسي  105دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن منصور سعيد حسن الصفن 72152 ن القناطرحسي  94دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرخالد اسامة عبدالحميد بركات72153 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرخالد فتىح سيد عبده72154 97.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

72155
ن
ن القناطررضا اسماعيل دمحم رضا الطنان 99دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن عبدالسالم دمحم الصفن  72156 ن القناطربسيطه- رمضان حسي  101.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطررياض دمحم محمود مرزوق72157 105دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد احمد جالل توفيق حامد72158 86دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد احمد متوىل دمحمى عثمان72159 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن دمحم ابراهيم72160 ن القناطرزياد حسي  117.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72161
ن القناطرزياد عمر فؤاد محمود الفف  134.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد دمحم سالم السيد علي ابراهيم72162 58دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي السيد ابوباشا72163
ن القناطرزياد دمحم لطفن 114دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد دمحم دمحم رمزى لبيب72164 107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد محمود دمحم انور محمود خطاب72165 107دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرزياد مصطفن دمحم حسن72166 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسامح حسن دمحم عمر الجمال72167 82.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسعيد احمد سعيد احمد جاد هللا72168 28.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسعيد احمد سعيد عبدالعظيم البوسر72169 102.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسعيد السيد ابراهيم الطوجن72170 126.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسعيد محمود سعيد شعبان دمحم72171 114دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسالمه عل صبىح عل72172 125.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسليمان دمحم سليمان سالم علي الدين72173 94.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

نس72174 ن القناطرسيد ماهر سيد اليى 102دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيد محمود سيد محروس72175 85.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيد منىس سيد دمحم عض72176 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيف الدين صبىح عبده اسماعيل يوسف72177 114.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيف الدين صبىح دمحم فؤاد72178 127.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيف الدين عادل عبدالصادق السيد شحاته72179 84دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطرسيف الدين عمر احمد سعيد عبدالفتاح72180 113.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

 دمحم فاروق حسينن داود72181
ن
ن القناطرسيف الدين هان 93دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيف خالد كارم محمود رمضان72182 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرسيف سامح فتوح جمعة72183 120.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

يف دمحم72184 يف دمحم شر ن القناطرشر 101دمحم صالح الصواف/ششبي 

يف عبدالخالق ابراهيم72185 يف ياش شر ن القناطرشر 107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرصابر اسماعيل صابر احمد الشقرى72186 57دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرصبىح دمحم حافظ مصطفن72187 100دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرصالح عمر صالح امام نصار72188 96دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح عبدالخالق72189 51.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرطارق رضا احمد رشدى72190 109دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرطارق سعيد دمحم مهدى72191 49دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرطه عبدالفتاح مصطفن سالم72192 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرطه فتىح عبدربه احمد72193 112دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن دمحم72194 ن عبدالحميد امي  ن القناطرعابد امي  105دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعادل احمد عادل كمال72195 85دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالحكيم مصطفن عبدالحكيم سيد شويته72196 121دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالحميد عادل برهام نارص72197 120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالحميد دمحم عبدالمنعم دمحم72198 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم ابراهيم نافع72199 119.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم السيد حنفن االزهري72200 124.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم عبدالفتاح الكوىمي72201 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم محمود احمد72202 91دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد السيد دمحم رضوان72203 72دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد دمحم الحسينن القشوىط72204 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد محمود عبدالجواد عبدالفتاح72205 97.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن اسماعيل عيد ابو العال72206 120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن السيد عبدالعال عيىس72207 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن امام دمحم امام اسماعيل72208 53دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن حاتم عواد حبيب72209 121.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا يوسف عبدهللا حماده72210 99.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن عرنى عبدالسالم الوكيل72211 58دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن عصام فاروق صابر72212 116دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن عل عبدالفتاح اسماعيل بدر72213 78دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبده اسماعيل72214 122دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم علوان رزق حبيب72215 93.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن دمحم فؤاد عبدالسالم عبدالرحمن 72216 101دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم لطفن محمود الفف 72217 131دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم مصطفن عبدالسالم72218 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحمربيع بيوىم الصواف72219 128دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن وليد السيد عبدالسالم72220 88دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن ياش صالح دمحم موسي72221 53دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالصادق حماده عبدالصادق السيد شحاتة72222 30دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدالعزيز كمال عبدالعزيز دمحم الصفن 72223 89دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا ابراهيم سعيد دمحم المعالوي72224 119.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

72225
 
ن القناطرعبدهللا احمد حسن احمد دسوق 47.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف حسن عمر الجمال72226 ن القناطرعبدهللا اشر 110.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا ايهاب جمال الدين لطفن صالح72227 80دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا حمدى دمحم ابراهيم72228 88دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72229 ن القناطرعبدهللا ضياء دمحم فتىحي عبدالرازق الحضن 125.5دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطرعبدهللا دمحم السيد عبدالقادر بكر72230 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم درديرى البساىط عبدهللا يوسف72231 117.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عاشور حسن72232 124دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- عبدهللا محمود احمد دمحم الشيىم 72233 105.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا مصطفن سيد مصطفن72234 114.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- عبدهللا مصطفن فكرى سالمه 72235 100.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا نارص صابر محمود ابوشيخه72236 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعالء احمد يونس دمحم72237 119دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعل جمال عل ابراهيم72238 126.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعل عماد عل دمحم المهدي72239 107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعل دمحم خليل دمحم72240 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار ابراهيم سالمة فتح الباب72241 99.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار ايمن حسن توفيق72242 66دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار عرفه عبدالحميد السيد72243 106دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار كامل سليمان عبدالفتاح بيوىم72244 102دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار دمحم احمد دمحم72245 71دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار دمحم حمدى سعد72246 117دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار ياش شعبان ابراهيم موسي72247 103.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمار يوسف احمد يوسف صيام72248 94دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن الصفن 72249 ن القناطرعمر احمد سيد حسي  120.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر احمد عبدالحميد زىك72250 117دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي عبدالعزيز72251
ن القناطرعمر اسامة عفيفن 119.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر اسامة علي حسن72252 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر ايمن دمحم فتىح72253 124دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر جمال عبدالفتاح زيان72254 129.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر رجب امام شلنى72255 53دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر رجب صابر حافظ72256 109.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- عمر عبدالحليم محمود الصفن  72257 56دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر عل موس عبدالفتاح72258 117.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر فتىح احمد سعد االزهرى72259 122دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر دمحم السيد دمحم عل ابو باشا72260 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر دمحم حسنن دمحم غيطاس72261 127دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر دمحم حنفن احمد72262 13دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر دمحم صالح الدين حسن72263 115.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف الدين72264 ن القناطرعمر دمحم محروس محمود شر 108دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- عمر محمود حامد مصطفن 72265 71دمحم صالح الصواف/ششبي 

 دمحم فريد72266
ن
ن القناطرعمر هان 75.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمر هشام دمحم الحسينن72267 108.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72268
ن القناطرعمرو احمد دمحم ابو زيد مصطفن 29.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ى72269 ن القناطرعمرو خالد شعبان بحي  45.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمرو خالد عبدالمنعم دمحم72270 107دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمرو خالد ممدوح عبدالمجيد عيىسي72271 113.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمرو دمحم مصطفن عبدالخالق النجار72272 108دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفاروق مصطفن دمحم حسن72273 90.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفاضل دمحم فاضل عبدالسالم72274 49دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفتىح دمحم فتىح سعيد72275 59دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفتىح وليد مصطفن عبدالمقصود72276 83دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفتىحي عل السيد فرج عل72277 52.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفتىحي وليد فتىحي عبده قنديل72278 112دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرفرج احمد فرج محمود72279 21.5دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطركريم احمد دمحم رمزى لبيب حموده72280 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطركريم حازم مصطفن بيوىم72281 77.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطركريم عبدهللا حسنن عبدالسالم72282 71.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطركريم دمحم احمد عالم72283 82.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطركريم محمود احمد مصطفن رضوان72284 89دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطركمال دمحم كمال عبدالسالم72285 114.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمازن عادل حسن يوسف الفواخري72286 71دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمازن نادر حسن دمحم الوكيل72287 130دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمازن نارص ابراهيم السيد72288 86دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمازن وليد خليفه دمحم عبدالرحيم72289 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72290
ن القناطرمحسن دمحم محسن دمحم البوسر 101دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي فؤاد السيد الوكيل72291
 
ن القناطردمحم ابراهيم الدسوق 71.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم ابراهيم محمود دمحم الصواف72292 90دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد السيد عبدالمنعم سيف النض الجنيدى72293 132دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد شحات بيوىمي عثمان72294 47.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالمجيد عبدالوهاب72295 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد فؤاد عبدالخالق عوض72296 94.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم سعيد72297 11دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالعزيز72298 9.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد محمود احمد سعيد72299 10دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم احمد يىحي حسن متوىلي صيام72300 41دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم اسامة حسن يوسف72301 52دمحم صالح الصواف/ششبي 

72302
ن
ن القناطردمحم اسامة عبدالفتاح الطنان 32.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم اسامه احمد السيد72303 83دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم اسالم دمحم دمحم طاهر سليم72304 18دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف مصطفن السيد عالم72305 ن القناطردمحم اشر 28دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن عبدالفتاح سالم72306 ن القناطردمحم الحسي  86دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم السيد حسنن عمر موس72307 45دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم السيد ربيع دمحم نافع72308 7.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم اوسام عزالدين عيسوى72309 99.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم ايمن دمحم الحسينن سيد نض72310 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم حسن احمد شور72311 92دمحم صالح الصواف/ششبي 

بينن72312 ن القناطردمحم حسن سيد عبدالعظيم الشر 74.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72313 ن دمحم حسي  ن القناطردمحم حسي  100.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم حمادة عبدالرازق فتح الباب72314 64دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم حمدى ابراهيم ابراهيم72315 101.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72316 ن القناطردمحم حمدى يوسف احمد حسي  126دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم خالد محمود سالم عل الدين72317 109دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم رضا سالم ابو شيع72318 96دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم رضا دمحم عبدالعظيم72319 98دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم رمضان فرحات الطنطاوى72320 108دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سالم ابراهيم سالم72321 66دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سالم السيد محفوظ72322 52.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم سعد الحسينن موس دمحم 72323 97.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سعد دمحم سعيد72324 120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سعيد احمد دمحم72325 111دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سعيد السيد البدوى عل72326 36.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سالمه السيد عبدالخالق72327 64.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سمي  دمحم عبدالسميع72328 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم سويلم دمحم سويلم حسن72329 114.5دمحم صالح الصواف/ششبي 



يف دمحم عبدالمنعم سليمان الصواف72330 ن القناطردمحم شر 119دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم شعالن عواد احمد72331 119.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم صالح علي حسن دمحم72332 93دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم طارق احمد عبدالعظيم االزهرى72333 108دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي عالم72334
ن القناطردمحم طارق عبدالسالم طوجن 125دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم طارق دمحم سليمان 72335 117.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

برى72336 ن القناطردمحم طاهر دمحم اليى 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عادل دمحم دمحم72337 124.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عاطف عل اسماعيل ابو باشا72338 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عامر دمحم سالم72339 119دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدالرؤف دمحم دمحم72340 121.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدالرحمن دمحم عيىس72341 100دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح فرج سالم عالم72342 99دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدهللا رضا دمحم زيدان72343 109دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدهللا سيد اسماعيل72344 104دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدهللا سيد عبدالفتاح سلطوح72345 102دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عبدالننى دمحم اسماعيل72346 77.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ة72347 ي ابو خضن
ي ابراهيم عفيفن

ن القناطردمحم عفيفن 93.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عل عل مصطفن 72348 87.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عليوة السيد حسن سعيد72349 90دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عماد حمدى ابراهيم عض72350 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عمر الجميل عبدالخي 72351 87.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عمر سالمه جعفر72352 61دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم عمرو ابراهيم سليمان72353 64.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم فؤاد فاروق رفاع 72354 90دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم فاروق فؤاد فهىم72355 76.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم كامل ابراهيم السعيد72356 68دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم كمال سيد دمحم72357 72دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم ماجد فتىح سعيد72358 96.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم محمود فاروق مدبوىل 72359 88.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم زىك72360 94.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم نجيب72361 103دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم محمود مصطفن محمود فراج72362 128دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم مصطفن بيوىم مصطفن جمال الدين72363 64دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم مصطفن دمحم مصطفن سالم72364 91.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

اوي محمود حسبو72365 ي دمحم الشيى
ن القناطردمحم مصطفن 129.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72366 ي دمحم نصار محمود حسي 
ن القناطردمحم مصطفن 77دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم نارص السيد عالم72367 107دمحم صالح الصواف/ششبي 

 فاروق حسن عليوه72368
ن
ن القناطردمحم هان 117دمحم صالح الصواف/ششبي 

بينن72369 ن القناطردمحم ياش حسن رمضان الشر 116.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم ياش عبدالقادر سالم72370 124.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحمى عاشور دمحمى دمحم72371 31دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود ابراهيم عبدالفتاح عبدالواحد72372 55دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود احمد دمحمي عطا عبدالرحيم72373 45دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود احمد محمود امام72374 110دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف صالح نض الدين72375 ن القناطرمحمود اشر 82دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود خالد محمود سالم72376 70.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

يف دمحم سيد72377 ن القناطرمحمود شر 116.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ى مصطفن عبدالمقصود72378 ن القناطرمحمود صيى 97دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود طارق احمد لطفن72379 74دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطرمحمود دمحم الشحات مرس72380 102دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم سعيد خليل72381 66.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود مصطفن احمد عبدالتواب عبدالعزيز72382 105دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمحمود مصطفن دمحم الصفن 72383 104دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمروان احمد دمحم العرنى72384 79.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمروان احمد محمود شاكر72385 107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمروان السيد فكرى عرنى72386 59.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمروان فتىح صابر دمحم72387 82.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمروان محمود دمحم نجيب72388 93.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمسلم جمال دمحم سعيد72389 100.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن ابراهيم حسن محمود72390 91.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن احمد منصور دمحم عوض72391 91.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ف ابراهيم السيد72392 ن القناطرمصطفن اشر 129.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن السيد احمد دمحم72393 111.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن السيد سالم عبدالسالم ابو اسماعيل72394 98دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن حسام الدين مصطفن دمحم72395 126.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن حسن دمحم حسونه72396 70.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن خالد دمحم فرغل ابوبكر72397 119دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن سعيد احمد رشدى عباس72398 123دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن عبدالصادق جميل عبدالصادق شحاتة72399 76.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن دمحم عبدالصبور صديق حجازى72400 69دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن دمحم عطاهلل دمحم سيد72401 113دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن دمحم منصور سيد زعبوط72402 107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن محمود عبده دمحم صالح72403 92دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمعاذ صابر دمحم كمال عبدالغنن72404 102.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمعاذ فكرى حسن عبدالرازق72405 109دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72406
ن القناطرمعاذ محمود عليوه احمد الصفن  104.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمعاذ ياش دمحم عبدالفتاح منصور72407 111.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن رمضان دمحم عل72408 ن القناطرمعي  107.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن عبدالحميد دمحم طاهر72409 ن القناطرمعي  132دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن دمحم عباس ابراهيم72410 ن القناطرمعي  120دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن ميخائيل عبدالمسيح72411 ي امي 
ن القناطرمكسيموس مهنن 111.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمومن نض هللا ابراهيم محمود72412 106.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

 دمحم عبدالحميد دمحم72413
ن
ن القناطرهان 100دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرهشام دمحم دمحم الحسينن دمحم72414 99.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرهيثم دمحم سعيد دمحم72415 128.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن72416 ن القناطروليد دمحم رجب منىس حسي  75دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطروليد نور دمحم عزت محمود نصار72417 121.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرياش محمود دمحم عبدالسميع72418 117دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72419 ي يحن 
ي مصطفن ي يحن 

ن القناطريحن  مصطفن 126دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف ابراهيم دمحم احمد72420 124.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف ابراهيم دمحم مصطفن الشقرى72421 121دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد حسنن ابراهيم72422 129.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد صالح عبدالسالم72423 84.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد عبدالخالق فهىم72424 107دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد عبدالسالم مطراوى الشقرى72425 112دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72426
بينن ن القناطريوسف احمد دمحم رضا ابراهيم الشر 116دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم شعبان ابراهيم72427 104دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم صالح العتال72428 92دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم عبدالحليم الوكيل72429 92دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطريوسف ايمن حسينن دمحم72430 137دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن دمحم المضي72431 ن القناطريوسف خالد ابو السعود امي  90.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

 بدوى72432
 
ن القناطريوسف خالد احمد دسوق 107دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف خالد ذىك عبدالسالم الخوىلي72433 89دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف سامح سيد احمد72434 118دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف ساىم سعيد دمحم72435 121دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف سعيد يوسف عليوه دمحم72436 100.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ي72437
ن القناطريوسف شعبان السيد عثمان الصفن  100دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف صابر السيد دمحم حلوة72438 112دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف صبىح احمدرفعت احمد الخوىل72439 112.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف عبدالمنعم احمد احمد فهىم72440 126.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف عمرو دمحم سعيد دمحم الوكيل72441 135دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطربسيطه- يوسف مجدى دمحم محمود 72442 80.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد ابراهيم72443 124.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

 حسن الكوىمي72444
ن ن القناطريوسف دمحم حسي  64دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالحميد دمحم رفاع72445 57دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف دمحم محمود حسنن حسن72446 134.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف محمود ربيع دمحم72447 66.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف محمود عبدالسالم سالمه72448 115دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف محمود كارم محمود72449 113.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف موس السيد سويلم72450 106.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف نبيل فتىح دمحم72451 68دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف هشام يوسف عليوه سيد احمد72452 98دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف وسام سمي  مصلح72453 130.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطريوسف يىحي حسن البساىط احمد72454 82دمحم صالح الصواف/ششبي 

72455
ن
ن القناطريونس طارق عليوه السيد الطنان 101دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراروى رضا دمحم سالم حبيب72456 ن القناطر ع بناتشبي  135.5شبي 

ن القناطراشاء السيد عبدالحافظ دمحم البيوىمي72457 ن القناطر ع بناتشبي  93شبي 

ن القناطراشاء سيد كمال عثمان صالح72458 ن القناطر ع بناتشبي  96شبي 

ي72459 ن القناطراشاء وائل رمضان احمد عرانى ن القناطر ع بناتشبي  107شبي 

ن القناطراسماء ابراهيم عبدالجليل دمحم الخوىل72460 ن القناطر ع بناتشبي  125شبي 

ف محمود صابر غيطاس72461 ن القناطراسماء اشر ن القناطر ع بناتشبي  67شبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم محمود عواد72462 ن القناطر ع بناتشبي  80شبي 

ن القناطراسماء منصور عبدالفتاح السيد غيطاس72463 ن القناطر ع بناتشبي  113.5شبي 

ن القناطراسيل احمد محمود دمحم مندور72464 ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

اوي امام منصور72465 ف عبدالسالم الشيى ن القناطرافتخار اشر ن القناطر ع بناتشبي  73.5شبي 

ن القناطراالء حمدى دمحم فتىحي احمد عثمان72466 ن القناطر ع بناتشبي  103.5شبي 

ن القناطراالء عبدالحميد احمد عبدالحميد عل72467 ن القناطر ع بناتشبي  124شبي 

ن القناطراالء عل سيد دمحم عل72468 ن القناطر ع بناتشبي  110.5شبي 

ن القناطراالء فرج السيد دمحم72469 ن القناطر ع بناتشبي  72.5شبي 

72470
ن
ن القناطرامال خالد كمال بيوىمي الطنان ن القناطر ع بناتشبي  111.5شبي 

ن القناطرامال خالد دمحم يىحي خالد دمحم عيىسي72471 ن القناطر ع بناتشبي  106.5شبي 

ن القناطرامل ابراهيم احمد دمحم ابو سند72472 ن القناطر ع بناتشبي  36شبي 

ن القناطرامل اسماعيل احمد احمد جرادة72473 ن القناطر ع بناتشبي  44.5شبي 

ن72474 ن القناطرامل عيد دمحم حسي  ن القناطر ع بناتشبي  46.5شبي 

ف صالح سليم72475 ن القناطرامنيه اشر ن القناطر ع بناتشبي  36.5شبي 

ن القناطرامنيه سيد خليل عبدالعزيز72476 ن القناطر ع بناتشبي  86شبي 

ن72477 ه حمدى دمحم الحسينن ابوقاسم امي  ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ه دمحم مصطفن فضل فتح الباب72478 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  68.5شبي 

ن القناطرانىحى حسن دمحم حسن حموده72479 ن القناطر ع بناتشبي  91.5شبي 



72480
 
ن القناطرايات محمود كمال يوسف الدسوق ن القناطر ع بناتشبي  99.5شبي 

ن القناطرايات وليد دمحم زينهم72481 ن القناطر ع بناتشبي  99.5شبي 

ن القناطرايسل حماده دمحم ابراهيم72482 ن القناطر ع بناتشبي  111شبي 

ن القناطرايمان صالح احمد عبدالكريم ابراهيم ابو باشا72483 ن القناطر ع بناتشبي  94.5شبي 

ن القناطرايمان هشام دمحم سمي 72484 ن القناطر ع بناتشبي  128.5شبي 

ن القناطرايمان ياش سعيد ابراهيم72485 ن القناطر ع بناتشبي  128.5شبي 

ن القناطرايه احمد فؤاد عبدالفتاح الصفن 72486 ن القناطر ع بناتشبي  115.5شبي 

ن القناطرايه السيد حلىم عبدالرازق72487 ن القناطر ع بناتشبي  112.5شبي 

ن القناطرايه خالد صبىح حسن72488 ن القناطر ع بناتشبي  86شبي 

ن القناطرايه راىمي عبدالفتاح دمحم بنداري سيد احمد72489 ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ن القناطرايه ساىم حلىم قطب دمحم72490 ن القناطر ع بناتشبي  89شبي 

ي72491 ن القناطرايه مجدي دمحم موس المليىحى ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

ن القناطرايه دمحم السيد العرنى السيد مصطفن72492 ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

 السيد72493
 
ن القناطرايه دمحم صالح شوق ن القناطر ع بناتشبي  44.5شبي 

ي72494
ي عبدالعزيز عفيفن

ن القناطرايه دمحم عفيفن ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

ن القناطرايه وليد حسن زىكي72495 ن القناطر ع بناتشبي  98شبي 

ن القناطرايه وليد محمود سالم شلنى72496 ن القناطر ع بناتشبي  49.5شبي 

ن القناطربسمله احمد صالح احمد ابراهيم72497 ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطربسمله اسماعيل دمحم عبدالننى72498 ن القناطر ع بناتشبي  69.5شبي 

ن القناطربسمله تامر منصور دمحم بركات72499 ن القناطر ع بناتشبي  102.5شبي 

ن القناطربسمله حسام الدين فتىح عبدالسالم بدوي72500 ن القناطر ع بناتشبي  103شبي 

ن القناطربسمله حمادة عبدالسالم السيد72501 ن القناطر ع بناتشبي  35.5شبي 

ن القناطربسمله خالد عبدالقادر عبدالظاهر72502 ن القناطر ع بناتشبي  36.5شبي 

ن القناطربسمله شحات حسنن الشحات امام72503 ن القناطر ع بناتشبي  59شبي 

ن القناطربسمله عبدالمنعم احمد جاد72504 ن القناطر ع بناتشبي  126.5شبي 

ن القناطربسمله عماد دمحم زكريا72505 ن القناطر ع بناتشبي  129شبي 

ن القناطربسمله دمحم دمحم عادل72506 ن القناطر ع بناتشبي  122.5شبي 

ن القناطربسمله مصطفن دمحم السعدى72507 ن القناطر ع بناتشبي  137شبي 

ن القناطربسمله نجم الدين عبداليى فوده عبدالرحمن72508 ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

ن القناطربسمله نض مختار دمحم خليفة عل الدين72509 ن القناطر ع بناتشبي  101شبي 

ن القناطربسمله هشام محمود جابر محمود شعالن72510 ن القناطر ع بناتشبي  66شبي 

ن القناطربسمله وليد دمحم عبدالخالق72511 ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن القناطربسمه خالد فتىح عفيفن72512 ن القناطر ع بناتشبي  29شبي 

ن القناطربسنت احمد رافت دمحم72513 ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطربسنت رضا دمحم نجيب السيد72514 ن القناطر ع بناتشبي  95شبي 

ن القناطربسيطه- بسنت دمحم كمال دمحم 72515 ن القناطر ع بناتشبي  78شبي 

ن القناطرتبارك مدحت عبدالهادى رجب ابراهيم72516 ن القناطر ع بناتشبي  42شبي 

ن القناطرتسنيم عفيفن السيد عفيفن72517 ن القناطر ع بناتشبي  119.5شبي 

ي72518
اوى دمحم الصفن  ن القناطرتف  احمد دمحم الشيى ن القناطر ع بناتشبي  105شبي 

ن القناطرتف  رضا سعيد دمحم اسماعيل72519 ن القناطر ع بناتشبي  115شبي 

ن القناطرجانا دمحم عبدالفتاح فرج72520 ن القناطر ع بناتشبي  92شبي 

ي72521
ن القناطرجميله دمحم علي حفنن ن القناطر ع بناتشبي  125.5شبي 

ن القناطرجنه سيد دمحم اسماعيل72522 ن القناطر ع بناتشبي  94شبي 

ن القناطرجنه مصطفن دمحم نور الدين حسان72523 ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ي72524  بحي 
ي مصطفن

ف دمحم مصطفن ن القناطرجنن اشر ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرجنن جمال دمحم فؤاد عواد قنديل72525 ن القناطر ع بناتشبي  132.5شبي 

ن72526 ن القناطرجنن حسام فؤاد عبدالسالم ليى ن القناطر ع بناتشبي  57.5شبي 

ن القناطرجنن خالد فاروق حسن عليوة72527 ن القناطر ع بناتشبي  137.5شبي 

ي72528 ن القناطرجنن رجب دمحم العرنى ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرجنن عبدالعزيز دمحم ابراهيم72529 ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 



ن دمحم الشافع72530 ن القناطرجنن عل حسي  ن القناطر ع بناتشبي  134.5شبي 

ن القناطرجنن دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز72531 ن القناطر ع بناتشبي  71.5شبي 

ن القناطرجنن وليد دمحم عبدالوهاب عبدالفتاح ابراهيم72532 ن القناطر ع بناتشبي  128.5شبي 

ن القناطرجهاد جابر سند سالمان اسماعيل72533 ن القناطر ع بناتشبي  25شبي 

ن القناطرجهاد دمحم حسن دمحم الخوىل72534 ن القناطر ع بناتشبي  119شبي 

ن القناطرجودى حلىم دمحم العرنى حلىم72535 ن القناطر ع بناتشبي  63شبي 

ن القناطرجومانا دمحم حلىم محمود72536 ن القناطر ع بناتشبي  49.5شبي 

ن القناطرجيهان جمال دمحم سعيد72537 ن القناطر ع بناتشبي  70شبي 

ي72538
ن
ن القناطرحبيبه احمد فتىح عزت اليمان ن القناطر ع بناتشبي  60.5شبي 

ن القناطرحبيبه حسن حسن عواد شعالن72539 ن القناطر ع بناتشبي  52شبي 

ى السيد السيد غيطاس72540 ن القناطرحبيبه صيى ن القناطر ع بناتشبي  115شبي 

ن القناطرحبيبه عيد عليوه دمحم عليوه72541 ن القناطر ع بناتشبي  115.5شبي 

ن القناطرحبيبه دمحم ابوهاشم اسماعيل حسن72542 ن القناطر ع بناتشبي  121.5شبي 

ن القناطرحبيبه دمحم احمد دمحم72543 ن القناطر ع بناتشبي  115.5شبي 

ي72544
ن القناطرحبيبه دمحم عبدالسالم الصفن  ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

72545
ن
ن القناطرحبية تامر عبدالفتاح الطنان ن القناطر ع بناتشبي  127.5شبي 

ف دمحم دمحم السيد72546 ن القناطرحنان اشر ن القناطر ع بناتشبي  101.5شبي 

ن احمد ابراهيم ابوباشا72547 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  101.5شبي 

ن تامر مجدى خليفه72548 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن حسن محمود السيد سند72549 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  35.5شبي 

ن خالد عبدالسالم فتح الباب72550 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  100شبي 

ن رجب فاروق قنديل72551 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  84شبي 

ن سعيد السيد عواد السيىس72552 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  104.5شبي 

ي عمر مرس72553
ن سعيد حسنن ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  86شبي 

ن سعيد كامل دمحم72554 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  72شبي 

ن سمي  دمحم دمحم72555 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  46.5شبي 

ن طارق سعيد سعد ابراهيم72556 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  36.5شبي 

ن فتىح منصور عبدالحليم72557 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  125.5شبي 

ن دمحم السيد عفيفن72558 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  121شبي 

ن دمحم مجدى عواد المعالوى72559 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  122شبي 

ن محمود فتىح سعيد شومان72560 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

ن ممدوح ابراهيم عيىس72561 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  75شبي 

ن مني  احمد فؤاد72562 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ن القناطردعاء احمد دمحم دمحم72563 ن القناطر ع بناتشبي  122.5شبي 

ن القناطردعاء السيد سويلم حبيب72564 ن القناطر ع بناتشبي  57.5شبي 

ن القناطردعاء دمحم محمود سليمان72565 ن القناطر ع بناتشبي  86شبي 

ن القناطردعاء ياش فاروق صادق عل72566 ن القناطر ع بناتشبي  79شبي 

ن يوسف72567 ن القناطردنيا سمي  دمحم امي  ن القناطر ع بناتشبي  74.5شبي 

ن يوسف امام72568 ن القناطردهب احمد حسي  ن القناطر ع بناتشبي  120.5شبي 

ن طلبه72569 ن دمحم حسي  ن القناطردهب حسي  ن القناطر ع بناتشبي  42.5شبي 

ن القناطررانيا نارص دمحم عبدالخالق72570 ن القناطر ع بناتشبي  96شبي 

ن القناطررجاء عبدهللا عبدالسالم اسماعيل شحاته72571 ن القناطر ع بناتشبي  112شبي 

ن القناطررحاب رضا عبدالجليل احمد الوكيل72572 ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطررحمه حسام الدين احمد عبدالسميع العيوىط72573 ن القناطر ع بناتشبي  131.5شبي 

ن القناطررحمه حماده عبدالصمد دمحم منصور72574 ن القناطر ع بناتشبي  98.5شبي 

ن القناطررحمه شعبان مهدي عبدالعزيزعبدالجواد72575 ن القناطر ع بناتشبي  81.5شبي 

ن القناطررحمه عبدالعظيم توفيق عبدالعظيم الطحاوى72576 ن القناطر ع بناتشبي  31شبي 

ن القناطررحمه دمحم عبدالمنعم عل72577 ن القناطر ع بناتشبي  32.5شبي 

ن القناطررحمه محمود عبدالمنعم دمحم72578 ن القناطر ع بناتشبي  111.5شبي 

ن القناطررحمه ياش عبدالخالق موس72579 ن القناطر ع بناتشبي  93.5شبي 



72580
ن
ن القناطررضوى اسماعيل دمحم رضا الطنان ن القناطر ع بناتشبي  40.5شبي 

ن القناطررضوى تامر دمحم ماهر السيد عيىسي72581 ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

ن القناطررضوى عبدالسالم دمحم عبدالحليم فتح الباب72582 ن القناطر ع بناتشبي  43شبي 

ن القناطررضوى عبدالفتاح حامد محمود72583 ن القناطر ع بناتشبي  60.5شبي 

ن القناطررضوى دمحم سليمان احمد صقر72584 ن القناطر ع بناتشبي  77.5شبي 

ن القناطررغد عماد عزيز احمد عبدالاله72585 ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

ن سكران 72586 ن القناطربسيطه- رقيه اسامه حسي  ن القناطر ع بناتشبي  66شبي 

ن القناطررقيه اسماعيل فؤاد محمود72587 ن القناطر ع بناتشبي  94شبي 

ف حسن دمحم72588 ن القناطررقيه اشر ن القناطر ع بناتشبي  127.5شبي 

ف صبىح حامد72589 ن القناطررقيه اشر ن القناطر ع بناتشبي  51شبي 

ن القناطررقيه صبىح دمحم السيد داود72590 ن القناطر ع بناتشبي  30.5شبي 

ن القناطررقيه عرنى سالمة عودة الديب72591 ن القناطر ع بناتشبي  129.5شبي 

ن القناطررقيه دمحم بالل احمد الشقرى72592 ن القناطر ع بناتشبي  111.5شبي 

ن القناطررقيه دمحم دمحم درويش عيىس72593 ن القناطر ع بناتشبي  136شبي 

ن القناطررنا احمد محمود احمد72594 ن القناطر ع بناتشبي  60.5شبي 

ن القناطررنا سعيد حمدى عواد عل72595 ن القناطر ع بناتشبي  89شبي 

ن القناطررنا دمحم رمضان دمحم عالء الدين72596 ن القناطر ع بناتشبي  69.5شبي 

ن القناطررنوه دمحم سليمان احمد صقر72597 ن القناطر ع بناتشبي  90.5شبي 

ن القناطررهف عبدهللا محمود عبدهللا72598 ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

ن القناطرروان احمد السيد دمحم72599 ن القناطر ع بناتشبي  96.5شبي 

ن القناطرروان احمد عبدالفتاح محمود72600 ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطرروان ايمن ابراهيم عواد النجار72601 ن القناطر ع بناتشبي  134.5شبي 

ن القناطرروان ربيع احمد الرفاع72602 ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطرروان رضا محمود عبدهللا الشيىمي72603 ن القناطر ع بناتشبي  72شبي 

ن القناطرروان صبىح فاروق صادق72604 ن القناطر ع بناتشبي  128.5شبي 

ن القناطرروان عصام جميل عبدالصادق72605 ن القناطر ع بناتشبي  66شبي 

ن القناطرروان دمحم فرج خليل دمحم ابوشوك72606 ن القناطر ع بناتشبي  115.5شبي 

ن القناطرروان دمحم محمود دمحم نصار محمود72607 ن القناطر ع بناتشبي  90شبي 

ن القناطرروان نبيل حسن دمحم72608 ن القناطر ع بناتشبي  104شبي 

ن القناطرروان وائل جمال نجيب72609 ن القناطر ع بناتشبي  49.5شبي 

ن القناطرروضه احمد عمادالدين احمد72610 ن القناطر ع بناتشبي  92.5شبي 

72611
ن
ن القناطرروضه السيد فتوح دمحم الطنان ن القناطر ع بناتشبي  88.5شبي 

ن القناطرروضه تامر عفيفن عل72612 ن القناطر ع بناتشبي  96.5شبي 

ن القناطرروضه جمعه عبدالمنعم دمحم72613 ن القناطر ع بناتشبي  108شبي 

ن عبدالعال عبدالغفار72614 ن القناطرروضه حسي  ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ن دراهم72615 ن القناطرروضه دمحم سالم حسي  ن القناطر ع بناتشبي  110شبي 

ن القناطرروميساء احمد دمحم احمد72616 ن القناطر ع بناتشبي  99.5شبي 

ن القناطرروميساء دمحم عبدالفتاح عواد خليل72617 ن القناطر ع بناتشبي  93.5شبي 

ن القناطرروى اسماعيل دمحم نجيب سالمة72618 ن القناطر ع بناتشبي  35شبي 

ن القناطرروى دمحم سعد السيد القشوىط72619 ن القناطر ع بناتشبي  119شبي 

ن القناطرروينا سالم دمحم صالح احمد مرس72620 ن القناطر ع بناتشبي  111.5شبي 

ن القناطرريتاج اسامه صابر السيد عبدالعزيز72621 ن القناطر ع بناتشبي  46شبي 

ن القناطرريتاج طارق عزت دمحم مصطفن72622 ن القناطر ع بناتشبي  132شبي 

ن القناطرريم احمد حلىمي شحات72623 ن القناطر ع بناتشبي  74.5شبي 

ن القناطرريم اسالم دمحم فؤاد حبيب72624 ن القناطر ع بناتشبي  121.5شبي 

ن القناطرريم عادل السيد مصطفن الشقرى72625 ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطرريم دمحم عبدالننى الصاوى72626 ن القناطر ع بناتشبي  25شبي 

ن القناطرريماس ابراهيم حسن دمحم72627 ن القناطر ع بناتشبي  138.5شبي 

ي زيدان72628
ن القناطرريىم السيد فاروق حفنن ن القناطر ع بناتشبي  135شبي 

ن القناطرزينب جمال سعيد مصطفن72629 ن القناطر ع بناتشبي  81شبي 



ن القناطرزينب دمحم عبدالخالق محمود72630 ن القناطر ع بناتشبي  59.5شبي 

ن القناطرساره احمد السيد جاد اسماعيل72631 ن القناطر ع بناتشبي  52شبي 

ن القناطرساره احمد سيد بدوي بيوىمي72632 ن القناطر ع بناتشبي  91شبي 

ن القناطرساره احمد صابر دمحم نض72633 ن القناطر ع بناتشبي  116شبي 

ن القناطرساره احمد دمحم نجيب عبدالرشيد72634 ن القناطر ع بناتشبي  110شبي 

ن القناطرساره حسنن دمحم عبدالحكيم72635 ن القناطر ع بناتشبي  50.5شبي 

ن القناطرساره حماده دمحم سعيد72636 ن القناطر ع بناتشبي  118شبي 

ي72637
ي عبدالخالق حفنن ن القناطرساره سمي  السيد العرنى ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن القناطرساره صالح عليوة ابوزيد البوسر72638 ن القناطر ع بناتشبي  125.5شبي 

ن القناطرساره عبدالرؤف دمحم طه دياب72639 ن القناطر ع بناتشبي  127شبي 

ن القناطرساره عبدالقادر عبدالحليم سيد غيضة72640 ن القناطر ع بناتشبي  112شبي 

ن القناطرساره عماد عمر يوسف72641 ن القناطر ع بناتشبي  52.5شبي 

 حسنن القشوىط72642
ن
ن القناطرساره هان ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطرساميه بالل دمحم الشعراوى72643 ن القناطر ع بناتشبي  116.5شبي 

ن القناطرساميه عالء الدين ابراهيم حماد دمحم72644 ن القناطر ع بناتشبي  56شبي 

ن القناطرسىحى عصام عل عبدالفتاح الشوبىك72645 ن القناطر ع بناتشبي  133.5شبي 

ن القناطرسديم احمد عبدالحميد دمحم الوكيل72646 ن القناطر ع بناتشبي  104.5شبي 

ن القناطرسعاد محمود نعمان عبداللطيف الجندى72647 ن القناطر ع بناتشبي  106شبي 

ن القناطرسلىم ابراهيم دمحم نصار محمود نصار72648 ن القناطر ع بناتشبي  102.5شبي 

ف دمحم احمد72649 ن القناطرسلىم اشر ن القناطر ع بناتشبي  109.5شبي 

ن القناطرسلىم السيد دمحم دمحم منصور72650 ن القناطر ع بناتشبي  86.5شبي 

ن القناطرسلىم السيد نعمان منصور72651 ن القناطر ع بناتشبي  85.5شبي 

يف محمود السيد72652 ن القناطرسلىم شر ن القناطر ع بناتشبي  102شبي 

ى دمحم عبدالغنن72653 ن القناطرسلىم صيى ن القناطر ع بناتشبي  75شبي 

ن القناطرسلىم عبدالمنعم بيوىمي عبدالمنعم بيوىمي72654 ن القناطر ع بناتشبي  96شبي 

ن القناطرسلىم فؤاد سعد دمحم72655 ن القناطر ع بناتشبي  90شبي 

ن القناطرسلىم دمحم اسالم الصواف72656 ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطرسلىم دمحم سعيد خليل72657 ن القناطر ع بناتشبي  67.5شبي 

ي72658
ن
ن القناطرسلىم دمحم عبدالمنعم عبدالعزيز الغريان ن القناطر ع بناتشبي  111شبي 

ن القناطرسلىم دمحم عياد سالمة عياد72659 ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن القناطرسلىم دمحمى دمحم العريان72660 ن القناطر ع بناتشبي  115شبي 

ن72661 ن القناطرسلىم محمود شلنى حسي  ن القناطر ع بناتشبي  86شبي 

ن القناطرسلىم مصطفن دمحم فرغل ابوبكر72662 ن القناطر ع بناتشبي  81.5شبي 

ي72663
بينن ن القناطرسلوي هشام حسن حسن الشر ن القناطر ع بناتشبي  126.5شبي 

ف احمد دمحم حسن72664 ن القناطرسما اشر ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ي72665 ن القناطرسما السيد عيد حسن خفاجى ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ن القناطرسما بهاءالدين دمحم الشحات72666 ن القناطر ع بناتشبي  102.5شبي 

ن القناطرسما سمي  السيد الصفن 72667 ن القناطر ع بناتشبي  101.5شبي 

ن القناطرسما نارص يوسف عبدهللا72668 ن القناطر ع بناتشبي  133.5شبي 

ي72669
ن القناطرسما وليد دمحم الحسينن ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطرسماء ابراهيم مصطفن ابراهيم حبيب72670 ن القناطر ع بناتشبي  96.5شبي 

ن القناطرسماح سعيد صبىحي دمحم ابو باشا72671 ن القناطر ع بناتشبي  92.5شبي 

ن القناطرسمر مصطفن صابر رزق72672 ن القناطر ع بناتشبي  29.5شبي 

ن القناطرسندس احمد السيد رزق72673 ن القناطر ع بناتشبي  106شبي 

ن القناطرسندس عبدالعزيز عزت عليوه حموده72674 ن القناطر ع بناتشبي  120.5شبي 

ن القناطرسندس دمحم فهيم السيد الراحل72675 ن القناطر ع بناتشبي  85شبي 

ن القناطرسندس محمود عبدالفتاح عل72676 ن القناطر ع بناتشبي  116شبي 

ن القناطرسندس وليد دمحمسعيد دمحم72677 ن القناطر ع بناتشبي  121.5شبي 

ن القناطرسهيله صبىحي احمد عبدالفتاح72678 ن القناطر ع بناتشبي  104شبي 

ن القناطرسهيله صالح عواد السيد72679 ن القناطر ع بناتشبي  73.5شبي 



ن القناطرشاهنده عمرو حمدى دمحم محمود72680 ن القناطر ع بناتشبي  120شبي 

وق السيد يوسف السيد72681 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  39شبي 

وق ايمن دمحم دمحم72682 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  69.5شبي 

وق طارق فواد عبدالسالم موس72683 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  112شبي 

وق محمود السيد صالح72684 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  73.5شبي 

وق مصطفن عبدربه احمد72685 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  52شبي 

ي72686
ن
 مهدي اليمان

 
ن القناطرشهد احمد ابراهيم الدسوق ن القناطر ع بناتشبي  116.5شبي 

ن القناطرشهد احمد خليفه دمحم عبدالرحيم72687 ن القناطر ع بناتشبي  104شبي 

ن القناطرشهد احمد صالح عليوه بركات72688 ن القناطر ع بناتشبي  120شبي 

ن القناطرشهد احمد فتىحي صابر ابو عوف72689 ن القناطر ع بناتشبي  39.5شبي 

ن القناطرشهد احمد دمحم حسن72690 ن القناطر ع بناتشبي  109.5شبي 

ن القناطرشهد السيد دكرورى احمد الدكرورى72691 ن القناطر ع بناتشبي  105.5شبي 

ن القناطرشهد ايمن دمحم احمد حبيب72692 ن القناطر ع بناتشبي  77.5شبي 

ن القناطرشهد حسام محمود مصطفن بكرى72693 ن القناطر ع بناتشبي  50شبي 

ن القناطرشهد خالد عبدالعظيم اسماعيل72694 ن القناطر ع بناتشبي  47.5شبي 

ن القناطربسيطه- شهد ساىم ابراهيم عثمان 72695 ن القناطر ع بناتشبي  96.5شبي 

ن القناطرشهد سليمان عيد سليم72696 ن القناطر ع بناتشبي  61شبي 

ن القناطرشهد طاهر السيد الصفن 72697 ن القناطر ع بناتشبي  114.5شبي 

ن القناطرشهد عاطف دمحم عبدالننى72698 ن القناطر ع بناتشبي  99شبي 

ن القناطرشهد عليوه حموده عليوه دمحم72699 ن القناطر ع بناتشبي  86.5شبي 

ن القناطرشهد مجدى فرحان فرحان72700 ن القناطر ع بناتشبي  102شبي 

ن القناطرشهد دمحم احمد البساىط72701 ن القناطر ع بناتشبي  46.5شبي 

ن72702 ن القناطرشهد دمحم النادى دمحم حساني  ن القناطر ع بناتشبي  119شبي 

72703
ن
ن القناطرشهد دمحم حسن لطفن الغريان ن القناطر ع بناتشبي  58.5شبي 

ن القناطرشهد دمحم رضا امام72704 ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن القناطرشهد دمحم مصطفن عبداللطيف72705 ن القناطر ع بناتشبي  120شبي 

ن القناطرشهد ناجى الحسينن دمحم72706 ن القناطر ع بناتشبي  100.5شبي 

ن القناطرشهد وليد احمد دمحم72707 ن القناطر ع بناتشبي  83شبي 

ن القناطرشهد وليد سالم عثمان72708 ن القناطر ع بناتشبي  72شبي 

ن القناطرشهد ياش اسماعيل سليمان72709 ن القناطر ع بناتشبي  56.5شبي 

ن القناطرشهد ياش مرس السيد72710 ن القناطر ع بناتشبي  82.5شبي 

72711
ن
ن القناطرشوق محسن حامد سليمان الطنان ن القناطر ع بناتشبي  125شبي 

ن القناطرشيماء احمد ابراهيم السيد72712 ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ف دمحم امام72713 ن القناطرشيماء اشر ن القناطر ع بناتشبي  70شبي 

ن القناطرشيماء السيد عبده سعد دمحم72714 ن القناطر ع بناتشبي  74شبي 

قاوى72715 ن القناطرشيماء عرفه حسن الشر ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ن القناطرشيماء عصام زايد فج النور72716 ن القناطر ع بناتشبي  122.5شبي 

ن القناطرشيماء مرزوق رزق مصطفن72717 ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

اوى محمود سعد72718 ن القناطرشيماء ممدوح دمحم الشيى ن القناطر ع بناتشبي  106.5شبي 

ن القناطرشيماء ياش ابراهيم سليمان72719 ن القناطر ع بناتشبي  132شبي 

ن القناطرصابرين فرج سيد عبدالسالم72720 ن القناطر ع بناتشبي  110شبي 

ن القناطرصابرين نارص سيد مقدام72721 ن القناطر ع بناتشبي  118شبي 

 عبدالعال دمحم عوض72722
ن
ن القناطرصفا هان ن القناطر ع بناتشبي  125شبي 

ن القناطرعليا دمحم سعيد اسماعيل احمد72723 ن القناطر ع بناتشبي  121.5شبي 

ن القناطرعلياء دمحم سعيد زىك72724 ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ن القناطرعلياء محمود حنفن احمد72725 ن القناطر ع بناتشبي  131شبي 

ن القناطرغرام ابراهيم صالح امام72726 ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن القناطرفاطمه ابراهيم محمود دمحم72727 ن القناطر ع بناتشبي  112شبي 

ن القناطرفاطمه احمد رشاد احمد72728 ن القناطر ع بناتشبي  119.5شبي 

ن القناطرفاطمه اسامه السيد ابراهيم72729 ن القناطر ع بناتشبي  127.5شبي 



ف ربيغ دمحم72730 ن القناطرفاطمه الزهراء اشر ن القناطر ع بناتشبي  100.5شبي 

ن القناطرفاطمه الزهراء وليد دمحم السيد بركات72731 ن القناطر ع بناتشبي  108.5شبي 

ن القناطرفاطمه حسن صالح حسن72732 ن القناطر ع بناتشبي  127شبي 

ن القناطرفاطمه حسن عبدالننى محمود72733 ن القناطر ع بناتشبي  68.5شبي 

اوى السيد عليوه عبدهللا72734 ن القناطرفاطمه شيى ن القناطر ع بناتشبي  110.5شبي 

ن القناطرفاطمه عبدالحميد عل عبدالحميد72735 ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ن القناطرفاطمه محروس غريب السيد الطنطاوى72736 ن القناطر ع بناتشبي  123.5شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم السيد عيىس72737 ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم حسنن الوكيل72738 ن القناطر ع بناتشبي  110شبي 

 السيد72739
 
ن القناطرفاطمه دمحم شوق ن القناطر ع بناتشبي  105.5شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم عرفه احمد سيد72740 ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم فتىح غبد الفتاح72741 ن القناطر ع بناتشبي  133شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم محمود دمحم ابراهيم72742 ن القناطر ع بناتشبي  129شبي 

ي72743
ن القناطرفاطمه منصور السيد مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  82شبي 

ن القناطرفايزه احمد فرج محمود72744 ن القناطر ع بناتشبي  68.5شبي 

ن القناطرفايزه مصطفن دمحم كامل72745 ن القناطر ع بناتشبي  88.5شبي 

ن القناطرفرح رجب دمحمي علو محمود72746 ن القناطر ع بناتشبي  51شبي 

 احمد خطاب72747
 
ن القناطرفرح عواد ابراهيم الدسوق ن القناطر ع بناتشبي  115شبي 

ن القناطرفرح دمحم احمد زىك عبدالهادى72748 ن القناطر ع بناتشبي  135شبي 

ن القناطرفرح دمحم رضا عريان72749 ن القناطر ع بناتشبي  92شبي 

ن القناطرفرحه احمد عفيفن عل شحاته72750 ن القناطر ع بناتشبي  129شبي 

ن القناطرفرحه اسالم سعيد ابو السعود72751 ن القناطر ع بناتشبي  116شبي 

ن72752 ن عبدالعظيم امي  ن القناطرفرحه امي  ن القناطر ع بناتشبي  112.5شبي 

ن القناطرفرحه عبدهللا دمحم رزق72753 ن القناطر ع بناتشبي  89.5شبي 

ن القناطرفرحه دمحم عبدالفتاح ابراهيم72754 ن القناطر ع بناتشبي  43شبي 

 احمد حسن72755
ن
ن القناطرفرحه هان ن القناطر ع بناتشبي  54شبي 

ن72756  دمحمى احمد حسي 
ن
ن القناطرفرحه هان ن القناطر ع بناتشبي  61.5شبي 

ن القناطرفرحه وائل احمد ابراهيم السيىس72757 ن القناطر ع بناتشبي  109شبي 

ن القناطركريمان ابو القاسم دمحمى توفيق اسماعيل72758 ن القناطر ع بناتشبي  19.5شبي 

ن القناطركريمه فرج انور السيد72759 ن القناطر ع بناتشبي  59.5شبي 

ن القناطركريمه دمحم دمحم الحسينن72760 ن القناطر ع بناتشبي  80شبي 

ى حماده فؤاد دمحم72761 ن ن القناطركين ن القناطر ع بناتشبي  65.5شبي 

ن القناطرالما دمحم احمد عيد عل72762 ن القناطر ع بناتشبي  122شبي 

ن القناطرلقاء نعيم عبداللطيف احمد72763 ن القناطر ع بناتشبي  101.5شبي 

ن القناطرلمياء سمي  فاروق دمحم احمد72764 ن القناطر ع بناتشبي  93شبي 

ن القناطرلميس ممدوح حافظ دمحم الشيىم72765 ن القناطر ع بناتشبي  134.5شبي 

ن القناطرلوجينا عمرو علي سليمان72766 ن القناطر ع بناتشبي  90شبي 

ن القناطرليل احمد ابراهيم سيد دمحم72767 ن القناطر ع بناتشبي  44.5شبي 

ف عبدالصمد منصور72768 ن القناطرليل اشر ن القناطر ع بناتشبي  78.5شبي 

ن القناطرليل صابر دمحم فاروق72769 ن القناطر ع بناتشبي  90شبي 

ن القناطرمارية دمحم هاشم عبدالعال دمحم عل72770 ن القناطر ع بناتشبي  134.5شبي 

ن القناطرمرام دمحم عبدالحميد دمحم احمد72771 ن القناطر ع بناتشبي  138شبي 

ن القناطرمروه دمحم شعبان عل72772 ن القناطر ع بناتشبي  118.5شبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم احمد72773 ن القناطر ع بناتشبي  102.5شبي 

ن القناطرمريم السيد محمود عبدالعظيم72774 ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

ن القناطرمريم ايمن السيد حسن الكوىم72775 ن القناطر ع بناتشبي  34شبي 

ن القناطرمريم تامر عبدالفتاح عبدالرازق72776 ن القناطر ع بناتشبي  131.5شبي 

ن دمحم حسن72777 ن القناطرمريم حسي  ن القناطر ع بناتشبي  126.5شبي 

ن القناطرمريم حمدى محمود احمد صالح72778 ن القناطر ع بناتشبي  98شبي 

ن القناطرمريم رافت عني  عباس سعد72779 ن القناطر ع بناتشبي  10.5شبي 



ن القناطرمريم سامح دمحم عبدالمنعم72780 ن القناطر ع بناتشبي  85.5شبي 

ن دراهم72781 ن القناطرمريم سعيد فتىح حسي  ن القناطر ع بناتشبي  77شبي 

ى فتىح عليوه72782 ن القناطرمريم صيى ن القناطر ع بناتشبي  98شبي 

ن القناطرمريم عبدالخالق عبدالفتاح ابراهيم فتح الباب72783 ن القناطر ع بناتشبي  107.5شبي 

ن القناطرمريم عبدالعال عيىس سيد احمد72784 ن القناطر ع بناتشبي  119شبي 

ن القناطرمريم عل عابدين عل72785 ن القناطر ع بناتشبي  103.5شبي 

بينن72786 ن القناطرمريم عمرو عبدالفتاح دمحم الشر ن القناطر ع بناتشبي  91.5شبي 

ن القناطرمريم عمرو فاروق رفاع72787 ن القناطر ع بناتشبي  124شبي 

ن القناطرمريم فادى السيد عبدالحميد72788 ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

برى72789 ن القناطرمريم فريد دمحم احمد اليى ن القناطر ع بناتشبي  96شبي 

ن القناطرمريم مؤمن عل فهيم72790 ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطرمريم ماجد فتىح سعيد72791 ن القناطر ع بناتشبي  87شبي 

ن القناطرمريم دمحم احمد السيد72792 ن القناطر ع بناتشبي  89.5شبي 

ن القناطرمريم دمحم احمد عبدالرؤف72793 ن القناطر ع بناتشبي  135شبي 

ن القناطرمريم دمحم حلىم عبدالرازق72794 ن القناطر ع بناتشبي  94شبي 

ن القناطرمريم دمحم سيد محمود عبدالعزيز72795 ن القناطر ع بناتشبي  102شبي 

ن القناطرمريم دمحم صابر احمد72796 ن القناطر ع بناتشبي  51شبي 

ن القناطرمريم دمحم فاروق سيد عبدالعال72797 ن القناطر ع بناتشبي  100شبي 

ن72798 ي حسي 
ن القناطرمريم دمحم مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرمريم محمود حسام الوكيل72799 ن القناطر ع بناتشبي  56شبي 

ن القناطرمريم محمود عبدالرحمن دمحم72800 ن القناطر ع بناتشبي  114.5شبي 

ن القناطرمريم نبيل السيد ابراهيم الطحاوى72801 ن القناطر ع بناتشبي  85شبي 

ن القناطرمريم نض الدين عبدالفتاح حسن72802 ن القناطر ع بناتشبي  82شبي 

ن القناطرمريم نضهللا صالح ابراهيم نضهللا72803 ن القناطر ع بناتشبي  91.5شبي 

 صالح الوكيل72804
ن
ن القناطرمريم هان ن القناطر ع بناتشبي  104شبي 

ن القناطرمريم هشام سعد ابراهيم72805 ن القناطر ع بناتشبي  93شبي 

ن القناطرمريم وحيد سليم مصطفن72806 ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن القناطرمريم وحيد عبدالعظيم دعبس72807 ن القناطر ع بناتشبي  104.5شبي 

72808
ن
 سمي  السيد الطنان

ن القناطرمريهان مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرملك احمد حسن السيد مرس72809 ن القناطر ع بناتشبي  70شبي 

ن القناطرملك احمد ربيع فرغل ابراهيم72810 ن القناطر ع بناتشبي  83شبي 

ن القناطرملك احمد عرفه احمد سيد72811 ن القناطر ع بناتشبي  110شبي 

ن القناطرملك اسامه عبدالرحمن عيس72812 ن القناطر ع بناتشبي  93.5شبي 

ن القناطرملك السيد عادل السيد عبدالهادي72813 ن القناطر ع بناتشبي  126.5شبي 

ن القناطرملك السيد عبدالعال دمحم حسن72814 ن القناطر ع بناتشبي  75.5شبي 

ن القناطرملك جمال الدين عبدالمنعم عل جمال الدين72815 ن القناطر ع بناتشبي  117.5شبي 

ن القناطرملك جمال محمود عبدهللا شلنى72816 ن القناطر ع بناتشبي  136شبي 

ن القناطرملك حسن دمحم محمود شعالن72817 ن القناطر ع بناتشبي  36شبي 

ن القناطرملك حماده دمحم احمد شحاته72818 ن القناطر ع بناتشبي  127شبي 

ن القناطرملك حماده دمحم عبدالفتاح72819 ن القناطر ع بناتشبي  127.5شبي 

ن القناطرملك راىم رمضان عل موس72820 ن القناطر ع بناتشبي  75.5شبي 

ن القناطرملك رمضان دمحم احمد عرانى72821 ن القناطر ع بناتشبي  121شبي 

ن القناطرملك ساىم دمحم شندى72822 ن القناطر ع بناتشبي  62.5شبي 

ن القناطرملك سيد احمد دمحم البكري علوش72823 ن القناطر ع بناتشبي  88شبي 

ن القناطرملك صفوت عبدالحليم عبدالحليم كرم72824 ن القناطر ع بناتشبي  69.5شبي 

ن القناطرملك طارق صابر محمود72825 ن القناطر ع بناتشبي  97شبي 

ن القناطرملك عصام دمحم عل عبدالفتاح72826 ن القناطر ع بناتشبي  122.5شبي 

ن القناطرملك عمر الحجازى ابراهيم ابو باشا72827 ن القناطر ع بناتشبي  75.5شبي 

اوى دمحم عبدالمجيد بركات72828 ن القناطرملك عمرو فؤاد شيى ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن القناطرملك فاضل محمود دمحم72829 ن القناطر ع بناتشبي  114.5شبي 



ن القناطرملك كامل احمد السيد72830 ن القناطر ع بناتشبي  87.5شبي 

ي72831
ن القناطرملك مجدي احمد لطفن ن القناطر ع بناتشبي  120.5شبي 

ن القناطرملك مجدي عبدالباسط عبدالظاهر ابو عرب72832 ن القناطر ع بناتشبي  111.5شبي 

ن القناطرملك دمحم ابراهيم رضا بيوىم الفف 72833 ن القناطر ع بناتشبي  113شبي 

ن القناطرملك دمحم ابراهيم دمحم عل72834 ن القناطر ع بناتشبي  35شبي 

اوى72835 ن ن القناطرملك دمحم احمد ابراهيم الجي  ن القناطر ع بناتشبي  103.5شبي 

ن القناطرملك دمحم احمد سالمه72836 ن القناطر ع بناتشبي  87شبي 

ن القناطرملك دمحم حسن دمحم سالم عاضي72837 ن القناطر ع بناتشبي  120.5شبي 

ن القناطرملك دمحم صبىح السيد القلجاوى72838 ن القناطر ع بناتشبي  99.5شبي 

ن72839 ن القناطرملك دمحم عبدالعظيم امي  ن القناطر ع بناتشبي  108شبي 

ن القناطرملك دمحم عل خليل دراهم72840 ن القناطر ع بناتشبي  115شبي 

72841
ن
ن القناطرملك محمود عادل دمحم الطنان ن القناطر ع بناتشبي  43.5شبي 

ن القناطرملك محمود عبدكريم دمحم72842 ن القناطر ع بناتشبي  33.5شبي 

ن القناطرملك مصطفن صابر رزق72843 ن القناطر ع بناتشبي  32شبي 

ن القناطرملك نادر فتىح عباس72844 ن القناطر ع بناتشبي  134.5شبي 

ن القناطرملك هشام عبدالمقصود عبدالحميد72845 ن القناطر ع بناتشبي  131.5شبي 

ن القناطرميار ابراهيم كمال دمحم72846 ن القناطر ع بناتشبي  106.5شبي 

ن القناطرميار السيد سعيد رزق72847 ن القناطر ع بناتشبي  120شبي 

72848
 
ن القناطرمنار مصطفن ابراهيم الدسوق ن القناطر ع بناتشبي  88.5شبي 

ن القناطرمنة السيد البدوى دمحم احمد ابوباشا72849 ن القناطر ع بناتشبي  118شبي 

ن القناطرمنة اللة فتىح بيوىم دمحم72850 ن القناطر ع بناتشبي  98.5شبي 

ن القناطرمنة اللة دمحم صالح احمد72851 ن القناطر ع بناتشبي  77.5شبي 

ن القناطرمنة هللا احمد جمعه ابراهيم عثمان72852 ن القناطر ع بناتشبي  129.5شبي 

ن القناطرمنة هللا احمد دمحم احمد72853 ن القناطر ع بناتشبي  70شبي 

ن القناطرمنة هللا بيوىم دمحم الصعيدى دمحم72854 ن القناطر ع بناتشبي  27.5شبي 

ي72855
 
ن القناطرمنة هللا خالد حسنن عبدالفتاح دسوق ن القناطر ع بناتشبي  80شبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد السيد خليل72856 ن القناطر ع بناتشبي  60.5شبي 

ن القناطرمنة هللا سالمه شكرى دمحم72857 ن القناطر ع بناتشبي  85شبي 

ن القناطرمنة هللا عبدالحميد احمد عبدالحميد72858 ن القناطر ع بناتشبي  75شبي 

ن القناطرمنة هللا عماد علي سليمان وهبة72859 ن القناطر ع بناتشبي  !VALUE#شبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم عيد عبدالمنعم72860 ن القناطر ع بناتشبي  135.5شبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم فاروق عبدالعظيم72861 ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطرمنة هللا وليد دمحم هاشم دمحم توفيق سليمان72862 ن القناطر ع بناتشبي  133.5شبي 

ن القناطرمنة عرنى دمحم اسماعيل شحاتة72863 ن القناطر ع بناتشبي  83.5شبي 

ن القناطرمنه دمحم عبدالحليم دمحم دراهم72864 ن القناطر ع بناتشبي  126.5شبي 

ن القناطرمنه مهدى دمحم مهدى72865 ن القناطر ع بناتشبي  79شبي 

ن القناطرمنن احمد حميدو حافظ عليوه72866 ن القناطر ع بناتشبي  83شبي 

72867
ن
ن القناطرمنن عمر دمحم عيد الطنان ن القناطر ع بناتشبي  87.5شبي 

ن القناطرىم ساىم دمحم شندى72868 ن القناطر ع بناتشبي  90.5شبي 

ن القناطرىم سيد احمد عبدالمجيد72869 ن القناطر ع بناتشبي  111شبي 

 علي72870
ن القناطرىم مصطفن عل مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  115.5شبي 

ن القناطرىم وليد فؤاد سعيد72871 ن القناطر ع بناتشبي  108شبي 

ن القناطرمياده ممدوح دمحم حسن غيطاس72872 ن القناطر ع بناتشبي  104.5شبي 

ام باسم احمد السيد عبدالقادر72873 ن القناطرمي  ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

نا نادر عوض هللا فهىم72874 ن القناطرمي  ن القناطر ع بناتشبي  67شبي 

ي سالم غاىل72875
ن القناطرنادين كريم مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  43.5شبي 

ن القناطرناريمان بالل فؤاد عبدالحكيم تهاىم72876 ن القناطر ع بناتشبي  70.5شبي 

ن القناطرناريمان عادل فؤاد عبدالفتاح النجار72877 ن القناطر ع بناتشبي  89.5شبي 

ن القناطرنجاه ابراهيم انور عواد72878 ن القناطر ع بناتشبي  37.5شبي 

ن القناطرنجاه دمحم صبىح محمود72879 ن القناطر ع بناتشبي  57شبي 



ن72880 ن القناطرنجاه ياش دمحم امي  ن القناطر ع بناتشبي  54شبي 

ن القناطرندى جابر السيد مقدام72881 ن القناطر ع بناتشبي  88.5شبي 

ن القناطرندى حسام احمد السيد داود72882 ن القناطر ع بناتشبي  132.5شبي 

ن القناطرندى حسام عبداليى محمود كساب72883 ن القناطر ع بناتشبي  126شبي 

ن القناطرندى حماده دمحم سعيد72884 ن القناطر ع بناتشبي  102.5شبي 

ن القناطربسيطه- ندى حمدى فاروق دمحم القشوىط 72885 ن القناطر ع بناتشبي  104.5شبي 

ن القناطرندى خالد دمحم يونس شعالن72886 ن القناطر ع بناتشبي  68شبي 

ن القناطرندى رجب حامد محمود شلنى72887 ن القناطر ع بناتشبي  18.5شبي 

72888
ن
ن القناطرندى رضا ابراهيم السيد مواق ن القناطر ع بناتشبي  51.5شبي 

ن القناطرندى دمحم احمد عليوه72889 ن القناطر ع بناتشبي  128شبي 

ن72890 ن القناطرندى دمحم صابر متوىل شاهي  ن القناطر ع بناتشبي  121شبي 

ن القناطرندى محمود ابراهيم عبدالمطلب الشقرى72891 ن القناطر ع بناتشبي  61شبي 

ن القناطرندى محمود عبدالعظيم محمود الفف 72892 ن القناطر ع بناتشبي  136شبي 

ن عبدالفتاح عبدالحليم الفف 72893 ن القناطرنرمي  ن القناطر ع بناتشبي  80.5شبي 

ن عثمان كامل عثمان حبيب72894 ن القناطرنرمي  ن القناطر ع بناتشبي  63.5شبي 

ن القناطرنسمه عصام دمحم فرج عبدالعظيم72895 ن القناطر ع بناتشبي  58شبي 

ن القناطرنعمه رضا دمحم دمحم72896 ن القناطر ع بناتشبي  57شبي 

ن القناطرنغم احمد عبدالفتاح ابراهيم72897 ن القناطر ع بناتشبي  94شبي 

ن القناطرنهاد فكرى السيد ابراهيم72898 ن القناطر ع بناتشبي  96.5شبي 

اوي امام منصور72899 ف عبدالسالم الشيى ن القناطرنوال اشر ن القناطر ع بناتشبي  109.5شبي 

ف دمحم موسي72900 ن القناطرنور اشر ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ن القناطرنور الهدى تامر دمحم احمد بكر72901 ن القناطر ع بناتشبي  129.5شبي 

ن القناطرنوران عمرو طه جاد72902 ن القناطر ع بناتشبي  120.5شبي 

ن القناطرنوران عمرو يوسف ابراهيم متوىل72903 ن القناطر ع بناتشبي  129شبي 

ن القناطرنورهان السيد رضا دمحم72904 ن القناطر ع بناتشبي  45شبي 

 ابراهيم متوىلي سعد72905
ن ن القناطرنورهان حسي  ن القناطر ع بناتشبي  129شبي 

ن القناطرنورهان صبىح زين العابدين ربيع دمحم72906 ن القناطر ع بناتشبي  128.5شبي 

ي72907
ن القناطرنورهان عبدالسالم فؤاد عبدالسالم الصفن  ن القناطر ع بناتشبي  114شبي 

ن القناطرنيجار وائل دمحم عبدالحميد عمارة72908 ن القناطر ع بناتشبي  102شبي 

ه سامح احمد عبدالرازق72909 ن القناطرني  ن القناطر ع بناتشبي  130شبي 

ن القناطرهاجر احمد دمحم عرفة72910 ن القناطر ع بناتشبي  102شبي 

ن القناطرهاجر عبدالحافظ السيد عبده صالح72911 ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن72912 ن القناطرهاجر عمرو حسنن حسي  ن القناطر ع بناتشبي  124شبي 

ن القناطربسيطه- هاجر دمحم جاد عبدالفتاح 72913 ن القناطر ع بناتشبي  83شبي 

ن القناطرهاجر دمحم عادل دمحم اسماعيل72914 ن القناطر ع بناتشبي  100شبي 

ن القناطرهاله عبدالسالم السيد السيد72915 ن القناطر ع بناتشبي  103شبي 

ن القناطرهايدى فؤاد خلف هللا ضيف هللا72916 ن القناطر ع بناتشبي  76شبي 

ن القناطرهبه حميدو احمد دمحم كساب72917 ن القناطر ع بناتشبي  105شبي 

ن القناطرهدى جمال عبدالسالم ابراهيم72918 ن القناطر ع بناتشبي  124.5شبي 

ن القناطرهدى عبدالمنعم صابر احمد الشقرى72919 ن القناطر ع بناتشبي  121شبي 

ن القناطرهدير وليد دمحم دمحم72920 ن القناطر ع بناتشبي  124شبي 

ن القناطرهمس احمد فؤاد احمد سيف الدين72921 ن القناطر ع بناتشبي  129.5شبي 

ن القناطرهمس مجدى فوزى حسن72922 ن القناطر ع بناتشبي  127شبي 

ن القناطرهنا حفنن سعيد حفنن72923 ن القناطر ع بناتشبي  123شبي 

ن القناطرهنا محمود دمحم فاروق دمحم72924 ن القناطر ع بناتشبي  124شبي 

ن القناطرهناء دمحم احمد عويضة72925 ن القناطر ع بناتشبي  135شبي 

ن القناطرهنادى السيد دمحم كامل72926 ن القناطر ع بناتشبي  130.5شبي 

ن القناطرهند دمحم دمحم الحسينن حسن72927 ن القناطر ع بناتشبي  125شبي 

ن القناطروعد دمحم حامد دراهم72928 ن القناطر ع بناتشبي  131.5شبي 

ن القناطريارا عبدالمؤمن فتىح قطب اسماعيل72929 ن القناطر ع بناتشبي  80.5شبي 



ن القناطريارا دمحم حسن رزق72930 ن القناطر ع بناتشبي  91.5شبي 

ن دمحم عل72931 ن حسي  ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  82.5شبي 

ن سالم لطفن الوكيل72932 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  81شبي 

ن سامح فؤاد ابراهيم 72933 ن القناطربسيطه- ياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  99شبي 

ن عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز72934 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  111شبي 

ن عالء ابو المجد السيد الفحل72935 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  132.5شبي 

ن فرج عبدهللا دياب72936 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  108شبي 

ن دمحم فتىح عل72937 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  117شبي 

ن محمود دمحم فيصل احمد الصفن 72938 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  73شبي 

ي72939 ن نارص دمحم سليمان بحي  ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  76.5شبي 

 احمد دمحم72940
 
ن القناطراحمد السيد ابراهيم الدسوق نشبي  124سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد السيد احمد العرنى احمد الوكيل72941 نشبي  79.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد السيد عبدهللا سليمان البقل72942 نشبي  118سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد السيد دمحم عطية عل72943 نشبي  64.5سعد زغلول ع بني 

ي فرج72944
ن القناطراحمد ايمن دمحم عبدالغنن نشبي  90سعد زغلول ع بني 

يف عبدالعظيم ابراهيم المنشاوى72945 ن القناطراحمد شر نشبي  116.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد عمارة72946 نشبي  55.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد دمحم عل فهيم مسلم72947 نشبي  83سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد دمحم قاسم رشاد قاسم دمحم72948 نشبي  133سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد مدحت عبدالفتاح عبدالجليل72949 نشبي  130سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد مصطفن لمع مصطفن عل72950 نشبي  97.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراحمد نارص احمد عبدربه دراهم72951 نشبي  105سعد زغلول ع بني 

ن ابراهيم سيد احمد72952 ن القناطراحمد وائل حسي  نشبي  87.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرادهم اسامه دمحم عيىس الخوىل72953 نشبي  60.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرادهم دياب سيد دمحم الغريب72954 نشبي  65.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراسامه سمي  مختار حميدة دمحم72955 نشبي  62.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراسماعيل حسن اسماعيل حسن الوكيل72956 نشبي  113سعد زغلول ع بني 

ن القناطرالسيد دمحم السيد دمحم ابراهيم72957 نشبي  111.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطربسيطه- امي  مصطفن اسماعيل عل بكرى 72958 نشبي  57سعد زغلول ع بني 

ن القناطرامي  وجيه فوزى اسعد72959 نشبي  72سعد زغلول ع بني 

ن القناطراياد دمحم عباس عبدالرازق حسن بركات72960 نشبي  54.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطراياد وليد فتىح عل يىح72961 نشبي  99سعد زغلول ع بني 

ن72962 ن القناطرباسل عادل عبدالمغنن احمد حسي  نشبي  55.5سعد زغلول ع بني 

ن72963 ن القناطربسام عبدالحميد انور عبدالحميد شاهي  نشبي  88سعد زغلول ع بني 

ن القناطرحسن السيد محمود شلنى72964 نشبي  125.5سعد زغلول ع بني 

72965
ن
ن القناطرحسن عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الغريان نشبي  32.5سعد زغلول ع بني 

ن ابراهيم فتىح عبدالكريم الشليىح72966 ن القناطرحسي  نشبي  53.5سعد زغلول ع بني 

ن كمال دمحم عبدالعزيز احمد72967 ن القناطرحسي  نشبي  40.5سعد زغلول ع بني 

ن دمحم ابراهيم سيد احمد دراهم72968 ن القناطرحسي  نشبي  116سعد زغلول ع بني 

ن القناطرخالد ابراهيم مصطفن احمد السيد72969 نشبي  103.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرزياد دمحم سامح دمحمى ابراهيم عالم72970 نشبي  80.5سعد زغلول ع بني 

ن سعد احمد شلنى72971 ن القناطرسعد حسي  نشبي  58.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطربسيطه- سيد احمد سيد بيوىم عبدهللا 72972 نشبي  74.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرسيف الدين دمحم حلىمي موسي الوكيل72973 نشبي  116سعد زغلول ع بني 

ن القناطرسيف الرحمن عبدالرازق موس موس درويش72974 نشبي  113.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرسيف دمحم حسن عل حسن72975 نشبي  94سعد زغلول ع بني 

ن القناطرشادى عمرو حمدى دمحم محمود72976 نشبي  94.5سعد زغلول ع بني 

72977
ن
ن القناطرشهاب الدين احمد سعيد عل الطنان نشبي  125سعد زغلول ع بني 

ن القناطرشهاب الدين فتىح احمد سالم الوكيل72978 نشبي  106.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرشهاب ايمن دمحم مختار احمد بركات72979 نشبي  120سعد زغلول ع بني 



ن القناطرطارق عزت عثمان عبدالغنن عثمان72980 نشبي  106.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعادل دمحم عادل دمحم عثمان ابو باشا72981 نشبي  54.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعاصم سيد حسن عبدالغنن ريحان72982 نشبي  125سعد زغلول ع بني 

 السيد شعالن 72983
 
ن القناطربسيطه- عبدالرحمن ابراهيم دسوق نشبي  85.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد محمود دمحم النجار72984 نشبي  129.5سعد زغلول ع بني 

72985
ن
ن القناطرعبدالرحمن شحات عبده عل الطنان نشبي  129.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عمرو السيدالعرنى احمد دمحم72986 نشبي  137.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم دمحم محمود عمرية72987 نشبي  131.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن محمود دمحم الحسينن عبدالمقصود السيد72988 نشبي  48سعد زغلول ع بني 

 عبده ابراهيم حسن الوكيل72989
ن
ن القناطرعبدالرحمن هان نشبي  118سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن وائل فارس جاد دمحم72990 نشبي  126.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالسالم احمد السيد عبدالسالم الوكيل72991 نشبي  89سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالسالم مدحت عبدالسالم اسماعيل شحاته72992 نشبي  89.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدالفتاح حميدو عبدالفتاح سليمان سيد احمد72993 نشبي  109سعد زغلول ع بني 

اوى دمحم درويش72994 ن القناطرعبدهللا طارق دمحم الشيى نشبي  91سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا عادل دمحم حسن ابراهيم72995 نشبي  117سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا عبدالنارص دمحم ابراهيم هنيدى72996 نشبي  7.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا عواد عواد ابوشيع عواد72997 نشبي  109.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا دمحم سمي  دمحم نجم72998 نشبي  98سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا محمود عبدالخالق موس احمد72999 نشبي  92سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعبدهللا محمود دمحم صابر عبدالهادى73000 نشبي  126سعد زغلول ع بني 

 عبدهللا عيد نض عيد73001
ن
ن القناطرعبدهللا هان نشبي  15.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعل عبدالرحمن عبدالقادر عبدالفتاح التلم73002 نشبي  102سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعل فتىح عل سالم عل الوكيل73003 نشبي  9.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرسمع- عل دمحم فتىح عل يحن  73004 نشبي  49سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعمار احمد دمحم مصطفن الشقرى73005 نشبي  113سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعمار ايهاب جمال مصطفن النجار73006 نشبي  109.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطربسيطه- عمار وليد محمود دمحم احمد عبدهللا 73007 نشبي  66سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعمر انور السيد احمد رفاع73008 نشبي  128.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعمر مجدى حماد جمعه73009 نشبي  98سعد زغلول ع بني 

ن دمحم73010 ن القناطرعمرو دمحم دمحم عبدالسالم امي  نشبي  56.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرعواد احمد عواد دمحم عبيه73011 نشبي  58.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرفؤاد عبدالمنعم فؤاد خليل بكرى73012 نشبي  86.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرفارس دمحم ابراهيم عفيفن حمودة73013 نشبي  23.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرفارس دمحم مىحي الدين محمود احمد73014 نشبي  71سعد زغلول ع بني 

ن القناطركريم سمي  عبدالفتاح دمحم صيام73015 نشبي  18سعد زغلول ع بني 

ن القناطركريم عمرو دمحم دمحم عيىس73016 نشبي  106سعد زغلول ع بني 

ن القناطركريم دمحم حامد عل دمحم73017 نشبي  57.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمازن السيد السيد رضوان عل حبيب73018 نشبي  64.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمجدى جمال السيد عبدالسالم الحفنن73019 نشبي  27.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم ابراهيم اسماعيل ابراهيم دمحم73020 نشبي  59.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم ابراهيم يحن  االنصارى دمحم مرس73021 نشبي  27.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم احمد ابراهيم دمحم الوكيل73022 نشبي  66سعد زغلول ع بني 

73023
ن
ن القناطردمحم احمد السيد دمحم الطنان نشبي  120.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم عشماوى عبدالحميد73024 نشبي  84.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم اسامه احمد السيد73025 نشبي  31.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم ايهاب دمحم عبدالسالم بكرى73026 نشبي  67.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم حسن جمعه سليمان ابراهيم73027 نشبي  73سعد زغلول ع بني 

بينن 73028 ن القناطربسيطه- دمحم رجب طه دمحم حافظ الشر نشبي  109.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم سيد ابراهيم سعيد دمحم73029 نشبي  40.5سعد زغلول ع بني 



ن القناطردمحم سيد احمد محمود عل المنطيه73030 نشبي  48سعد زغلول ع بني 

يف محمود دمحم محمود73031 ن القناطردمحم شر نشبي  80.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عباس دمحم عباس بدر73032 نشبي  84.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عبدالحميد دمحم عبدالعزيز الجندي73033 نشبي  91.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عبدهللا يوسف امام الدبيس73034 نشبي  99.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عصام دمحم منصور الوكيل73035 نشبي  110.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عمرو كامل عبدالرازق فتح الباب73036 نشبي  120سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم عيىس فتح الباب عيىس73037 نشبي  130سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم محفوظ دمحم المسلم سعيد حشيش73038 نشبي  16.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم محمود اسماعيل محمود المحالوى73039 نشبي  97سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم عطية ابو شيخة73040 نشبي  52سعد زغلول ع بني 

ي عبدالفتاح73041
ن القناطردمحم نارص صالح حفنن نشبي  45سعد زغلول ع بني 

 عبدالرحيم عبدالرحمن داود73042
ن
ن القناطردمحم هان نشبي  123.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم ياش سعيد ابراهيم جاد73043 نشبي  83.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطردمحم ياش عبدالمجيد شحات عبدالمجيد73044 نشبي  16سعد زغلول ع بني 

قاوى عفيفن73045 ن القناطرمحمود طارق عبده الشر نشبي  80سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمحمود عبدالعزيز عبدالرحمن دمحم سليم73046 نشبي  89.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمحمود عبدالفتاح مصطفن كامل عبدالفتاح بيوىم73047 نشبي  25سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمحمود عمرو سليم احمد سعد73048 نشبي  131.5سعد زغلول ع بني 

ن73049 ن القناطرمحمود عيىس دمحم عيىس حسي  نشبي  117سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم عبدالسالم عبدالسالم عل الدين73050 نشبي  116.5سعد زغلول ع بني 

ن الصفن 73051 ن القناطرمحمود دمحم محمود حسي  نشبي  118.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمحمود وجيه السيد البدوى منصور فضل73052 نشبي  109.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمروان تامر فاروق دمحم عبدالعظيم73053 نشبي  118.5سعد زغلول ع بني 

اوى دمحم عثمان عبدهللا73054 ن القناطرمروان شيى نشبي  119سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمروان عبدالرحمن عبدالننى عبدالرحمن ابو طالب73055 نشبي  108سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمروان دمحم محمود دمحم73056 نشبي  110سعد زغلول ع بني 

 محمود دمحم73057
 
 ابراهم الدسوق

ن
ن القناطرمروان هان نشبي  125.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد اسماعيل احمد اسماعيل73058 نشبي  111.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد دمحم فوزى دمحم مسعود73059 نشبي  126.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد مصطفن محمود فراج73060 نشبي  130سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن ماهر مصطفن فضل فتح الباب73061 نشبي  106.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطربسيطه- مصطفن دمحم مصطفن دمحم سالم 73062 نشبي  113سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن محمود فاروق دمحم بدر73063 نشبي  114سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن محمود دمحم محمود فهىم73064 نشبي  126سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمصطفن ممدوح فؤاد عفيفن ابوباشا73065 نشبي  95سعد زغلول ع بني 

ن القناطربسيطه- مصطفن وائل دمحم عبدالفتاح مصطفن 73066 نشبي  96سعد زغلول ع بني 

73067
ن
ن القناطرمصطفن وليد مصطفن بيوىم الطنان نشبي  134.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمعاذ دمحم سعيد دمحم صابر عبدالهادي73068 نشبي  134سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمنصور دمحم منصور دمحم قنديل73069 نشبي  117سعد زغلول ع بني 

ن القناطرموس ياش عبدالخالق موس عل الدين73070 نشبي  80.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرمؤمن عمر عبدالعزيز احمد نافع73071 نشبي  121.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرنور محمود دمحم عزت محمود نصار73072 نشبي  126سعد زغلول ع بني 

ن القناطرهالل عبدالعال هالل عبدالعال سيف73073 نشبي  53سعد زغلول ع بني 

ن القناطروائل سامح حسن عبدالرحمن سليم73074 نشبي  97سعد زغلول ع بني 

ن احمد دمحم عبدالمنعم دمحم الشقرى73075 ن القناطرياسي  نشبي  110.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف ابراهيم حسن السعيد حبيب73076 نشبي  120.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف تامر نورالدين دمحم عبدالرحمن73077 نشبي  117سعد زغلول ع بني 

ن73078 ن القناطريوسف خالد عبدالمنعم السيد ابو العني  نشبي  63.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف سعيد ابراهيم عفيفن حمودة73079 نشبي  46.5سعد زغلول ع بني 



ن القناطريوسف سعيد السيد السيد احمد73080 نشبي  98.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف سليم حامد عبدالعظيم الشقرى73081 نشبي  92.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف عصام دمحم حسن73082 نشبي  122.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف عمر جوده دمحم عبدالوهاب73083 نشبي  98سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف كارم دمحم السيد ابراهيم73084 نشبي  113.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف دمحم عبدالفتاح يوسف ناصف73085 نشبي  74سعد زغلول ع بني 

 صابر دمحم فتىح عمر73086
ن
ن القناطريوسف هان نشبي  61سعد زغلول ع بني 

ن القناطريوسف ياش عبدهللا طه احمد73087 نشبي  45.5سعد زغلول ع بني 

ن القناطرابتسام دمحم فاروق عليوه73088 104.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراشاء رضا سعيد ابراهيم73089 79.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراشاء طارق صالح بيوىمي73090 96عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراسماء السيد ابراهيم احمد73091 73عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراسماء سمي  عبدالننى عليوة73092 33.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرانعام سعيد دمحم حسن73093 88.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرايمان السيد عبدالعاىط السيد73094 29.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرجهاد فريد السيد ابراهيم73095 88عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطررحيل دمحم عل حسن73096 83عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرساره فاروق عاطف دمحم حسن73097 62عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرسماح دمحم عبدهللا دمحم73098 66عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرسناء سعيد احمد السيد73099 42عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرسهيله ساىم عبدالمؤمن دمحم73100 25عل الشقرى ع مشبي 

 السيد73101
 
ن القناطرشاهيناز السيد شوق 117.5عل الشقرى ع مشبي 

بات دمحم سعيد غريب73102 ن القناطرشر 34.5عل الشقرى ع مشبي 

وق عرفة دمحم احمد73103 ن القناطرشر 111عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرشهد حمدى سعيد ابراهيم73104 31عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرعزه احمد السيد دمحم73105 64.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرفاطمه وائل فتىح سالمة73106 67عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرمريم رزق السيد دمحم73107 112.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرمريم عواد دمحم شحات73108 115.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرملك طلعت احمد دمحم73109 114.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا توفيق فؤاد دمحم اسماعيل73110 74عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرنانىس رمضان دمحم عبدالخالق73111 119.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرناهد السيد صالح السيد73112 108.5عل الشقرى ع مشبي 

اوى السيد احمد73113 ن القناطرندى الشيى 95عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرندى ايهاب السيد اسماعيل73114 85عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرندى دمحم عبدالشكور عبدالكريم73115 87عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرندى دمحم عفيفن ابراهيم73116 99.5عل الشقرى ع مشبي 

ف احمد سالمة73117 ن القناطرنورا اشر 69عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرنورهان عاطف خميس دمحم73118 23.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرهايدى معتمد عبده عليوة73119 35.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد ابراهيم دمحم دمحم73120 79.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد دمحم حسن73121 106.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد محمود يوسف73122 115.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد صبىح عبدالمنعم دمحم73123 12عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد عمر احمد دمحم73124 40.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد حسن73125 99عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطراحمد مهدى دمحم مهدى73126 6عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرادهم احمد موس ابراهيم73127 56عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرالسيد شعبان السيد سليمان73128 12عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرايمن طلعت احمد دمحم73129 47عل الشقرى ع مشبي 



ن القناطرجالل عماد جالل السيد73130 83.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرزياد طه دمحم عبدالخالق73131 108عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرسامح احمد عواد حمدان73132 52.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرسعيد وائل فكرى السيد73133 100عل الشقرى ع مشبي 

يف شعبان حسن السيد73134 ن القناطرشر 56عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرعبدالسالم ابراهيم عبدالسالم عبدالخالق73135 9.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا وليد دمحم السيد73136 6.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم عمر يوسف73137 93عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرعواد سالمة سالمة الشقرى73138 19عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطركريم ابراهيم حسن سالمة73139 16.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطركريم مجدى صبىح عامر73140 29.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد العرنى السيد73141 59عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم حامد حسن سالمة73142 9.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن توفيق عفيفن73143 55عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح عواد عبدالفتاح73144 23عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم فتىح احمد حسن73145 118عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطردمحم وجيه السيد العرنى73146 38عل الشقرى ع مشبي 

 السيد العرنى سعيد73147
ن القناطرمصطفن 54عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرمصطفن توفيق فؤاد دمحم اسماعيل73148 36.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرمهند فرج حامد حسن73149 81.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم دمحم73150 81عل الشقرى ع مشبي 

ن عبدالشكور عبدالكريم73151 ن القناطريوسف حسي  33عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطريوسف رضا دمحم حلىم73152 21.5عل الشقرى ع مشبي 

 السيد73153
 
ن القناطريوسف دمحم شوق 23.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرابراهيم احمد ابراهيم بيوىمي شحات73154 نشبي  31عل الدبيس ع بني 

اوى 73155 ن القناطربسيطه- ابراهيم احمد درويش محمود الخضن نشبي  73.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرابراهيم السيد طه رفاعي العكل73156 نشبي  36عل الدبيس ع بني 

ن القناطرابراهيم بالل سعد يوسف عوض73157 نشبي  86.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرابراهيم طارق شديد رزق الدبيس73158 نشبي  34عل الدبيس ع بني 

ن القناطرابراهيم فتىحي دمحم عل العروج73159 نشبي  95عل الدبيس ع بني 

ي السيد73160
ي السيد مصطفن

ن القناطرابراهيم مصطفن نشبي  97.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرابراهيم نارص عبدالهادى احمد عبده73161 نشبي  108عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد ابراهيم احمد فؤاد الشافعي73162 نشبي  125عل الدبيس ع بني 

ف احمد حسن غنيم73163 ن القناطراحمد اشر نشبي  130عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد ايمن يونس ابراهيم مرسي73164 نشبي  124.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد حسن السيد خليفة عبده73165 نشبي  108.5عل الدبيس ع بني 

ي73166
ي الصفن 

ن القناطراحمد سامح عبده دمحم الحسينن نشبي  121عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد شعبان احمد شعبان جاد73167 نشبي  121عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد طارق صالح دمحم سليم73168 نشبي  108عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد عاطف احمد رزق كساب73169 نشبي  112عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد دمحم رجب دمحم الديب73170 نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ي السيد عابدين73171
ن القناطراحمد محمود مصطفن نشبي  50.5عل الدبيس ع بني 

ن احمد رزق73172 ن القناطراحمد معي  نشبي  98عل الدبيس ع بني 

ن القناطراحمد ياش الشحات عويضه سيد احمد73173 نشبي  130عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- ادهم ابراهيم احمد سعد الوكيل 73174 نشبي  73.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرادهم ابراهيم محمود احمد السيد73175 نشبي  80.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرادهم دمحم عبدالفتاح يوسف فراج73176 نشبي  101.5عل الدبيس ع بني 

ي73177
ن
ن القناطراسالم احمد جالل ابراهيم عسقالن نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطراسالم عمرو محمود فهىمي حشيش73178 نشبي  125عل الدبيس ع بني 

ن القناطراسماعيل تامر اسماعيل سليمان ريه73179 نشبي  123.5عل الدبيس ع بني 



ن القناطراسماعيل دمحم اسماعيل دمحم خشب73180 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ن عوده ابراهيم عبدالسالم الدبيس 73181 ن القناطربسيطه- الحسي  نشبي  104عل الدبيس ع بني 

ن القناطرالسيد عادل السيد خليفة73182 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرالسيد دمحم السيد متوىل خفاجى73183 نشبي  121عل الدبيس ع بني 

ن طه الدرقاوى73184 ن نادر امي  ن القناطرامي  نشبي  129عل الدبيس ع بني 

ن القناطرباسم سمي  دمحم محمود الجندي73185 نشبي  114.5عل الدبيس ع بني 

ن عبدالرازق73186 ن القناطرباسم طارق حسي  نشبي  116عل الدبيس ع بني 

ن القناطربدر اسالم عبدالرازق دمحم الدبيس73187 نشبي  126عل الدبيس ع بني 

ن القناطربدر الدين محمود عبدالصمد محمود عبدالصمد73188 نشبي  64.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربراء سليمان جوده ابراهيم ربيع73189 نشبي  115.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربالل احمد حسن احمد دمحم73190 نشبي  107عل الدبيس ع بني 

ن القناطربهاء خالد موسي اسماعيل سويلم73191 نشبي  !VALUE#عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- جرجس عادل عبدالشهيد زىك عبدالشهيد 73192 نشبي  105.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرحامد احمد حامد ابراهيم73193 نشبي  115عل الدبيس ع بني 

ي73194
ن عواد الصفن  ن القناطرخالد تامر حساني  نشبي  136.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرخالد عبدالعظيم دمحم محمود73195 نشبي  58.5عل الدبيس ع بني 

ي73196 ن القناطرخالد عبدالنارص دمحم حجاج خفاجى نشبي  129.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرخالد دمحم انور عيىسي ابو شيخه73197 نشبي  96.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرخالد دمحم فاروق دمحم الدبيس73198 نشبي  91.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرخليل دمحم خليل عبدالعال غنيم73199 نشبي  131عل الدبيس ع بني 

ن القناطرراشد سعيد راشد سليمان ريه73200 نشبي  123.5عل الدبيس ع بني 

ن دمحم الدبيس73201 ن القناطرراشد صالح امي  نشبي  68.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطررحيم ماهر عبدالحليم جاد دمحم73202 نشبي  55عل الدبيس ع بني 

ن القناطررضا دمحم رضا احمد اسماعيل73203 نشبي  104.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرزياد ابراهيم عبدالفتاح دمحم غاىلي73204 نشبي  72.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرزياد محمود محمود ابراهيم بادي73205 نشبي  88.5عل الدبيس ع بني 

73206
ن
ن القناطرسعيد تامر سعيد عبدالعزيز الطنان نشبي  97.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرسليمان عاطف سعيد سليمان عوض73207 نشبي  129.5عل الدبيس ع بني 

ي صوان73208
ن القناطرسيف الدين اسالم دمحم مصطفن نشبي  110.5عل الدبيس ع بني 

ي رضوان73209
ف احمد مصطفن ن القناطرسيف الدين اشر نشبي  105.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرسيف الدين ايهاب عبدالمنعم غنيم73210 نشبي  122عل الدبيس ع بني 

ن القناطرسيف الدين فتيح فتىحي عبدالفتاح حسن73211 نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرسيف الدين دمحم سيف الدين عبدالحميد حسن73212 نشبي  107.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرشهاب ابراهيم دمحم النبوي ابراهيم الدبيس73213 نشبي  95عل الدبيس ع بني 

ن القناطرصابر علي صابر بدر حشيش73214 نشبي  85.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرصابر هيثم صابر دمحم الشيىمي73215 نشبي  133عل الدبيس ع بني 

ن القناطرصبىح دمحم صبىحي عيىسي عطيه73216 نشبي  128.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرصالح دمحم صالح بكر ابوباشا73217 نشبي  125.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرطارق ماهر السيد عواد عل عطا هللا73218 نشبي  132عل الدبيس ع بني 

ن القناطرطلعت دمحم طلعت عبدالغفار حسن73219 نشبي  123عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعادل عمرو عبدالسالم عبدالحليم فضل73220 نشبي  121.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعاصم وليد عاصم حسن حشيش73221 نشبي  95عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبادى احمد دمحم السيد غيضة73222 نشبي  100.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد خشب73223 نشبي  125عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالحميد يوسف عبدالحميد محمود الدبيس73224 نشبي  116عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد احمد علي سند73225 نشبي  132.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد شحات حافظ ابوريه73226 نشبي  129.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد طه دمحم داود73227 نشبي  125.5عل الدبيس ع بني 

ن عشماوي73228 ن القناطرعبدالرحمن جمال السيد حسي  نشبي  122عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن رضا دمحم كمال مهدي القشوىطي73229 نشبي  128عل الدبيس ع بني 



ي73230 ن القناطرعبدالرحمن سعيد رجب عيىسي عبدالننى نشبي  50عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد عبدالمعنم مرزوق73231 نشبي  96عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عادل انور عبدالحليم جمعة73232 نشبي  57.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عمرو دمحم عبدالحق عبدالدايم73233 نشبي  79عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم مرسي حسن جبه73234 نشبي  135.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن يحن  سليمان خليل مسلم73235 نشبي  127عل الدبيس ع بني 

يف بركات شحات دمحم73236 ن القناطرعبدالعزيز شر نشبي  121.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالعظيم سعيد عبدالعظيم دمحم عثمان73237 نشبي  102عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الغنيىمي73238 نشبي  131عل الدبيس ع بني 

ي73239 ن القناطرعبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح سالم عرانى نشبي  55.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالفتاح دمحم عبدالفتاح يوسف فراج73240 نشبي  104.5عل الدبيس ع بني 

ن يوسف وهدان73241 ن القناطرعبدهللا احمد حسي  نشبي  106عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا احمد دمحم احمد جمعة73242 نشبي  113عل الدبيس ع بني 

ي السيد عالم73243
ن القناطرعبدهللا احمد مصطفن نشبي  111.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا ايهاب دمحم قمصان73244 نشبي  121عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا عادل اسماعيل عبدالعزيز العسيلي73245 نشبي  112عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا دمحم عادل عبدالقادر الرفاعي73246 نشبي  84عل الدبيس ع بني 

ي عبدالعال سليمان73247 ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالننى نشبي  111.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا دمحم علي مجاهد الدبيس73248 نشبي  119عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا دمحم محمود عبدالرازق الشقري73249 نشبي  110عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدهللا وائل جميل ابراهيم73250 نشبي  124.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- عبدهللا يوسف عبدالسالم يوسف عيد 73251 نشبي  83عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعبدالوهاب عبدالمعطي عبدالوهاب دمحم الغنيىمي73252 نشبي  109.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعل تامر علي دمحم صالح73253 نشبي  92.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- عل صبىح عبدهللا احمد 73254 نشبي  !VALUE#عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعل عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح الدبيس73255 نشبي  123.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمار ابراهيم سعد محفوظ عبده73256 نشبي  120.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمار طلعت السيد عواد عطا هللا73257 نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر اسماعيل دمحم اسماعيل صوان73258 نشبي  118عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر ايمن احمد دمحم حسن73259 نشبي  115.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر ايهاب محفوظ يوسف عوض73260 نشبي  101عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر عادل مجاهد منصور مجاهد73261 نشبي  124عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر عيد فاروق دمحم الطنطاوي73262 نشبي  128.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر ماضن عبدهللا محمود73263 نشبي  136.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر دمحم محمود حسن73264 نشبي  124عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر مصطفن دمحم كامل73265 نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر مصطفن منصور عبدالعزيز73266 نشبي  107عل الدبيس ع بني 

ن القناطرعمر ياش دمحم فوزي فتىحي صالح73267 نشبي  133عل الدبيس ع بني 

ن القناطرفارس عمرو سمي  سعيد الصواف73268 نشبي  95عل الدبيس ع بني 

ن القناطرفتىحي احمد فتىحي دمحم عبدالدايم73269 نشبي  113عل الدبيس ع بني 

ن القناطرفتىحي تامر فتىحي عبدالحميد بادي73270 نشبي  114.5عل الدبيس ع بني 

دمحم ريه73271 ن القناطرفهد دمحم سمي  نشبي  117.5عل الدبيس ع بني 

ن يوسف وهدان73272 ن القناطركريم ابراهيم حسي  نشبي  115عل الدبيس ع بني 

ن القناطركريم احمد سالمه عبدالخالق73273 نشبي  80.5عل الدبيس ع بني 

ف عبدالهادى احمد عبده73274 ن القناطركريم اشر نشبي  117عل الدبيس ع بني 

ن القناطركريم عبدالعظيم كمال عبدالعظيم صوان73275 نشبي  110.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطركريم دمحم عبدالحافظ السيد خليل73276 نشبي  97.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطركريم دمحم نجيب علي حسن73277 نشبي  70عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمازن دمحم بيوىم دمحم رزق73278 نشبي  130عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمالك السيد حسن منصور73279 نشبي  131.5عل الدبيس ع بني 



ن القناطردمحم احمد سعيد عبدالعزيز عالء الدين73280 نشبي  130.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد عثمان احمد صالح73281 نشبي  132عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد علي احمد دمحم صوان73282 نشبي  133عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم ربيع مرسي73283 نشبي  124.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالحليم عمار73284 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبداللطيف عثمان73285 نشبي  96عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم دمحم البقلي73286 نشبي  127.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم احمد محمود دمحم العمري73287 نشبي  101.5عل الدبيس ع بني 

ف بيوىمي احمد الدبيس73288
ن القناطردمحم اشر نشبي  132.5عل الدبيس ع بني 

ن صوان 73289 ف دمحم حساني  ن القناطربسيطه- دمحم اشر نشبي  85عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم السيد احمد دمحم حسن علي 73290 نشبي  95عل الدبيس ع بني 

ن السيد قطب73291 ن القناطردمحم السيد حسي  نشبي  116.5عل الدبيس ع بني 

ي 73292
 
ن القناطربسيطه- دمحم السيد صابر السيد عل الدسوق نشبي  88عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم ايهاب دمحم محمود درويش73293 نشبي  111عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم جمال عبدالعال سليمان عابدين73294 نشبي  103عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم جمال محمود سليمان73295 نشبي  118.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم حاتم عبدالرحمن سند 73296 نشبي  93.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم حازم انور غريب73297 نشبي  130.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم حامد عامر حامد بيوىمي73298 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ن73299 ن القناطردمحم حسن ناصف حسي  نشبي  132.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم حمدى دمحم احمد الدبيس 73300 نشبي  74عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم خالد طه ابراهيم غنيم73301 نشبي  125.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم خالد دمحم الدرديرى احمد يوسف73302 نشبي  117.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم رجب دمحم عبدالعال73303 نشبي  131عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم ساىمي سعيد شحات عوض73304 نشبي  133عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم سعيد دمحم خليل مطر73305 نشبي  121عل الدبيس ع بني 

ن عبدالحليم عبدالوهاب73306 ن القناطردمحم عبدالحليم حسي  نشبي  100عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم عبدالخالق شحات عبدالعزيز الشيىمي 73307 نشبي  98.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم عبدالعزيز حسن دمحم73308 نشبي  127عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم عماد رزق دمحم73309 نشبي  137.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم عماد دمحم فؤاد 73310 نشبي  113.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم دمحم دمحم يونس سالم73311 نشبي  129.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم محمود رضا رزق مصطفن عوض73312 نشبي  124عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم محمود علي نافع يوسف73313 نشبي  95.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم حسن البيوىمي73314 نشبي  124.5عل الدبيس ع بني 

ي احمد السيد الديب73315
ن القناطردمحم مصطفن نشبي  113.5عل الدبيس ع بني 

ي دمحم محمود سليمان73316
ن القناطردمحم مصطفن نشبي  107عل الدبيس ع بني 

ي دمحم منجود حسن73317
ن القناطردمحم مصطفن نشبي  132.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم مني  عبدالواحد عبدالعظيم73318 نشبي  100.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم هشام احمد جاد دمحم73319 نشبي  118عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم هشام دمحم فتىح73320 نشبي  124عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم هيثم دمحم مسعود البيوىمي73321 نشبي  129عل الدبيس ع بني 

ن القناطردمحم ياش دمحم حافظ عوض73322 نشبي  123.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود ابو الفتوح ساىمي يوسف73323 نشبي  70.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود احمد عامر حامد بيوىمي73324 نشبي  125.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود حاتم دمحم محمود درويش73325 نشبي  126عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود حسنن عبدالعظيم خليل غيطاس73326 نشبي  110عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود ساىم مرس توفيق73327 نشبي  124.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود سعيد ابوشيع موس73328 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود عبدهللا دمحم احمد73329 نشبي  99عل الدبيس ع بني 



ن القناطرمحمود دمحم احمد نور الدين ابو الفتح البهي73330 نشبي  104عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمحمود ياش محمود ابراهيم ابوعرب73331 نشبي  117عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمروان ساىمي صبىحي محمود73332 نشبي  122.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمروان محمود فتىحي دمحم المعالوي73333 نشبي  120.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد دمحم صالح متبوىلي73334 نشبي  126.5عل الدبيس ع بني 

ف السيد عبدالرازق الشيىمي73335 ن القناطرمصطفن اشر نشبي  122عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن تامر جميل ابراهيم عطية73336 نشبي  129عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن سالم كامل عبدالحليم دمحم73337 نشبي  129عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن عبدالرازق سالمة عبدالرازق الدبيس73338 نشبي  124عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح73339 نشبي  114.5عل الدبيس ع بني 

ي دمحم دمحم داود73340  عبدالننى
ن القناطرمصطفن نشبي  86.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمصطفن دمحم رزق دمحم عطيه73341 نشبي  82.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمعاذ ابراهيم عبدالفتاح دمحم غاىلي73342 نشبي  66.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطربسيطه- مالك حليم الفيل عبدالسيد سدراك 73343 نشبي  105.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطرمهند حسام دمحم امام جبه73344 نشبي  117.5عل الدبيس ع بني 

ن ابوريه73345 ن القناطرناصف خالد علي حسي  نشبي  108عل الدبيس ع بني 

ن القناطرهالل السيد رضا عايش دمحم عبيد73346 نشبي  83عل الدبيس ع بني 

ن ابوبكر عبيد ابراهيم73347 ن القناطرياسي  نشبي  91عل الدبيس ع بني 

ن عالء ابراهيم دمحم يوسف73348 ن القناطرياسي  نشبي  83.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطريوسف احمد عبدالخي  عبدالحليم73349 نشبي  85.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطريوسف السيد دمحم العريان بيوىمي73350 نشبي  42.5عل الدبيس ع بني 

ي73351 ن القناطريوسف عاطف دمحم حجاج خفاجى نشبي  130عل الدبيس ع بني 

73352
ن
ن القناطريوسف عمرو دمحم عليوة عل الطنان نشبي  96.5عل الدبيس ع بني 

ن القناطريوسف دمحم احمد حسان عاشور73353 نشبي  100عل الدبيس ع بني 

ن القناطريوسف دمحم حسنن عل73354 نشبي  100.5عل الدبيس ع بني 

ي73355 ن القناطريوسف دمحم رضا فرج عبدالننى نشبي  64عل الدبيس ع بني 

ي دمحم الور73356
ن القناطريوسف نبيل مصطفن نشبي  77عل الدبيس ع بني 

 سمي  صابر73357
ن
ن القناطريوسف هان نشبي  65.5عل الدبيس ع بني 

ي73358 ن القناطراروى ايهاب فؤاد دمحم خفاجى 113.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراريج احمد دمحم عليوة سليم73359 130.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرارين ايمن خليل ايوب خليل73360 97عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراشاء سامح رزق عبدالىحي بر73361 104عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراشاء مجدى عبدالحافظ السيد غنيم73362 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراسماء ساىم احمد عواد حبيب73363 88عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراصالة السيد صابر احمد دمحم73364 25عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراالء خالد رفاعي امام كساب73365 64.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراالء سامح محمود ابراهيم تعلب73366 128.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراالء عل دمحم عل العروج73367 135.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطراالء دمحم فتىحي دمحم عبدالدايم73368 129عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرالشيماء السيد عبدالفتاح عواد خليل73369 113.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرالهام صالح رزق دمحم سالم73370 134عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرامنيه عبدالحميد يوسف دمحم تعلب73371 116.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرامنيه دمحم السيد دمحم رضوان73372 110.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عابدين73373 ن القناطرامي  123.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ه دمحم بيوىمي شحات كساب73374 ن القناطرامي  91.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرايات تامر دمحم مسعود البيوىمي73375 100عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرايات نارص عبدالرحمن حسن صوان73376 88.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرايمان سعد سعد دمحم طه73377 63.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرايمان دمحم السيد دمحم القطان73378 106.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرايه دمحم السيد محمود دمحم73379 117.5عل الدبيس ع بناتشبي 



ن القناطربسمله احمد دمحم دمحم حمام73380 103.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسمله ايهاب دمحم يشى احمد73381 94.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسمله تامر دمحم حافظ عبدالحليم73382 131عل الدبيس ع بناتشبي 

ي عوض غازي73383
ن القناطربسمله خالد حسنن 128.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73384
ن القناطربسمله دمحم ابراهيم سيد عل مصطفن 77عل الدبيس ع بناتشبي 

 بيوىمي عبدربه73385
ن ن القناطربسمله دمحم حسي  107.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسمله دمحم ضياء الدين محمود عيىس عوض73386 130عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسمله نادر مصطفن دمحم مرزوق73387 98.5عل الدبيس ع بناتشبي 

اء ياش حامد مصطفن المعالوى73388 ن القناطرتيى 114.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرتسنيم حسن دمحم حسن عوض73389 132عل الدبيس ع بناتشبي 

 السيد عبدالرحمن الطنطاوى73390
ن
ن القناطرتف  هان 117عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرتيسي  وليد صالح بيوىمي بركات73391 120.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرجمانه ايمن دمحم دمحم الصواف73392 113عل الدبيس ع بناتشبي 

ي احمد عبدالظاهر73393
ن مصطفن ن القناطرجنن امي  132عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرجنن سعيد رزق يوسف خشب73394 137عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرجنن سعيد دمحم امام النحاس73395 117.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرجنن عالء الدين رزق دمحم حجاج73396 86عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرجنن عل فؤاد حافظ درو يش73397 107.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن كساب73398 ن القناطرجيالن نضت حامد حسي  118عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه احمد حافظ محمود ريه73399 103عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه احمد عبدالحليم حافظ عوض73400 96عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه حسام سيد بيوىمي باشا73401 130.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن الصفن 73402 ن القناطرحبيبه حسن محمود حسي  125عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه سيد رمضان دمحم ابراهيم73403 54.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه عليوه دمحم عليوه احمد73404 116عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم عادل انور شعراوي73405 129عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه وائل فتىح دمحم دمحم73406 89عل الدبيس ع بناتشبي 

ن73407 ن القناطرحفصه عمرو رجب منىسي حسي  81.5عل الدبيس ع بناتشبي 

 انور عطيه علي73408
ن عني  ن القناطرحني  29.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرخلود خالد دمحم سالم عوض73409 125.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرخلود محمود يوسف حسن عبدالجواد73410 117.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرداليا تامر احمد رزق كساب73411 107.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطردنيا نيازى عبدالباسط شحات الشيىمي73412 129.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ف سليمان سليمان داود73413 ن القناطردينا اشر 109.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطردينا علي عبدالفتاح علي حشيش73414 117عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررحمه ايمن عبدالسالم هليل ريه73415 80.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73416
 
ن القناطررحمه علي دمحم علي الدسوق 58.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررحمه دمحم مسلم حسن حجر73417 47عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73418
ن
ن دمحم البسيون ن القناطررحمه محمود حسني  129.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررحمه محمود عادل السيد خليل73419 35عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررزان دمحم احمد دمحم دمحم درويش73420 115.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73421
ن القناطررضوى احمد دمحم محروس مصطفن 124.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- رضوى السيد رزق يوسف عوض 73422 86عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررضوى السيد دمحم عرفة عبده حميد73423 115عل الدبيس ع بناتشبي 

ي النحاس73424
ن القناطررضوى صالح دمحم الحسينن 110عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررضوى عبدالسالم سالم سعد حسن73425 128.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررضوى عمرو حسن عيىسي عوض73426 131عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررغد دمحم السيد دمحم مقلد73427 134.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ف عل عيىس ابو شيخه73428 ن القناطررقيه اشر 123.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررقيه اكرم دمحم محمود ريه73429 131.5عل الدبيس ع بناتشبي 



ن القناطررقيه دمحم صابر دمحم داود73430 123.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررقيه نبيل انور عيىسي ابو شيخه73431 128عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرروان احمد عودة دمحم نجم73432 131عل الدبيس ع بناتشبي 

ن عبدالعظيم خشب73433 ن القناطرروان عمرو حسي  124.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرروان دمحم سالمة دمحم الدبيىسي73434 125.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرروان دمحم عبدالعليم محمود مدبوىلي73435 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطررؤى احمد حسن دمحم هند73436 124عل الدبيس ع بناتشبي 

ي المعالوي73437
ن القناطرروينه احمد حامد مصطفن 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرريتاج هشام دمحم نجيب احمد ابراهيم73438 109.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرريم احمد حسن يوسف عوض73439 126.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي عاطف فؤاد الدبيس73440
ن القناطرزهراء مصطفن 121.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ف عبدالفتاح احمد الدبيس73441 ن القناطرزينب اشر 121عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- زينه دمحم محمود دياب الصياد 73442 88.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربضى- ساره جمال دمحم دمحم عطيه راشد 73443 94.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرساره رافت عبدالرؤف عل حميد73444 85.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرساره رضا دمحم هاشم سيد73445 105عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرساره دمحم عبدالرحمن موس ابورية73446 122عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرساىلي عيىسي عايش عيىسي عوض73447 100عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرساميه دمحم صالح بيوىمي بركات73448 133.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسحر حاتم دمحم سعيد حسنن داود73449 90عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسدره ايمن حسن عيىس عوض73450 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم سمي  عبدالحميد دمحم73451 125عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم محمود سعد يوسف وهبه73452 116عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسلوى صابر اسماعيل سليمان ريه73453 124.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسما ابراهيم بدوى مهدى بيوىم73454 132عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسما احمد السيد عجاج73455 136.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسما عبدالفتاح حموده عبدالفتاح73456 88عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسميحه سمي  ابو الذهب عباس73457 95.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسميه ايمن محمود موس حسن73458 125عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسندس عبدالوهاب عبدالفتاح غنيىمي عطيه73459 124عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسندس دمحم رمضان عبدهللا منىس73460 122عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسهي  تامر احمد دمحم الور73461 113عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرسونة جمال دمحم دمحم عطيه راشد73462 103.5عل الدبيس ع بناتشبي 

وق السيد ابراهيم دياب عبدالعال73463 ن القناطرشر 112.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي حسن73464
وق ايهاب احمد الحسينن ن القناطرشر 111.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن موس عبدالفتاح عل الشيىم73465 وق حسي  ن القناطرشر 83.5عل الدبيس ع بناتشبي 

وق رضا سعيد دمحم ريه73466 ن القناطرشر 106عل الدبيس ع بناتشبي 

وق دمحم السيد دمحم داود73467 ن القناطرشر 81.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73468
ي عبده الصفن 

وق دمحم حسنن ن القناطرشر 116عل الدبيس ع بناتشبي 

وق هالل سليمان هالل عبده73469 ن القناطرشر 123.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد اسامه رفاع طه العكل73470 118.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي حسن73471
ن القناطرشهد ايهاب احمد الحسينن 128عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد بدوى عبدالفتاح بدوى دمحم73472 95.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد حسن السيد حافظ دمحم73473 119عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73474 ن القناطرشهد علي دمحم عبدالعظيم خفاجى 131.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عماد عبدالفتاح بدر عليوه73475 78عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم حسن محمود الدبيس73476 84.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم فاروق صادق جالل73477 132.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم مجدى عليوه الطنطاوى73478 117.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشهد مصطفن دمحم مصطفن المعالوى73479 123.5عل الدبيس ع بناتشبي 



ي عطيه73480
ن القناطرشهد وليد فتىحي مصطفن 125.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء عباس دمحم عباس صالح73481 92عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء مدحت طلعت دمحم فايز73482 127عل الدبيس ع بناتشبي 

ن73483 ن القناطرضىح يوسف احمد دمحم حسني  97.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرعائشه عالء دمحم مرس الشقرى73484 123عل الدبيس ع بناتشبي 

ي سالم غاىلي73485
ن القناطرعلياء احمد مصطفن 133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه احمد ابراهيم بيوىمي شحات73486 107عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73487 ن القناطرفاطمه احمد علي دمحم رشاد الديارنى 93عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه احمد متوىلي احمد عل الطنطاوي73488 92عل الدبيس ع بناتشبي 

ن كساب73489 ن القناطرفاطمه سالم احمد حسي  135عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه سعيد احمد حبيب سليمان73490 107عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه سعيد عبدالهادى احمد عوض73491 126عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه سعيد دمحم كامل محمود اسماعيل73492 126عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- فاطمه ماهر سعد ابراهيم غنيم 73493 99.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه محروس محمود احمد الشيىمي73494 71.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه محسن صالح عبدهللا عاشور73495 83عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم عبدهللا خليل خشب73496 133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه محمود هليل محمود احمد73497 103عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرفرحه رافت اسماعيل سليمان عطيه73498 132عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطركريمه اسامة عبدالعظيم دمحم عبدالجواد73499 132عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرلميس السيد عبدهللا السيد عبدالعزيز73500 127.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمديحة دمحم بركات شحات دمحم73501 132.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ف فاروق دمحم الشافع73502 ن القناطرمروه اشر 133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم اسامة عبدالغنن عباس73503 130.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73504 ن القناطرمريم ايمن دمحم السيد عبدالننى 131.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم جمال مغاوري عطيه غريب73505 133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم حمدى السيد عبدالعظيم دراهم73506 131عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم سعيد دمحم خليل مسلم73507 67عل الدبيس ع بناتشبي 

ن توفيق مساك73508 ن القناطرمريم طلعت ابو اليمي  113عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم عبدالعظيم جمال عبدالعظيم الدبيس73509 117.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم عبدهللا عادل عبده محفوظ73510 120عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم فنجري بوهنان ارسانيوس موسي73511 121.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73512 ن القناطرمريم دمحم احمد امام دمحم عبدالننى 98عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم السيد سعيد الطنطاوي73513 127عل الدبيس ع بناتشبي 

اوي73514 ن القناطرمريم دمحم السيد محمود الخضن 133.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم سويلم بيوىمي عطيه73515 135.5عل الدبيس ع بناتشبي 

73516
ن
ن القناطرمريم مصطفن دمحم دمحم البسيون 96.5عل الدبيس ع بناتشبي 

 دمحم صبىحي رية73517
 
ن القناطرمريم نادر ابراهيم الدسوق 119.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي دمحم الور73518
ن القناطرمريم نبيل مصطفن 124عل الدبيس ع بناتشبي 

ن عشماوي73519 ن القناطرملك ابراهيم السيد حسي  133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك ابراهيم صالح دمحم دمحم73520 121.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك اسامه عبدالعظيم غريب خليفه73521 121.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن غنيم73522 ف احمد حسي  ن القناطرملك اشر 137عل الدبيس ع بناتشبي 

ف فتىحي سعيد الطنطاوي73523 ن القناطرملك اشر 120عل الدبيس ع بناتشبي 

ي ابراهيم الصواف73524 ن القناطرملك السيد عبدالننى 136عل الدبيس ع بناتشبي 

ن بخيت منصور73525 ن القناطرملك حسن حسي  133.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك عماد دمحم عبدالرازق الوكيل73526 132عل الدبيس ع بناتشبي 

ن دمحم الور73527 ن القناطرملك دمحم حسي  121عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم طه محمود الغنيىمي73528 124عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم عبدالرازق دمحم الدبيىس73529 128عل الدبيس ع بناتشبي 



ن القناطرملك دمحم عواد علي عطيه73530 112عل الدبيس ع بناتشبي 

برى73531 ن القناطرملك دمحم محمود شبل دمحم اليى 119.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك محمود انور عبده نجم73532 115.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرملك محمود سعد يوسف يوسف73533 108.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنار عبدهللا دمحم احمد الدبيس73534 80عل الدبيس ع بناتشبي 

ف دمحم عبدالعظيم عابدين73535 ن القناطرمنة اشر 123عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد حامد احمد الغنيىمي73536 129عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا السيد عبدالفتاح احمد عثمان73537 133عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا جمال احمد ابراهيم عبدالعال73538 98.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا عالء حسن رزق داود73539 108.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا مجدى دمحم عبدهللا جوده73540 108.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم محمود فهىمي حشيش73541 86عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا نبيل سعد حافظ عرفه73542 130عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمنن محمود دمحم سيد حجاج73543 111عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرىم عبدالرحمن سعيد رزق الدبيس73544 125عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرميادة عصام دمحم دمحم ابوريه73545 77عل الدبيس ع بناتشبي 

نا عالء نض زىكي مرسي73546 ن القناطرمي  94عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرناديه ايمن دمحم ابراهيم عبدالكريم73547 127.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرندى احمد زىك عادل زىك عل73548 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي علي احمد صوان73549
 
ن القناطرندى دسوق 121.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرندى طارق جمعة امام الدبيس73550 127عل الدبيس ع بناتشبي 

ن تامر سعد يوسف عيد73551 ن القناطرنرمي  53.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن عبدالعزيز حماده عبدالعزيز تعلب73552 ن القناطرنرمي  106.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن ناصف سعد محمود عطيه 73553 ن القناطربسيطه- نرمي  102.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرنوران ياش حسن اسماعيل دمحم73554 120.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي القشوىطي73555
ن القناطرنورهان خالد دمحم السيد حفنن 124عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان دمحم عبدالعليم دمحم السيد73556 132.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر احمد عبدالننى دمحم دراهم73557 129.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر سعيد احمد السيد زيدان73558 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر فتىحي دمحم عل العروج73559 116عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر ياش صالح دمحم غريب73560 124.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ف رزق عبدالرزاق الطوجن73561 ن القناطرهاله اشر 116.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهبه اكرم محمود احمد الدبيس73562 67.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهبه حسن مسلم حسن حجر73563 92عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهبه مجدي ابراهيم سليمان حبيب73564 64عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهدايه عمرو قطب دمحم سالم حميد73565 108.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهدى شعراوى دمحم شاكر دمحم73566 118عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهدير عمرو عبدالفتاح امام عبدهللا73567 89عل الدبيس ع بناتشبي 

ي73568
ن القناطرهدير مسعد الشحات عفيفن 122.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهمس محمود حمدى احمد الوكيل73569 126.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهنا طه محمود السيد بكر73570 136عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرهناء احمد سالم متوىلي حميد73571 125.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطروعد هيثم حمدى منصور ابراهيم73572 126عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطريارا عوض سالم حسن73573 128.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ي احمد زيدان73574
ن رضا دمحم الحسينن ن القناطرياسمي  121عل الدبيس ع بناتشبي 

ن دمحم راشد سليمان ريه73575 ن القناطرياسمي  51.5عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرابتسام رضا السيد عامر شحاته73576 88كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراشاء عبدالننى عطية عطيه دمحم73577 99.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراشاء عالء دمحم عبدالرحمن سعد73578 119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراسماء محمود احمد عجيب عابد73579 127كفر الشوبك ت أشبي 



قت عبدالنارص محمود فارس ريان73580 ن القناطراشر 128كفر الشوبك ت أشبي 

قت عمرو فضل فوزى دمحم73581 ن القناطراشر 78.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرافكار حامد طه السيد العاقل73582 55.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراالء توفيق طه احمد73583 128.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرامل احمد عل احمد73584 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرامنيه طه عبدالحكيم طه حميده73585 116كفر الشوبك ت أشبي 

ه دمحم زىك جالل عبدالفتاح73586 ن القناطرامي  20كفر الشوبك ت أشبي 

ي عماد الدين دمحم دمحم ابراهيم73587 ن القناطرانىحى 135.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرايمان حمادة دمحم السيد نوار73588 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرايمان عل فضل عل رزق73589 128.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرايه سالم السيد سالم حماد73590 127.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرايه عبيد سالمه درويش عبدالحميد73591 36كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرايه دمحم السيد ابراهيم عطيه73592 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ى الحسينن عامر73593 ن القناطرايه دمحم صيى 119كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسمله احمد حامد احمد السيد73594 95.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسمله السيد عبدالننى ابراهيم ريان73595 118.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسمله ايهاب عبدالسالم رفاع ابو المجد73596 84كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسمله دمحم عبدالحميد دمحم73597 127كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسمله ياش عبدالعزيز عل عامر73598 134كفر الشوبك ت أشبي 

ف السيد اسماعيل رفاع73599 ن القناطربسنت اشر 100كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسنت جمال سعد عبدالرازق غزاله73600 112كفر الشوبك ت أشبي 

 طالب73601
 
ن القناطربسنت عماد احمد عبدالباق 113كفر الشوبك ت أشبي 

 متوىل طه73602
ن
ن القناطربسنت هان 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرتسنيم احمد طه السيد73603 88.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرتغريد اسامه السيد سند ابراهيم73604 129.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرتف  ابومسلم السيد دمحم73605 134كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرتف  سامح عزت درويش عوض73606 73.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرتف  محمود عل محمود73607 52كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجنا ابوبكر سعيد زىك عوض73608 118كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجنا ساىم عبدالعاىط احمد مسلم73609 96.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجنن دمحم خاطر عل سليمان73610 136كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجودى دمحم عبدالفتاح شحاته73611 137كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحبيبه ابراهيم دمحم مصطفن73612 29.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحبيبه سمي  صبىح عواد دمحم73613 73كفر الشوبك ت أشبي 

73614
 
ن القناطرحبيبه ماجد دمحم محمود عبدالباق 134.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم ابومسلم رفاع73615 67.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحسنه فضل اسماعيل الشافعي73616 135كفر الشوبك ت أشبي 

اوى سعيد73617 ن احمد شيى ن القناطرحني  53.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن اسالم حلىم دمحم73618 ن القناطرحني  113.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن ياش لطفن بيوىم73619 ن القناطرحني  107كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرخلود طارق كمال دمحم حسن73620 39كفر الشوبك ت أشبي 

ن73621 ن حساني  ن حسي  ن القناطررانيا وحيد حساني  63.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررحمه سمي  عبدالرسول سيلمان73622 123كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررحمه طارق صابر اسماعيل دمحم73623 92كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررقيه رضا عيد حسن73624 130.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرروان دمحم فضل جاويش خاطر73625 131.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررؤى احمد ماجد السيد73626 84.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررؤى عبدالحكيم صالح عبدالعزيز خاطر73627 127.5كفر الشوبك ت أشبي 

ي احمد البطاوى73628
ن القناطرريتاج احمد مصطفن 135.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرزينب نارص حبيب محمود غنيم73629 7.5كفر الشوبك ت أشبي 



ن القناطرساره السيد دمحم السيد دمحم73630 121كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرساره دمحم طه السيد غنيىم73631 115.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرساره ياش دمحم كمال عبدالغنن73632 130كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسجده دمحم دمحم فرحان صدقه73633 130كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسدرة المنتهي احمد اسعد سيد احمد سيد احمد73634 126.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسلىم احمد عبدهللا مصطفن بشر73635 111.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسما حسام حسن السيد حسن73636 119كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسندس احمد عبدالفتاح شحاته حفنن73637 135.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسندس سالم مرزوق عبدالهادى73638 81.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسندس محمود عزت دمحم73639 86كفر الشوبك ت أشبي 

 طه السيد غنيىم73640
ن
ن القناطرسندس هان 115كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسهيله ريان صالح الدين ريان دمحم73641 42.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسومه صفوت كمال سالم فول 73642 64.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسيده دمحم سعيد دمحم حسن73643 106كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشمس عبدالحكيم سعيد هاشم راشد73644 132.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشمس وليد سمي  عباس73645 81.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشمس وليد عبدهللا مصطفن بشر73646 91كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشهد اسماعيل اسماعيل صاوى73647 93.5كفر الشوبك ت أشبي 

ى حفنن بيوىم73648 ن القناطرشهد السيد صيى 27كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشهد امي  احمد احمد بدر73649 107كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرشهد فرج عبدالسميع داود زايد73650 25كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرصباح ياش مسعد السيد73651 17.5كفر الشوبك ت أشبي 

73652
 
ن القناطرغاده دمحم عادل دمحمى دسوق 127.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن ابراهيم73653 ن القناطرفاتن ايمن حساني  105كفر الشوبك ت أشبي 

ن ابراهيم فؤاد73654 ن القناطرفاطمه ابراهيم حسي  119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفاطمه الخديوى حفنن بيوىم73655 115.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن احمد عل73656 ن القناطرفاطمه سيد حسي  72كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفاطمه محسن السيد اسماعيل دمحم73657 132.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفاطمه محمود عبدالفتاح ذىك73658 26.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفجراالسالم دمحم عل دمحم73659 137كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفرح ايمن سعيد زىكي73660 122.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفرح حسن عبدالسالم عثمان خاطر73661 130كفر الشوبك ت أشبي 

 عبدالننى عوض73662
 
ن القناطرفرح دمحم شوق 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفرح محمود سعيد حبيب73663 131كفر الشوبك ت أشبي 

ن73664 ن عباس حسي  ن القناطرفضه بيوىم حسي  92كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرلياىل رضا حسن بنهاوى عل73665 63.5كفر الشوبك ت أشبي 

ف عل سعدون عل73666 ن القناطرليل اشر 73كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم احمد صابر دمحم رفاع73667 86.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- مريم خالد عبدالستار محمود ابراهيم 73668 113.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم صفوت دمحم راشد حماد73669 80.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن73670 ن القناطرمريم عادل الحسينن السيد حسي  114.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم جابر الدمرداش السيد73671 69كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم جاويش سليمان خاطر73672 133.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم فاروق دمحم خاطر73673 3.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم متوىل طه احمد سعد73674 108.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم دمحم دمحم عامر73675 110.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمريم مصطفن سعد احمد عيد73676 46كفر الشوبك ت أشبي 

73677
 
ن القناطرملك السيد مختار دسوق 39.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك بنهاوى حسن بنهاوى عل73678 77.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك رزق اسعد غنيم غنيم73679 91.5كفر الشوبك ت أشبي 



ن القناطرملك رضا حمدى السيد احمد73680 112.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك عادل جمال الدين سند سنجر73681 100كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك عبدالرحمن رجب محمود73682 120.5كفر الشوبك ت أشبي 

 احمد مصطفن73683
 
ن القناطرملك فريد شوق 14.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن73684 ن القناطرملك فوزى فوزى دمحم شاهي  113كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك دمحم اسماعيل قنديل73685 123كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك دمحم سيد دمحم عبدالمجيد73686 124كفر الشوبك ت أشبي 

 عبدالجليل واكد73687
 
ن القناطرملك دمحم شوق 127كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك دمحم عزب سالمه دمحم73688 91كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرملك دمحم دمحم ابراهيم عطيه73689 59.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنة السيد صابر السيد73690 95.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنة هللا عبدالحميد مسلم عبدالحميد داؤد73691 132كفر الشوبك ت أشبي 

ن حسن73692 ن القناطرمنة هللا عالء فاروق حسي  17كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنة هللا عل عل اسماعيل73693 94كفر الشوبك ت أشبي 

ى عبدالمقصود مرس73694 ن القناطرمنة صيى 52.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنة عامر عبدالحكيم دمحم73695 92كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنه دمحم حامد عبدالسميع داؤد73696 110.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنن احمد قنديل دمحم سليمان73697 56.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمنن حمدى رمضان عيد73698 112.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرىم صابر دمحم مصطفن73699 130.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرىم كريم احمد فهىم دمحم73700 95.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنجالء ايمن صابر اسماعيل الشافع73701 97.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرندى ياش ابومسلم السيد73702 85.5كفر الشوبك ت أشبي 

ى دمحم ابراهيم73703 ن القناطرنعمات دمحم صيى 126كفر الشوبك ت أشبي 

ى سليمان سليمان واكد73704 ن القناطرنعمة صيى 30كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنعمة نصي  سعيد هندى73705 108.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنور السيد سالمه عبدالمنعم ريان73706 89كفر الشوبك ت أشبي 

ن73707 ن القناطرنورا احمد فوزى حسي  123كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنورا عادل محمود عبدالحليم فراج73708 80.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنورا دمحم فهىم دمحم الدوير73709 43كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرنيجار ايمن انور فضل جاويش73710 110.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهاجر السيد سعيد هندى73711 111كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهاجر عبدالجليل اسعد عبدالجليل73712 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهاجر عبدالسالم احمد دمحم سالم73713 78كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهاجر محمود عبدالستار محمود حميده73714 26كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهايدى وائل عزت عبدالمؤمن سالم73715 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهبه دمحم ماجد السيد رزق73716 119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهبه هللا نبيل عبدالمنعم فريد واكد73717 108.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهنا لبيب عبدالحسيب عل73718 100كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرهنا دمحم ابراهيم طه راشد73719 109.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطروفاء احمد عبدالحسيب السيد السيد73720 61كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريارا احمد محمود احمد73721 121كفر الشوبك ت أشبي 

ن وائل دمحم حفنن73722 ن القناطرياسمي  101كفر الشوبك ت أشبي 

73723
 
ن القناطريمنن سعيد دمحم عبدالباق 116كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرابراهيم عاطف فرحان خليل73724 121كفر الشوبك ت أشبي 

 السيد ابراهيم73725
ن
ن القناطرابراهيم هان 66كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرابوالقاسم صالح عل عل عباس73726 56كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد احمد السيد احمد سالمه73727 22.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد اسالم محمود سالمه ريان73728 128كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد راىم رفعت احمد73729 91.5كفر الشوبك ت أشبي 



ن القناطراحمد سمي  السيد دمحم سنجر73730 56.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن73731 ن القناطراحمد عارف زىك سالمه حسي  78كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد عبدالحليم فهىم عبدالحليم فراج73732 69كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- احمد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن 73733 94.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد عبدالمحسن السيد صديق عامر73734 122.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم ابراهيم السيد73735 103كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم اسماعيل عبدالمجيد73736 111كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد مصطفن جميل دمحم73737 125كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد مني  اسعد غنيم غنيم73738 95كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد نادر اسعد عبدالجليل واكد73739 67كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد وليد احمد سالم73740 51.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد وليد احمد عبدالرازق عثمان73741 74.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد ياش دمحم احمد دمحم73742 98.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرادام ابراهيم عبدالفتاح دمحم دمحم73743 61كفر الشوبك ت أشبي 

ن سالم عوض73744 ن القناطرادم وليد حسي  72كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرادهم دمحم عزت دمحم غزالة73745 96.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراسامه عادل عبدالسالم مصطفن73746 97كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراسالم طه دمحم مصطفن73747 76.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرباسل وليد عزت عبدالمومن سالم73748 129.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرباسم عل لبيب عل عيد73749 73.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- بالل رزق عامر احمد 73750 93كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربهاء دمحم السيد احمد داواد73751 107.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجابر دمحم جابر عبدالرسول عجيب73752 116كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجمال احمد عل دمحم ريان73753 126.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرجمال دمحم عزت دمحم احمد73754 116.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحازم اسماعيل السيد اسماعيل73755 113كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحامد بدر حامد عجيب عابد73756 76كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحسام السيد احمد حنفن حسن73757 73.5كفر الشوبك ت أشبي 

 مرشد73758
 
 مرشد عبدالباق

 
ن القناطرحسام عبدالباق 111.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرحمدى دمحم حمدى احمد المهدى73759 130كفر الشوبك ت أشبي 

 صالح السيد73760
ن
ن القناطردياب هان 100.5كفر الشوبك ت أشبي 

 حسن73761
ن
 شعبان عبدالشاق

ن
ن القناطررضا عبدالشاق 112.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطررمضان رضا دمحم عبيد قاىط73762 36كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرزياد ابومسلم دمحم احمد سليمان73763 127.5كفر الشوبك ت أشبي 

ف غاىل حسن خاطر 73764 ن القناطربسيطه- زياد اشر 109.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرزياد طاهر دمحم عثمان عبدالعزيز73765 123.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرزياد محمود محمود عبدالحليم فراج73766 127كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرزياد هشام حامد هاشم73767 131.5كفر الشوبك ت أشبي 

 اسماعيل عبدالمجيد73768
 
ن القناطرزياد وائل شوق 121كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- زيد ميىم عبدالحميد دمحم 73769 115كفر الشوبك ت أشبي 

73770
 
ن القناطرسعيد دمحم جمال دمحم عبدالباق 68.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسالمه عمر سالمه جمعه خليل73771 80كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسمي  عمرو سمي  عبدالواحد دمحم73772 86.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرسيف دمحم قطب قطب السيد73773 131كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرصالح عبدالرازق حامد احمد عبدالرازق73774 126.5كفر الشوبك ت أشبي 

ى سليمان سليمان واكد73775 ن القناطرطارق صيى 90كفر الشوبك ت أشبي 

ن السيد73776 ف غنيم حسي  ن القناطرعادل اشر 71كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعادل السيد دمحم دمحم73777 73.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعاصم حماده صابر اسماعيل عامر73778 64.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعاصم كمال مصطفن كمال سالم73779 43.5كفر الشوبك ت أشبي 



ن القناطرعاطف السيد سالم عبدالىح سالم73780 58.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن بالل صبىح السيد بيوىم73781 78.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن رضا عبدالفضيل احمد73782 44.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سامح فتىح دمحم سليم73783 91كفر الشوبك ت أشبي 

73784
 
 رياض عبدالباق

 
ن القناطرعبدالرحمن عبدالباق 40كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالباسط السيد73785 93كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن مصطفن السيد دمحم قنديل73786 105.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا طاهر صالح عبدالمومن عل73787 96.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا عادل سالم سالم دمحم73788 120.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا محسن عبدالحكيم سالم مصطفن73789 73.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعل عمرو سيد دمحم عبدالننى73790 85كفر الشوبك ت أشبي 

ن73791 ن القناطرعمر اسامة اسماعيل عبدالمجيد شاهي  43كفر الشوبك ت أشبي 

ى عبدالرحمن73792 ن القناطرعمر ايمن خي  107كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعمر عاطف عجيب عابد نصي 73793 90.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعمر غانم رفاع عل محمود73794 125كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعمر دمحم سالم عبدالىح سالم73795 78كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعمر دمحم عمر عبدالمومن عل73796 119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرعمر هاشم سيد هاشم73797 133.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرفارس دمحم رشاد دمحم غيدة73798 93كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطركريم عصام سيد عبدالجليل عبدالسميع73799 122.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطركريم عمرو احمد دمحم عل73800 100.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد فهىم توفيق عل73801 97كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد ماهر عبدالرازق73802 89كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم سالم سليم73803 90كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد هاشم طه احمد73804 122.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم اسامه السيد احمد السيد73805 103كفر الشوبك ت أشبي 

ف سعد احمد مرس73806 ن القناطردمحم اشر 93كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد السيد جاويش خاطر73807 106.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم مصطفن عفيفن73808 88.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم جمال دمحم عبدالظاهر واكد73809 130كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم جهاد فضل دمحم73810 132كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم رضا دمحم دمحم73811 132كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم زهي  حفنن بيوىم شحاته73812 74كفر الشوبك ت أشبي 

ن73813 ن القناطردمحم سامح احمد عواد حسي  43كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم سامح دمحم عواد ابراهيم73814 87كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم سعيد عل عبدالجليل73815 118كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم طه دمحم عل دمحم73816 117.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالحليم انور عبدالحليم ابراهيم73817 119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالسالم احمد دمحم سالم73818 74كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالمنصف احمد عبدالرازق73819 92.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم عصام فتىح محمود غنيىم73820 67.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن كامل بيوىم73821 ن القناطردمحم فتىح حسني  135.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالفتاح شحاته حنفن73822 99.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن 73823 ن القناطربسيطه- دمحم محمود فتىح فوزى شاهي  109كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم موس دمحم موس منصور73824 95كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم هاشم كامل سالم حماد73825 90كفر الشوبك ت أشبي 

ن غانم73826  عبدالننى ياسي 
ن
ن القناطردمحم هان 115.5كفر الشوبك ت أشبي 

 دمحم عبدالسالم دمحم73827
ن
ن القناطردمحم هان 108.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم ياش سمي  عباس واكد 73828 111.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطردمحم يىح دمحم دمحم73829 114.5كفر الشوبك ت أشبي 



ن القناطردمحم يوسف دمحم يوسف عامر73830 62كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمحمود رضا دمحم محمود73831 52.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمحمود سمي  سعد السيد73832 125.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمحمود عبدالحسيب مرسي عبدالحسيب واكد73833 89كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمحمود عبدالفتاح ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم73834 82.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمحمود دمحم صابر عبدالعزيز73835 96كفر الشوبك ت أشبي 

ن 73836 ن القناطربسيطه- مروان احمد فتىح فوزى شاهي  115كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمصطفن احمد سعيد محمود عل73837 69كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمصطفن احمد عبدالعزيز السيد73838 62كفر الشوبك ت أشبي 

 سيف73839
 
ن القناطرمصطفن صابر السيد ابراهيم دسوق 127.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمصطفن صفوت كمال سالم73840 14.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم زىك طه73841 133كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرمعاذ دمحم دمحم حلىم دمحم73842 113كفر الشوبك ت أشبي 

ن73843 ن القناطرنور ايمن عادل حسي  52.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطروائل ابراهيم السيد زىك راشد73844 49.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطروائل السيد فضل هاشم دمحم73845 47كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطرياش يسن غانم يسن نصي 73846 109كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف ابراهيم دمحم فريد 73847 115.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم امام عريبه73848 45كفر الشوبك ت أشبي 

ى73849 ن القناطريوسف احمد محمود دمحم اليى 128كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف احمد مصطفن عبدالمنعم خاطر73850 128كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف اسالم احمد عل دمحم73851 77.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف السيد عبدالستار السيد دمحم73852 96.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن غانم73853 ن القناطريوسف تامر عبدالننى ياسي  100.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف حامد ابراهيم عبدالرحمن ريان73854 58.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف حسام عبدالفضيل عبدالعظبم73855 59كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف حسن عصام حسن73856 70كفر الشوبك ت أشبي 

ى عبدالرحمن73857 ن القناطريوسف خالد خي  119.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف خالد فتىح عبدالننى بيوىم 73858 80.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف عبدالننى محمود فهىم73859 34.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف عصام احمد اسماعيل الصاوى73860 118كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف دمحم صالح عبدالمؤمن عل 73861 66.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف دمحم مسلم عطيه ابراهيم73862 87كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف دمحم مصطفن عل سند73863 100.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف محمود اسماعيل دمحم73864 121.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف محمود حسن عبدالىح سالم73865 94.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف محمود لطفن عبدالباسط73866 82كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطريوسف نبيل السيد صديق عامر73867 123.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحالم دمحم صالح عل73868 69.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحالم دمحم دمحم سالم فوده73869 129حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسماء ابراهيم علي ابراهيم علي هاشم73870 131.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي المنىسي دمحم احمد73871
ن القناطراسماء احمد مصطفن 111حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسماء السيد مصطفن احمد ابراهيم شديد73872 114حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسماء خالد عبدالمعط عليان دمحم73873 84حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسماء شعبان جمعه ضيف73874 86حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

 عبدهللا صالح عيد خليفه73875
ن
ن القناطرامان 128.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ه زين العابدين عبدالحميد سكران ابراهيم73876 ن القناطرامي  136حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ه مجدي سعيد دمحم مرسي73877 ن القناطرامي  131حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرايحاء محمود دمحم محمود بدوى73878 59حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرايمان بالل صابر عبدالفتاح دمحم بهلول73879 118حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



ن القناطرايمان حسن محمود حبيىسر عل دمحم73880 121حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرايمان سالم السيد دمحم رمضان73881 131.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسيطه- ايمان مصطفن عبدالفتاح مصطفن حموده 73882 116.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرايه محمود احمد دمحم عرب73883 121حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرايه وائل عل دمحم احمد73884 121حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسمله احمد مصطفن السيد73885 123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسمله بيوىم غريب السيد بيوىم73886 52حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسمله دمحم سعيد رمضان دمحم73887 106حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسنت احمد درويش رفاعي دمحم درويش73888 112.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطربسنت احمد مصطفن السيد73889 126.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن73890 ن القناطرجنات مصطفن رزق دمحم شاهي  112.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن حسن حماده73891 ن القناطرحبيبه دمحم حسي  72.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي ابراهيم73892
ن القناطرحبيبه دمحم مني  احمد الحسينن 104.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي73893
ن
ن القناطرحبيبه نارص علي رزق كفاق 120حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن محمود عل73894 ن عل حسي  ن القناطرحني  131حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ى سالمه كوانينن73895 ن القناطرخلود خي  134حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردعاء عماره فتىحي غريب السيد احمد73896 58.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردعاء دمحم عواد علي عواد73897 119.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردعاء ياش السيد عبدالسميع السيد الكوىمي73898 97.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردهب دمحم سعيد مصطفن اسماعيل73899 112.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرذكرى حميدو احمد السيد فوده73900 101حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررانيا السيد علي عبدالرحمن شور73901 75.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررانيا دمحم عبدالوهاب احمد سعيد73902 132حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

 عل73903
 
ن القناطررحمه رضا اسماعيل دسوق 109حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررحمه دمحم عيد محمود سالم73904 117حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررحمه وجيه نورالدين هليل عزب73905 132.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررضوى دمحم سعيد دمحم العماوى73906 133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررفيده احمد مسلم السيد عبدالعال73907 131.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررقيه ساىم حسن نض حسن يونس73908 109.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررقيه فاروق عبدالعال السيد عبدالعال73909 127حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررقيه دمحم عبدالفتاح حسن خليفه73910 128حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي73911
ي طوجن ن القناطررنا رمضان دمحم عبدالننى 125حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرروان عاطف دمحم محمود شديد73912 133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرروضه السيد عبدالرحمن رمضان عيد73913 115.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن73914 ن القناطررؤى رزق دمحم شاهي  96.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرزمزم ماهر ابوالفتوح السيد خليل صقر73915 107.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرزينب عصام السيد عامر بدوي73916 99.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن الدرقاوي73917 ن القناطرساره احمد ابو القاسم امي  130.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرساره نبيل دمحم دمحم سليمان73918 134حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسعاد عبدالمقصود علي عبدالفتاح علي عقيد73919 73.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسلسبيل خليل السيد سالم73920 107حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسلسبيل عبدالسميع سعدون عبدالسميع73921 117حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

73922
ن
ى دمحم رزق كفاق ن القناطرسلىم صيى 99حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي عبدالحافظ زيدان73923
ن القناطرسلىم مصطفن 135.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسما حاتم السيد دكروري احمد73924 132.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسماء ابراهيم سعيد عايش بكر سكران73925 101حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن73926 ه سعيد سيد عبدالفتاح حسي  ن القناطرسمي  126.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسهام بكري حسن عبدالسالم امام73927 75.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي73928
ن القناطرسهام سمي  دمحم علي حبيىسر 62.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسيده احمد صالح عبدالمقصود دمحم73929 129.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



وق جمال دمحم ابراهيم شحاته73930 ن القناطرشر 105.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف الدين دمحم73931 ف محمود شر وق شر ن القناطرشر 123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

وق عصام صالح عيد خليفه73932 ن القناطرشر 131حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي علي دمحم73933
وق علي حسينن

ن القناطرشر 124حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف الدين دمحم73934 وق نارص سعيد شر ن القناطرشر 113.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشمس دمحم سكران شمس الدين دمحم73935 101.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهد طاهر ابوزيد عبدالباسط السيد73936 130حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهد عبدالتواب دمحم رضا عبدالتواب السيد احمد البنا73937 131حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهد عبدالمقصود عل عبدالفتاح عل73938 99.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهد دمحم مختار السيد عبدالعال73939 117.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهد وليد عيد عبدالسالم عبدالحميد73940 102حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشيماء مختار عبدالفتاح عل73941 62.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبي  دمحم عطا دمحم السبع73942 35.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعلياء صالح رجب دمحم سعد عجور73943 94حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرفاتن عبدالسميع هليل رفاع عزب73944 97.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن73945 ن القناطرفاطمه دمحم عمرز عل شاهي  119حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي سالم سالم فوده73946
ن
ن القناطرفاطمه هان 133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

73947
ن
ن القناطرفرحه اسماعيل دمحم دمحم اليمان 102.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرفرحه رزق عطيه عيىسي السيد73948 124.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن شعبان رمضان سالم73949 ن القناطركريمه حسي  127.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي احمد سالم73950
ن القناطرلوره ماجد يوسف الحسينن 123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم الصاوى73951 123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم السيد حفنن بكر العماوى73952 113حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم السيد سالم عبدالمنعم السيد73953 85.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم انور دمحم عيد عيىس73954 103.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي السيد حسن73955
ن القناطرمريم حاتم مصطفن 118.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف الدين دمحم73956 ن القناطرمريم حماده محمود شر 123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم حمدى سعيد غانم73957 90حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم رضا دمحم غريب سويلم73958 80.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم زىكي عبدالستار علي عمران73959 130حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم دمحم احمد عليوه دمحم73960 133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم دمحم البيوىمي دمحم سعيد دمحم مقلد73961 70حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم محمود دمحم سكران73962 78حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمريم مصطفن دمحم مصطفىعفيفن73963 107.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك احمد السيد عبدالرحمن73964 88حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف73965 ن القناطرملك احمد محمود شر 128حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف مصطفن السيد عل عجاج73966 ن القناطرملك اشر 133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك السيد دمحم سليمان العماوى73967 84حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي السيد شديد هاشم73968 ن القناطرملك خضن 67حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك رجب حسن حسن حجاب73969 68حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك دمحم سيف النض موس73970 92.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك دمحم دمحم عبدالعظيم73971 109.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي درويش73972
ن القناطرمنار عصام ابراهيم مصطفن 126حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنار عماد حسن ابراهيم اسماعيل73973 119حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن73974 ن دمحم ابو شاهي  ن القناطرمنار محمود امي  119.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنة هللا خالد علي دمحم حسن حجاب73975 119.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم سالم دمحم السيد73976 111.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنه دمحم محمود دمحم رضوان73977 119.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنن دمحم حسنن احمد عل73978 128حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي عبدالسالم رمضان سالم73979
ن القناطرناديه مصطفن 102.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



ن القناطرندى ابراهيم دمحم ابراهيم سيد احمد73980 113حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرندى احمد رمضان دمحم الكوىم73981 108حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرندى رفاعي احمد علي دمحم73982 131حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرندى دمحم ابراهيم حسن هليل عزب73983 133.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرندى نبيل رجب عيد عيىسي73984 131.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرنهله عمر عمر دمحم73985 30حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرنورهان السيد عبدالباسط السيد حسن73986 129حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرنورهان سعيد احمد رجب خليل73987 134حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرنيجار وليد عل رجب عل73988 101حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ه حمدان عبدالعال دمحم عل73989 ن القناطرني  126حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهاجر حسينن صالح حسينن73990 77حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهاجر خليل حسينن عل دمحم73991 35حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهاجر عادل رمضان ابراهيم شحاته73992 132.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهبه سعيد دمحم حجازي السيد شحاته73993 122.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهبه دمحم احمد دمحم خليفه73994 133.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرهند يوسف دمحم الصاوى عبدالتواب73995 132حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن السيد صبىحي شحان سالمه73996 ن القناطرياسمي  124حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف الدين73997 ن عادل دمحم عبدالعال شر ن القناطرياسمي  128حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن اسماعيل73998 ن عالء عبدالمنعم حسي  ن القناطرياسمي  109حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن مالك دمحم دمحم علي درويش73999 ن القناطرياسمي  133حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرابراهيم سعيد ابراهيم محمود السيد74000 29حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرابراهيم هيثم جمال محمود السيد حسن74001 61.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرابراهيم يىحي زكري صالح دمحم74002 73.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد ابراهيم احمد ابراهيم بدر74003 112.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد احمد حامد صالح عجاج74004 90.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74005
 
ن دسوق ن القناطراحمد السيد صابر حسي  93.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد ايمن احمد عل الطحاوى74006 103.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد جمال عبدالفتاح ابراهيم سلطان74007 106.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد جميل نورالدين هليل عزب74008 101حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد رزق صبىحي شحان سالمه74009 102حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد رمضان حلىم عبدالرازق دمحم74010 45.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد عادل محمود دمحم عبدهللا74011 43حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74012
ي عفيفن ن القناطراحمد فرج محمود صوانى 121حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد مجدى عيد حفنن عجاج74013 122حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد شحاته74014 120.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي احمد سالم74015 ن القناطراحمد دمحم صيى 87.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد دمحم عاشور السيد سالم74016 99.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد دمحم عيد احمد درويش74017 101.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم ابراهيم شحاته74018 132حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

74019
 
ن القناطراحمد نور عيسوى سالم دسوق 130حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرادهم عاطف حمد سليمان74020 123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن صالح عبدالمقصود دمحم74021 ن القناطراسد هللا حسي  56.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسالم ممدوح دمحم عبدالسميع دمحم74022 94حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراسالم ياش سعيد السيد عبدالعال74023 117حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ف فؤاد دمحم جمال السيد خالف74024 ن القناطراشر 93حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطراكرم عبدالباسط عبدالمنعم عبدالباسط ابراهيم74025 130حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرالسيد ايمن دمحم عيد الشاذىل74026 94حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن العروج74027 ن حسن حسي  ن القناطرالسيد حسي  109حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرالسيد رمضان السيد دمحم رمضان74028 111حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرالسيد سليمان السيد سليمان شعبان74029 118حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



ن احمد دمحم سند74030 ن وليد امي  ن القناطرامي  122حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرباسم سامح احمد السيد احمد فودة74031 108حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرباسم فضل السيد امام عبدربه74032 115حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحامد محمود حامد عامر حامد74033 127حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحسام حسن حسن عيد خليفه74034 123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحسام عبدالحكيم عبدالباسط عبدالسالم عبدالحميد74035 124.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحسن احمد حسن عيد خليفه74036 115.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحسن ايهاب حسن دمحم درويش74037 124حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74038
دينن ن محمود حسن دمحم اليى ن القناطرحسي  123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي محمود سالم74039
ي عبدالرحمن حفنن

ن القناطرحفنن 92.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن السيد74040 ن القناطرحمزه السيد حسي  123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74041
ن القناطرحمزه عبدالحكيم دمحم مسعود حفنن 135حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحمزه دمحم احمد السيد احمد فوده74042 113.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحمزه دمحم عبدالرازق دمحم غنيم74043 110.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرحمزه دمحم دمحم عبدالغفار عبدالوهاب74044 138حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرخالد سليمان دمحم صالح العروج74045 100.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرخليل عبدالمحسن خليل عبدالمحسن محسن74046 106.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرخليل وليد خليل عبدالمحسن خليل74047 108.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررجب سعيد حسن السيد حسن74048 93.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررياض ايمن السيد عبدالسميع الكوىمي74049 114حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطررياض عمرو سالمه ابراهيم74050 109.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرزياد نور السيد عبدالحسيب السيد74051 61حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسعيد ايمن سعيد رمضان دمحم علي74052 54حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسعيد محمود سعيد الحسينن74053 110.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسليمان تامر سليمان عوض74054 106حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسيد رضا عبدالمعطي عبداللطيف علي74055 58.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن عل محمود74056 ن القناطرسيف االسالم حسي  134حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي دمحم حسن قنديل74057 ن القناطرسيف الدين صيى 79.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسيف حسام الدين عبدالفضيل عبدالمطلب74058 93.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي سليمان علي74059 ن القناطرسيف سليمان السيد العرنى 68حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرسيف طه سعد دمحم دمحم74060 110حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي منصور74061
ي عبدالرءوف عبدالغنن

ن القناطرشهاب عبدالغنن 113.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرشهاب عيد هليل نورالدين هليل74062 99.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرطارق احمد دمحم احمد شمس الدين74063 106حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد علي السيد صباح74064 118حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74065
ن
ن القناطرعبدالرحمن رمضان عبدالرحمن سالمه كفاق 73.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن صالح دمحم فتىحي يوسف مرسي احمد74066 118حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن محمود فتىحي رمضان صالح74067 97حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن حسن74068  رمضان حسي 
ن القناطرعبدالرحمن مصطفن !VALUE#حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالغفار وحيد سعيد دمحم مرس74069 103حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالفتاح عادل عبدالفتاح رجب العماوي74070 107حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالفتاح عالء الدين عبدالفتاح ابوزيد عفيفن74071 98حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74072
ن
ي الطربان

ن القناطرعبدالفتاح دمحم عاشور مصطفن 93حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدالفتاح ناجى عبدالفتاح حسن دمحم74073 123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدهللا ايمن السيد بهنىسي74074 122.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدهللا عل دمحم جمال السيد خالف74075 116.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن74076 ن القناطرعبدهللا عمر دمحم السعيد السيد ابو العني  106.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدهللا فتىح سعيد عجاج74077 102حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم دمحم عبدهللا عل74078 82حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعبدهللا محمود فوزى عبدالوهاب دمحم74079 111حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



ن القناطرعالء نارص احمد شعبان دمحم شديد74080 72حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعل بيوىم جالل بيوىم حسن74081 100.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعل دمحم عل حافظ احمد74082 86.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي سالم74083
 
ن القناطرعمر خالد بدوي دسوق 128حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعمر سامح عبدهللا دمحم بدر74084 126حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرعمر عبدالفتاح السيد عبدالفتاح دمحم74085 114حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرفؤاد وليد فؤاد احمد بيوىمي74086 120حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطركريم عبدالعال كمال عبدالعال دمحم العماوي74087 38.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

عي دمحم نجم74088 ن القناطركريم عرفات محمود اليى 123.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمازن دمحم مرسي عمر مرسي74089 124.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم االسيد احمد حسن ابراهيم74090 63حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم رفاعي دمحم74091 123حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم اسامه دمحم عبدالسميع سالم74092 88.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم السيد رمضان دمحم الكوىم74093 69.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم ايمن السيد عبدالحميد السيد74094 127.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم حسن سالم عبدالعال74095 50حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم خالد ابراهيم ابوطالب ابراهيم74096 104.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74097 ن القناطردمحم خليفه حسن خليفه دمحم صوانى 87.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم رضا دمحم احمد البدوي74098 48.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74099
ي عبدالرازق مصطفن

ن القناطردمحم رمضان مصطفن 84حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم عادل صبيح دمحم عل الكوىم74100 125.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم عمرو السيد عبدالسالم السيد بدر74101 119حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم عمرو دمحم دمحم عبدالعال74102 101حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم كامل رجب رفاعي صالح74103 65حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم كرم احمد دمحم74104 25.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي اسماعيل عواد الكوىمي74105
ن القناطردمحم مصطفن 135.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74106 ي حلىمي رجب عبدالننى
ن
ن القناطردمحم هان 109حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطردمحم هشام سعد عبدالحميد السيد74107 96.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود طارق عبدالفتاح حسن خليفه74108 79.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود عادل احمد دمحم ابراهيم صالح74109 97.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود عزت كمال دمحم حسن74110 122.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم سعيد مصطفن حسن العماوي74111 114.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم سليمان السيد داود74112 95حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم عبدالراضن دمحم مهران74113 124.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي عبدالسالم74114
ن القناطرمحمود دمحم محمود مصطفن 82.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمصطفن حامد دمحم حسن علي شعراوي74115 96حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمصطفن سعيد دمحم السيد ابراهيم الكوىمي74116 70حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمصطفن عادل مصطفن عل74117 77حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمصطفن دمحم سعيد دمحم رفاع74118 63حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمصطفن دمحم عبدالباسط دمحم سالم74119 43حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي دمحم74120
ن القناطرمصطفن دمحم عبدالمنعم مصطفن 122حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي احمد74121
ن القناطرمعاذ دمحم سعيد عبدالغنن 116.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي74122
 
 احمد حسن رفاعي دسوق

ن ن القناطرياسي  122حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف احمد رجب سكران عفيفن74123 107حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف احمد رزق عبدالحليم علي الكوىمي74124 115.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف اسالم سعيد دمحم سالم74125 117.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ي احمد محمود الجمل74126 ن القناطريوسف السيد عرنى 83.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف حمدى احمد السيد مرس74127 80.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف سعيد دمحم عل74128 98حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف عامر حامد عامر بدوي74129 81حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 



ي74130
ي عبدالسالم كمال مصطفن

ن القناطريوسف مصطفن 37.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف موس النادى عل عزقالن74131 89حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطريوسف وائل سيد عبدالسالم خليفة74132 78حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرابرار عبدالعزيز احمد تهاىم74133 113.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراشاء عبدالحميد السيد عبدالحميد74134 71االحراز ع م شبي 

ن القناطراشاء ماهر احمد دمحم عبدالعزيز74135 110.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- اشاء دمحم احمد ابراهيم دمحم 74136 75االحراز ع م شبي 

يد عبدالىح دمحم74137 ن ن القناطراسماء ابو الي  91.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراسماء السيد عبدالرحمن عبدالعزيز74138 134االحراز ع م شبي 

ن القناطراسماء ماهر احمد دمحم عبدالعزيز74139 99االحراز ع م شبي 

ن القناطراسماء دمحم عليوة دمحم عليوة74140 119االحراز ع م شبي 

ن القناطراسيل السيد فتىحي السيد74141 134االحراز ع م شبي 

قت عيد دمحم عبدالحميد74142 ن القناطراشر 90.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراصاله عليوة فتىحي دمحم74143 102االحراز ع م شبي 

ن القناطراالء احمد المحمدي جاد74144 77.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراالء خالد عبدالعزيز دمحم74145 101.5االحراز ع م شبي 

ي احمد74146 ن القناطراالء عمرو ناجى 94االحراز ع م شبي 

ه دمحم السيد عبدالمقصود النمىك74147 ن القناطرامي  103.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرايات احمد السيد دمحم تهاىم74148 41.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرايمان جالل جالل دمحم عمر74149 117.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرايمان سالمه سليم سالمه74150 98.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرايمان دمحم عبدالعزيز منشاوى سعيد74151 124االحراز ع م شبي 

ن القناطرايه احمد خضن دمحم74152 79االحراز ع م شبي 

ن القناطرايه احمد فرحات السيد74153 133.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرايه جميل رمضان عبدالمعط74154 51.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسمله السيد رياض دمحم74155 131االحراز ع م شبي 

ن القناطربسمله دمحم ابوزيد جمعة74156 69.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسنت احمد عل سالمان74157 74.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرتف  دمحم السيد دمحم حجاج74158 119االحراز ع م شبي 

ن القناطرجنا السيد فتىحي دمحم74159 107االحراز ع م شبي 

ن القناطرجنن سعيد فتىح عوض خليل74160 123االحراز ع م شبي 

ي عبدالرحمن عبده74161
ن القناطرجنن دمحم حسنن 126االحراز ع م شبي 

ن القناطرجهاد السيد احمد السيد دمحم74162 65.5االحراز ع م شبي 

ي ابراهيم دمحم74163
 
ن القناطرجهاد شوق 80االحراز ع م شبي 

ن القناطرجومانا ابراهيم دمحم عبدالحميد74164 100االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه احمد عبدالحميد عبدالعال74165 132االحراز ع م شبي 

ف احمد عبدالعال عبده74166 ن القناطرحبيبه اشر 113االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه السيد احمد عوض74167 104االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنقطع- حبيبه رضا حسن حسن عل 74168 !VALUE#االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه سعيد صالح حبيب عواد74169 123االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه سليم سالمة عبدالمقصود74170 92.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه كرم سعيد دمحم ابراهيم74171 108االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه دمحم السيد محمود74172 84.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرحبيبه دمحم سعيد عبدالجواد74173 130االحراز ع م شبي 

ن القناطرحنان اسامة دمحم درويش ابراهيم74174 65.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرحنه عادل وهيب خليل وهبه74175 57االحراز ع م شبي 

74176
ن
ن احمد فتىح عبدالشاق ن القناطرحني  120.5االحراز ع م شبي 

يف عبدالعزيز دمحم عبدالعال74177 ن القناطردعاء شر 135.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردعاء مجاهد عبدالعزيز دمحم74178 122االحراز ع م شبي 

ن القناطردنيا خالد السيد سالمه74179 128االحراز ع م شبي 



ن القناطررحمه احمد ابراهيم احمد سيد74180 104.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررحمه السيد عيد دمحم دمحم عل74181 123االحراز ع م شبي 

 ابراهيم السيد74182
 
ن القناطررحمه شوق 129االحراز ع م شبي 

ن القناطررضا دمحم عبدالعال دمحم عبدالعال74183 128.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررضوى عاطف غنيم فهىم غنيم74184 30.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررضوى محمود خليل دمحم74185 135.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررقيه عبدالباسط ابراهيم دمحم الغمرى74186 122االحراز ع م شبي 

ن القناطررقيه مسعد شحاته دمحم74187 105االحراز ع م شبي 

ن القناطررنا رضا رفعت حافظ74188 102االحراز ع م شبي 

ن القناطررنا نارص السيد عبدالظاهر74189 130االحراز ع م شبي 

ن القناطرروى هيثم دمحم علي74190 114.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررويدا محسن عبدالحميد سليم74191 126االحراز ع م شبي 

ن القناطرزينب عبدالباسط ابراهيم دمحم الغمرى74192 115االحراز ع م شبي 

ن القناطرساره ابراهيم عبدالحميد السيد74193 121.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسعاد ربيع محمود عبدالسالم74194 122.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسعاد سعيد دمحم الشحات دمحم السيد74195 86.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسلىم حريص سالمه احمد سالمه74196 104.5االحراز ع م شبي 

ن74197 ن القناطرسما مهدى السيد حسي  108االحراز ع م شبي 

ن القناطرسماء فتىحي سعيد دمحم74198 129االحراز ع م شبي 

ي74199
وق احمد احمد السيد عفيفن ن القناطرشر 118االحراز ع م شبي 

وق احمد السيد دمحم74200 ن القناطرشر 122.5االحراز ع م شبي 

 دمحم الدمرداش74201
 
وق احمد شوق ن القناطرشر 124االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد ابراهيم السيد عبدهللا74202 125.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد السيد صبىح عل74203 116.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد السيد دمحم السيد74204 98.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد السيد دمحم عبدالعزيز74205 60االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد ريحاب دمحم احمد عبدالمطلب74206 132االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد عادل سعيد عبده عبدالعال74207 133االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد عبدالموىل السيد معروف عبدالموىل74208 119االحراز ع م شبي 

 يحن 74209
 مهنن

 
ن القناطرشهد عبدالننى شوق 123.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهد عالء عليوة عل عل74210 117االحراز ع م شبي 

ن القناطرشيماء جاد دمحم رضا جاد74211 113االحراز ع م شبي 

ن القناطرشيماء عادل اسماعيل عبدالموىل حسن74212 115.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرشيماء عبدالموىل السيد معروف عبدالموىل74213 120االحراز ع م شبي 

ن القناطرشيماء عزت السيد دمحم74214 120االحراز ع م شبي 

ن القناطرشيماء عماد دمحم عبدالعال74215 120االحراز ع م شبي 

ن القناطرصابرين خالد احمد عبدالحميد درويش74216 4.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصباح شحات عوض مطر74217 38االحراز ع م شبي 

ن القناطرصباح دمحم صالح قاسم74218 63.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصدفة دمحم السيد المهدي74219 46االحراز ع م شبي 

ن القناطرصفاء حمدى عبدالخالق عطية رجب74220 110.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرضىح دمحم خليل دمحم74221 118االحراز ع م شبي 

ن القناطرعائشه احمد دمحمى عبدالسالم74222 135.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبي  احمد رزق دمحم درويش74223 93.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعفاف عني  دمحمي جاد74224 44.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعال عبدالعزيز عبدالحميد خضن74225 126.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرفاطمه احمد شحات احمد عمر صالح74226 34االحراز ع م شبي 

ن القناطرفاطمه احمد محمود اسماعيل74227 108االحراز ع م شبي 

ن القناطرفاطمه سيد سعيد السيد متوىل74228 131االحراز ع م شبي 

ن القناطرفاطمه طه احمد السيد السيد74229 107.5االحراز ع م شبي 



ن القناطرفاطمه فتىح عليوه تهاىم74230 93االحراز ع م شبي 

ن القناطرفاطمه فتىحي سالم السيد احمد74231 75االحراز ع م شبي 

ي74232 ن القناطرفاطمه دمحم سعد عبدالننى 102االحراز ع م شبي 

ن القناطرفرح بليغ حمدى السيد74233 120.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرفرح وليد احمد تهاىم74234 74.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرفردوس دمحم رضا دمحم74235 97.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمديحه وائل عل محمود74236 121االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم السيد جمال السيد74237 122االحراز ع م شبي 

74238
ن
ن القناطرمريم السيد دمحم سيد عل هان 22.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- مريم جمال عفيفن دمحم عفيفن 74239 80.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم عزت السيد عبدالحميد74240 93االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم علي السيد علي74241 98.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم عليوه ابراهيم دمحم74242 105االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم عماد حمدى ابراهيم عل74243 113االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحم احمد دمحم74244 79االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحم سليمان عبدالرحمن سليمان74245 94االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحم عباس دمحم عوض74246 74االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحم عبدالغفور سيد احمد74247 118.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحم محمود السيد74248 132.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم دمحمرضا جميل دمحم74249 132االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم هشام دياب السيد سالمه74250 126.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمريم وائل سالمه عليوه74251 66.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرملك احمد دمحم سعيد74252 127االحراز ع م شبي 

ف فتىح احمد سالمه74253 ن القناطرملك اشر 59االحراز ع م شبي 

ن القناطرملك زينهم احمد عل السيد74254 123.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرملك سالمه حريص احمد74255 48االحراز ع م شبي 

ن القناطرملك سمي  دمحم فتىحي علي74256 53.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرملك دمحم عل دمحم ظريف74257 94االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنال احمد حسن عليوة74258 84.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنال السيد سعيد دمحم سالمة74259 96االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنة هللا عبدالعظيم السيد عبدالحميد دمحم74260 104االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم سعيد عوض هللا74261 122االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنة سالم صبىحي عيد74262 43االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنة سليم سليم عبدالحميد سيد74263 80االحراز ع م شبي 

74264
ن
ن القناطرمنه عبدالحميد السيد السيد الحمصان 125.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنن احمد محمود دمحم74265 118االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنن دمحم عزت دمحم عبدالرحمن74266 125االحراز ع م شبي 

ف يوسف رزق74267 ن القناطرمنيه اشر 109.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمىاده احمد سيد عبدالحميد درويش74268 134.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرناهد عاطف سعيد دمحم74269 121.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرناهد نبيل جميل عل74270 87االحراز ع م شبي 

 دمحم عمر74271
 
ن القناطرنجالء نارص شوق 128.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرندى احمد دمحم العرنى دمحم احمد74272 126االحراز ع م شبي 

ن القناطرندى السيد احمد عبدالحميد درويش74273 92.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرندى السيد دمحم عيد74274 96االحراز ع م شبي 

ن القناطرندى عادل دمحم فهىم74275 112االحراز ع م شبي 

ن القناطرندى عرفه دمحم مهدى74276 101االحراز ع م شبي 

ن القناطرنعمات احمد دمحم دمحم سعد74277 39االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- نها حمدى الحسينن سليمان سليمان 74278 116االحراز ع م شبي 

ن القناطرنهله دمحم نايل حبيب دمحم74279 129.5االحراز ع م شبي 



ن القناطرنوال دمحم سعيد حافظ عبدالعزيز74280 94االحراز ع م شبي 

ن القناطرنور سالمه سليم سالمه74281 88االحراز ع م شبي 

ن القناطرنور نبيل عابد عبدالجليل74282 129االحراز ع م شبي 

ن القناطرنورا السيد احمد عليوه74283 89.5االحراز ع م شبي 

ن بيوىم موس74284 ن القناطرنورا حسي  46االحراز ع م شبي 

ن القناطرنورا صبىح رجب عل عل74285 52.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرنورهان فتىحي دمحم عفيفن عبدالموىل74286 78.5االحراز ع م شبي 

اوى سعيد ابو باشا74287 ن القناطرنورهان نادر شيى 116.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرنيجار احمد السيد احمد اسماعيل74288 96االحراز ع م شبي 

ه احمد السيد علي74289 ن القناطرني  88.5االحراز ع م شبي 

ه ياش امام دمحم74290 ن القناطرني  133.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرهاجر ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم74291 134.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرهاجر جالل خليل خليل ابراهيم74292 98االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- هاجر دمحم سالمه عبدالمقصود 74293 119.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرهدى زكريا دمحم السيد74294 138.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسمع- وفاء عصام السيد سالمه 74295 114االحراز ع م شبي 

ن سعد الدين عبدالشكور خليل74296 ن القناطرياسمي  124االحراز ع م شبي 

ن سمي  صالح عليوه74297 ن القناطرياسمي  109.5االحراز ع م شبي 

ن عبدالحميد عبدالواحد عبدالحميد74298 ن القناطرياسمي  136االحراز ع م شبي 

ن عزت رشاد السيد74299 ن القناطرياسمي  95.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرابراهيم احمد ابراهيم دمحم74300 41االحراز ع م شبي 

ي دمحم74301
ن القناطرابراهيم جميل حسينن 67.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرابراهيم عاطف دمحم عليوه74302 !VALUE#االحراز ع م شبي 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم علي74303 68.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرابراهيم محمود ابراهيم سعد السيد74304 74االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز74305 59.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد ابراهيم سالم السيد74306 43.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد ابراهيم دمحم سالمة دمحم74307 74.5االحراز ع م شبي 

ي74308 ن القناطراحمد اكرىمي عل عبدالشكور عل الشوجى 79.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد السيد السيد سالمه عيد74309 92.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد السيد دمحم احمد عبدالمطلب74310 95االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد السيد دمحم احمد دمحم74311 105االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد توقيق عليوه توقيق74312 3.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد سليم احمد احمد سليم74313 58االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد سليم احمد دمحم74314 59.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد سليم السيد احمد74315 74.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد سمي  احمد السيد74316 61.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد سيد السيد سليمان74317 86االحراز ع م شبي 

 دمحم عليوة74318
 
ن القناطراحمد شوق 71االحراز ع م شبي 

ي ابراهيم دمحم74319
 
ن القناطراحمد شوق 63االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد طه دمحم عبدالعزيز الحفنن74320 45.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عبداالاله دمحم عل74321 52االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عبدالستار احمد عوض هللا سالم74322 125.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عبدالننى السيد عواد74323 22االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عزت دمحم عبدالحميد74324 80.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عصام سميح تهاىم محمود74325 21.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عوض فتىح عوض خليل74326 136.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد شحاته شحاته74327 106.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد عبدالخالق احمد74328 83االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد احمد74329 35االحراز ع م شبي 



ن القناطراحمد دمحم السيد يوسف سالمة74330 64االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم توفيق سند دمحم74331 80.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالسميع عبدالسالم74332 108االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد دمحم مىح عل74333 96االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد نادر جابر عبدالسالم خضن74334 129.5االحراز ع م شبي 

ي74335
ي دمحم عفيفن ن القناطرادم دمحم عبدالننى 89.5االحراز ع م شبي 

74336
ن
ن القناطرادهم احمد ربيع دمحم عبدالشاق 108.5االحراز ع م شبي 

ن رمضان74337 ن القناطرادهم عماد حسي  77.5االحراز ع م شبي 

ن74338 ن القناطراسالم ايمن صالح حسي  131.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراسالم حسن عبدالرحمن عبدالحميد74339 107.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراسالم دمحم فاروق دمحم74340 109.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرالسيد ابراهيم سيد احمد74341 122.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرالسيد ماجد سليمان دمحم سليمان74342 60االحراز ع م شبي 

ن القناطرالسيد ممدوح عبدالحميد عرانى74343 125االحراز ع م شبي 

ي عبدالفتاح74344 ن القناطرالصباح دمحم عبدالننى 129.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرانس عليوه احمد سليمان74345 122.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرجمال السيد زينهم السيد سالم74346 43.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرحسن عمر حسن دمحم74347 67.5االحراز ع م شبي 

ن القناطررزق محمود رزق مسلم74348 70االحراز ع م شبي 

ن القناطررشاد السيد دمحم عبدالسالم محمود74349 106االحراز ع م شبي 

ن القناطرزياد السيد احمد حسن74350 66االحراز ع م شبي 

ن القناطرزياد سليم فؤاد فؤاد دمحم الدمرداش74351 79.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرزياد عليوة عبدالعزيز حسن سليم74352 80.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرزياد دمحم جميل حبيب74353 104االحراز ع م شبي 

ن القناطرزياد دمحم عبدالعزيز عيد محمود74354 127.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسامح الهادى السيد احمد74355 29.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسعودى ابراهيم دمحم ابراهيم74356 96.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسالمه دمحم سالمة عيد74357 83.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسليم غنيم فتوح السيد احمد74358 109.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرسيد سليم عبدالهادى دمحم سالمه74359 75االحراز ع م شبي 

ن القناطرسيف الدين هيثم صبىحي عبدربه دمحم74360 80االحراز ع م شبي 

ن القناطرشهاب وليد دمحم سليمان يونس74361 76.5االحراز ع م شبي 

 دياب السيد دمحم دياب74362
 
ن القناطرشوق 99.5االحراز ع م شبي 

 دمحم مصطفن74363
 
 دمحم شوق

 
ن القناطرشوق 68.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصبىح سالمه صبىح سالمه74364 120.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصبىح سمي  صبىحي عيد74365 101.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصبىح عبدالموىل عبدالموىل احمد74366 85.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصبىح علي صبىحي علي74367 122.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرصالح عبدالنارص سليم السيد74368 102.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعادل عواد عادل احمد74369 87.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن خالد السيد سالم ذكرى 74370 110االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن رشاد دمحم رشاد74371 114االحراز ع م شبي 

ي دمحم74372
ن القناطرعبدالرحمن سليم حسينن 93.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن سليم دمحم سالمان عل74373 134االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنقطع- عبدالرحمن عاطف السيد احمد السيد 74374 103االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن عماد صبىح اسماعيل74375 84االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن فهىم دمحم فهىم دمحم74376 120االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم صبىحي دمحم74377 111.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم وجيه السيد74378 133.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن محمود عبدالمجيد ابراهيم خليفة74379 129.5االحراز ع م شبي 



ن القناطرعبدالرحمن نارص سليمان عبدالرحمن سليمان74380 131االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالعزيز السيد عبدالعزيز ابراهيم74381 42االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز رمضان74382 38االحراز ع م شبي 

ف عبدالحميد عبدالغنن سالمه74383 ن القناطرعبدهللا اشر 106االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا حمدى دمحم فتىح عل74384 78.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا خالد السيد فهىم74385 106االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا سليم سعيد مصطفن اسماعيل74386 65االحراز ع م شبي 

 رشدى السيد عل74387
 
ن القناطرعبدهللا شوق 134االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا عبدالمطلب مصطفن عبدالجواد مصطفن74388 126االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا عيد عبدالعزيز عيد محمود74389 111.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم حسن عليوة ابراهيم74390 115.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالخالق سالم74391 53االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدهللا ياش ابراهيم اسماعيل سليم74392 133االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم مجاهد74393 127االحراز ع م شبي 

ن القناطرعرنى احمد عبدالحميد رمضان74394 113االحراز ع م شبي 

ن القناطرعز الدين دمحم سالم عبدالحميد الشافعي74395 114.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعزت جمال دمحم عفيفن74396 21االحراز ع م شبي 

ن القناطرعطية دمحم عطية دمحم74397 96.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعالء ياش ابراهيم عبدالحميد74398 54.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعل عبدالالاله دمحم عل حسن هالل74399 64.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- عمار احمد حسن دمحم 74400 104االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمار احمد عبدالواحد عبدالحميد74401 101.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمار عبدالننى سليم السيد74402 84.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمار فتىح رشدى السيد عل شحاته74403 129االحراز ع م شبي 

ن القناطرمنقطع- بسيطه - عمار ياش احمد رشاد 74404 107.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمر السيد عبدالحميد احمد74405 126.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمر دمحم عبدالحميد عبدالشكور74406 107االحراز ع م شبي 

ن القناطرعمر دمحم عبدالعزيز رمضان74407 81.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرقاسم طارق قاسم سالم74408 80.5االحراز ع م شبي 

يف احمد محمود مرس74409 ن القناطركريم شر 114االحراز ع م شبي 

ن القناطركريم دمحم حسنن حسن74410 105.5االحراز ع م شبي 

ن القناطركريم دمحم عبدالمجيد عبدالخالق74411 82.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد جالل دمحم دمحم74412 122االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد حبيب نايل نايل74413 104.5االحراز ع م شبي 

74414
ن
ن القناطردمحم احمد حسن عبدالشاق 113االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالحميد عليوة74415 118.5االحراز ع م شبي 

ي عبدالحميد74416
ن
ن القناطردمحم احمد عبدالشاق 102االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد عليوة عليوة يوسف74417 123.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد فتىح عواد طلبة74418 90االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم احمد74419 44.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم احمد عبدالمطلب74420 85االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم امام دمحم74421 118االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم السيد بيوىمي السيد بيوىمي74422 126.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم السيد خضن دمحم عليوه74423 101.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم السيد عبدالحميد السيد74424 103.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم السيد فهىمي دمحمي74425 95االحراز ع م شبي 

ة طلبة74426 ن القناطردمحم بيوىم السيد صيى 113االحراز ع م شبي 

ن دمحم حبيب دمحم74427 ن القناطردمحم حسي  83.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم حسينن السيد السيد ابراهيم74428 22االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم حمدي عبدالحميد عبدالحميد74429 122.5االحراز ع م شبي 



ن القناطردمحم رفاع السيد دمحم74430 54االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم سعيد احمد عبدالمقصود النمىكي74431 71.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم سعيد فتىح دمحم عمر74432 71.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم سليم احمد احمد74433 67.5االحراز ع م شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم سليم دمحم مرس 74434 94.5االحراز ع م شبي 

ي74435
 
ن القناطردمحم شعبان ابراهيم السوق 88.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم صبىحي ابراهيم مصطفن74436 85.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم صبىحي احمد دمحم74437 114.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم صوانى دمحم صوانى74438 97.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم طارق دمحم عليوه74439 107االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عاطف السيد حافظ74440 77.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عاطف عبدالمجيد عبدالخالق74441 50االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عبدالحميد السيد عبدالحميدالسيد74442 109.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عبدالمجيد رحب عبدالخالق74443 56االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عبدالموىلي دمحم عبدالموىل قابيل74444 112.5االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عصمت عوض مجاهد74445 75االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم عوض فتىح عوض خليل74446 136االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم قاسم عبدالعزيز عبدالحميد74447 103االحراز ع م شبي 

ن فهىم غنيم74448 ن القناطردمحم دمحم حسي  23االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم مصطفن عبدالبديع مصطفن سعد74449 106االحراز ع م شبي 

ن القناطردمحم ناصف ابراهيم سيد احمد74450 104االحراز ع م شبي 

ف دمحمي دمحم74451 ن القناطردمحمي اشر 81.5االحراز ع م شبي 

ف السيد عل سالمة74452 ن القناطرمحمود اشر 122االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود السيد محمود عبدالحميد74453 111االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود حسن احمد عرانى74454 102االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود زينهم احمد مجاهد74455 116االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود سعيد احمد ابراهيم74456 107االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود فريد جودة فريد دمحم74457 139االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود دمحم حسب الننى مهران74458 101.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود دمحم عزت النادى74459 98االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود دمحم دمحمى عبدالجواد عبدالرازق74460 104.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود دمحم محمود74461 122االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن جمال سعيد عبدالجواد74462 111.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن جمال سعيد دمحم اسماعيل74463 118.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن جمال دمحم تهاىم دمحم74464 118.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن حمدي عبدالحميد عبدالحميد74465 119.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن خالد عبدالعزيز حسن المسلىمي74466 101االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن خالد موس عواد74467 77.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن سليم عليوه احمد74468 95.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم السيد معروف74469 83االحراز ع م شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم جمال احمد ابراهيم74470 42.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرممدوح عادل صالح دمحم74471 84االحراز ع م شبي 

ن القناطرمهاب هيثم السيد عبدالصادق74472 115االحراز ع م شبي 

ف74473 ن القناطرموسي شكري موسي شر 105.5االحراز ع م شبي 

ن عيدالحميد الشوجى74474 ن القناطرهشام عبدالمحسن حسي  122.5االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف السيد المحمدى يوسف حسن74475 129االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف السيد دمحم السيد74476 126.5االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف ايمن سالم عبدالعزيز74477 117االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف حماد ابراهيم سيد74478 124االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف سمي  عبدالحميد عبدالحميد74479 120.5االحراز ع م شبي 



ن القناطريوسف عبدالحكيم السيد ابراهيم ابراهيم74480 103.5االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف عزت حامد دمحم يوسف74481 125.5االحراز ع م شبي 

ي74482
ن القناطريوسف عزت عبدالحميد عبدالغنن 117االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالحميد موسي74483 131.5االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز74484 22االحراز ع م شبي 

ن القناطريوسف دمحم فتىح حسن نجم74485 106.5االحراز ع م شبي 

ن دمحم سالم74486 ن القناطراشاء وائل دمحم امي  122.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراسماء جمال دمحم عبدالمطلب ابراهيم بكر74487 37الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراالء دمحمى احمد دمحمى عبدالوهاب74488 123الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرامال السيد سالمه السيد عودة74489 125الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرامل احمد السيد عل سويلم74490 91.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرايمان حمادة احمد عل سويلم74491 90.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرايه السيد صالح شحاته شحاته74492 68.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرايه رضا احمد دمحم دمحم عيد74493 59الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ى محمود عبدالحميد عل زيدان74494 ن القناطرايه دمحم صيى 58الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرجميله سمي  حنفن عبدهللا سعد74495 127.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرحبيبه خالد دمحم محمود ايراهيم74496 127الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن دمحم سالم74497 ن القناطررحاب صالح حماد امي  88الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطررضا جمعه سند دمحم جمعة74498 68الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطررنا عل حسينن عبدالتواب74499 76الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرروان دمحم السيد الجوهرى دمحم74500 115الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ة74501 ف دمحم فران صيى ن القناطرسلىم اشر 129.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ف عبدالحميد دمحم مسلم74502 ن القناطرسندس اشر 75الحسينن احمد حسان ع مشبي 

وق عبدالحميد السيد عل سويلم74503 ن القناطرشر 79الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرشهد احمد ابراهيم عبدالدايم طنطاوى74504 117الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن دمحم سالم دمحم74505 ن القناطرشهد حسي  80.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ى سعد عليوه غانم74506 ن القناطرشهد صيى 112.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرشهد نارص عبدالعزيز عبدالفتاح دمحم شلنى74507 95الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرفاطمه احمد جميل عبدالفتاح شلنى74508 78.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرفاطمه سيد عبدالرحيم عبدالاله عبدالمنعم74509 82الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عل دمحم رشاد عبدالعال74510 58الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطركريمان خالد عبدالرحمن دمحم الحوى74511 107.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ي عل صبيح74512
ى رشاد سعيد مصطفن ن ن القناطركين 89.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمرنا احمد سالمه السيد عودة74513 112.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمريم سليمان سعيد عبدالحميد دمحم حرب74514 33.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرملك تامر دمحم هاشم عبدالعظيم سالم74515 109الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمنار شعبان عبدالىح ابراهيم دمحم74516 31.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سالمه عبدالفتاح عواد سالم74517 45.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمنة عيد السيد سالمة عيد74518 79الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن عواد74519 ي علي حسي 
ن القناطرمنن حسينن 33.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرنجاه السيد سعد عبدهللا سعد74520 106الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرنيجار دمحمرضا سعيد سالم سالمة74521 107الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرهويدا عبدالحميد حسينن عبدالحميد دمحم74522 89.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن مجدى سعيد عبدالحميد دمحم74523 ن القناطرياسمي  106.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد حماده احمد دمحم حسن74524 48.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد رضا دمحم ابراهيم دمحم74525 66.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد رمضان احمد احمد عليوه74526 55.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد صبىح احمد دمحم دمحم عيد74527 32.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد صالح دمحم الهادى عواد دمحم رجب74528 77.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد لطفن عبدالواحد عبدالمطلب دمحم74529 57.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 



ن القناطراحمد دمحم عبدالمومن مهدى سعد74530 72الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم عل سويلم74531 40الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد مسلم عل عبدالعظيم سالم74532 113.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن دمحم عبدهللا سعد74533 64الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراحمد نارص عبدالعزيز عبدالفتاح74534 45الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراسالم حسن حسان سعد مهدى74535 42الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن دمحم سالم 74536 يف دمحم امي  ن القناطربسيطه- بالل شر 113.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن مىح حسينن عبدالتواب عل حسينن74537 ن القناطرحسي  99الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرحسينن سالمه حسينن عبدالىح عل عيىس74538 75.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطررضا دمحم صابر عليوة غانم74539 52الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطررضا مختار احمد احمد عبدالرحمن74540 49الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرزياد احمد سعيد عبدالحميد دمحم74541 56.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرشعبان دمحم صابر عليوه غانم74542 53الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح عبدالحميد دمحم عيد74543 40.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن السيد سعد عبدهللا74544 67.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سالمة عبدالخالق دمحم74545 103.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم سالم دمحم سالم74546 70.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالغنن دمحم حسان74547 96الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا احمد دمحم السيد ابراهيم74548 91الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا السيد حبيب دمحم غنيم74549 61الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالمومن مهدى عبدالمومن مهدى سعد74550 108الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب عبدالحميد74551 43.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعزت عبدالفتاح عزت دمحم بندارى74552 131.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعل تامر دمحم عل احمد البنا74553 118الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرعمار ابراهيم عبدالفتاح دمحم مهدى74554 79الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالفتاح دمحم مهدى74555 47الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ف عبدالفتاح عيىسي احمد74556 ن القناطردمحم اشر 36.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ي السيد دمحم74557  عبدالننى
ن ن القناطردمحم حسي  42الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم سامح دمحم عواد سليمان74558 62.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم صابر الحسينن عبدهللا سعد74559 71الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق دمحم السيد عبدالعال السيد74560 68.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحكيم دمحم عبدالرحمن زعرور74561 60.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم فتىح ابراهيم عليوه مقلد74562 39الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطردمحم متوىل ابراهيم متوىل دمحم74563 100.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمحمود رمضان السيد حبيب جبل74564 51.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمروان احمد سالم عل رمضان74565 40.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم ابراهيم ابراهيم اسماعيل74566 30الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريىح زكريا سالم عمرو عمر المالك74567 65.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريوسف السيد حبيب دمحم غنيم74568 41.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريوسف السيد دمحم سالم نض74569 43.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالرحمن سعيد مصطفن عل74570 52.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريوسف عمر عبدالقادر عبدالغفار دمحم74571 107.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم محمود التهاىم سعد74572 102.5الحسينن احمد حسان ع مشبي 

ن القناطراشاء رضا شحته يوسف74573 110اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرافنان دمحم همام طوجن همام74574 135.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطراالء صالح السيد دمحمى دمحم74575 127اسالم رمضان ع م/ششبي 

يل74576 ن القناطرايمان السيد دمحم شاكر جيى 137اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرايمان سعيد دمحم منصور74577 134اسالم رمضان ع م/ششبي 

 حمدى عبدالمنعم74578
ن
ن القناطرايمان هان 81اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرجنات دمحم سعيد عبدالعظيم حسن74579 86اسالم رمضان ع م/ششبي 



ن القناطرجنه ياش دمحم دمحم احمد74580 136.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

 دمحم74581
 
ن القناطرجنن دمحم دسوق 138اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرجهاد السيد دمحم دمحم حجاج74582 133اسالم رمضان ع م/ششبي 

 دمحم السيد74583
 
ن شوق ن القناطرحني  125.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردنيا عبدالمجيد ابراهيم عبدالحميد74584 112اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطررحمه السيد فؤاد حسن74585 78.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطررحمه السيد دمحم رزق74586 109اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن خليل عبدالعظيم النشار74587 ن القناطررحمه حسي  60.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطررحمه رضا عل محمود عل74588 103.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن دمحم74589 ن القناطررحمه ممدوح حسني  134.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

74590
 
ن القناطررنا دمحم رضا محمود دسوق 137.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرساره عماد فوزى دمحم74591 59اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرسندس رمضان دمحم صابر خاطر74592 67اسالم رمضان ع م/ششبي 

وق السيد عبدالعزيز دمحم74593 ن القناطرشر 69اسالم رمضان ع م/ششبي 

وق دمحم دمحم احمد74594 ن القناطرشر 56اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرشهد محمود فؤاد رفاع74595 124اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرشيماء سعيد السيد دمحم دمحم74596 60اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرشيماء سعيد عيد السيد74597 94.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرصفاء دمحم مىح عبدالفتاح74598 112.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعزه دمحم عبده السيد74599 54اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعفاف احمد سالمة دمحم ابراهيم74600 91اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفاطمه رضا صابر ابراهيم74601 128اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفاطمه دمحم سعيد عيد74602 108اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفاطمه دمحم نض دمحم74603 69.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفاطمه محمود دمحم دمحم عبدالرحمن74604 91اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفرحه دمحم شكرى السيد74605 87اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفرحه دمحم متوىل دمحم دمحم74606 76اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمرفت السيد عبدالكريم السيد دمحم74607 101.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمريم احمد زكريا دمحم عبدالرحمن74608 114.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمريم دمحم بيوىم دمحم74609 101اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمريم دمحم صبىح محمود74610 126اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرملك السيد فتىح دمحمى احمد74611 112.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرملك السيد دمحم سالمة74612 122اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمنة هللا عرنى صالح الدين دمحم74613 114اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم ابراهيم دمحم صوان74614 96.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطربسيطه- منه هللا وليد دمحم رفاع 74615 90.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرىم عصام الرفاعي ابراهيم عل74616 105.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن حجاج74617 ن القناطرنجالء سعيد السيد عبدالعزيز حسي  121اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرهبه عل ابو هرون عمرو74618 79.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرهدى دمحم سعيد عبدالقادر74619 110.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

 دمحم رضا74620
ن
ن القناطرهنا هان 124.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن74621 ن القناطرهناء دمحم فاروق امي  70اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرهيام عصام توفيق سعيد74622 123.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطروفاء ماهر عبداللطيف عليوه74623 68.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطريارا السيد دمحم فريد74624 69.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن حجاج74625 ن ابراهيم دمحم حسي  ن القناطرياسمي  127اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن تامر احمد حسن عل74626 ن القناطرياسمي  120اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن مهدى السيد مهدى سالمة74627 ن القناطرياسمي  126اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرابراهيم اسامة ابراهيم دمحم74628 134اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرابراهيم السيد دمحم السيد دمحم74629 131.5اسالم رمضان ع م/ششبي 



ن القناطربسيطه- احمد السيد دمحمى زىك منصور 74630 95اسالم رمضان ع م/ششبي 

ى احمد عبدهللا دمحم دمحم74631 ن القناطراحمد خي  84اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطراحمد سامح عبدالباسط دمحم دمحم74632 135اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطراحمد محمود دمحم رضا74633 130اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطراسامه عماد دمحم دمحم سالم74634 118.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرالسيد دياب السيد دمحم الحاى74635 78اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرالسيد رضا احمد اسماعيل74636 60اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرالسيد سعيد متوىل دمحم دمحم74637 111اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرحازم السيد عواد حبيب الشيىم74638 15اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطررفيق احمد رضا محمود عبدالرحمن74639 128اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرزين قاسم عبدالخالق احمد ابراهيم74640 65اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرسعيد ساىم متوىل دمحم الشعراوى74641 111.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرسيد صالح شحات سالمه74642 87اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعادل عمر السيد دمحم موس74643 120.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن حمدي عبدالحليم دمحم74644 25.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد دمحم السيد دمحم74645 103.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم احمد رمزى رشدى احمد74646 112.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدهللا سامح هالل حامد الشعراوى74647 102اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدهللا ساىم دمحم غزال دمحم74648 101اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم جمال دمحم74649 113.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعمر ابراهيم عبدالفتاح احمد عبدالرحمن74650 132.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

74651
 
ن القناطرعمر دمحم اسماعيل احمد عبدالباق 110.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرعيد وائل عيد ابراهيم دمحم74652 133اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرفوزى احمد فوزى احمد عيد74653 90اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرلؤى اسامة عبدالفتاح احمد74654 68.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن74655 ف جالل امي  ن القناطردمحم اشر 129اسالم رمضان ع م/ششبي 

ف رزق دمحمى74656 ن القناطردمحم اشر 101.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطربسيطه- دمحم السيد دمحم رزق 74657 108اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم دمحم حسن74658 115.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم حامد دمحم حامد دمحم74659 134اسالم رمضان ع م/ششبي 

ى دمحم مسلىم دمحم74660 ن القناطردمحم خي  84اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن دمحم74661 ن القناطردمحم سعيد دمحم حسي  81اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم سليمان74662 24.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم عبدهللا دمحم عبدهللا حجاج74663 44.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم عماد رضا عبدربه دمحم74664 57اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم عمر السيد عبدالحليم74665 117اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم مجدى عبدربه احمد السيد74666 76.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحم نارص رزق حسن السيد74667 93اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطردمحمى دمحم دمحمى زىك74668 84اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمحمود عل دمحم الرفاع دمحم74669 106اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم دمحم غزال موس74670 94اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمحمود دمحم دمحم محمود خليفه74671 32.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن دمحم اسماعيل74672  رضا امي 
ن القناطرمصطفن 61اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمصطفن منتض جمعة عبدالوهاب74673 123اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطريىح اسامة دمحم دمحم احمد74674 104اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطريوسف سعيد السيد دمحم74675 98.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطريوسف عزالعرب دمحم يوسف دمحم74676 71.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطراشاء حسام دمحم كامل ابراهيم74677 128كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطراالء وائل دمحم محمود عبدالرحمن74678 108.5كفرطحوريا ع مشبي 

ه عاطف دمحم عبدالعزيز74679 ن القناطرامي  113.5كفرطحوريا ع مشبي 



ن القناطرجنا عالء السيد عبدالعال74680 129كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرجهاد عبدالننى عبدالفتاح عليوة74681 42كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرحبيبه سيد محفوظ موس74682 92كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرحبيبه كمال مجاهد كمال74683 109.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطررحمه شعبان دمحم عبدالرازق74684 116كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم متبوىل بدر74685 113.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم محمود دمحم74686 92.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطررحيق دمحم متبوىل بدر74687 101كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطررنا عبدالدايم فوزى عبدالرحمن74688 87كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرسلىم فيصل ابراهيم خليفة74689 94.5كفرطحوريا ع مشبي 

وق عبدالباسط موس عبدربه 74690 ن القناطربسيطه- شر 109كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرشهد السيد سالم دمحم74691 101.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرشهد عبدالسميع عبدالسميع عبداللطيف74692 129.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرفرحه عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم74693 124.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن74694 ن القناطرمريم محمود عليوة طة حسي  103كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرملك حلىم دمحم عوض74695 119.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرملك دمحم محمود دمحم74696 84.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمنار عبدالقادر عبدالوهاب عبدالقادر74697 34.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمنة السيد سالم دمحم74698 123كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمنة غانم عبدالخالق عبدالعزيز74699 86.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرندا ابراهيم غنيم دمحم74700 67كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرندى جمال عبدالعظيم سليمان74701 57.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرنورهان السيد ابراهيم السيد74702 54.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطروسام وحيد عبدالعاىط عبدالعظيم74703 115كفرطحوريا ع مشبي 

ن شاكر دمحم دمحم74704 ن القناطرياسمي  107كفرطحوريا ع مشبي 

ن كمال اسماعيل كمال74705 ن القناطرياسمي  124.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطراحمد ايمن عبدالعزيز دمحم74706 68كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطراسامه نبيل سالم دمحم سالم74707 128.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطراسالم احمد دمحم احمد مصطفن74708 16كفرطحوريا ع مشبي 

ف دمحم عبدالعظيم السيد دمحم74709 ن القناطراشر 10كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرالسيد ابراهيم غنيم دمحم74710 13.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرالسيد صابر السيد منصور74711 54كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرحسن حمدان متبوىل حسن عل74712 125.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن74713 ن فتىح حسي  ن القناطرحلىم حسي  31.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن74714 ن القناطررضا دمحم عبدالخالق دمحم دمحم حسي  90.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرسمي  عليوة سمي  عبدالفتاح74715 105كفرطحوريا ع مشبي 

يف احمد محمود دمحم74716 ن القناطرشر 100كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرعاصم دمحم ابراهيم عبدربة74717 94كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عمرو عبدالننى فراج عبدالعال 74718 102كفرطحوريا ع مشبي 

ى فتىح دمحم السيد 74719 ن القناطربسيطه- فتىح خي  102كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد رجب مسلم سالم74720 116كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطردمحم تامر عبدالعليم دمحم74721 88.5كفرطحوريا ع مشبي 

ى74722 ن القناطردمحم خليل دمحم خضن 72.5كفرطحوريا ع مشبي 

يف74723 يف ابو الفتوح شر ن القناطردمحم شر 80كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم صبىح فتىح دمحم السيد 74724 115.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطردمحم صفوت عبدالمجيد ابراهيم74725 118كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز74726 74.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالمنعم السيد دمحم74727 95كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمحمود السيد سعيد عبدالمنعم74728 63.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالننى محمود دمحم74729 60كفرطحوريا ع مشبي 



ن القناطرمحمود دمحم خلف هللا عزازى74730 105.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطرمحمود مخيمر جمعه مخيمر74731 100.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطريوسف زكريا دمحم عبدالمجيد74732 94.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف سليمان عبدهللا الشحات 74733 110.5كفرطحوريا ع مشبي 

ن القناطراسماء حسام دمحم سالمة74734 81.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراسماء دمحم سليمان سالم74735 51عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي74736
ن القناطراالء رضوان ابراهيم دمحم عفيفن 85عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي74737
ن
ن بكر الغريان ي رشاد خليفة حسي 

ن
ن القناطرامان 80.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ف دمحم سالمه حرب74738 ن القناطرامنيه اشر 118عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي وحيد دمحم انور دمحم عبدالعزيز74739 ن القناطرانىحى 124عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرايمان عبدالحكيم عبدالرازق عبدالحميد بركات74740 123عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرايمان دمحم عاشور سويعد74741 132.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرايه حامد دمحم حامد عبدالعزيز74742 134عبدالحميد عرانى ع مشبي 

هللا74743 ن القناطرايه هيثم دمحم دمحم خي  130عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطربسمله ياش محمود احمد محمود74744 85.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرجنات سالمة ادريس دمحم سليمان74745 99عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرجنه ايمن احمد عبدالمقصود74746 53.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرخديجه رفعت محمود موس74747 76عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطررحمه عبدالرحمن سعيد حامد حسن74748 75.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم احمد عيد سليم74749 66عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم عبدالرؤف علي حميد74750 43.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطررضا وائل سالمان عل عطية74751 124.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطررقيه السيد عبدالحميد السيد صالح74752 118.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرروان عادل سالم سليمان حميد74753 126عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرروضه دمحم حميد حامد عبيد74754 133عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرريم خالد محمود سليمان معمر74755 100عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرساره شحات حسن شحات سليمان74756 109عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرساره عبدالمنعم يوسف امام يوسف74757 127.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرساره كرم مراحيل دمحم74758 103.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسالمه جمعه سليمان حسن دمحم74759 73.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسالف ايهاب عبدالمنعم دمحم عثمان74760 135.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسماح وجيه سليمان علي ابراهيم74761 83.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسميحه كرم محمود هاشم74762 87.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسهام هشام محمود هاشم74763 127عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي74764
ن القناطرسوميه السيد عزت السيد عفيفن 134عبدالحميد عرانى ع مشبي 

وق السيد احمد عبدالفتاح دمحم74765 ن القناطرشر 77عبدالحميد عرانى ع مشبي 

وق دمحم سليم سلمان74766 ن القناطرشر 130.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

وق هشام دمحم عبدالفتاح دمحم74767 ن القناطرشر 119.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشهد رمضان عبدالمنعم سالم مرسي74768 121.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم عبدهللا احمد74769 125عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشهد نارص عل عبدالحميد غانم74770 116.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشهد وائل خي  هللا حسن بيوىمي74771 104.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشيماء رضا حامد سالم غنيىمي74772 115عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرصفا عدىلي عبدالعزيز عبدالرحمن مرسي74773 134عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبله عليوة دمحم عليوة74774 86عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ف علي سليمان عبدالعزيز74775
ن القناطرفاطمه اشر 119عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرفاطمه رضا مراحيل دمحم سليمان74776 117.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرفاطمه سعيد سالم عيد سليم74777 16عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عاطف سعيد سويعد74778 107عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عل سيد عل حسن74779 50عبدالحميد عرانى ع مشبي 



ي شحات ابوهاشم علي74780
ن
ن القناطرفرحه هان 102عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمارىف بخيت محفوظ بخيت سليمان74781 109عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمرام عرفه محمود دمحم حميد74782 47عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمروه صالح اسماعيل غانم74783 134عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمريم حسام مسعود عرانى74784 113.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم مهدي سالم مرسي74785 110عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمريم يىحي جوده محمود سويعد74786 84عبدالحميد عرانى ع مشبي 

يف74787 ن القناطرملك دمحم عبدالرحمن الشر 94عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرملك وسيم دمحم دمحم مرسي74788 114عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمنار احمد عبدالصالح عبدالصالح74789 57.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمنار مشهور عواد عل74790 105عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا صالح عبدالمنعم يونس مهدى74791 106.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

74792
 
ن القناطرمنة هللا علي دمحم حماد زنان 109.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

وك سعيد دمحم74793 ن القناطرمنن ايمن ميى 88.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرنهال طارق عباس حماد جويلي74794 82عبدالحميد عرانى ع مشبي 

يف74795 ي عبدالرحمن الشر
ن
ن القناطرنورهان هان 104.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرهمسه حمدي محمود دمحم74796 112.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرهناء صبىحي سعيد دمحم عطية74797 68عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن صالح عطية سليم74798 ن القناطرياسمي  76.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن دمحم ابراهيم حماد خليل74799 ن القناطرياسمي  68.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرابراهيم عواد جمعه عواد بصي 74800 0عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي احمد74801
 
ن شوق ن القناطراحمد حسي  120.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد حمدي سالم عواد عوده74802 88عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن حمد سليمان74803 ن القناطراحمد سعيد حسي  68عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد عايد السيد سالمه حميد74804 108.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالمنعم سالم جويلي74805 109عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد عطوه دمحم حسن دويب74806 94عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد عطوه دمحم عل خضي 74807 30عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراحمد عيد دمحم سيد سليمان74808 61.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

 ابراهيم عبدالغنن خي  هللا74809
ن القناطراحمد لطفن 48.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرالسيد خالد السيد شحات74810 49.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرجمال دمحم جمال بيوىمي زعي 74811 89.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرحازم طلعت عبدالفتاح بدر74812 89.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

يف74813 يف محسن سالمة الشر ن القناطرزياد شر 83.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسعيد احمد عبدهللا احمد علي74814 113.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرسالمه عبدالهادى سالمة ابراهيم74815 90عبدالحميد عرانى ع مشبي 

74816
ن
ن القناطرسليمان دمحم سليمان الزلبان 106عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشحته رضا شحات ابراهيم دمحم74817 81.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرشهاب صبىحي جوده محمود دمحم74818 13.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن خضي  عبدالعزيز74819 ن القناطرعبدالرحمن حسي  28عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد عليوة علي74820 68.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم حسن شحات74821 97.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم سليمان عوده سليمان74822 106.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم محمود عبدهللا فضل74823 53عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم صالح الزحالن74824 120عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم كامل دمحم خميس74825 127عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعطيه سمي  عطيه جرجس74826 64.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعمر السيد سالمه دمحم74827 137عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعمر رضا دمحم السيد74828 72.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي خي  هللا74829
ن القناطرعمر ماهر سالم عبدالغنن 127عبدالحميد عرانى ع مشبي 



ن القناطرعمر دمحم كامل دمحم خميس74830 132عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعمرو خالد عوده دمحم فوده74831 60.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعمرو خالد دمحم دمحم74832 115.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطركريم حمدي احمد دمحم خميس74833 131عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمازن عماد عباس السيد رمضان74834 98عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد السيد قطب جوهر74835 14.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد مهدى سالم مرسي74836 98.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم جمال دمحم مهدى سليمان74837 103.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن عيد عليوة عودة74838 95عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن الزحالن74839 ن القناطردمحم حمدان حسي  94.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم رجب عيد نجم 74840 105عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا فتىح صابر دمحم74841 105عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم سالمان سالمه سالمان مرزوق74842 82.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم ساىمي سعيد عيد شحات74843 59.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم سليمان عبدالحميد دمحم حافظ74844 104عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق دمحم سليمان حميد74845 116.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم عودة عبدهللا عودة74846 99عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم كارم عدىلي عبدالحميد عاضي74847 126.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم مجدي محمود هاشم امام74848 102عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود جودة محمود احمد74849 93عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطردمحم نبيل احمد عبدالحميد حرب74850 22عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمحمود سعيد دمحم محمود خميس74851 39عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالمجيد عبدالجواد معوض دمحم74852 78عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمروان عرفات عل حميد74853 55.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرمروان دمحم محمود احمد محمود74854 61.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي ابراهيم74855
ن القناطروليد ايمن سالم عبدالغنن 89.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرياش احمد دمحم عويضه الوابىصي74856 19.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي74857
 
ن القناطرياش صالح عبدهللا سالم عراق 71.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد حمدان احمد74858 92عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطريوسف السيد حامد جمعة فرج هللا74859 113.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطريوسف حمدي علي دمحم علي74860 118.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالحميد شحته عبدالحميد طعيمه74861 111عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم صالح سليم عل74862 29عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطراشاء احمد السيد دمحم عبدالفتاح عيىس74863 63تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراشاء احمد دمحم السيد عبيد74864 99.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراشاء حمدي ابراهيم دمحم موسي شوك74865 106تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراشاء سعيد السيد صابر دمحم عمر74866 110.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراشاء سعيد السيد طه74867 125تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراشاء مسعد رافت عبدالننى عبدالرحمن74868 121تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراسماء علي عثمان سليم دمحم74869 37تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم دمحم المتيم عطا74870 105تل بنن تميم ع مشبي 

ف دمحم ابراهيم74871 ن القناطراعتدال اشر 106.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرالشيماء احمد عبدالدايم شحاته عبدالدايم74872 129تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى74873 ن القناطرالفت اسامة عبدالحميد عليوة اليى 106.5تل بنن تميم ع مشبي 

ف حسن دمحم فوده74874 ي اشر
ن
ن القناطرامان 104.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي متبوىل74875
 
ي حسن متبوىلي دسوق

ن
ن القناطرامان 89تل بنن تميم ع مشبي 

ن سالمه عبدربه74876 ن القناطرامنه انور السيد حسي  101تل بنن تميم ع مشبي 

ه ابراهيم حسن زىكي ابراهيم74877 ن القناطرامي  126.5تل بنن تميم ع مشبي 

ه دمحم عبداللطيف عطوه عبداللطيف74878 ن القناطرامي  73تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرانىحى السيد مصطفن دمحم السيد الحاى74879 62.5تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطرايمان احمد عبدالعال محمود دمحم شعالن74880 130تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايمان دمحم سعيد دمحم ابو دشيش74881 119.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايمان محمود دمحم نجيب دمحم عل حسن74882 132.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايمان مسعد السيد عواد منصور74883 25.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايه احمد حافظ عبدالرازق الوكيل74884 129تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايه احمد دمحم احمد عطا74885 120.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايه السيد سعيد مهدى دمحم74886 19تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرايه عمرو شاور دمحم رمضان74887 112.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسمله احمد دمحم احمد دمحم فاطمه74888 77تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسمله نبيل منصور السيد عماره74889 70.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسمه ابراهيم خليل ابراهيم هيكل74890 69.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسمه سيد عادل السيد عطيه74891 90.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن سالمة74892 ن القناطرجيهان دمحم السيد حسي  129تل بنن تميم ع مشبي 

ن عبدربه74893 ن السيد حسي  ن القناطرحبيبه حسي  84تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرحبيبه متوىل سعيد متوىل عبدالمجيد محرم74894 53.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن74895 ن القناطرحبيبه دمحم فاروق عبدهللا حسني  62.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- حبيبه محمود عبدالهادي دمحم الفران دياب 74896 83تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرحبيبه محمود نجيب عبدالباسط الشاعر74897 51تل بنن تميم ع مشبي 

ن رضا سعيد عبدربه سيد74898 ن القناطرحني  50تل بنن تميم ع مشبي 

ن رياض عطا السيد سالم شبايك74899 ن القناطرحني  39.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن عل عواد عل عطيه74900 ن القناطرحني  66تل بنن تميم ع مشبي 

ن وليد عادل السيد حموده النفاض74901 ن القناطرحني  129تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردعاء ساىم عبدهللا دمحم حموده74902 77.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردعاء عبدالنارص كامل دمحم عبدالمنعم74903 133.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن 74904 ن القناطربسيطه- دعاء فوزى محمود ابراهيم الشي  100.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردنيا احمد حامد سند عل هيكل74905 119تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردنيا وائل رمضان السيد احمد74906 132.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردنيا ياش احمد حلىم دمحم بدوى74907 131تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردينا اسامة ناصف دياب دمحم74908 77.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردينا وليد مجدى الحسينن فايق احمد الور74909 54.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطررانيا احمد سعيد السيد عامر74910 65تل بنن تميم ع مشبي 

ن مرس حسان مرس الوكيل74911 ن القناطررحمه معي  126تل بنن تميم ع مشبي 

74912
ن
ن القناطررحمه نارص السيد احمد الحمصان 91.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطررضا سعيد فوزى حافظ عواد74913 37.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطررضوى فتىح احمد دمحم الشاعر74914 134.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- روضه دمحم ابوعليش الشحات 74915 102تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرروضه وائل كامل سالمة منىس74916 132.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرزهراء دمحم حمادة عليوة سالمه74917 !VALUE#تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرزينب شعبان هنداوي شعبان حسن74918 35.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرساره رضا احمد منصور دياب74919 125تل بنن تميم ع مشبي 

ن شوك74920 ن القناطرساره عبداللطيف سعيد حسي  38تل بنن تميم ع مشبي 

ى74921 ن القناطرساره دمحم احمد ابراهيم بحي  134تل بنن تميم ع مشبي 

ي74922
ن القناطرساره محمود شاور دمحم الصفن  89.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسعاد حسن سعيد حسن السيد74923 47تل بنن تميم ع مشبي 

ن فتىح بدوى حمودة النفاض74924 ن القناطرسعاد حسي  52.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسماء ابراهيم عبدالرحمن غنيم رضوان74925 68.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسماح عماد سعيد ابراهيم عبدالعال74926 55.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسهيله سالمة سمي  سليمان الجاهل74927 101.5تل بنن تميم ع مشبي 

ين مجدى محمود رفاع عثمان74928 ن القناطرشر 60.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد ايمن فتىح عفيفن سند فول74929 34.5تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطرشهد سعد دمحم توفيق دياب74930 74تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد عشماوى جمال دمحم الشحات عشماوى74931 99تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد عواد دمحم المسلىم عواد سليمان74932 130.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد كمال فؤاد دمحم عفيفن شكر74933 17.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم السيد محمود سالم74934 112.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم حسن ابراهيم عبدربه74935 66.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم فاروق عبدالهادي دمحم مطر74936 118تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد محمود دمحم محمود احمد74937 95.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد مصطفن محمود عواد عامر74938 59.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرشهد هشام احمد عبدالظاهر دمحم74939 44تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرصفيه سعد فتىح دمحم الدمرداش74940 129.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرضىح ايمن صالح ابو دشيش الوكيل74941 114تل بنن تميم ع مشبي 

اوي احمد حسن الوكيل74942 ن القناطرضىح شيى 130.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبي  عبدهللا دمحم دمحم عطية74943 62.5تل بنن تميم ع مشبي 

ى74944 ن القناطرعزه ابراهيم السيد ابراهيم احمد بحي  45تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعزه احمد سعيد احمد عل عبدهللا74945 61.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعلياء عماد الدين شعبان عل بيوىم74946 56.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن74947 ن القناطرفاطمه الزهراء رمضان دمحم احمد حسي  95.5تل بنن تميم ع مشبي 

 السيد سعيد دياب74948
ن
ن القناطرفاطمه الزهراء هان 127.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرفاطمه شحته السيد مدبوىل رمضان74949 59.5تل بنن تميم ع مشبي 

ى74950 ن القناطرفرحه سعد رضا رزق السيد بحي  88تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرلقاء احمد عبدالسالم دمحم موس شوك74951 112.5تل بنن تميم ع مشبي 

يف احمد عبداللطيف احمد محمود74952 ن القناطرليل شر 114.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي صابر عوض عطيه الحاى74953 ن القناطرليل عرنى 130تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرليل فتىحي احمد منصور عبدالهادي دياب74954 112تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرليل دمحم كامل دمحم منصور74955 52تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرليل محمود دمحم عل الصعيدى74956 103.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد سعد السيد الجمل74957 54تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمريم انور دمحم حسن شو74958 126.5تل بنن تميم ع مشبي 

ف الدين74959 ن القناطرمريم جودة محمود عبدالعزيز شر 132تل بنن تميم ع مشبي 

ن دمحم منىسي74960 ن القناطرمريم حسام حسي  126تل بنن تميم ع مشبي 

ي صابر دمحم عمر74961
 
ن القناطرمريم شوق 122تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمريم عمرو النادى السيد دمحم سالم74962 36.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمريم فارس سيف احمد الصعيدى74963 16تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم74964 34تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرملك احمد السيد دمحم عفيفن شكر74965 112.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرملك محمود عبدالعزيز السيد مرس زهرة74966 124.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمنار وليد دمحم عبدالعزيز متوىل74967 102تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا جابر دمحم فتىح عبدالفتاح ابراهيم74968 110تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا جمال فؤاد دمحم احمد74969 94.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن شوك74970 ن عطا حسي  ن القناطرمنة هللا حسي  126.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد جميل السيد حمودة74971 133.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمها دمحم فؤاد دمحم الشاعر74972 48تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- ىم ايمن سعيد محمود عل هالل 74973 100تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرىم ايهاب شعبان دمحم الحاى74974 120.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن74975 ن القناطرمىادة دمحم توفيق محمود حسي  51تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرنجاه عمرو سالمة بدوى حموده النفاض74976 128تل بنن تميم ع مشبي 

ن عبدالعال زهره74977 ن القناطرندى احمد دمحم حسي  125تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرندى تميم السيد خليل شوشه74978 105.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربضى- ندى صفوت احمد ابراهيم مصلىح 74979 93تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطرنه السيد احمد السيد حجاج74980 84تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرنورهان زىكي عليوة احمد دياب74981 120.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرهاجر رضا دمحم الشحات عيد شوك74982 97تل بنن تميم ع مشبي 

ن شوك74983 ن القناطرهاجر عبداللطيف سعيد حسي  71تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرهاجر ممدوح محمود السيد ندا دياب74984 47تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرهانم ابراهيم قرقر السيد عل74985 60تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرهبه هللا شعالن حافظ شعالن دمحم سليمان74986 84تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرهدى دمحم اسماعيل رزق عبدالعزيز شوك74987 109.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطروصال عمرو منصور شعبان حسن شو74988 127تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطروفاء حمدى حسن رزق السيد74989 126تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطروالء جابر السيد دمحم خليل زهرة74990 44.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن عبدالعزيز غنيم عبدالعزيز الوكيل74991 ن القناطرياسمي  125.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن دمحم احمد دمحم سليمان الحاى74992 ن القناطرياسمي  35تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرابراهيم جمال ابراهيم ابودشيش عياد74993 83.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم عبدالفتاح مصطفن74994 88.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي انسان بدر القلماوى74995
ن القناطرابراهيم مصطفن 75.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد حسن دمحم السيد عل74996 93تل بنن تميم ع مشبي 

ن74997 ن القناطراحمد حمدى دمحم عبدهللا حساني  130.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد ساىم رشدى توفيق مهدى74998 76تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى74999 ن القناطراحمد ساىمي عبدهللا احمد اليى 130.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد طارق دمحم امام عل75000 21.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد عادل عل عبدالقادر مىح الدين75001 33.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد عاطف عواد عبدالظاهر دمحم قاسم75002 93تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- احمد عبدالسالم ابراهيم خليل دياب 75003 100تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام رزق رزق محمود75004 116تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد عواد سعد عواد عمر شعالن75005 133.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن احمد دمحم داود75006 119.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي السيد احمد عبداللطيف75007
ن القناطراحمد مصطفن 107.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراحمد ممدوح عل احمد دانى75008 60.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي احمد عبدالمنعم السيد جودة75009
ن
ن القناطراحمد هان 116.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرادهم سعد سيف احمد عل حسن75010 94.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرادهم عصام عبدالننى دمحمى رزق75011 73تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطراسالم احمد ابراهيم عبدالفتاح مصطفن75012 63تل بنن تميم ع مشبي 

ف صفوت احمد ابراهيم مصلىحي75013 ن القناطراشر 84تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرالسيد احمد سعيد السيد طه75014 122.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن عبدالباسط السيد صوفان75015 ن القناطرالسيد حسي  48.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربهاء الدين احمد دمحم فتىح عبدالفتاح ابراهيم75016 54تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربهاء مجدى عبدالوهاب عبدالوهاب رضوان75017 65.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن75018 ن القناطرحسن السيد دمحم حسن حساني  58.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرحسن خالد حسن لبيب عبدالحليم الشاعر75019 95تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- حسن مجدى احمد دمحم عزالدين 75020 90.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن مجدى احمد دمحم عزالدين 75021 ن القناطربسيطه- حسي  90تل بنن تميم ع مشبي 

ن75022 ى دمحم عبدهللا حساني  ن القناطررحيم صيى 60.5تل بنن تميم ع مشبي 

ى75023 ن القناطررياض ثروت رياض دمحم بيوىم بحي  50.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرزياد احمد دمحم عبدالعاىط دمحم جمعه75024 72تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرزياد احمد دمحم عبدالهادى احمد دياب75025 103.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم رياض محمود اسماعيل75026 41.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسعد سعيد فتىح صابر عوض75027 32تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسعيد انور سعيد دمحم رزق75028 64.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسعيد خالد احمد دمحم عطية75029 31تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطرسعيد عماد دمحم احمد دياب75030 41.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسعيد يوسف سعيد يوسف الحاى75031 27تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسيد اسامه السيد محمود سالم75032 31.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسيف االسالم احمد دياب السيد دمحم الحاى75033 92.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسيف سعيد فؤاد دمحم السيد الحاى75034 74تل بنن تميم ع مشبي 

يف ايمن سعيد هاشم مهدى75035 ن القناطرشر 77.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرصبىح مصطفن صبىح عبدالحافظ السيد الجمل75036 105.5تل بنن تميم ع مشبي 

 السيد دمحم سالمه الصفن  75037
ن
ن القناطربسيطه- صهيب هان 97.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرطاهر خالد سعيد السيد سعد حسن75038 95تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعادل ادهم محمود احمد عبدالفتاح75039 78تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد دمحم عواد احمد المشتوىلي75040 63تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عادل شاور دمحم رمضان75041 102تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا عليوة عبدربه سالمه75042 86تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن فكرى عبدالسالم دمحم عبدالسالم75043 128تل بنن تميم ع مشبي 

75044
ن
ن الشناطوق ن القناطرعبدالرحمن دمحم السيد دمحم حسي  113.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم حسن دمحم رفاع75045 102تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم شعبان عبدالعزيز عبدالرحمن75046 88تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالسالم حسن عبدالسالم عليوة خليل75047 90.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز محروس عبدالعزيز عبدالباسط الغمرى75048 84تل بنن تميم ع مشبي 

ن ناصف دمحم الفران عبدالهادى75049 ن القناطرعبدهللا السيد حسي  99تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ايمن خليل السيد محمود75050 118.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرسمع- عبدهللا حماده عل احمد الوكيل 75051 108.5تل بنن تميم ع مشبي 

ه75052 ن السيد صيى ن القناطرعبدهللا عمرو حسي  94تل بنن تميم ع مشبي 

ن الصفن 75053 ن القناطرعبدهللا دمحم محفوظ حسي  83تل بنن تميم ع مشبي 

ف عواد حسن75054 ن القناطرعبدهللا محمود شر 46.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا هشام عبدالسالم عبدالصادق حسن75055 86.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعبدربه سالمة عبدربه عليوة سالمة عبدربه75056 73تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعرنى رزق دمحم ساىم عل رزق75057 57.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعل فكرى عل احمد دانى75058 60.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعل دمحم عل احمد دمحم فاطمة75059 51تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعلىوة احمد عليوة احمد دياب75060 74.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعماد ايمن جودة ابراهيم غنيم75061 64.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعمار دمحم فرج دمحم عفيفن75062 76تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعمر السيد عبدالعاىطي السيد طه75063 87.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعمر عفيفن دمحم ابراهيم موس75064 18تل بنن تميم ع مشبي 

ي سعيد احمد دياب75065
ن القناطرعمر محمود حسنن 96تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعمرو احمد محمود عطية السيد75066 79.5تل بنن تميم ع مشبي 

ناوي75067 ن القناطرعمرو خالد محمود عل خليل اليى 86تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرعمرو رضا حسن السيد ابراهيم حبيب75068 54.5تل بنن تميم ع مشبي 

 عل السيد75069
 
ن القناطرعمرو كريم شوق 117.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرفارس عني  سيف احمد الصعيدي75070 !VALUE#تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى75071 ن القناطرفتىح حمادة سعيد درويش اليى 54تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- فتىح زىك فتىح بدوى حموده النفاض 75072 93تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرفوزى سعيد فوزى حافظ عواد75073 55تل بنن تميم ع مشبي 

ي75074
ن القناطركامل وليد كامل السيد مصطفن 75.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمازن ضياء دمحم دياب دمحم الشعراوى75075 110تل بنن تميم ع مشبي 

ن جاد75076 ن القناطرمازن فتىح محمود شاهي  124تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمازن دمحم احمد عبدالخالق خليل هيكل75077 126تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمتوىل ايمن دمحم متوىل عبدالمجيد محرم75078 69.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمجدى دمحم انوار فرج ضيف75079 83تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطردمحم اسماعيل هنداوى اسماعيل عل75080 71تل بنن تميم ع مشبي 

ف فرج دمحم فول75081 ن القناطردمحم اشر 41.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن75082 ن القناطردمحم انور عزت السيد شاهي  124تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن رزق رزق محمود حندس75083 109تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن دمحم محمود احمد دياب75084 112تل بنن تميم ع مشبي 

75085 
ن
ن القناطربسيطه- دمحم ايهاب سعيد عبدالمنعم الحمصان 91تل بنن تميم ع مشبي 

ن عبدالفتاح75086 ن القناطردمحم تامر حامد حسي  57تل بنن تميم ع مشبي 

ن الصفن 75087 ن القناطردمحم حازم محفوظ حسي  120تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم حسام الدين عمارة علي عمارة عبدربه75088 122تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدى حامد دمحم ابراهيم محرم75089 101.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي دياب دمحم75090
 
ن القناطردمحم سعيد دسوق 75تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم مصلىح السيد75091 125.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم صبىح سعيد دمحم عطية75092 102.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالرسول عليوة عبدربه سالمه75093 84تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح فتىح سعيد الوكيل75094 55.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالهادى عواد احمد عبدالهادى75095 39.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عصام رمضان ابراهيم فاضل75096 126.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عماد سعيد ابراهيم عبدالعال75097 53تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم عمرو عبدالوهاب عبدالوهاب رضوان75098 58تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم فتىحي محمود دمحم رزق75099 73تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم كمال دمحم عليوة دمحم75100 99.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم حسن عبدالفتاح القشالن75101 95تل بنن تميم ع مشبي 

يف75102 ن القناطردمحم دمحم عبدالوهاب حجاج شر 100تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم مدحت مسلم احمد عطيه75103 121.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي كامل دمحمعبدالمنعم75104
ن القناطردمحم مصطفن 118.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي فاروق حسن شعالن75105 ن القناطردمحم ناجى 93تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى75106  دمحم نجيب كامل اليى
ن
ن القناطردمحم هان 108.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم وليد دمحم رضا ناصف عثمان 75107 96.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطردمحم وليد محمود احمد عبدالفتاح75108 114.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد خليل السيد محمود خليل75109 122.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد سالمة احمد دراز75110 72.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود جمال محمود عل خليل75111 47.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود حسن منصور السيد عمارة75112 49تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود رضا احمد دمحم عز الدين75113 44تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- محمود زينهم سعيد شحاته عبدالشكور 75114 106تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم عيد السيد فول75115 53.5تل بنن تميم ع مشبي 

75116
ن
ن القناطرمحمود دمحم محمود احمد الشناطوق 89تل بنن تميم ع مشبي 

ي احمد محمود الزعطه75117
ن القناطرمحمود مصطفن 45.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمحمود ياش احمد دياب الصياد75118 111.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن75119 ن القناطرمصطفن السيد دمحم السيد عل شاهي  116تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دياب دياب عل عمر75120 124.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عزت صابر توفيق محرم75121 118تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى75122  عليوة سويلم عليوة اليى
ن القناطرمصطفن 133تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمصطفن كامل فاروق ابراهيم عبدالعال75123 62تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمعاذ اسامة دمحم توفيق دياب75124 132تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمعاذ تامر عرفة ابودشيش السيد غاىل75125 93.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمعاذ محسن يوسف احمد يوسف75126 104.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطرمعاذ دمحم توفيق دمحم ابراهيم عمر75127 132تل بنن تميم ع مشبي 

ن جاد75128 ن القناطرمهاب فتىحي محمود شاهي  126.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطروحيد احمد سيف احمد عل حسن75129 58تل بنن تميم ع مشبي 



ن القناطروحيد السيد محمود دمحم احمد سالم75130 105.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطروليد نجم عادل بيوىمي عل زهره75131 59.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن عماد السيد مسلم دمحم الشحات75132 ن القناطرياسي  114تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم رزق دياب75133 99.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد محمود عبدالفتاح مصطفن دياب75134 113.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف اسماعيل عبدالعال محمود75135 104.5تل بنن تميم ع مشبي 

ف عبدالعزيز ابراهيم محرم75136 ن القناطريوسف اشر 80.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف سعيد ابراهيم حسن سالم الور75137 40.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف صبىح ابراهيم فتوح حالوة حسن75138 36تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف عني  سيف احمد عل حسن75139 64.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم صابر توفيق محرم75140 26.5تل بنن تميم ع مشبي 

 متبوىل75141
 
ن القناطريوسف دمحم متبوىل دسوق 79.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم دمحم السيد المشتوىلي75142 65.5تل بنن تميم ع مشبي 

ناوى75143 ن اليى ن القناطريوسف دمحم دمحم عبدهللا حسني  86تل بنن تميم ع مشبي 

اوى75144 ن ن القناطريوسف محمود دمحم محمود الجي  91.5تل بنن تميم ع مشبي 

ن القناطريوسف ياش عبدربة احمد عبدربه الجاهل75145 99.5تل بنن تميم ع مشبي 

ي75146
ي الطوجن

ن القناطرامل احمد الطوجن 48.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ه اسامة كمال الدين حسن محمود75147 ن القناطرامي  112خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي نصار75148
ي عماد محمود الطوجن ن القناطرانىحى 100خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرتسنيم دمحم عبدالعزيز عل75149 75.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرجنات عزت مهدى عبدربه الطوجن75150 40.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي دمحم75151
ن القناطرجنن مىحي الدين دمحم توفيق الطوجن 133خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرزينب فتىحي مىحي الدين عبدالقادر75152 61.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرساره عبدهللا كامل عبدالمنعم75153 118خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

وق قاسم السيد عبدالمنعم75154 ن القناطرشر 74.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرشيماء شكرى حسنن عبدالسالم75155 101خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرفاطمه احمد الشحات محمود دمحم75156 135.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرفرح خليل محمود خليل75157 122خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم عثمان داود75158 122خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرملك عاطف احمد خليل75159 33خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرمنة بيوىمي كامل دمحم منىسي75160 127خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرمىادة عبدالعزيز ابراهيم جاد ابراهيم75161 29خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

 عزت عبدالعظيم الطحاوى75162
ن
ن القناطرندى هان 97خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرهبه دمحم عبدالعال دمحم75163 43.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطربسيطه- احمد صبىح عبدالسميع عبدالرحمن النجار 75164 95خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطراحمد عبدالهادي السيد عبدالمنعم75165 67خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطراحمد فاروق مهدي خليل75166 33خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ف عل السيد75167 ن القناطراحمد محسن شر 59خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم محمود علي سعيد75168 40خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75169
ن القناطراحمد مني  عثمان الطوجن 57خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرحسن عمارة حسن عمارة حسن75170 68.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطررشيد نض رشيد االكيى كمال الدين75171 40.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرزياد ياش صابر شحات75172 68خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطربسيطه- سامح السيد السيد عثمان الصفن  75173 92.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرسعيد زكريا مهدى خليل ابو دشيش75174 48.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرسيد زكريا مهدي خليل ابو دشيش75175 42.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي عل السيد حسن75176
 
 عل شوق

 
ن القناطرشوق 44خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75177
ن القناطرعبدالرحمن السيد زىكي الطوجن 53.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن خالد علي سالمة75178 75خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75179
ن القناطرعبدالرحمن صابر محمود عبدربه الطوجن 83.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 



ن دمحم75180 ن القناطرعبدهللا محمود حسي  46خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75181
ن القناطرعمر دمحم ابو زيد الطوجن 75.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرعمر وجيه دمحم ابراهيم العيوىط75182 86.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرفهد دمحم سعيد دمحم نصار75183 112.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75184
ي محمود الطوجن

ن القناطركريم وائل لطفن 102.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عباس75185 44خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم احمد75186 121خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرمحمود احمد دمحم رضا عثمان75187 77.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي75188
ن القناطرمحمود دمحم محمود الطوجن 74.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ي صالح حسن75189
ن
ن القناطرمحمود هان 67خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطرمصطفن محمود صبىحي عثمان75190 119.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطريوسف حمدي دمحم خليل ابو دشيش75191 120.5خلوة الشيخ عثمان ت أشبي 

ن القناطراشاء احمد السيد رشاد75192 86.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراسماء احمد مصطفن دمحم75193 123.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراسماء خالد فتىحي دمحم بصي 75194 45.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرامل صالح السيد دمحم هالل75195 75.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ه حمادة هالل محمود هالل75196 ن القناطرامي  105مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرايمان حسن احمد عبدالحميد75197 106مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرايه ابراهيم شحتة دمحم75198 106مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرايه ساىمي فؤاد دمحم بصي 75199 34.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرايه عماد جالل دمحم عبدالفتاح75200 44.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرايه محمود دمحم احمد جادهللا75201 134مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطربسمه السيد عبدالعاىطي السيد عبدالعاىطي75202 115مجمع العسايلة ع مشبي 

يف العسيلي75203
ي السيد دمحم شر

ن
ن القناطربسنت هان 38.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرجنات وليد السيد دمحم عطية75204 97.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرجهاد جمال دمحم دمحم مسعود75205 123.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه ايهاب عبدالعزيز احمد دمحم75206 80مجمع العسايلة ع مشبي 

ن محفوظ دمحم دمحم حسن75207 ن القناطرحبيبه حسي  126.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم شحتة دمحم75208 126.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن مصباح شكري عباس حسن نصار75209 ن القناطرحني  97.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرخلود خالد فتىحي دمحم بصي 75210 87.5مجمع العسايلة ع مشبي 

يه دمحم ابراهيم عبدالعزيز75211 ن القناطرخي  89مجمع العسايلة ع مشبي 

ي75212
ن
ن القناطردعاء السيد محمود عبدالشاق 93مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردعاء عوض محمود عوض صالح75213 103.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطررانا سليم عادل السيد ابراهيم75214 84.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي احمد دياب75215
ن القناطررحمه السيد لطفن 123.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم قاسم مسلم75216 59مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطررنا عرفة عبدالقادر عواد75217 43مجمع العسايلة ع مشبي 

يس عبدالعزيز محمود75218 ن القناطرروضه صبىحي عي  115مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرروى حسن بدر غانم بدر الور75219 125مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرساره السيد محمود عشماوى75220 115مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرساره زين سعيد دمحم75221 135.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرساره طلبة السيد عبدالحميد75222 112مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرسندس السيد عبدالفتاح احمد حسن75223 71.5مجمع العسايلة ع مشبي 

وق صبىح دمحم عوض عثمان75224 ن القناطرشر 77.5مجمع العسايلة ع مشبي 

يف75225 وق دمحم سعيد دمحم شر ن القناطرشر 72.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ين نارص احمد احمد75226 ن القناطرشر 69مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد ابراهيم محمود جالل دمحم الور75227 114مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد احمد دمحم سعد عبدالفتاح75228 103مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد سعد ابراهيم ابو حزيم75229 112.5مجمع العسايلة ع مشبي 



ن القناطرشهد سند دمحم بيوىمي سعد75230 102مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم عيد دمحم عيد مرسي75231 118مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم فاروق عواد75232 113.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم متبوىل غزال دمحم75233 109.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبي  حلىم محمود عبدالحميد75234 124.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفاتن عالم عالم السيد عالم الور75235 114مجمع العسايلة ع مشبي 

ن75236 ن القناطرفاطمه الزهراء طارق دمحم السيد حساني  126مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حسام دمحم حافظ الور75237 94مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه صابر دمحم عيد75238 12.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه طارق عادل علي75239 75.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفرحه دمحم محمود بصي  الزعبالوى75240 32مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطركريمه رجب كامل السيد دمحم هالل75241 43مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- ليل محمود صالح السيد عبدالعزيز 75242 87مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمروه مروان سالمه عبدالكريم75243 79.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم دمحم شومان75244 111.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم سعد حسن علي75245 97مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالعزيز دمحم الصعيدي دمحم ثابت دمحم الور75246 93مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم عبداللطيف صالح عزت عبداللطيف75247 88.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم عمرو احمد ابراهيم75248 98.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم مجدي صابر دمحم احمد الور75249 96مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم حسن حلىمي سليمان الور75250 98.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم وائل سلطان عبدالحميد75251 101.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمريم وليد عبدالشكور زىكي عواد75252 133مجمع العسايلة ع مشبي 

ه احمد دمحم دمحم عطيه75253 ن القناطرمشي  106.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك ابراهيم السيد دمحم حسن75254 107مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك السيد عبدالقادر عواد معن75255 103.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك جمال محمود عواد عبدالعال75256 107مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك خالد عبدالفتاح دمحم هزاع75257 123مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك صابر عزوز محمود عوض75258 126.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرملك فتىحي فاروق عماره احمد75259 44.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمنار عبدالمنعم ابراهيم حسن75260 117مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا قاسم فارس محمود عليوه75261 120.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمنه جمال عالم السيد75262 92مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمنه عيد عليوه الدمرداش دمحم75263 125مجمع العسايلة ع مشبي 

ه بنهاوي75264 ن القناطرمنن دمحم بركات صيى 63.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمها محمود حسن دمحم رشاد75265 96مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرىم السيد احمد دمحم75266 78مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنجاه منصور عطا حسن دمحم دياب75267 71.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنجاه هشام دمحم معوض75268 91.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرندى احمد دمحم عبدالعزيز عل عطية75269 85مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرندى رضا دمحم حسن هالل75270 114مجمع العسايلة ع مشبي 

ي75271
ن القناطرندى وليد حسن احمد عفيفن 96مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنهلة باسم دمحم احمد حسن75272 79.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنورهان رضا دمحم السيد75273 105مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنورهان رضوان احمد دمحم احمد سالم75274 44مجمع العسايلة ع مشبي 

ي حسن دمحم دمحم75275
ن القناطرنيجار مصطفن 127مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرهاجر سعد صبىح عبدالحميد75276 66مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرهاجر ياش ابراهيم دمحم عبدالدايم75277 79مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرهدىة السيد صبىحي عواد فج النور75278 66مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطروالء وجيه حامد عبدالعزيز عيىسي75279 69.5مجمع العسايلة ع مشبي 



ن ابراهيم جاد ابراهيم75280 ن حسي  ن القناطرياسمي  50.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي حامد عبدالحميد75281 ن القناطرابراهيم احمد ناجى 42.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرابراهيم محمود دمحم دمحم حسن75282 97.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد تامر احمد ابراهيم مصلىحي75283 103.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد حسام حلىم دمحم شبايك75284 56مجمع العسايلة ع مشبي 

ن احمد طه احمد75285 ن القناطراحمد حسي  92.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ه احمد75286 ن القناطراحمد سعيد رياض صيى 96مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد دمحم دمحم75287 124.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- احمد طارق احمد السيد 75288 106.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد طارق احمد عبدالفتاح احمد75289 107مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالمنعم رياض محمود اسماعيل75290 83مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد عطا محمود دمحم دمحم75291 67مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد فرج عبدالقادر عواد معن75292 65.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد توفيق خليفة75293 46.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرادهم ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم75294 80مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرادهم سعد طلعت سعد75295 22مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرادهم محمود احمد عبدالعاىطي العسيلي75296 128.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراسامه احمد دمحم عكاشه75297 117مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراسالم خالد صبىحي عواد فج النور75298 83مجمع العسايلة ع مشبي 

ي حامد عبدالحميد75299 ن القناطراسالم دمحم ناجى 27مجمع العسايلة ع مشبي 

ف عبدالمنعم عوض عبدالعزيز عل عطيه 75300 ن القناطربسيطه- اشر 71.5مجمع العسايلة ع مشبي 

 علي الور75301
ن ف حسي  ن القناطربالل اشر !VALUE#مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطربالل رمضان عبدالمنعم السيد عبدالرحمن75302 109.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرحسام دمحم صالح احمد بكي 75303 121مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرحسن مهدي حسن يىحي دمحم بكي 75304 126مجمع العسايلة ع مشبي 

ي علي75305
ي دمحم حسنن

ن القناطرحسنن 37مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرزياد السيد سعيد السيد سالم75306 108مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرزياد حمدي دمحم عيدسالم75307 47مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرزياد عماد احمد ابراهيم75308 62.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرسامح ابراهيم السيد دمحم الصعيدي75309 131.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرسعيد سند دمحم دمحم سعد75310 86.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي سعيد دمحم رشوان75311
ن
ن القناطرسعيد هان 107.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي علي دمحم75312
ن القناطرصبىح السيد مصطفن 109.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرصبىح عبدهللا عباس دمحم حسن العسيلي75313 98.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي صالح سالم منصور75314
ن
ن القناطرصالح هان 84مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعادل حسام حلىم دمحم شبايك75315 70مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعادل عالء الدين عادل سعد احمد75316 118مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعاطف وحيد عاطف دمحم ضيف75317 52.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن انور سعد السيد دمحم دياب75318 95.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي دمحم عدىلي75319
ن القناطرعبدالرحمن عل دمحم الحسينن 104.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن فتىحي محروس عليوه محمود75320 124.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالعاىطي ابراهيم75321 109مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا سعيد السيد توفيق حسن75322 37.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عبدالفتاح منصور عبدهللا75323 26.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عليوه فاروق عليوه محمود75324 67.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم السيد دمحم عطيه75325 52مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالفتاح احمد حسن النحال75326 112مجمع العسايلة ع مشبي 

ي السيد عواد75327 ن القناطرعبدهللا دمحم عرنى 118مجمع العسايلة ع مشبي 

ي عليوه ابراهيم75328
ن القناطرعبدهللا مصطفن 88.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا وحيد يىحي عبدالعاىطي علي75329 122مجمع العسايلة ع مشبي 



ن القناطرعطيه رضا السيد شحاته لطيفه75330 61مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعماد السيد احمد السيد علي75331 106.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي75332
ن
ن القناطرعماد عادل عبدالعزيز عبدالشاق 116مجمع العسايلة ع مشبي 

ي75333 ن القناطرعماد محمود دمحم احمد عبدالننى 49مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعمر عالء دمحم علي دمحم75334 74.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم خليل ابراهيم خليل غنيم75335 124.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم عليوة ابراهيم عويس75336 97.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعمر محمود دياب دمحم دمحم جادهللا75337 107.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي عبدالعزيز دمحم دياب75338
ن
ن القناطرعمر هان 99مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرعمرو دمحم احمد عبدالعزيز هزاع75339 79.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي75340
ن
ي السيد العنان ن القناطرعمرو محمود عبدالننى 65مجمع العسايلة ع مشبي 

ي العسيلي75341 ن القناطرغريب دمحم غريب عبدالننى 66مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفؤاد عصام فوزى دمحم حسن75342 50.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرفارس محمود السيد عبدالحميد75343 105.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطركريم دمحم محروس قطب حجاج75344 115.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطركريم محمود غنيم ابراهيم غنيم75345 118مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمازن ابراهيم دمحم الفران السيد دمحم75346 124.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم مسعود السيد عطيوي75347 79.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عزت عبدالعاىط75348 85مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عويس عليوه السناري75349 115.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم دمحم مسعود75350 121.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم السيد مىحي الدين75351 62.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن فؤاد دمحم بصي 75352 99مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم حماده حسن احمد عفيفن75353 108.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدي دمحم سعد75354 100.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد سالمة دمحم دمحم75355 28مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم دياب عواد دمحم دمحم75356 33.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد ابراهيم دمحم الجمال75357 133.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد صبىحي السيد عبدالحليم75358 137مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرحرىك- دمحم صبىح احمد عليوه محمود 75359 113.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحميد عبدالهادي دمحم عبدالهادي75360 109.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم سمي  دمحم احمد75361 70مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود سعيد دمحم عبدالهادي75362 70.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم ابراهيم خليل75363 112مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم علي دمحم75364 95.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالعزيز دمحم الصعيدي دمحم ثابت دمحم الور75365 106.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي دمحم معوض عبدالمقصود75366
ن
ن القناطرمحمود هان 112.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم سالمه دمحم مطر75367 59.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمهاب خليل مسعود السيد عطيوي75368 62.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرمهند حماده حامد دمحم عوض75369 110مجمع العسايلة ع مشبي 

ي السيد دمحم75370
ن القناطرمهند عبدالغنن 133مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطرنادر يحن  سعيد عبدالمنعم دمحم75371 110.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد السيد سالمة بدوي75372 89.5مجمع العسايلة ع مشبي 

 علي75373
ن ف حسي  ن القناطريوسف اشر 32.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ي السيد زايد75374 ن القناطريوسف السيد عبدالننى 107.5مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطريوسف هالل سعيد دمحم عيسوي هالل75375 88مجمع العسايلة ع مشبي 

ن القناطراحمد ايمن احمد دمحم منصور75376 نشبي  ن القناطر ع بني  78.5كفر شبي 

ن القناطراحمد جمال ابراهيم ابراهيم ابراهيم75377 نشبي  ن القناطر ع بني  57.5كفر شبي 

75378
ن
ن القناطراحمد حسن دمحم ابو النور البالشون نشبي  ن القناطر ع بني  129.5كفر شبي 

ن القناطراحمد خالد عبدالحميد الكردى75379 نشبي  ن القناطر ع بني  91كفر شبي 



ن القناطراحمد صابر احمد دمحم السيد البلوة75380 نشبي  ن القناطر ع بني  86.5كفر شبي 

ن القناطراحمد صالح دمحم المهدى75381 نشبي  ن القناطر ع بني  116كفر شبي 

ن القناطراحمد عادل السيد عبدالعاىطي بدر75382 نشبي  ن القناطر ع بني  132كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالسميع احمد عبدالسميع عيد75383 نشبي  ن القناطر ع بني  61كفر شبي 

ن القناطراحمد عرنى دمحم جمعة بيوىم75384 نشبي  ن القناطر ع بني  102.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عماد الدين حسن الفحل75385 نشبي  ن القناطر ع بني  124كفر شبي 

ن القناطراحمد ماجد احمد دمحم احمد75386 نشبي  ن القناطر ع بني  111.5كفر شبي 

ن القناطراحمد دمحم ابوالفضل عبدالخالق عيد75387 نشبي  ن القناطر ع بني  126كفر شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد عبدالرحمن عوض75388 نشبي  ن القناطر ع بني  127.5كفر شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد عبدالسميع عيد75389 نشبي  ن القناطر ع بني  135.5كفر شبي 

ن عبدالعظيم غنية75390 ن القناطراحمد دمحم حسي  نشبي  ن القناطر ع بني  132.5كفر شبي 

ن يوسف الزريدي75391 ن القناطراحمد دمحم حسي  نشبي  ن القناطر ع بني  132.5كفر شبي 

ن القناطرادم ابو القاسم دمحم العجوز75392 نشبي  ن القناطر ع بني  71.5كفر شبي 

ن القناطرادهم زياد عبدالرحمن منصور75393 نشبي  ن القناطر ع بني  127.5كفر شبي 

ن القناطرادهم محمود اسماعيل حافظ عوض75394 نشبي  ن القناطر ع بني  124.5كفر شبي 

ن القناطراسامه هشام عبدالىح دمحم75395 نشبي  ن القناطر ع بني  128.5كفر شبي 

ن 75396 ن القناطربسيطه- السيد ابراهيم سليمان دمحم حسني  نشبي  ن القناطر ع بني  97كفر شبي 

ن القناطرالسيد وائل السيد احمد الدحدح75397 نشبي  ن القناطر ع بني  86.5كفر شبي 

ن القناطرالسيد وليد حسن عبدالعزيز الفحل75398 نشبي  ن القناطر ع بني  96.5كفر شبي 

ن القناطرامي  محمود السيد عبدالحميد طعيمة75399 نشبي  ن القناطر ع بني  93كفر شبي 

ن القناطرايهاب هشام دمحم جودة عبدالسميع75400 نشبي  ن القناطر ع بني  120كفر شبي 

ن القناطرحسام سيد عمر دمحم زايد75401 نشبي  ن القناطر ع بني  70.5كفر شبي 

ن القناطرحسن اسامة احمد عجوة75402 نشبي  ن القناطر ع بني  121كفر شبي 

ن عجور75403 ن دمحم حسي  ن القناطرحسي  نشبي  ن القناطر ع بني  115كفر شبي 

ن القناطرخالد محروس فريد السيد خالد75404 نشبي  ن القناطر ع بني  124كفر شبي 

ن القناطرخليفة دمحم خليفه دمحم دويدار75405 نشبي  ن القناطر ع بني  112كفر شبي 

ن النجار75406 ن القناطرزياد عبدالحليم حسي  نشبي  ن القناطر ع بني  127.5كفر شبي 

ن القناطرزياد عماد السيد علي ابو عتلم75407 نشبي  ن القناطر ع بني  97.5كفر شبي 

ن القناطرسيف دمحم صابرسالم عمر75408 نشبي  ن القناطر ع بني  132.5كفر شبي 

ن القناطرسيف مختار سيد احمد عيد عامر75409 نشبي  ن القناطر ع بني  125كفر شبي 

ن القناطرصالح دمحم بدوى دمحم حجاج75410 نشبي  ن القناطر ع بني  128.5كفر شبي 

ن القناطرطه هشام طه النجار75411 نشبي  ن القناطر ع بني  62كفر شبي 

ي75412 ن القناطرعبدالرحمن اسامة عبدالحكيم عبدالوهاب الشقي  نشبي  ن القناطر ع بني  128كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن ايهاب دمحم السعيد حافظ رضوان75413 نشبي  ن القناطر ع بني  117.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن شاكر الهادى سليمان نصار75414 نشبي  ن القناطر ع بني  107كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبده السيد سالمه75415 نشبي  ن القناطر ع بني  113كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم فتىح محمود ابورضوان75416 نشبي  ن القناطر ع بني  117كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم دمحم الحسينن عيد75417 نشبي  ن القناطر ع بني  107.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم محمود سالمه75418 نشبي  ن القناطر ع بني  77.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن ياش السيد سليمان دمحم75419 نشبي  ن القناطر ع بني  126.5كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا هشام ابراهيم عبدالعزيز رضوان75420 نشبي  ن القناطر ع بني  117كفر شبي 

ن القناطرعز الدين محمود عبدالمنعم السبعة75421 نشبي  ن القناطر ع بني  119كفر شبي 

ن القناطرعزت صالح ابراهيم عفيفن حمودة75422 نشبي  ن القناطر ع بني  47كفر شبي 

ن القناطرعصام دمحم السيد سليمان خضن75423 نشبي  ن القناطر ع بني  58.5كفر شبي 

ن القناطرعل جميل عل حسن عبدالعال75424 نشبي  ن القناطر ع بني  33كفر شبي 

ن القناطرعمار الهادى ابراهيم دمحم الهادى ابوكريمة75425 نشبي  ن القناطر ع بني  89.5كفر شبي 

ن القناطرعمار تامر دمحم دمحم الزاهد75426 نشبي  ن القناطر ع بني  106كفر شبي 

75427
ن
ن الطنان ن القناطرعمر احمد دمحم حسي  نشبي  ن القناطر ع بني  118كفر شبي 

 دمحم فاروق دمحم غنيىم الجمل75428
ن
ن القناطرفاروق هان نشبي  ن القناطر ع بني  131كفر شبي 

ن القناطرفتىح دمحم فتىح عبدالفتاح عيد75429 نشبي  ن القناطر ع بني  127.5كفر شبي 



ن القناطركريم دمحم السيد عل غنية75430 نشبي  ن القناطر ع بني  120.5كفر شبي 

ي75431 ن القناطركريم محمود السيد السعيد العشي  نشبي  ن القناطر ع بني  106.5كفر شبي 

ن القناطرلطفن هشام لطفن دمحم راشد75432 نشبي  ن القناطر ع بني  81كفر شبي 

ي عبدالمجيد زعرور75433
ن
ن القناطرمازن هان نشبي  ن القناطر ع بني  122كفر شبي 

75434
ن
ن القناطردمحم ابراهيم فاروق حفنن الزلبان نشبي  ن القناطر ع بني  125كفر شبي 

ن القناطردمحم اسامة عل سليمان منصور75435 نشبي  ن القناطر ع بني  134كفر شبي 

ن القناطردمحم اسامه صابر سليمان البالط75436 نشبي  ن القناطر ع بني  101.5كفر شبي 

ن القناطردمحم السيد احمد عواد االزرق75437 نشبي  ن القناطر ع بني  96كفر شبي 

ن القناطردمحم سمي  السيد عوض محمود75438 نشبي  ن القناطر ع بني  75كفر شبي 

ن القناطردمحم صالح دمحم اسماعيل منصور75439 نشبي  ن القناطر ع بني  114.5كفر شبي 

ن القناطردمحم طارق دمحم عبدالظاهر حسب هللا75440 نشبي  ن القناطر ع بني  88.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عاطف السيد احمد عبيد75441 نشبي  ن القناطر ع بني  122.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عبدالخالق دمحم عبدالخالق النقيىسر75442 نشبي  ن القناطر ع بني  40كفر شبي 

75443
ن
ن القناطردمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيزالديوان نشبي  ن القناطر ع بني  114.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عماد احمد منصور75444 نشبي  ن القناطر ع بني  137كفر شبي 

ن القناطردمحم محمود احمد دمحم خفاجى75445 نشبي  ن القناطر ع بني  35.5كفر شبي 

ن القناطردمحم مصطفن صالح محمود القرم75446 نشبي  ن القناطر ع بني  114.5كفر شبي 

ن القناطردمحم هشام جالل دمحم النحاس75447 نشبي  ن القناطر ع بني  126كفر شبي 

75448
ن
ن القناطردمحم وائل حسن جمعة البالشون نشبي  ن القناطر ع بني  126كفر شبي 

ي يوسف زايد75449
ن القناطردمحم يوسف الحسينن نشبي  ن القناطر ع بني  134كفر شبي 

ن القناطردمحم يوسف دمحم توفيق منصور75450 نشبي  ن القناطر ع بني  116كفر شبي 

ن القناطرمحمود عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد الحجار75451 نشبي  ن القناطر ع بني  34كفر شبي 

ن القناطرمحمود مصطفن عبدالحميد عطيه صيام75452 نشبي  ن القناطر ع بني  112كفر شبي 

ن القناطرمروان عمرو احمد رزق دياب75453 نشبي  ن القناطر ع بني  99.5كفر شبي 

ن القناطرمروان دمحم سعيد احمد سنجر75454 نشبي  ن القناطر ع بني  91.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن السيد مصطفن السيد غنية75455 نشبي  ن القناطر ع بني  66.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن ايمن دمحم عبدالظاهر دمحم75456 نشبي  ن القناطر ع بني  127كفر شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن ابراهيم البالط75457 نشبي  ن القناطر ع بني  126كفر شبي 

ن القناطرمهند ابو بكر دمحم ابراهيم عيد75458 نشبي  ن القناطر ع بني  129كفر شبي 

ن القناطريوسف احمد السيد عبدالرحمن خليفه75459 نشبي  ن القناطر ع بني  126كفر شبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم منصور محمود75460 نشبي  ن القناطر ع بني  52.5كفر شبي 

ن القناطريوسف خالد دمحم صابر منصور75461 نشبي  ن القناطر ع بني  67كفر شبي 

ن القناطريوسف مجدى عبدالعزيز عبدالمجيد75462 نشبي  ن القناطر ع بني  78.5كفر شبي 

ن القناطريوسف دمحم انور عزالدين75463 نشبي  ن القناطر ع بني  44كفر شبي 

ن القناطراشاء حمدى السيد عبدالحليم سند75464 ن القناطر ع بناتشبي  84.5كفر شبي 

ن القناطراشاء حمدى عبد المقصود علي السيىس75465 ن القناطر ع بناتشبي  75كفر شبي 

ن القناطربسيطه- اشاء خالد المحمدى عبدالفتاح حمامه 75466 ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ن القناطراشاء سمي  عبدالفتاح السيد مهنا75467 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطراشاء صابر السيد احمد الجمل75468 ن القناطر ع بناتشبي  67كفر شبي 

ن القناطراشاء دمحم عبد الفتاح بيوىم النحاس75469 ن القناطر ع بناتشبي  36كفر شبي 

ن القناطراشاء نارص احمد احمد الزغل75470 ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

ن القناطراسماء ابراهيم دمحم احمد غريب75471 ن القناطر ع بناتشبي  44كفر شبي 

ن الحايس75472 ن القناطراسماء حامد السيد حسي  ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطراسماء خالد سند محمود زعية75473 ن القناطر ع بناتشبي  110.5كفر شبي 

ن القناطراسماء عيد سعد سيد احمد الصعيدى75474 ن القناطر ع بناتشبي  115.5كفر شبي 

ن75475 ن القناطراسماء محمود عبد الفتاح عبد العزيز حساني  ن القناطر ع بناتشبي  50كفر شبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم ابراهيم شبكة75476 ن القناطر ع بناتشبي  135كفر شبي 

ن القناطرافنان ايهاب دمحم البندارى مرس75477 ن القناطر ع بناتشبي  85.5كفر شبي 

ن القناطراالء ابراهيم دمحم الشحات دمحم عمر75478 ن القناطر ع بناتشبي  92كفر شبي 

ن القناطراالء السيد دمحم سعيد بيوىمي النحاس75479 ن القناطر ع بناتشبي  86كفر شبي 



ن سالم75480 ن القناطراالء رضا اسماعيل حسي  ن القناطر ع بناتشبي  78.5كفر شبي 

ي دمحم سليمان الحايس75481 ن القناطراالء عبد الننى ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

75482
 
ن القناطراالء عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز البشون ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ن دمحم عوض75483 ن القناطراالء فتح هللا شاهي  ن القناطر ع بناتشبي  115.5كفر شبي 

ن القناطرالزهراء عبدالفتاح السيد السيد سالم75484 ن القناطر ع بناتشبي  114.5كفر شبي 

 دمحم عبدالعظيم الهادى رضوان 75485
ن
ن القناطربسيطه- امان ن القناطر ع بناتشبي  108.5كفر شبي 

75486
ن
ن القناطرامل ابراهيم صالح ابراهيم الديوان ن القناطر ع بناتشبي  46.5كفر شبي 

ن القناطرامل احمد دمحم الرفاع سالم75487 ن القناطر ع بناتشبي  115.5كفر شبي 

ن القناطرامل عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز رضوان75488 ن القناطر ع بناتشبي  109.5كفر شبي 

ن القناطرامنيه احمد عبد السالم سعد الصعيدي75489 ن القناطر ع بناتشبي  125.5كفر شبي 

ن القناطرامنيه حمدى جمعه جاد مسلم75490 ن القناطر ع بناتشبي  62كفر شبي 

ي موس عوض75491 ن القناطرامنيه طارق عبد الننى ن القناطر ع بناتشبي  74.5كفر شبي 

ن القناطرامنيه محروس عبد الهادى محمود عبيد75492 ن القناطر ع بناتشبي  82.5كفر شبي 

ه اسماعيل عبد الجواد عبد المجيد غنية75493 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  130.5كفر شبي 

ه خالد محمود دمحم الحايس75494 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ه سليمان الهادى سليمان زعيه75495 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  130كفر شبي 

ه سيد درويش دمحم حالله75496 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  98.5كفر شبي 

ه عبدالفتاح دمحم عبدالقادر حماد75497 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  50.5كفر شبي 

ه محمود ابراهيم سليمان عبدالعاىطي75498 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ه نارص عبدالحليم ابراهيم سالم75499 ن القناطرامي  ن القناطر ع بناتشبي  133.5كفر شبي 

ن القناطرامينه عبد الننى فضل دمحم السيد75500 ن القناطر ع بناتشبي  114كفر شبي 

ن القناطرامينه عل دمحم اسماعيل الشافع75501 ن القناطر ع بناتشبي  111كفر شبي 

ي مصطفن75502 ف دمحم شكري دمحم الناجى ن القناطرانسام اشر ن القناطر ع بناتشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- ايمان ابراهيم عبدالحميد طه السيىس 75503 ن القناطر ع بناتشبي  95.5كفر شبي 

ن القناطرايمان حسن زىك دمحم عيد75504 ن القناطر ع بناتشبي  122كفر شبي 

ن الحايس75505 ن السيد حسي  ن القناطرايمان حسي  ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرايمان سيد عبد الرحمن سند الجندي75506 ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

ن القناطرايمان عبد الننى دمحم شمس عبد العال75507 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرايمان عماد عبدالعظيم زىك منصور75508 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرايمان دمحم مصطفن عبدالحميد علوش75509 ن القناطر ع بناتشبي  135.5كفر شبي 

ن القناطرايمان وليد رضا السيد الشناوى75510 ن القناطر ع بناتشبي  61.5كفر شبي 

ن القناطرايه احمد عبد الرزاق ابراهيم احمد75511 ن القناطر ع بناتشبي  110كفر شبي 

ف دمحم عثمان عتلم75512 ن القناطرايه اشر ن القناطر ع بناتشبي  93.5كفر شبي 

ن القناطرايه ايمن عبد الفتاح السيد الدحدح75513 ن القناطر ع بناتشبي  118كفر شبي 

ن القناطرايه تامر مصطفن السيد خفاجى75514 ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ن عوض75515 ن حامد حسي  ن القناطرايه حسي  ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطرايه حمدى احمد عبدالحليم منصور75516 ن القناطر ع بناتشبي  136كفر شبي 

ن القناطرايه حمدي حسن دمحم نيل75517 ن القناطر ع بناتشبي  66.5كفر شبي 

يىس75518 ن القناطرايه صالح عبد الرحمن محمود السني  ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرايه عماد عبدالعظيم زىك منصور75519 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرايه محمود عبدالفتاح السيد الفحل75520 ن القناطر ع بناتشبي  100.5كفر شبي 

ن القناطربسمله ابراهيم عبدالظاهر مصطفن خليل75521 ن القناطر ع بناتشبي  81كفر شبي 

ن القناطربسمله ابراهيم عبدالفتاح دمحم السيد75522 ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

75523
ن
ن القناطربسمله احمد صالح عبدالظاهر الطنان ن القناطر ع بناتشبي  126كفر شبي 

ن القناطربسمله اسالم السيد مهدى عبد الفتاح75524 ن القناطر ع بناتشبي  124كفر شبي 

ن القناطربسمله السيد عبد الرحمن قطب عل75525 ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطربسمله ايمن السيد فؤاد نصي 75526 ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

ن القناطربسمله ايمن دمحم خليل مصطفن75527 ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن القناطربسمله ايهاب عبد الننى عبد المقصود النحاس75528 ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطربسمله جمال دمحم محمود عمريه75529 ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 



ي75530
ن
ن القناطربسمله دمحم حسن جمعه البالشون ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 

ن القناطربسمله دمحم سند عبد الرحمن ابو شوك75531 ن القناطر ع بناتشبي  60.5كفر شبي 

ن القناطربسمله دمحم دمحم احمد برغوث75532 ن القناطر ع بناتشبي  108كفر شبي 

ن القناطربسمله محمود السيد احمد عبيد75533 ن القناطر ع بناتشبي  126كفر شبي 

ن القناطربسمله هشام السعيد دمحم النحاس75534 ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ن القناطربسمه هشام سيد بدوى خفاجى75535 ن القناطر ع بناتشبي  44.5كفر شبي 

ن القناطربسنت السيد دمحم السيد نوار75536 ن القناطر ع بناتشبي  58.5كفر شبي 

ن رشتة75537 ن القناطربسنت جمال دمحمي حسني  ن القناطر ع بناتشبي  73كفر شبي 

ن القناطربسنت صبىح دمحم كمال سالم نجم75538 ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

ن القناطربسنت عل صالح العرنى75539 ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ن القناطربسنت دمحم ابراهيم عبد الرحمن عبيد75540 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرتبارك احمد عبدالظاهر احمد ضيف75541 ن القناطر ع بناتشبي  83كفر شبي 

75542
ن
ن القناطرتسنيم عماد فتىح محمود البالشون ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ن القناطرتف  احمد حسن دمحم حسن75543 ن القناطر ع بناتشبي  46.5كفر شبي 

ن القناطرتف  الحسن سيد احمد سعد الصعيدى75544 ن القناطر ع بناتشبي  122كفر شبي 

ن امام عيىس75545  السيد حسي 
ن القناطرتف  ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ن القناطرتف  تامر فتىحي دمحم عبد الىحي75546 ن القناطر ع بناتشبي  90كفر شبي 

ن القناطرتف  عبد الرحمن صابر احمد غنيه75547 ن القناطر ع بناتشبي  88.5كفر شبي 

ي75548 ن القناطرتف  عماد احمد دمحم القليونى ن القناطر ع بناتشبي  117كفر شبي 

ن القناطرتف  دمحم احمد عبدالعظيم عيد75549 ن القناطر ع بناتشبي  116.5كفر شبي 

75550
ن
ن القناطرتف  دمحم صالح عفيفن البالشون ن القناطر ع بناتشبي  101.5كفر شبي 

ن القناطرتف  نادر دمحم الحسينن سعيد حموده75551 ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

 عبد العليم دمحم موس75552
ن
ن القناطرتف  هان ن القناطر ع بناتشبي  93كفر شبي 

ن القناطرجنا احمد فتىح ابراهيم عيد75553 ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

ن القناطرجنه عالء عبد المنعم عبد الرحمن مصطفن75554 ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

75555
ن
ن القناطرجنن تامر احمد محمود البلشون ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

يف احمد البدوى دمحم موس75556 ن القناطرجنن شر ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطرجنن دمحم زىك عبدالحكيم منصور75557 ن القناطر ع بناتشبي  122كفر شبي 

ن القناطرجنن دمحم صابر دمحم علوش75558 ن القناطر ع بناتشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطرجنن نبيل دمحم حسن عوض75559 ن القناطر ع بناتشبي  86كفر شبي 

ى75560 ن القناطرجنن هشام عبد المنعم السيد العشي  ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطرجنن وليد نبيل دمحم الفحل75561 ن القناطر ع بناتشبي  116.5كفر شبي 

ن حسن منصور75562 ي حسن حسي 
ن القناطرجنن ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

ن القناطرجهاد اسالم السيد عل مصطفن75563 ن القناطر ع بناتشبي  115كفر شبي 

ن القناطرجهاد دمحم السيد محمود سالم75564 ن القناطر ع بناتشبي  107كفر شبي 

ن القناطرحبيبه احمد المحمدى دمحم عودة75565 ن القناطر ع بناتشبي  130.5كفر شبي 

ن القناطرحبيبه جابر ابراهيم عبدالفتاح الفرم75566 ن القناطر ع بناتشبي  104كفر شبي 

ن القناطرحبيبه عالء الدين جمعه عل السيىس75567 ن القناطر ع بناتشبي  112كفر شبي 

ن القناطرحبيبه دمحم احمد عواد االزرق75568 ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ن القناطرحسناء احمد عبدالننى عل سليمان75569 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرحنان السيد يوسف سليمان داود75570 ن القناطر ع بناتشبي  110كفر شبي 

ن القناطرحنان عاطف عبد الظاهر عبد هللا ابو عرب75571 ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

ن القناطرحنان عبد الفتاح سيد احمد عثمان75572 ن القناطر ع بناتشبي  97.5كفر شبي 

ن السيد احمد جمعه دبق75573 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

ن السيد سند عواد الدمياىط75574 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن عبدالعظيم عوض75575 ن خالد حسي  ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  114كفر شبي 

ن خالد دمحم الهادي عبد هللا القرم75576 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  92كفر شبي 

ن فتىح حمدى عبدالرحمن ابو شوك 75577 ن القناطربسيطه- حني  ن القناطر ع بناتشبي  106كفر شبي 

ن دمحم عادل محمود دمحم75578 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  105كفر شبي 

ن يوسف سليمان يوسف محمود75579 ن القناطرحني  ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 



ن تامر السيد سليمان دمحم75580 ن القناطرحور العي  ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطرخلود عبدالرحمن شحات عبدالعال غنية75581 ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 

ن القناطرخلود عل عبدهللا ابراهيم دمحم75582 ن القناطر ع بناتشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطردعاء سعيد شفيق سالمه عيد75583 ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

ن القناطردعاء عبد الظاهر فتىحي عبد الظاهر غنيه75584 ن القناطر ع بناتشبي  89كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دعاء همام عامر عامر عيد 75585 ن القناطر ع بناتشبي  79.5كفر شبي 

ن القناطردنيا احمد السيد غريب خليل75586 ن القناطر ع بناتشبي  39.5كفر شبي 

ن القناطردنيا دمحم عل عبدالفتاح منصور75587 ن القناطر ع بناتشبي  79كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دنيا دمحم نض عل دمحم 75588 ن القناطر ع بناتشبي  92.5كفر شبي 

ن احمد عيد عبدالحميد75589 ن القناطردينا حسي  ن القناطر ع بناتشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطررؤى ايهاب عبد الفتاح عبد الحليم كرم75590 ن القناطر ع بناتشبي  106.5كفر شبي 

ف محمود يوسف الخواجه75591 ن القناطررانيا اشر ن القناطر ع بناتشبي  99.5كفر شبي 

ن القناطررحاب السيد دمحم السعيد الهادى عوض75592 ن القناطر ع بناتشبي  83كفر شبي 

ن القناطررحمة ايمن منصور احمد دشيشة75593 ن القناطر ع بناتشبي  78.5كفر شبي 

ن القناطررحمة فريد عبد الفتاح حسن عمر75594 ن القناطر ع بناتشبي  88.5كفر شبي 

ن القناطررحمة دمحم عبدالمعز منصور السيد75595 ن القناطر ع بناتشبي  67كفر شبي 

ن القناطررحمة يوسف اسماعيل يوسف شعبان75596 ن القناطر ع بناتشبي  33.5كفر شبي 

ن القناطررحمه ابو العال زكريا محمود الهاريدى75597 ن القناطر ع بناتشبي  49كفر شبي 

ن القناطررحمه صالح دمحم عبدالظاهر سلطان75598 ن القناطر ع بناتشبي  48كفر شبي 

75599
ن
ن القناطررحمه دمحم السيد دمحم الديوان ن القناطر ع بناتشبي  38.5كفر شبي 

ن القناطررضا السيد حسن دمحم عجاج75600 ن القناطر ع بناتشبي  31.5كفر شبي 

ن القناطررغد عالء السيد دمحم كريم75601 ن القناطر ع بناتشبي  125.5كفر شبي 

ن القناطررفيده زياد اسماعيل دمحم الفحل75602 ن القناطر ع بناتشبي  108كفر شبي 

ن القناطررقية دمحم عبد الرحمن السيد سالمة75603 ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ى خليل دمحم نوفل75604 ن القناطررقيه صيى ن القناطر ع بناتشبي  61كفر شبي 

ن القناطررقيه دمحم احمد دمحم ابو هيكل75605 ن القناطر ع بناتشبي  98كفر شبي 

ن75606 ن القناطررنا احمد عبد هللا دمحم اميى ن القناطر ع بناتشبي  48كفر شبي 

ن القناطررنا احمد عبدالحكيم منصور عل75607 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطررندا احمد عبدالحكيم منصور عل75608 ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

ن القناطرروان ابراهيم عبد هللا شمس عجوة75609 ن القناطر ع بناتشبي  59.5كفر شبي 

ف75610 ن القناطرروان محمود دمحم الشحات دمحم شر ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

ن القناطرروضة حسنن عبد الهادى عبدالسميع عيد75611 ن القناطر ع بناتشبي  111كفر شبي 

ف عبدهللا عبدالقادر عبدهللا75612 ن القناطرروفيدة اشر ن القناطر ع بناتشبي  100.5كفر شبي 

ن مصطفن75613 ف مامون امي  ن القناطررويدا اشر ن القناطر ع بناتشبي  79كفر شبي 

ن75614 ن القناطرريتاج احمد السعيد احمد شاهي  ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرزهور دمحم عبد الفتاح دمحم السيىس75615 ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ى خليل نوفل75616 ن القناطرزينب ابراهيم صيى ن القناطر ع بناتشبي  26كفر شبي 

ن القناطرزينب دمحم طه السيد محمود75617 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرسارة صالح دمحم العفيفن دمحم القرم75618 ن القناطر ع بناتشبي  60كفر شبي 

ي منصور75619
ي محمود مصطفن

ن القناطرسارة مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  116.5كفر شبي 

ن القناطرساره دمحم سيد خفاجى75620 ن القناطر ع بناتشبي  35كفر شبي 

ي75621 ن القناطرساره موس دمحم موس خفاجى ن القناطر ع بناتشبي  133.5كفر شبي 

ن القناطرساره وجيه دمحم السعيد ابراهيم شبيب75622 ن القناطر ع بناتشبي  124كفر شبي 

ن القناطرساىل سليمان دمحم سليمان دمحم75623 ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

ن القناطرسلىم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم الزريدى75624 ن القناطر ع بناتشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطرسلىم ابراهيم دمحم سعد خليفه75625 ن القناطر ع بناتشبي  97.5كفر شبي 

ن القناطرسلىم السيد عبد الوهاب يوسف سعد75626 ن القناطر ع بناتشبي  109.5كفر شبي 

ن القناطرسلىم حسن دمحم الحسينن محمود حماد75627 ن القناطر ع بناتشبي  121كفر شبي 

ن القناطرسلىم سامح احمد محمود زعية75628 ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرسلىم سندعل سند محسن75629 ن القناطر ع بناتشبي  101.5كفر شبي 



ن القناطرسلىم دمحم عبد الفتاح دمحم منصور75630 ن القناطر ع بناتشبي  121.5كفر شبي 

ن القناطرسما احمد دمحم سعد عبد الهادى75631 ن القناطر ع بناتشبي  19كفر شبي 

ن القناطرسما ايهاب عبدالرؤوف دمحم احمد75632 ن القناطر ع بناتشبي  101.5كفر شبي 

ن القناطرسما عاطف محمود محمود عمرية75633 ن القناطر ع بناتشبي  127كفر شبي 

ن القناطرسمر فرج دمحم سعيد الهادى حفور75634 ن القناطر ع بناتشبي  112كفر شبي 

ن القناطرسهيله دمحم عبد العزيز توفيق الرفاع75635 ن القناطر ع بناتشبي  53كفر شبي 

75636 
ن
وق احمد سعيد دمحم البالشون ن القناطرمنقطع- شر ن القناطر ع بناتشبي  120.5كفر شبي 

وق فرج جمعه نحيله75637 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  84.5كفر شبي 

وق ماهر احمد عيد عبدالحميد75638 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

وق دمحم السيد بدوى النقيىسر75639 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

وق نارص دمحم جالل عبدالحليم النحاس75640 ن القناطرشر ن القناطر ع بناتشبي  108كفر شبي 

ن القناطرشهد احمد السيد ابراهيم عمر75641 ن القناطر ع بناتشبي  91.5كفر شبي 

ف عبد العال دمحم عوض75642 ن القناطرشهد اشر ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ن القناطرشهد اكرم محمود دمحم عفيفن75643 ن القناطر ع بناتشبي  75.5كفر شبي 

ي الدحدح75644
 
ن القناطرشهد السيد عبد هللا عبد الباق ن القناطر ع بناتشبي  135كفر شبي 

ن القناطرشهد ايمن عبدالمنعم محمود الصعيدى75645 ن القناطر ع بناتشبي  79كفر شبي 

ن القناطرشهد حامد احمد عبد الفتاح الشافع75646 ن القناطر ع بناتشبي  50.5كفر شبي 

75647
ن
ن القناطرشهد حسام حمدى عبدالسميع الزلبان ن القناطر ع بناتشبي  119كفر شبي 

ن القناطرشهد حمدي دمحم بدوي نض الدين75648 ن القناطر ع بناتشبي  113كفر شبي 

يف دمحم عبدالظاهر ابوحمود75649 ن القناطرشهد شر ن القناطر ع بناتشبي  97.5كفر شبي 

ن القناطرشهد صالح احمد دمحم عتلم75650 ن القناطر ع بناتشبي  111كفر شبي 

ن القناطربسيطه- شهد عادل جمعه يوسف عيد 75651 ن القناطر ع بناتشبي  59كفر شبي 

ي75652 ن القناطرشهد عبد هللا دمحم السعيد دمحم القليونى ن القناطر ع بناتشبي  112كفر شبي 

ن القناطرشهد عماد دمحم السيد عبد الحافظ75653 ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ي دمحم75654 ن القناطرشهد عماد دمحم عبد الننى ن القناطر ع بناتشبي  69كفر شبي 

ن القناطرشهد عمرو صبىحي مخمد السيد75655 ن القناطر ع بناتشبي  130كفر شبي 

ن القناطرشهد دمحم احمد دمحم المهدى المحالوى75656 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرشهد دمحم حسن دمحم ابو هيكل75657 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرشهد دمحم عبد اللطيف بيوىم منتض75658 ن القناطر ع بناتشبي  131.5كفر شبي 

ي السيد الشناوى75659 ن القناطرشهد محمود عبد الننى ن القناطر ع بناتشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرشهد مرس عباس مرسي مؤمنه75660 ن القناطر ع بناتشبي  92كفر شبي 

ن القناطرشهد نارص محمود حامد عمارة75661 ن القناطر ع بناتشبي  88كفر شبي 

ن القناطرشهد وائل دمحم عبدالشاكر دمحم75662 ن القناطر ع بناتشبي  106كفر شبي 

ن القناطرشهد ياش دمحم عبد الرحمن سيد احمد75663 ن القناطر ع بناتشبي  70.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- شوقيه ايهاب عبدهللا كامل الجناينن 75664 ن القناطر ع بناتشبي  75.5كفر شبي 

ن القناطرشيماء سعيد فتىحي دمحم عبد الىحي75665 ن القناطر ع بناتشبي  86كفر شبي 

ا75666 ن القناطرشيماء عادل السيد عواد ابو خضن ن القناطر ع بناتشبي  27كفر شبي 

ن القناطرشيماء دمحم ابراهيم دمحم محجوب75667 ن القناطر ع بناتشبي  80كفر شبي 

ن القناطرشيماء وليد السيد ابراهيم سلطان75668 ن القناطر ع بناتشبي  23.5كفر شبي 

ن القناطرصابرين رضا دمحم العغيفن دمحم القرم75669 ن القناطر ع بناتشبي  46.5كفر شبي 

ن القناطرصباح احمد رضا عبد الفتاح الشيىم75670 ن القناطر ع بناتشبي  93.5كفر شبي 

ن القناطرصفا عبد المجيد حسن عبد المجيد الفحل75671 ن القناطر ع بناتشبي  109.5كفر شبي 

ة 75672 ن القناطرمنقطع- صفية محمود دمحم عواد ابو خضن ن القناطر ع بناتشبي  28.5كفر شبي 

ن القناطرضىح ابرهيم السيد ذىك الفحل75673 ن القناطر ع بناتشبي  121.5كفر شبي 

ن القناطرضىح عبد الرحمن عبد السالم عبد العزيز الفحل75674 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرعائشة حمدى عبدالظاهر دمحم خليل75675 ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن القناطرعائشة هشام جودة دمحم عبدالهادى75676 ن القناطر ع بناتشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- عبي  دمحم حسن عل خفاجى 75677 ن القناطر ع بناتشبي  112.5كفر شبي 

ن القناطرعفاف حامد السيد حامد عماره75678 ن القناطر ع بناتشبي  78كفر شبي 

ن القناطرعفاف وليد محمود عبدربه برين75679 ن القناطر ع بناتشبي  40.5كفر شبي 



ن القناطرعال سامح عبد الفتاح دمحم الرفاعي75680 ن القناطر ع بناتشبي  82.5كفر شبي 

ن القناطرعلية فيصل عبدالجليل مصطفن عتلم75681 ن القناطر ع بناتشبي  119كفر شبي 

ن بدوى خفاجى75682 ن القناطرغصون سعيد حسي  ن القناطر ع بناتشبي  127كفر شبي 

ن القناطرفاطمة ابراهيم السيد عل عتلم75683 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرفاطمة ابراهيم عبدالسالم عبدالفتاح سعد75684 ن القناطر ع بناتشبي  92كفر شبي 

ن القناطرفاطمة احمد دمحم ابراهيم سالم75685 ن القناطر ع بناتشبي  103.5كفر شبي 

ن القناطرفاطمة الزهراء السيد السيد بدوى النقيىسر75686 ن القناطر ع بناتشبي  137.5كفر شبي 

يف75687 ن القناطرفاطمة الزهراء حمدان دمحم هاشم الشر ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

يف75688 ن القناطرفاطمة السيد عبدالعزيز علي الشر ن القناطر ع بناتشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطرفاطمة انور عبدالسميع احمد عبدالحافظ75689 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن السيد عبدالرحمن سالمه75690 ن القناطرفاطمة حسي  ن القناطر ع بناتشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرفاطمة عبدالظاهر عبدالفتاح خليل علوش75691 ن القناطر ع بناتشبي  36كفر شبي 

ن القناطرفاطمه احمد زىك ابراهيم عبيد75692 ن القناطر ع بناتشبي  89.5كفر شبي 

ف ابراهيم احمد75693 ن القناطرفاطمه اشر ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ن القناطربسيطه- فاطمه السيد المحمدى عبدالرحمن طعيمه 75694 ن القناطر ع بناتشبي  64كفر شبي 

ن القناطربسيطه- فاطمه محجوب مرس عرفه 75695 ن القناطر ع بناتشبي  63كفر شبي 

ن القناطربسيطه- فاطمه ياش عزت عوض 75696 ن القناطر ع بناتشبي  51كفر شبي 

ن القناطرفايزه جمال احمد رزق دمحم دياب75697 ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرفخرية عبد الهادي احمد عبود75698 ن القناطر ع بناتشبي  102كفر شبي 

ن القناطرفرح ايمن سليمان دمحم عبدالكريم 75699 ن القناطر ع بناتشبي  74.5كفر شبي 

ن القناطرفرح عبد المنعم جوده ابراهيم ابو عرب75700 ن القناطر ع بناتشبي  130كفر شبي 

ن القناطرفرح دمحم اسماعيل محمود منصور75701 ن القناطر ع بناتشبي  118.5كفر شبي 

ن عل الفحل75702 ن القناطرفرح دمحم حسي  ن القناطر ع بناتشبي  66.5كفر شبي 

ن القناطرفرحه جمعة دمحمى دمحم النقيىسر 75703 ن القناطر ع بناتشبي  84.5كفر شبي 

ن السيد دمحم صالح 75704 ن القناطرفرحه حسي  ن القناطر ع بناتشبي  68.5كفر شبي 

ن القناطرفرحه عاطف سليمان ثابت عمران75705 ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- قمر دمحم دمحم سليمان جاد 75706 ن القناطر ع بناتشبي  94كفر شبي 

ن القناطربسيطه- كريمه عمرو السيد عليوه علوش 75707 ن القناطر ع بناتشبي  94.5كفر شبي 

ى حازم طلعت محمود كرم75708 ن ن القناطركين ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 

ن زكريا دمحم عز الدين75709 ن القناطرلقاء حسي  ن القناطر ع بناتشبي  131.5كفر شبي 

ن القناطرلميس دمحم السيد دمحم كريم75710 ن القناطر ع بناتشبي  118.5كفر شبي 

ن القناطرلوجى احمد احمد دمحم الفحل75711 ن القناطر ع بناتشبي  122.5كفر شبي 

ن حامد احمد حامد عبدهللا75712 ن القناطرلوجي  ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن القناطرلياىل محمود دمحم بدوى ابو عرب75713 ن القناطر ع بناتشبي  114.5كفر شبي 

ن القناطرليل حسام الدين حسن عبدالظاهر الشافع75714 ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 

ن القناطرليلي حمدان سند ايراهيم شحاته75715 ن القناطر ع بناتشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرمروة خالد محمود دمحم المهدى عيد75716 ن القناطر ع بناتشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطرمروة قاسم محمود عل منصور75717 ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرمريم احمد ابراهيم احمد صيام75718 ن القناطر ع بناتشبي  94.5كفر شبي 

يىس 75719 ن القناطربسيطه- مريم احمد عبدالحليم محمود السني  ن القناطر ع بناتشبي  93كفر شبي 

ن القناطرمريم احمد محمود عبد الرحمن القرم75720 ن القناطر ع بناتشبي  126كفر شبي 

ن القناطرمريم امي  عبد اللطيف سالم عمر75721 ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ن الشاعر75722 ن القناطرمريم تامر عمرامي  ن القناطر ع بناتشبي  50.5كفر شبي 

ن دمحم حسن ابوهبش 75723 ن القناطربسيطه- مريم حسي  ن القناطر ع بناتشبي  102كفر شبي 

ن القناطرمريم ساىم عبدالعزيز عبدهللا محمود75724 ن القناطر ع بناتشبي  108.5كفر شبي 

يس75725 ن القناطرمريم سالمه عبد الكريم زىك السني  ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

75726
ن
ن القناطرمريم سيد احمد الحسينن سيد احمد الزلبان ن القناطر ع بناتشبي  110.5كفر شبي 

ن القناطرمريم سيد حسن خليل نوفل75727 ن القناطر ع بناتشبي  47كفر شبي 

ن القناطرمريم سيد معطي محمود عبدالرحيم75728 ن القناطر ع بناتشبي  113كفر شبي 

ن القناطرمريم صالح سعيد دمحم عودة75729 ن القناطر ع بناتشبي  121كفر شبي 



ن القناطرمريم عبد الحليم محمود عبد الحليم سالم75730 ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن القناطربسيطه- مريم عبدالهادى عبدالرازق عبدالهادى الدحدح 75731 ن القناطر ع بناتشبي  102كفر شبي 

ن القناطرمريم عبدالمحسن سند دمحم قنديل75732 ن القناطر ع بناتشبي  118.5كفر شبي 

ن القرم 75733 ن القناطربسيطه- مريم عصام عبداللطيف حسي  ن القناطر ع بناتشبي  99كفر شبي 

ن القناطرمريم دمحم رفاع بكرى الشافعي رضوان75734 ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن القناطرمريم دمحم صبىح عل دمحم75735 ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن القناطرمريم دمحم فاروق دمحم النواوى75736 ن القناطر ع بناتشبي  110.5كفر شبي 

ن القناطرمريم دمحم فتىحي محمود علي75737 ن القناطر ع بناتشبي  124كفر شبي 

ن القناطرمريم محمود دمحم الهادي محمود75738 ن القناطر ع بناتشبي  108كفر شبي 

ن القناطرمريم مختار ابراهيم دمحم الهادى ابو كريمه75739 ن القناطر ع بناتشبي  135كفر شبي 

ن القناطرمريم مصلح احمد سليمان صيام75740 ن القناطر ع بناتشبي  40كفر شبي 

ن القناطرمريم منصور دمحم منصور حمامه75741 ن القناطر ع بناتشبي  131.5كفر شبي 

ن القناطرمريم وائل دمحم حسن مؤمنه75742 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرمريم يوسف مهدي يوسف محمود75743 ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ي75744 ن القناطرمريهان دمحم عزت دمحم خفاجى ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرملك احمد مهدي احمد محجوب75745 ن القناطر ع بناتشبي  82كفر شبي 

ف جمعة عبدالفتاح الدش75746 ن القناطرملك اشر ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

ف عبد الحليم دمحم75747 ن القناطرملك اشر ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

ي75748
ف دمحم سالم اللينى ن القناطرملك اشر ن القناطر ع بناتشبي  138كفر شبي 

ن القناطرملك السيد السيد دمحم صالح عوض75749 ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن القناطرملك ايمن دمحم الطاهر عبد العظيم خفاجى75750 ن القناطر ع بناتشبي  136.5كفر شبي 

ن القناطرملك حسام السيد محمود صيام75751 ن القناطر ع بناتشبي  78كفر شبي 

ن القناطرملك حسن حافظ عبدالفتاح حافظ75752 ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ن شعبان ثابت شعبان75753 ن القناطرملك حسي  ن القناطر ع بناتشبي  92.5كفر شبي 

ن القناطرملك خالد دمحم الجيوسر محمود علوش75754 ن القناطر ع بناتشبي  125.5كفر شبي 

ن القناطرملك زهي  السيد محمود عواد75755 ن القناطر ع بناتشبي  79.5كفر شبي 

ة75756 ن ن القناطرملك شعبان احمد السيد نجي  ن القناطر ع بناتشبي  121.5كفر شبي 

ي75757 ن القناطرملك صابر السيد احمد عبدالننى ن القناطر ع بناتشبي  35كفر شبي 

75758
ن
ى دمحم كمال سليمان السعدن ن القناطرملك صيى ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

75759
ن
ن القناطرملك عمرو احمد السيد الطنان ن القناطر ع بناتشبي  124كفر شبي 

ن القناطرملك دمحم رضا السيد ابراهيم75760 ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

ن القناطرملك دمحم سليمان دمحم عتلم75761 ن القناطر ع بناتشبي  117كفر شبي 

ن القناطرملك دمحم دمحم دمحم موس75762 ن القناطر ع بناتشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطرملك دمحم مهدى عبد الرازق القرم75763 ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطرملك محمود عل عبدالفتاح منصور75764 ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطرملك محمود دمحم الشحات محمود عمر75765 ن القناطر ع بناتشبي  106.5كفر شبي 

ن القناطرملك وائل عواد السيد النحاس75766 ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

ن القناطرملك يوسف دمحم عبد الظاهر االزرق75767 ن القناطر ع بناتشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطرملك يونس دمحم مهدى محمود75768 ن القناطر ع بناتشبي  121كفر شبي 

ن القناطرملك السيد عبداللطيف عبدالفتاح نيل75769 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرمللك دمحم فتىح عبدالفتاح خفاجى75770 ن القناطر ع بناتشبي  130كفر شبي 

ن القناطرمنار زىك طه زىك جواد75771 ن القناطر ع بناتشبي  110.5كفر شبي 

ن القناطرمنار مالك سعيد دمحم الصعيدى75772 ن القناطر ع بناتشبي  115.5كفر شبي 

ن القناطرمنار دمحم دمحم العفيفن يوسف عتلم75773 ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- منار دمحم مصطفن عبد الفتاح منصور 75774 ن القناطر ع بناتشبي  47كفر شبي 

ن القناطرمنة هللا احمد بكرى احمد بدير75775 ن القناطر ع بناتشبي  107كفر شبي 

ن القناطرمنة هللا الهادى دمحم عبد الهادى سعفان75776 ن القناطر ع بناتشبي  103.5كفر شبي 

ن القناطرمنة هللا ايمن دمحم مهدي الحويطي75777 ن القناطر ع بناتشبي  133كفر شبي 

ن القناطربسيطه- منه هللا محمود دمحم دمحم قزون 75778 ن القناطر ع بناتشبي  101.5كفر شبي 

ن القناطرمنة صابر ابو الفتوح علي العجراوي75779 ن القناطر ع بناتشبي  80.5كفر شبي 



ن القناطرمنة عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح غنية75780 ن القناطر ع بناتشبي  131.5كفر شبي 

ن القناطرمنةهللا ابراهيم فتىح دمحم عبدالفتاح75781 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرمنةهللا دمحم اسماعيل اسماعيل خليل75782 ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن القناطرمنه احمد سيد احمد العرنى75783 ن القناطر ع بناتشبي  103.5كفر شبي 

يف 75784 ف ابراهيم عل الشر ن القناطربسيطه- منه هللا اشر ن القناطر ع بناتشبي  86كفر شبي 

ن القناطرمنه هللا جوده السيد احمد جوده عمر75785 ن القناطر ع بناتشبي  107كفر شبي 

ن عتلم75786 ن درويش حسني  ن القناطرمنه هللا حساني  ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ن سالم75787 ن عبد القادر حسي  ن القناطرمنه هللا حسي  ن القناطر ع بناتشبي  96.5كفر شبي 

ن القناطرمنه هللا عبد الهادى السيد دمحم علوش75788 ن القناطر ع بناتشبي  53كفر شبي 

ن القناطرمنه هللا عمرو عبد الفتاح موس خفاجى75789 ن القناطر ع بناتشبي  68كفر شبي 

ن القناطرمنه هللا محمود مصطفن محمود منصور75790 ن القناطر ع بناتشبي  130.5كفر شبي 

ن القناطرمنه رجب زىك دمحم عيد75791 ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

 الشافعي خليل75792
ن القناطرمنه صالح مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن القناطرمنه ماهر محمود دمحم المهدى عيد75793 ن القناطر ع بناتشبي  122.5كفر شبي 

ن القناطرمنه دمحم عليوه حسن زايد75794 ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ى75795  جالل السعيد العشي 
ن
ن القناطرمنه هان ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

ن القناطرمنه وليد فتىح دمحم خضن75796 ن القناطر ع بناتشبي  118كفر شبي 

يس75797 ن القناطرمنن دمحم عبدالدايم غنيم السني  ن القناطر ع بناتشبي  83كفر شبي 

ن القناطرمنن دمحم دمحم سعيد النحاس75798 ن القناطر ع بناتشبي  114كفر شبي 

ن القناطرمنن محمود جوده عليوه زايد75799 ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن القناطرمنن هيثم ابراهيم جاد ابوالسعود75800 ن القناطر ع بناتشبي  93كفر شبي 

ن القناطرىم ايمن دمحم عبدالظاهر دمحم75801 ن القناطر ع بناتشبي  128كفر شبي 

ن القناطرىم عبد الفتاح صابر زىك ابو عرب75802 ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- ىم عبدالهادى عبدالرازق عبدالهادي الدحدح 75803 ن القناطر ع بناتشبي  109.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- ىم دمحم فتىح دمحمى ابراهيم 75804 ن القناطر ع بناتشبي  110.5كفر شبي 

ن القناطرىم دمحم هالل رضوان منصور75805 ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطرىم مصطفن اسماعيل سيد احمد اسماعيل75806 ن القناطر ع بناتشبي  107كفر شبي 

ي ابراهيم عواد النحاس75807 ن القناطرىمي العرنى ن القناطر ع بناتشبي  95.5كفر شبي 

ن حسن دمحم جاب هللا 75808 ن القناطربسيطه- ىم امي  ن القناطر ع بناتشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطرىمي عمرو عبدالظاهر عبدالحليم مؤمنة75809 ن القناطر ع بناتشبي  94.5كفر شبي 

ي السيد ندا75810
ي حسينن

ن القناطرىمي مصطفن ن القناطر ع بناتشبي  88.5كفر شبي 

ن القناطرميادة احمد السيد دمحم عبيد75811 ن القناطر ع بناتشبي  133.5كفر شبي 

ن القناطرميادة عماد حمدى السيد السيىس75812 ن القناطر ع بناتشبي  123.5كفر شبي 

يس75813 ن القناطرميادة دمحم احمد احمد عي  ن القناطر ع بناتشبي  91كفر شبي 

ن القناطرنادية ابو النض حسن عبدالخالق خفاجى75814 ن القناطر ع بناتشبي  132.5كفر شبي 

ن القناطرناديه سامح جمعه عبد الفتاح الدش75815 ن القناطر ع بناتشبي  6.5كفر شبي 

ن القناطرناريمان صفوت حامد عبيد محمود75816 ن القناطر ع بناتشبي  46كفر شبي 

ن القناطرنداء دمحم رمضان حسن الشافع75817 ن القناطر ع بناتشبي  117كفر شبي 

ن منصور75818 ن القناطرندى احمد سليمان امي  ن القناطر ع بناتشبي  114كفر شبي 

ن القناطرندى اسماعيل عبد الرازق ابراهيم عبيد75819 ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ن القناطرندى السيد صبىح السيد رضوان75820 ن القناطر ع بناتشبي  120كفر شبي 

ن القناطرندى السيد عبد الوهاب دمحم السيىسي75821 ن القناطر ع بناتشبي  48كفر شبي 

ن القناطرندى زكريا درويش السيد خليل75822 ن القناطر ع بناتشبي  42.5كفر شبي 

ن القناطرندى عل عبد الجليل عبد اللطيف ابو زيد75823 ن القناطر ع بناتشبي  137كفر شبي 

75824
ن
ن القناطرندى فتىح دمحم سعد الحلوان ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ن القناطرندى لطفن عبدالفتاح دمحم القرم75825 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرندى محسن قطب حافظ عثمان75826 ن القناطر ع بناتشبي  136كفر شبي 

ن القناطربسيطه- ندى دمحم السيد عبدالفتاح جاد 75827 ن القناطر ع بناتشبي  110كفر شبي 

ن القناطرندى دمحم السيد مصطفن دمحم خليفة75828 ن القناطر ع بناتشبي  71كفر شبي 

ى عواد75829 ن القناطرندى دمحم سعيد بحي  ن القناطر ع بناتشبي  67كفر شبي 



ي75830 ن القناطرندى دمحم كمال علي خفاجى ن القناطر ع بناتشبي  137كفر شبي 

ن القناطرندى دمحم دمحم احمد خليفة دويدار75831 ن القناطر ع بناتشبي  66.5كفر شبي 

ن القناطرندى دمحم دمحم سعد خليفه75832 ن القناطر ع بناتشبي  111.5كفر شبي 

ى75833 ن القناطرندى محمود دمحم الهادي دمحم الشقي  ن القناطر ع بناتشبي  104.5كفر شبي 

ي75834 ن القناطرندى مني  عبد الفتاح الشافعي خفاجى ن القناطر ع بناتشبي  118كفر شبي 

ن القناطرندى وليد عبدالعظيم دمحم75835 ن القناطر ع بناتشبي  111كفر شبي 

ن القناطرنسمه رضا السعيد عبد الظاهر زايد75836 ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

ن القناطرنغم السيد ابراهيم احمد صالح75837 ن القناطر ع بناتشبي  123كفر شبي 

75838
ن
ن القناطرنغم متوىل محمود عبد ربه الطنان ن القناطر ع بناتشبي  107كفر شبي 

يف مصطفن عل الفحل75839 ن القناطرنهاد شر ن القناطر ع بناتشبي  125كفر شبي 

ن القناطرنوال السيد سعيد حسن مؤمنه75840 ن القناطر ع بناتشبي  89.5كفر شبي 

ن القناطرنوال ايمن السعيد حسن مؤمنه75841 ن القناطر ع بناتشبي  75كفر شبي 

ف دمحم عثمان عتلم75842 ن القناطرنور الهدى اشر ن القناطر ع بناتشبي  51كفر شبي 

ن القناطرنور وائل جمعه عبد الكريم عوض75843 ن القناطر ع بناتشبي  133.5كفر شبي 

ن القناطرنورا احمد دمحم الهادى درويش عبيد75844 ن القناطر ع بناتشبي  60كفر شبي 

ن سالم75845 ن القناطرنورا توفيق عبد القادر حسي  ن القناطر ع بناتشبي  102كفر شبي 

ى75846 ن القناطرنورا دمحم السيد دمحم العشي  ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ن القناطرنورا نارص دمحم طلبه درويش النقيىسر75847 ن القناطر ع بناتشبي  120.5كفر شبي 

 سليمان دمحم عماره75848
ن
ن القناطرنورا هان ن القناطر ع بناتشبي  40كفر شبي 

ن دمحم عبدالفتاح دمحم عوض75849 ن القناطرنورسي  ن القناطر ع بناتشبي  134.5كفر شبي 

ن دمحم محمود دمحم غنيه75850 ن القناطرنورسي  ن القناطر ع بناتشبي  98.5كفر شبي 

ن القناطرنورهان عمرو المحمدى ابراهيم علوش75851 ن القناطر ع بناتشبي  117كفر شبي 

ن القناطرنورهان دمحم سعد دمحم خفاجى75852 ن القناطر ع بناتشبي  122كفر شبي 

ف دمحم النبيه فهىم حافظ75853 ن القناطرنيجار اشر ن القناطر ع بناتشبي  124كفر شبي 

ن القناطرنيجار السيد عبدالعزيز عتلم75854 ن القناطر ع بناتشبي  117.5كفر شبي 

ن القناطرهاجر عالء سعيد عبدالفتاح75855 ن القناطر ع بناتشبي  132كفر شبي 

ن القناطرهاجر عماد السيد مرسي سويلم75856 ن القناطر ع بناتشبي  121كفر شبي 

ن القناطرهاجر دمحم محمود دمحم عبدالكريم75857 ن القناطر ع بناتشبي  117.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- هاله نادر كمال احمد عيد 75858 ن القناطر ع بناتشبي  83كفر شبي 

ن القناطرهايدى دمحم حسن عليوه علوش75859 ن القناطر ع بناتشبي  131كفر شبي 

ن القناطرهبه احمد دمحم السعيد عبد الفتاح جاد75860 ن القناطر ع بناتشبي  116كفر شبي 

ن القناطربسيطه- هبه جمال دمحم عبدالحليم الفيوىم 75861 ن القناطر ع بناتشبي  108.5كفر شبي 

ن75862 ن القناطرهبه هشام احمد عبد الرحمن حسي  ن القناطر ع بناتشبي  68كفر شبي 

ن القناطرهبه ياش سمي  دمحم دياب75863 ن القناطر ع بناتشبي  91كفر شبي 

75864
ن
ن القناطرهدى صالح منصور بيوىم البالشون ن القناطر ع بناتشبي  61كفر شبي 

ن القناطرهدير عبد الفتاح السيد عبد الفتاح بدوى75865 ن القناطر ع بناتشبي  119كفر شبي 

ن القناطرهدير دمحم عبد الظاهر عبد الرحمن محمود75866 ن القناطر ع بناتشبي  138كفر شبي 

ن75867 ن القناطرهدير هشام احمد عبد الرحمن حسي  ن القناطر ع بناتشبي  103.5كفر شبي 

ن القناطروجدان ربيع عبد الفتاح سليمان نوار75868 ن القناطر ع بناتشبي  113.5كفر شبي 

ن القناطروردة حسن السيد دمحم حسن75869 ن القناطر ع بناتشبي  83.5كفر شبي 

ن القناطروسام فريد ابو السعود بيوىم القرم75870 ن القناطر ع بناتشبي  110كفر شبي 

ن القناطروالء صبىح السيد محمود عبدالحافظ75871 ن القناطر ع بناتشبي  !VALUE#كفر شبي 

ن القناطروالء وائل دمحم البندراى مرس75872 ن القناطر ع بناتشبي  105.5كفر شبي 

ن القناطريارا احمد سعيد سليمان صيام75873 ن القناطر ع بناتشبي  124.5كفر شبي 

ن القناطريارا رضا السيد دمحم شعبان75874 ن القناطر ع بناتشبي  123.5كفر شبي 

ن القناطريارا صابر حماد عبدالعال جمال الدين75875 ن القناطر ع بناتشبي  109كفر شبي 

ن القناطريارا دمحم احمد عبدالظاهر حسب هللا75876 ن القناطر ع بناتشبي  126.5كفر شبي 

ي دمحم الهادي عبد المقصود النحاس75877
ن
ن القناطريارا هان ن القناطر ع بناتشبي  122.5كفر شبي 

ن احمد عبدالوهاب قاسم عوض75878 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  128.5كفر شبي 

ن احمد عليوه محمود زايد75879 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  96كفر شبي 



ن احمد دمحم عبداللطيف غنية75880 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  136كفر شبي 

ف ابراهيم احمد دمحم75881 ن اشر ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  92كفر شبي 

ن السيد دمحم السعيد موسي عبدالرحمن75882 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  131.5كفر شبي 

 زىك طه زىكي جواد75883
ن ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  91.5كفر شبي 

ن سمي  محمود حسن ابو هبش 75884 ن القناطربسيطه- ياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  85كفر شبي 

ي75885 ن عادل احمد دمحم القليونى ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  118كفر شبي 

ن عبد العزيز السيد عبد العزيز عبد الحافظ75886 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  119كفر شبي 

ن دمحم عبد الحميد طه السيىس75887 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  134كفر شبي 

ن محمود احمد عبدالدايم عتلم75888 ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  68كفر شبي 

ن احمد كرم75889  حسي 
ن مصطفن ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  23كفر شبي 

ن الشاعر75890 ن نارص دمحم امي  ن القناطرياسمي  ن القناطر ع بناتشبي  129كفر شبي 

ن فتىحي صالج دمحم عمرية75891 ن القناطريلسميى ن القناطر ع بناتشبي  130كفر شبي 

ن القناطرابراهيم السيد جالل عبدالظاهر الفيوىم75892 ن ت أشبي  88.5كفر شبي 

ن القناطرابراهيم عاشور عبدالخالق عبدالرحمن خليفه75893 ن ت أشبي  28.5كفر شبي 

ن القناطرابراهيم عبدهللا ابراهيم حسن البلوه75894 ن ت أشبي  73كفر شبي 

ن القناطرابراهيم قاسم دمحم فتىح قاسم منصور75895 ن ت أشبي  127.5كفر شبي 

ن القناطرابراهيم دمحم عبدالظاهر دمحم ابو زيد75896 ن ت أشبي  76كفر شبي 

ن القناطرابراهيم دمحم محمود سليمان منصور75897 ن ت أشبي  69كفر شبي 

ن القناطراحمد اسامة سيد سيد احمد دمحم75898 ن ت أشبي  117.5كفر شبي 

ن القناطراحمد اسامه احمد خليل علوش75899 ن ت أشبي  48كفر شبي 

ف عبدالحليم دمحم الشيخه75900 ن القناطراحمد اشر ن ت أشبي  48كفر شبي 

ن القناطراحمد ايمن دمحم عبدالرحمن علوش75901 ن ت أشبي  59.5كفر شبي 

ن القناطراحمد جمال جابر دمحم الغريب عتلم75902 ن ت أشبي  44.5كفر شبي 

ن القناطراحمد خالد فضل ابرهيم العجوز75903 ن ت أشبي  51.5كفر شبي 

ن القناطراحمد رضا عبدالننى ابراهيم خفاجى75904 ن ت أشبي  72.5كفر شبي 

ن القناطراحمد زىك عادل زىك مصليىح75905 ن ت أشبي  40كفر شبي 

ن القناطربسيطه- احمد سعيد عبدالستار عبدالباسط هبش 75906 ن ت أشبي  59.5كفر شبي 

ن مصطفن75907 ن القناطراحمد طارق المهدى امي  ن ت أشبي  68.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عاطف ابراهيم حسن الحايس75908 ن ت أشبي  84كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالحليم شفيق عبدالحليم منصور75909 ن ت أشبي  108.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالفتاح سالم عبدالفتاح خفاجى75910 ن ت أشبي  101كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالفتاح دمحم عل قطب75911 ن ت أشبي  110كفر شبي 

ن القناطراحمد عبداللطيف عل الشافع عل75912 ن ت أشبي  39.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدهللا دمحم عبدالحليم شلنى75913 ن ت أشبي  94.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم75914 ن ت أشبي  73كفر شبي 

ن القناطراحمد عبدالننى السيد احمد النمر75915 ن ت أشبي  79.5كفر شبي 

ن القناطراحمد علي عبدالرحمن قطب عل75916 ن ت أشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطراحمد عماد دمحم دمحم شلنى75917 ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- احمد دمحم احمد دمحم عجاج 75918 ن ت أشبي  75.5كفر شبي 

ن القناطراحمد دمحم زكريا السيد الدحدح75919 ن ت أشبي  69كفر شبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالسالم دمحم خفاجى75920 ن ت أشبي  106.5كفر شبي 

ن القناطراحمد مصطفن عبدالفتاح عل النحاس75921 ن ت أشبي  72كفر شبي 

ن القناطراحمد نادر عليوه دمحم القرم75922 ن ت أشبي  77كفر شبي 

ن القناطراحمد وائل ابراهيم احمد صالح75923 ن ت أشبي  53.5كفر شبي 

ن القناطراحمد وحيد ربيع عبدالكريم عوض75924 ن ت أشبي  121كفر شبي 

ن القناطرادهم احمد عبداللطيف دمحم منصور75925 ن ت أشبي  123.5كفر شبي 

ن القناطرادهم بغدادى عاشور بغدادى بغدادى75926 ن ت أشبي  16.5كفر شبي 

ن القناطرادهم محمود دمحم عبدالرحمن الزريدى75927 ن ت أشبي  85كفر شبي 

ن القناطراسالم رضا السيد عبدالحميد طعيمه75928 ن ت أشبي  41كفر شبي 

ن القناطراسالم عبدالفتاح صابر السيد عاشور75929 ن ت أشبي  36كفر شبي 



ن القناطراسالم نارص عبدالحليم دمحم راضوان75930 ن ت أشبي  60كفر شبي 

 الدحدح 75931
 
ن القناطربسيطه- اسماعيل دمحم عبدهللا عبدالباق ن ت أشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطراسماعيل وائل اسماعيل جوده القرم75932 ن ت أشبي  88.5كفر شبي 

ى عل بيوىم75933 اء كامل حسن العشر ن القناطراليى ن ت أشبي  89كفر شبي 

75934
ن
 دمحم الشافع الطنان

ن
ن القناطرالحسينن هان ن ت أشبي  82.5كفر شبي 

ن75935 ن القناطرالسيد احمد عبدالفتاح عبدالعزيز حسني  ن ت أشبي  113.5كفر شبي 

ن دمحم75936 ف السيد امي  ن القناطرالسيد اشر ن ت أشبي  51.5كفر شبي 

ف سعيد سعد السيد احمد 75937 ن القناطربسيطه- السيد اشر ن ت أشبي  70.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- السيد دمحم السيد دمحم الشوبىك 75938 ن ت أشبي  85كفر شبي 

ن القناطرالسيد دمحم السيد موس الفحل75939 ن ت أشبي  114.5كفر شبي 

ن القناطرالسيد دمحم عبدالمجيد عبدالرحمن زعرور75940 ن ت أشبي  134.5كفر شبي 

ن القناطرالسيد محمود السيد الهادى حفور75941 ن ت أشبي  93.5كفر شبي 

ن القناطرالسيد يوسف السيد دمحم عيد75942 ن ت أشبي  84.5كفر شبي 

ن القناطرامي  عالء دمحم ابو شامه75943 ن ت أشبي  51كفر شبي 

ن القناطرامي  دمحم العرنى دمحم عوض75944 ن ت أشبي  123.5كفر شبي 

ن النواوى75945 ن القناطرايهاب احمد دمحم حسي  ن ت أشبي  115كفر شبي 

ن القناطربدر السيد عبدالمجيد عبدالرحمن زعرور75946 ن ت أشبي  127.5كفر شبي 

ن القناطرتوفيق عمر دمحم توفيق دمحم منصور75947 ن ت أشبي  117.5كفر شبي 

ن75948 ن القناطرجمال دمحم عبدالوهاب دمحم شاهي  ن ت أشبي  52.5كفر شبي 

ن القناطرجمعه احمد جمعه دمحم ابو زيد75949 ن ت أشبي  85كفر شبي 

ن القناطرحامد حمدى حامد عبيد السيد75950 ن ت أشبي  90كفر شبي 

ن القناطرحسام دمحم حسن دمحم الزريدي75951 ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرحسن السيد حسن خليل دمحم75952 ن ت أشبي  28.5كفر شبي 

ن القناطرحسن السيد دمحم حسن الشافع75953 ن ت أشبي  53كفر شبي 

ن القناطربسيطه- حسن سعيد حسن جاد قاسم 75954 ن ت أشبي  92كفر شبي 

ن القناطرحسن سعيد حسن عبدالرحمن زعرور75955 ن ت أشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطرحسن دمحم فاروق حسن عبيد75956 ن ت أشبي  5كفر شبي 

ن القناطرخالد صالح جوده خليفه السيد احمد75957 ن ت أشبي  42.5كفر شبي 

ي دمحم عاشور بغدادى بغدادى 75958
ن القناطربسيطه- راضن ن ت أشبي  57.5كفر شبي 

ن القناطرربيع حسن دمحم ربيع دمحم الهادي القرم75959 ن ت أشبي  56.5كفر شبي 

ن القناطرزياد اسامة عبدالعظيم حافظ عيد75960 ن ت أشبي  131كفر شبي 

ف سيد دمحم 75961 ن القناطربسيطه- زياد اشر ن ت أشبي  79كفر شبي 

ي75962 ن ن القناطرزياد السيد سعد سند ابراهيم الجين ن ت أشبي  98كفر شبي 

ن القناطرزياد سيد محمود حنفن حميد75963 ن ت أشبي  96.5كفر شبي 

ن القناطرسالم عبدالمنعم سالم ابراهيم النواوى75964 ن ت أشبي  132كفر شبي 

ن القناطربسيطه- سالم دمحم اسماعيل دمحم منصور 75965 ن ت أشبي  86كفر شبي 

ن القناطربسيطه- سامح احمد سند دمحم القليونى 75966 ن ت أشبي  69.5كفر شبي 

ي عبدالهادي75967
ن القناطرسعيد عادل حسن مصطفن ن ت أشبي  65كفر شبي 

ن القناطرسعيد عيد دمحم السعيد عبدالفتاح االزرق75968 ن ت أشبي  35كفر شبي 

ن القناطرسليمان عادل سليمان السيد الفحل75969 ن ت أشبي  114.5كفر شبي 

ن القناطرسيد عبدالحليم دمحم عبدالحليم شلنى75970 ن ت أشبي  73.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- سيد عمرو السيد عبدالرحمن طعيمه 75971 ن ت أشبي  78.5كفر شبي 

ن القناطرسيد دمحم السيد عبدالعزيز عبدالحافظ75972 ن ت أشبي  69كفر شبي 

ن القناطرسيد دمحم سيد شافعي جمعه75973 ن ت أشبي  81كفر شبي 

ن القناطرسيف احمد السيد عبدالفتاح ابو عرب75974 ن ت أشبي  38.5كفر شبي 

ن القناطرسيف دمحم رزق عبدالظاهر منصور75975 ن ت أشبي  98كفر شبي 

75976
ن
ن القناطرصالح ابراهيم صالح ابراهيم الديوان ن ت أشبي  55كفر شبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح عبدالحكيم ابو غنيمه75977 ن ت أشبي  95كفر شبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح محمود القرم75978 ن ت أشبي  77كفر شبي 

ن القناطرطاهر مصطفن كامل احمد عل75979 ن ت أشبي  69كفر شبي 



ن القناطرطلبه نارص دمحم طلبه درويش النقيىسر75980 ن ت أشبي  118كفر شبي 

ن القناطرعادل ياش حسن جاد االزرق75981 ن ت أشبي  16.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالحليم دمحم عبدالحليم السيد الشقرى75982 ن ت أشبي  77كفر شبي 

ن القناطرعبدالحميد دمحم عبدالننى ابراهيم خفاجى75983 ن ت أشبي  112كفر شبي 

ن القناطرعبدالرازق عبدهللا عبدالرازق اسماعيل عبدهللا75984 ن ت أشبي  70.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالعال75985 ن ت أشبي  89كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد دمحم عبدالننى درويش النقيىسر75986 ن ت أشبي  123.5كفر شبي 

ف رمضان حسن الشافع75987 ن القناطرعبدالرحمن اشر ن ت أشبي  114كفر شبي 

75988
ن
ن القناطرعبدالرحمن السعيد الشافع سليمان الطنان ن ت أشبي  105كفر شبي 

ن السيد بدوية75989 ن القناطرعبدالرحمن السيد حسي  ن ت أشبي  80كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن السيد عبدالغفار عبدالهادي عبدالرحمن75990 ن ت أشبي  72.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن جمال عليوه احمد زايد75991 ن ت أشبي  79كفر شبي 

ي محسن75992
ن
ن القناطرعبدالرحمن صالح عبدالرحمن عبدالشاق ن ت أشبي  81.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدالرؤف سعيد عبدالرؤف ابو عرب75993 ن ت أشبي  78كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن علي دمحم دمحم السيىسي75994 ن ت أشبي  128.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن عماد عرنى دمحم طه75995 ن ت أشبي  135كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن عيد ابراهيم مصطفن حامد75996 ن ت أشبي  26.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم امام عبدالرحمن البالط75997 ن ت أشبي  54كفر شبي 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن دمحم عبدالعزيز جوده عجور 75998 ن ت أشبي  97.5كفر شبي 

ن القناطرعبدالرحمن مصطفن جوده عليوه زايد75999 ن ت أشبي  39كفر شبي 

 السعيد دمحم عبدالكريم76000
ن
ن القناطرعبدالرحمن هان ن ت أشبي  42.5كفر شبي 

ي76001
ن القناطرعبدالعظيم خالد دمحم عبدالعزيز عفيفن ن ت أشبي  55كفر شبي 

ن القناطرعبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد غنيه76002 ن ت أشبي  35كفر شبي 

ن القناطرعبدالفتاح هشام عبدالفتاح عبدالرازق ابو هبش76003 ن ت أشبي  27كفر شبي 

ن القناطرعبداللطيف دمحم عبداللطيف دمحم الهادى نوار76004 ن ت أشبي  105.5كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا احمد دمحم عبدهللا عبدالفتاح عيد76005 ن ت أشبي  123كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا السيد ابراهيم علي نارص76006 ن ت أشبي  99كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا سعيد عبدالرحمن عبدالحليم عبدالهادي76007 ن ت أشبي  73.5كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا صبىح ابراهيم ابراهيم سالم76008 ن ت أشبي  91كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا صبىح دمحم الشحات سالم عوض76009 ن ت أشبي  93كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا عمرو دمحم فتىح محمود جودة76010 ن ت أشبي  109.5كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا عيد سند مصطفن النقيىسر76011 ن ت أشبي  98كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا ماهر سعد سيد احمد حفور76012 ن ت أشبي  111.5كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالعظيم عل ايوب76013 ن ت أشبي  107كفر شبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم دمحم الشحات عمر76014 ن ت أشبي  116.5كفر شبي 

ي ابراهيم عيىسي76015
ن القناطرعز الدين ايمن دمحم الحسينن ن ت أشبي  119.5كفر شبي 

ن القناطرعصام مجدى محمود دمحم النواوي76016 ن ت أشبي  113كفر شبي 

ن القناطرعل السيد عبدالفتاح عل النحاس76017 ن ت أشبي  85.5كفر شبي 

ن الفحل76018 ن القناطرعل جابر عل حساني  ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرعل كمال عل دمحم عيد76019 ن ت أشبي  102كفر شبي 

ن القناطرعل دمحم عبدالحليم علي عبدالحليم76020 ن ت أشبي  46.5كفر شبي 

ن القناطرعماد جابر عبدالشكور دمحم المحالوى76021 ن ت أشبي  56.5كفر شبي 

ن القناطرعمار احمد السيد احمد عبدالعزيز76022 ن ت أشبي  69كفر شبي 

ن القناطرعمار عادل سند عبدالحليم مؤمنة76023 ن ت أشبي  131.5كفر شبي 

ن القناطرعمار دمحم عبداللطيف عل فداوى76024 ن ت أشبي  75كفر شبي 

ن القناطرعمار ياش احمد عوض دمحم76025 ن ت أشبي  117.5كفر شبي 

ن القناطرعمر السيد فتح هللا دمحم النحاس76026 ن ت أشبي  115.5كفر شبي 

76027 
ن
ن القناطربسيطه- عمر حمدى سعيد دمحم الطنان ن ت أشبي  117كفر شبي 

ن القناطرعمر عبدالحليم محمود عبدالحليم غنيه76028 ن ت أشبي  132كفر شبي 

ن القناطرعمر عصام محفوظ دمحم قزون76029 ن ت أشبي  115.5كفر شبي 



ن القناطرعمر فتح هللا صابر عبدالعظيم منصور76030 ن ت أشبي  115كفر شبي 

ن القناطرعمر فتىحي الشحات دمحم امام76031 ن ت أشبي  91.5كفر شبي 

ن القناطرعمر مجدى عمر دمحم الشناوى76032 ن ت أشبي  97.5كفر شبي 

ن القناطرعمر دمحم جمال عبدالظاهر حسن76033 ن ت أشبي  109كفر شبي 

ن القناطرعمر دمحم مصطفن دمحم ابو دشيش76034 ن ت أشبي  135كفر شبي 

ن القناطرعمر دمحم يوسف اسماعيل يوسف76035 ن ت أشبي  43كفر شبي 

ن القناطرعمرو عادل عبدالسالم عبدالفتاح عيد76036 ن ت أشبي  121كفر شبي 

76037
ن
ن القناطرعمرو مجدى دمحم محمود الزلبان ن ت أشبي  93.5كفر شبي 

يىس76038 ن القناطرفارس احمد عيد زىك السني  ن ت أشبي  127.5كفر شبي 

ن القناطرفارس عمر فتىح سليمان الخواجه76039 ن ت أشبي  107كفر شبي 

ن القناطرقاسم عادل السيد محمود عبدالحافظ76040 ن ت أشبي  43.5كفر شبي 

ن القناطربضى- كريم احمد عبدالفتاح دمحم الرفاع 76041 ن ت أشبي  99كفر شبي 

ن القناطركمال دمحم كمال السيد عيد76042 ن ت أشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطرمازن عصام الدين فوزى محسن حافظ76043 ن ت أشبي  129كفر شبي 

ن القناطرمازن دمحم عباس دمحم عمر76044 ن ت أشبي  123كفر شبي 

ن القناطردمحم ابراهيم سالم ابراهيم سالم76045 ن ت أشبي  126.5كفر شبي 

ن القناطردمحم ابراهيم سعد سيد احمد الصعيدي76046 ن ت أشبي  56.5كفر شبي 

ن القناطردمحم ابوالنض دمحم منصور محمود76047 ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

ن احمد منصور76048 ن القناطردمحم احمد امي  ن ت أشبي  17كفر شبي 

ن القناطردمحم احمد حامد السيد عودة76049 ن ت أشبي  16كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم احمد سعيد عبدالعال حسن 76050 ن ت أشبي  88.5كفر شبي 

ن القناطردمحم احمد سالمه عبدالرحمن البلوه76051 ن ت أشبي  102.5كفر شبي 

يف76052 ن القناطردمحم احمد سيد حمزه الشر ن ت أشبي  83كفر شبي 

ن القناطردمحم احمد طه عبدالحليم شلنى76053 ن ت أشبي  118.5كفر شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم احمد عبدالحليم76054 ن ت أشبي  123كفر شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم طه مصطفن76055 ن ت أشبي  85كفر شبي 

ف السيد يوسف محمود 76056 ن القناطربسيطه- دمحم اشر ن ت أشبي  90.5كفر شبي 

ف عبدالظاهر ابراهيم عبيد76057 ن القناطردمحم اشر ن ت أشبي  19كفر شبي 

76058
ن
ف دمحم سالم الديوان ن القناطردمحم اشر ن ت أشبي  73.5كفر شبي 

ن القناطرسمع- دمحم السيد ابراهيم عبدالفتاح جاد 76059 ن ت أشبي  111كفر شبي 

ن القناطردمحم السيد احمد دمحم ابو باشا76060 ن ت أشبي  45كفر شبي 

ن القناطردمحم السيد عبدالمعز عبدالحليم منصور76061 ن ت أشبي  127.5كفر شبي 

ن القناطردمحم السيد عبدالهادى عبدالرحمن علوش76062 ن ت أشبي  115كفر شبي 

ن القناطردمحم السيد محمود عبدالفتاح داود76063 ن ت أشبي  125كفر شبي 

ي ابراهيم عواد النحاس76064 ن القناطردمحم العرنى ن ت أشبي  119كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم امام فتىح الزاىك السيد 76065 ن ت أشبي  89.5كفر شبي 

ن السيد عبدالمنعم76066 ن القناطردمحم ايهاب حسي  ن ت أشبي  129.5كفر شبي 

ن القناطردمحم ايهاب محمود احمد غنيه76067 ن ت أشبي  113.5كفر شبي 

76068
ن
ن سالم الطنان ن القناطردمحم باسم حسي  ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

يس76069 ن القناطردمحم جمال عبدالدايم غنيم السني  ن ت أشبي  69.5كفر شبي 

ن القناطردمحم حاتم دمحم محمود الفحل76070 ن ت أشبي  137كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم حسام دمحم محمود المحالوى 76071 ن ت أشبي  87.5كفر شبي 

ن حسن عثمان76072 ن القناطردمحم حسن امي  ن ت أشبي  59.5كفر شبي 

ن عوض76073 ن القناطردمحم حسن عبدالعزيز حسني  ن ت أشبي  41كفر شبي 

ن 76074 ن حسن احمد حسي  ن القناطربسيطه- دمحم حسي  ن ت أشبي  104كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم رياض دمحم العفيفن دمحم القرم 76075 ن ت أشبي  100كفر شبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم السيد احمد76076 ن ت أشبي  !VALUE#كفر شبي 

ن القناطردمحم سليمان دمحم دمحم علوش76077 ن ت أشبي  64.5كفر شبي 

ن القناطردمحم سند صالح سليمان براطم76078 ن ت أشبي  48كفر شبي 

ي عليوه نجدى76079
ن القناطردمحم سويلم حسينن ن ت أشبي  41.5كفر شبي 



ن القناطردمحم صابر دمحم المجدى زىك غنيه76080 ن ت أشبي  83كفر شبي 

ن القناطردمحم عادل احمد سليمان داود76081 ن ت أشبي  104كفر شبي 

ن القناطردمحم عادل دمحم السيد خفاجى76082 ن ت أشبي  97كفر شبي 

ن القناطردمحم عاطف محفوظ دمحم قزون76083 ن ت أشبي  76.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عبدالسميع دمحم جوده عبدالسميع76084 ن ت أشبي  106كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح طعيمه 76085 ن ت أشبي  76.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عبدالفتاح السعيد عبدالظاهر زايد 76086 ن ت أشبي  88كفر شبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح جالل محمود عبدالوهاب76087 ن ت أشبي  10.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عبدالنارص السعيد عبدالظاهر عبدالفتاح 76088 ن ت أشبي  90كفر شبي 

ن القناطردمحم عصام السعيد دمحم النجار76089 ن ت أشبي  103.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عصام حافظ ابراهيم السيد76090 ن ت أشبي  114كفر شبي 

ن القناطردمحم عالء طه دمحم ابو حمود76091 ن ت أشبي  31كفر شبي 

ن القناطردمحم عل السعيد عل عبدالمجيد76092 ن ت أشبي  125.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عماد دمحم حسن احمد76093 ن ت أشبي  118.5كفر شبي 

ن القناطردمحم عمرو سالم محمود ابو زيد76094 ن ت أشبي  27كفر شبي 

ن القناطردمحم فارس عبدالفتاح دمحم منتض76095 ن ت أشبي  45كفر شبي 

ن القناطردمحم فتىح عطا خليل ابو حمود76096 ن ت أشبي  121كفر شبي 

ن القناطردمحم كرم ابو العال دمحم ابو العال76097 ن ت أشبي  85.5كفر شبي 

ن القناطردمحم متوىلي دمحم السعيد متوىلي هاشم76098 ن ت أشبي  123كفر شبي 

ن القناطردمحم مجدى عبدالعزيز دمحم الحداد76099 ن ت أشبي  119.5كفر شبي 

ن القناطردمحم مجدى عبدالفتاح دمحم عبدالكريم76100 ن ت أشبي  53كفر شبي 

ن القناطردمحم مجدى غريب ابراهيم سالم76101 ن ت أشبي  76كفر شبي 

اسر76102 ن القناطردمحم مجدى دمحم عبدالمنعم اليى ن ت أشبي  66كفر شبي 

ن القناطردمحم محمود السيد احمد سالم76103 ن ت أشبي  79كفر شبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالرحمن عبدالعزيز ابو شوك76104 ن ت أشبي  32.5كفر شبي 

ن القناطردمحم مني  جميل ابراهيم عبدالكريم76105 ن ت أشبي  62كفر شبي 

 صالح شحاته 76106
 
ن القناطربسيطه- دمحم مهران ابراهيم الدسوق ن ت أشبي  83كفر شبي 

ن القناطردمحم نادر دمحم عبدالفتاح منصور76107 ن ت أشبي  69.5كفر شبي 

ن القناطردمحم نزية دمحم جمعة درويش76108 ن ت أشبي  8.5كفر شبي 

 السيد عل الخوىل76109
ن
ن القناطردمحم هان ن ت أشبي  84كفر شبي 

ن القناطردمحم هشام عبدالسميع دمحمى عوض76110 ن ت أشبي  67.5كفر شبي 

ن القناطربضى- دمحم هشام عبدالفتاح الشافع خفاجى 76111 ن ت أشبي  81كفر شبي 

ن القناطرمحمود السيد عبدالمعز عبدالحليم منصور76112 ن ت أشبي  47.5كفر شبي 

ن القناطرمحمود سعيد دمحم السعيد الهادى عيد76113 ن ت أشبي  91.5كفر شبي 

76114
ن
ن القناطرمحمود سيد حسن حفنن الطنان ن ت أشبي  103كفر شبي 

ن القناطربسيطه- محمود طارق دمحم السيد القرم 76115 ن ت أشبي  70كفر شبي 

ن القناطرمحمود عبدالننى ابراهيم سالم عمر76116 ن ت أشبي  83.5كفر شبي 

ن القناطرمحمود عبدالننى سعد دمحم الصعيدى76117 ن ت أشبي  107.5كفر شبي 

ن القناطرمحمود فريد دمحم يوسف محمود76118 ن ت أشبي  127.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- محمود كامل المهدى محمود نوفل 76119 ن ت أشبي  64كفر شبي 

ن القناطرمحمود دمحم السيد دمحم منصور76120 ن ت أشبي  38كفر شبي 

ن القناطرمحمود مصطفن سند مصطفن النقيىسر76121 ن ت أشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطرمروان عمرو عادل حسن الفحل76122 ن ت أشبي  131كفر شبي 

ن القناطرمروان دمحم مهدى احمد محجوب76123 ن ت أشبي  72.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن خالد صالح السيد صالح76124 ن ت أشبي  94.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن طارق دمحم كمال عقلة76125 ن ت أشبي  131.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم جمال صديق عبدالمعط76126 ن ت أشبي  88.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم عباس عبدالفتاح منصور76127 ن ت أشبي  120كفر شبي 

ن القناطربسيطه- مصطفن دمحم عبدهللا ابراهيم خليل 76128 ن ت أشبي  96.5كفر شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن سليمان دمحم76129 ن ت أشبي  104.5كفر شبي 



ن القناطرمصطفن محمود السيد الهادى حفور76130 ن ت أشبي  89كفر شبي 

ن القناطرمصطفن محمود فتىحي محمود صيام76131 ن ت أشبي  85كفر شبي 

ن القناطرمعاذ دمحم حسن عبدالظاهر الشافع76132 ن ت أشبي  88كفر شبي 

ن خفاجى76133 ن عيد حسي  ن القناطرمعتذ باهلل حسي  ن ت أشبي  117كفر شبي 

ن احمد سيد احمد عبدالرحمن زعرور76134 ن القناطرمعي  ن ت أشبي  97.5كفر شبي 

ن القناطرمهاب احمد عبدالجواد عبدالظاهر حفور76135 ن ت أشبي  110.5كفر شبي 

 الحايس76136
 
ن القناطرمهاب عماد عواد دسوق ن ت أشبي  129.5كفر شبي 

ف دمحم الهادى محمود دويدار76137 ن القناطرمهند اشر ن ت أشبي  125.5كفر شبي 

ن 76138 ن عبدالفتاح احمد حسي  ن القناطربسيطه- مؤمن حسي  ن ت أشبي  91.5كفر شبي 

 محمود دمحم يوسف76139
ن
ن القناطرنور الدين هان ن ت أشبي  75.5كفر شبي 

ف دمحم الطوجن عبدالجواد76140 ن القناطرياش اشر ن ت أشبي  45.5كفر شبي 

ن القناطرياش حسام موسي عبدهللا ابراهيم76141 ن ت أشبي  112.5كفر شبي 

ن القناطريحن  زكريا عبدالرازق زكريا الهريدى76142 ن ت أشبي  120.5كفر شبي 

ن القناطريوسف احمد السيد احمد عبدالعزيز76143 ن ت أشبي  98كفر شبي 

ن القناطريوسف اسامة دمحم المهدى احمد عيد76144 ن ت أشبي  115.5كفر شبي 

ف الهادى مصطفن القرم76145 ن القناطريوسف اشر ن ت أشبي  30.5كفر شبي 

ن عليوه ابو عجور76146 ف حسي  ن القناطريوسف اشر ن ت أشبي  87.5كفر شبي 

ف عوض يوسف عتلم76147 ن القناطريوسف اشر ن ت أشبي  65.5كفر شبي 

ن القناطريوسف السيد سليمان السيد الفحل76148 ن ت أشبي  87كفر شبي 

ن القناطريوسف ايمن دمحم دمحم غنية76149 ن ت أشبي  130كفر شبي 

ن القناطريوسف جمال السيد عبدالرحمن النجار76150 ن ت أشبي  128.5كفر شبي 

يىس76151 ن اسماعيل حسن السني  ن القناطريوسف حسي  ن ت أشبي  49كفر شبي 

ن القناطربسيطه- يوسف حمدى احمد السيد عيد 76152 ن ت أشبي  76.5كفر شبي 

ن القناطريوسف سمي  عبدالفتاح السيد دمحم76153 ن ت أشبي  89كفر شبي 

ن القناطريوسف عادل اسماعيل جوده القرم76154 ن ت أشبي  86.5كفر شبي 

ن القناطربسيطه- يوسف عادل محمود عل الدحدح 76155 ن ت أشبي  84كفر شبي 

ن القناطريوسف عبدالحميد احمد عبدالحميد ايوب76156 ن ت أشبي  44.5كفر شبي 

ي معتمد جمعة بيوىمي76157 ن القناطريوسف عبدالننى ن ت أشبي  101.5كفر شبي 

ن القناطريوسف عالء دمحم ابو شامه عيىس76158 ن ت أشبي  77كفر شبي 

ن القناطريوسف عماد فاروق دمحم النواوي76159 ن ت أشبي  101كفر شبي 

ن القناطريوسف عمرو عبدالرازق زكريا محمود76160 ن ت أشبي  124كفر شبي 

ي صقر76161
ن القناطريوسف محسن دمحم الطوجن ن ت أشبي  135كفر شبي 

ن القناطريوسف دمحم السيد السيد الرفاعي76162 ن ت أشبي  118.5كفر شبي 

ن القناطريوسف دمحم عواد ابراهيم سالم76163 ن ت أشبي  118كفر شبي 

ن القناطريوسف دمحم يحن  رضوان منصور76164 ن ت أشبي  119.5كفر شبي 

ن القناطريوسف مصطفن دمحم توفيق دمحم منصور76165 ن ت أشبي  111كفر شبي 

ن احمد76166 ن حسي  ن القناطراشاء احمد حسي  107.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن احمد السيد طه76167 ن القناطراسماء حسي  126الكوم االحمر ع مشبي 

قت مسعد عزت ابراهيم سليمان76168 ن القناطراشر 120الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرامال احمد اسماعيل متوىلي القصاص76169 131.5الكوم االحمر ع مشبي 

 احمد دمحم احمد نيل76170
ن
ن القناطرامان 130الكوم االحمر ع مشبي 

ي دمحم عبدالمؤمن سليمان الشافعي76171
ن
ن القناطرامان 127.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرامنيه يىحي عدوي عبدالهادي عدوي76172 136.5الكوم االحمر ع مشبي 

ه دمحم احمد عبدالرحمن طه76173 ن القناطرامي  136.5الكوم االحمر ع مشبي 

ه دمحم احمد علي ابوالسعود76174 ن القناطرامي  114الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرايمان طلعت السيد دمحم اسماعيل76175 133.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرايمان عادل مصطفن طلبه عزازى76176 131.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرايمان مسعد احمد دمحم76177 131.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم السيد دمحمطه76178 123الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم طه دمحم بيوىمي76179 109الكوم االحمر ع مشبي 



ن القناطرايه دمحم محمود السيد علي76180 94الكوم االحمر ع مشبي 

ف عبدربه عبدالحميد نوار76181 ن القناطرترنيم اشر 114الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرتغريد دمحم ابراهيم دمحم العاضي76182 109.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرتف  توفيق ابوشيع يونس76183 100.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرتف  عادل صبىحي ابراهيم سليمان76184 !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرجنن صالح ابراهيم دمحم هاشم76185 116الكوم االحمر ع مشبي 

 محمود احمد غاىل76186
ن
ن هان ن القناطرحني  125الكوم االحمر ع مشبي 

ى76187 ن القناطردعاء احمد عبدالدايم احمد بحي  80.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردعاء صالح دمحم امام متوىلي76188 113الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررحمه ابراهيم مصطفن عبدالمؤمن سليمان76189 121الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- رحمه رجب دمحم عبدالننى 76190 !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ي شعراوي76191
ي عبدالغنن ن القناطررحمه محمود عبدالننى 120.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررضوى ياش دمحم عبدالحميد الناموىل76192 120الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررنا عماد عبدالحكيم دمحم مرسي76193 81.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرروان احمد سالمه محمود احمد76194 127الكوم االحمر ع مشبي 

ي76195  خليل احمد بحي 
ن القناطرزهور مصطفن 109.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرزينب السيد سالمه السيد حسن76196 33الكوم االحمر ع مشبي 

ي احمد حسن رزق76197
 
ن القناطرسعديه شوق !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ف انور عبدهللا العزب76198 ن القناطرسلىم اشر 129الكوم االحمر ع مشبي 

ن رشدى سيد احمد كشك76199 ن القناطرسلىم حسي  124الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرسما احمد مرع عبدالرسول76200 130.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرسما خالد دمحم عبدالحميد عبدالمنعم76201 126.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرسماح زىكي ابراهيم محمود العاض76202 128.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرشهد عادل سيد سليمان دمحم76203 123الكوم االحمر ع مشبي 

كاوى 76204 ن القناطربسيطه- شيماء دمحم خليل دمحم اليى 104الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرصفا عماد يونس احمد السيىسي76205 132الكوم االحمر ع مشبي 

ن عبدالرحيم دمحم ربيع76206 ن القناطرعلياء حسي  131الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرفاطمه شاذىلي سالمه دمحم عمر76207 117.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم قاسم دمحم اسماعيل76208 129الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرفاطمه هيثم مصطفن انور العزب76209 122.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرفرحه رزق موس عبدالننى متوىل76210 125الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمريم امام عبدالرحمن امام الشافعي76211 110.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمريم صابر شحات صالح العزب76212 119.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمريم مصطفن صالح دمحم عوض76213 101.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرملك احمد مصطفن عبدالحميد عبدالمنعم76214 124الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- ملك حمدى دمحم احمد طه 76215 109.5الكوم االحمر ع مشبي 

ي احمد حسن رزق76216
 
ن القناطرملك شوق !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرملك دمحم رضا احمد العريان76217 131الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرملك نضال ماضن حسن البالح76218 118.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا محمود حسن امام الشافعي76219 121.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمنه دمحم ابراهيم ابراهيم نعمه76220 127.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمنه دمحم كامل دمحم القلجاوي76221 118.5الكوم االحمر ع مشبي 

كاوي76222 ن القناطرمنن نجم الدين دمحم محمود اليى 128.5الكوم االحمر ع مشبي 

نا احمد حسن دمحم هاشم76223 ن القناطرمي  118الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرناهد بيوىمي جالل نجدي نوار76224 112الكوم االحمر ع مشبي 

ن خالد انور عبدهللا العزب76225 ن القناطرنرمي  117الكوم االحمر ع مشبي 

ن السيد احمد دمحم طه76226 ن القناطرنسمه حسي  102الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرنوال رابح دمحم حسن رزق76227 125.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرنورهان دمحم صبىحي شافعي76228 118الكوم االحمر ع مشبي 

ه عبدالننى سليمان رشاد العاض76229 ن القناطرني  99.5الكوم االحمر ع مشبي 



ه يونس عبدالمجيد احمد العزب76230 ن القناطرني  119الكوم االحمر ع مشبي 

ن ابراهيم76231 ن ايمن ياسي  ن القناطرنيفي  90الكوم االحمر ع مشبي 

ي وزه76232
ن القناطرهاجر دمحم السيد عبدالغنن 105الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرهاجر محمود دمحم محمود منصور76233 81الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- هايدى ابراهيم محمود دمحم عفيفن 76234 88.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن76235 ن القناطرهبه دمحم مصطفن دمحم حسني  118الكوم االحمر ع مشبي 

ن احمد حامد احمد شحات76236 ن القناطرياسمي  132الكوم االحمر ع مشبي 

ن عواد السيد دمحم76237 ن القناطرياسمي  48.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرابراهيم خالد ابراهيم متوىلي76238 106الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرابراهيم دمحم سالمه عبدالعظيم76239 122الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد عاطف زىك حسن شهاب الدين76240 78الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالخالق دمحم سالمة شهاب76241 122الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد عزت صبىحي ابراهيم76242 99الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد علي حمدي علي حجاب76243 125الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد عويس دمحم عبدالهادي76244 103الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد مجدي ابراهيم محمود اسماعيل76245 85.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد حجاج76246 118.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم جوده حمزه76247 132الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم محمود علي عبدالغفار76248 100الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن شحات صالح العزب76249 67.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن دمحم بيوىمي عثمان76250 49الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن محمود صالح76251 115.5الكوم االحمر ع مشبي 

 دمحم احمد شوشه76252
ن
ن القناطراحمد هان 91.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد ياش دمحم السيد76253 99.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- احمد يوسف عبدالهادى حجاج 76254 98الكوم االحمر ع مشبي 

ف وائل احمد عبدالعزيز76255 ن القناطراشر 99الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرالسيد عادل سليمان سعد عمار76256 97الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرحاتم عبدالعزيز دمحم السيد عوض76257 113الكوم االحمر ع مشبي 

ي76258
ن القناطرحسن دمحم حسن دمحم عفيفن 101.5الكوم االحمر ع مشبي 

ي السيد احمد ابوشعي 76259 ن القناطرراشد عبدالننى 52الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررمضان السيد حسن سالم عمار76260 95الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررمضان دمحم رمضان دمحم76261 101.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرزياد محمود ابراهيم محمود العاض76262 135الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرسيف حاتم سليمان سعد76263 137الكوم االحمر ع مشبي 

ن فايز دمحم خطاب76264 ن القناطرسيف معي  77.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرشادى دمحم مصطفن سيد حسن76265 102.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرصبىح عماد صبىح دمحم76266 119الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح حسن منصور76267 101.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرصالح دمحم صالح عبدالعليم عطيه76268 63الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعادل دمحمي عادل دمحم العاضي76269 121الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عبدالحكيم شحته عبدالحكيم دمحم مرس 76270 91الكوم االحمر ع مشبي 

كاوى 76271 ن القناطربسيطه- عبدالرحمن ابراهيم امام السيد اليى 77الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن حماده صابر دمحم حسن76272 78الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سيد حامد احمد76273 106الكوم االحمر ع مشبي 

ي76274
ن القناطرعبدالرحمن طارق عبدالحميد احمد نويىسر 127الكوم االحمر ع مشبي 

ن76275 ن سيد دمحم الشي  ن القناطرعبدهللا حسي  92الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا طارق دمحم عبدهللا عوض هللا76276 125.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عباده عل دمحمالقربة76277 125.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا محمود سالمه السيد76278 124.5الكوم االحمر ع مشبي 

ي حسن علي حسن76279
ن
ن القناطرعالء هان 111.5الكوم االحمر ع مشبي 



ن القناطرعل دمحم احمد دمحم الشافعي76280 35.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعمر احمد فؤاد علي موس76281 134الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعمر السيد صالح السيد شهاب الدين76282 67الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعمر هالل مصطفن طلبه عزازي76283 126الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطركريم صبىحي عبدالرحيم عواد عبدالغفار76284 78.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطركمال صالح كمال احمد شوشه76285 68.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمجدى دمحم عوض هللا دمحم علي76286 126.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن76287 ن القناطردمحم احمد دمحم احمد حسي  131الكوم االحمر ع مشبي 

ف محرم حسن حسن76288 ن القناطردمحم اشر 133الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن دمحم ابراهيم العاضي76289 135الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن دمحم حسن سالم76290 84الكوم االحمر ع مشبي 

ي76291 ن القناطردمحم رجب سالمة صالح بحي  !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ى76292 ن القناطردمحم رضا خليل احمد بحي  123.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا عواد ابراهيم عبدالعزيز76293 107.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا عيد عبدهللا76294 58.5الكوم االحمر ع مشبي 

ي حسن البالح76295
ن القناطردمحم ضياء ماضن 109الكوم االحمر ع مشبي 

ن شعراوي76296 ن القناطردمحم طارق امي  107الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدهللا حسن سيد متوىل76297 118الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالهادي احمد عبدالهادي مغيث76298 43الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم عطا احمد السيد احمد76299 70الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم عماد دمحم عبدالحميد مغيث76300 52.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم محمود دمحم عيد76301 52الكوم االحمر ع مشبي 

 سيد علي دمحم76302
ن القناطردمحم مصطفن 68.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن عبدالرحمن عبدالعال عمار76303 82الكوم االحمر ع مشبي 

ي76304
ي دمحم احمد نويىسر

ن
ن القناطردمحم هان 118.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطردمحم ياش طه السيد متوىلي76305 64الكوم االحمر ع مشبي 

ف احمد علي غنيم76306
ن القناطرمحمود اشر 97.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطربسيطه- محمود سعد سليمان سعد سليمان 76307 87.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم احمد دمحم ابراهيم76308 92.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود عبدالحميد جمعة76309 89الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمحمود ياش احمد عبدالهادي مغيث76310 33.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمصطفن احمد السيد دمحم طه76311 84الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمصطفن سيد صبيح عبدهللا مغيث76312 108الكوم االحمر ع مشبي 

ن احمد شعراوى76313 ن عبدالحميد ياسي  ن القناطرياسي  108.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن صالح دمحم سالمه76314 ن القناطريوسف حسي  114الكوم االحمر ع مشبي 

ي76315
ن القناطريوسف طارق عبدالحميد احمد نويىسر 115.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد دمحم ابراهيم76316 110.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحالم احمد سيد احمد سيد76317 130.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراشاء احمد منصور بيوىم76318 126.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراشاء ايمن فتىح سعيد76319 127كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسماء جمال عبدالفتاح احمد سيد76320 124.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسماء سليمان ذىك دمرداش76321 120.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرامال طارق دمحم كامل76322 86كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرامنيه عادل فؤاد عطا76323 133.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرامينه ساىم احمد منصور76324 71.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرايرينن اسامه فرج عوض هللا عوض76325 107كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرايمان دمحم حامد حسن دمحم76326 132.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرايه اكيد عبدهللا اكيد قاسم76327 134كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرايه عمرو دمحم راشد76328 106كفر الدير ع مشبي 

ن القناطربسمه احمد السيد دمحم عبدالسالم76329 87كفر الدير ع مشبي 



ن القناطربسمه دمحم مهدى دمحم منصور76330 117.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطربسنت ايمن عبدالننى فؤاد عوض76331 129كفر الدير ع مشبي 

يف76332 ن القناطرتغريد عمرو عبدالحميد دمحم شر 128كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرتف  خالد عبدهللا عطا عامر76333 131.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرتف  مصطفن دمحم يوسف76334 126كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرجنه دمحم خلف هللا دمحم76335 94.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرحبيبه مهدى دمحم دمحم76336 121.5كفر الدير ع مشبي 

ن ايمن عبدالننى عطا عامر76337 ن القناطرحني  136كفر الدير ع مشبي 

ن دمحم ابراهيم دمحم مجد76338 ن القناطرحني  132.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردعاء ماهر حماد دمحم76339 41.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردنيا دمحم عواد حسن بدوى76340 104كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرراقيه عبدالعاىطي احمد عبدالىحي76341 50كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررحمه احمد عبدهللا عبدالجواد76342 118كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررحمه احمد دمحم سيد76343 130.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررحمه طه دمحم عبدهللا76344 50.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم عبدالحميد عطا حسن76345 131كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررحمه محمود مهدى طه دمحم76346 72كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررضوى كمال عبدالحميد رجب76347 89كفر الدير ع مشبي 

ن76348 ن القناطررقيه احمد مهدى حسي  123كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررقيه فيصل شاكر دمحم76349 130كفر الدير ع مشبي 

ى عبدالغنن سعيد76350 ن القناطررقيه متوىل صيى 38.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررقيه مصطفن دمحم عبدالفتاح كوردى76351 68.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرروان عرنى احمد سيد76352 135كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرروضه عبدالهادى ناجح عبدالرحمن76353 26كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرروضه وجدى يوسف عطا احمد76354 116كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرزينب خالد عبدالننى دمحم عبدالرحمن76355 100.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرزينب سيد توفيق بيوىم76356 53.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرساره سليمان عبدالعال سليمان سمبل76357 28.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرساره سيد فتىح شعينى دمحم76358 118.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسلىم ايمن صالح عبدالفتاح عبدالعزيز76359 122كفر الدير ع مشبي 

ن القناطربسيطه- سلىم تامر دمحم دمحم سويلم 76360 89.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسما كرم عفيفن عليوه سويلم76361 61.5كفر الدير ع مشبي 

ه سعيد احمد محمود76362 ن القناطرسمي  73.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسيده دمحم خميس مىك عالم76363 54كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد احمد ابراهيم مصلىح76364 132كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد جمال السيد سالمه76365 127كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد حمدى دمحم احمد عبدالرحيم76366 128كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد صبىح دمحم عبدالرحمن دمحم76367 127.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد عبدالمهيمن عبدالمهيمن عبدالعزيز76368 135.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهد مهدى عادل مهدى76369 100.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشيماء عبدالننى شعبان صالح ابراهيم76370 118كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرحرىك- صابرين جمال عبدالعليم دمحم 76371 90.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعفاف هشام حسب هللا بيوىم دمحم76372 127كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعواطف دمحم صالح دمحم احمد76373 48.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرفاطمه احمد عبدالرحمن منصور عبدالعزيز76374 126.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرفاطمه الزهراء طالل عبدالمطلب عبدالننى حسن76375 133كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عبدهللا دمحم حسينن دمحم76376 19.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم عبدالعزيز عل76377 128.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطركريمه رجب سيد ابراهيم سليمان76378 63.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمارى صبىح برسوم توفيق76379 103.5كفر الدير ع مشبي 



ن القناطرمريم احمد نبيه عواد المريىحى76380 125كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمريم ايمن عادل محمود76381 132كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمريم عماد دمحم يوسف دمحم76382 130كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرملك تامر سيد دمحم76383 121كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرملك وحيد عبدهللا عبدالحليم احمد76384 112كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمنار احمد دمحم سويلم76385 84.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمنار عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميدعزب76386 51.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرىم عصمت لطفن سليمان76387 127كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرىم عماد عبدالرحمن دمحم76388 125كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرنبيله عماد عل سيد عل76389 131.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرندا حسنن احمد دمحم76390 125كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرنور احمد دمحم عبداللطيف76391 117.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرنور مصطفن دمحم يوسف76392 130.5كفر الدير ع مشبي 

ن هالل دمحم انصاف76393 ن القناطرنوران حسي  123.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرنورهان عبدالفتاح سيد عبدالفتاح سيد76394 98كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرنورهان عبدالننى دمحم دمحم76395 95.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرهاجر عادل علما سيد احمد76396 131كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرهاجر دمحم جوده سالم زىك76397 133.5كفر الدير ع مشبي 

ن عبدالنارص عادل مهدي منتض76398 ن القناطرياسمي  75.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرابراهيم احمد صادق محمود دمحم76399 123كفر الدير ع مشبي 

ن76400 ن القناطرابراهيم احمد عبدالحميد احمد شاهي  101.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرابراهيم سويلم سالمه عبدالحليم76401 24.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد تامر احمد دمحم76402 77كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد تامر دمحم دمحم شعي 76403 121.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد جمال حامد عبدالقادر سليمان76404 122كفر الدير ع مشبي 

ن بيوىم دمحم76405 ن القناطراحمد حسي  123كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد صالح سيد76406 122.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد سيد اسماعيل76407 79.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد فرج سالمه76408 66.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد سيد سليمان عيىس76409 122كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد صبىح احمد سليمان76410 60كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالغنن عبدالوهاب عبدالحليم76411 111كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام دمحم احمد76412 117.5كفر الدير ع مشبي 

ن السيد رشته76413 ن القناطراحمد مجدى دمحمى حساني  74كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد غريب76414 130كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم فاروق دمحم عل76415 123كفر الدير ع مشبي 

ن76416 ن القناطراحمد دمحم مهدى حسي  126.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن منىس منىس76417 46.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم احمد منصور بيوىم76418 58.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم اسماعيل عبدالحميد عزب76419 55كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم سليمان دمحم عبدالعزيز سليمان76420 25.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم عمرو دمحم زىك دمحم76421 43كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم دمحم عبدالحميد حجاج مسعود76422 34كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم مصطفن عبدالمحسن دمحم76423 46.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراسالم يونس عبدهللا عبدالمجيد76424 50.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرالمهدى خالد مهدى طه جبل76425 106كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرانس فيصل زىك دمحم ابراهيم76426 108كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرحمدى سالمه هلباوى دمحم76427 118.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرخالد سعيد عبدالخالق احمد76428 41كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرخالد سيد سيد حسن76429 76.5كفر الدير ع مشبي 



ن القناطرخالد عادل دمحم فتىح ابراهيم76430 77كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررافت عاطف مني  ميخائيل سليمان76431 12كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم فتوح عبدالحميد76432 116كفر الدير ع مشبي 

ن76433 ي كامل حسني 
ن القناطرزياد مصطفن 76كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرزياد وحيد دمحم عامر رفاع76434 106كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشاج الدين عبدالحميد حسن عبدالعزيز سيد76435 100كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم سعيد طه76436 63كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم عبدهللا متوىل76437 70.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسيد سعيد سيد عبدالعزيز76438 96كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسيد دمحم سيد عبدهللا دمحم76439 54.5كفر الدير ع مشبي 

ي سيد عبدالمحسن76440
ن القناطرسيد مصطفن 30كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسيف الدين اسامه عبدالمعز عبدالغنن76441 32كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسيف محمود عبدالعزيز سيد76442 81.5كفر الدير ع مشبي 

ن عبدالحميد عبدالمجيد76443 ن القناطرشىحى امي  100كفر الدير ع مشبي 

يف76444 يف احمد عبدالحميد دمحم شر ن القناطرشر 68كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرشهاب الدين شحته دمحم سيد دمحم76445 44كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرصالح عبدالحميد احمد محمود عل76446 56.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرطاهر خالد لطفن ابو زيت عل76447 90.5كفر الدير ع مشبي 

يف76448 يف عبدالحميد دمحم شر ن القناطرعبدالحميد شر 88كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدالحميد محمود عبدالحميد عبدالمجيد محمود76449 65.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم صبىح شعينى دمحم76450 60.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن ممدوح حسن عبدالعزيز76451 80كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن وليد بيوىم احمد76452 107كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا احمد عبدالفتاح داود سليمان76453 116كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا احمد فاروق كمال76454 95.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدهللا سيد76455 80.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدهللا صالح فرماوى76456 112كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا مشهور عبدهللا مصطفن قاسم76457 93.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعل ابراهيم مصطفن ابراهيم سالمه76458 96كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعل دمحم عل عبدالفتاح76459 115كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعمار وليد عبدالخالق احمد76460 34كفر الدير ع مشبي 

ن76461 ن القناطرعمر عبدهللا دمحم حساني  95.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم فتىح عبدالحميد76462 114كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعمر مصطفن احمد عبدالعزيز76463 96كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرعمرو محمود دمحم محمود دمحم76464 93.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطركريم دمحم عبدالننى كامل السيد76465 59.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطركمال احمد كمال زىكي76466 30.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطركمال دمحم كمال كامل76467 72كفر الدير ع مشبي 

لس ساىم رزق توفيق76468 ن القناطركي  50كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمازن احمد دمحم احمد عبدالمنعم76469 62.5كفر الدير ع مشبي 

ف خطاب هاشم76470 ن القناطردمحم اشر 83.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد البدوى عبدالتواب76471 72كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم حماد حمدان حماد76472 81.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم رمضان احمد دمحم76473 97.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم ساىم اسماعيل عبدالفتاح76474 82.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم دمحم شيىم76475 22.5كفر الدير ع مشبي 

ى76476 ن القناطردمحم سيد ثابت دمحم بحي  65كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد عبدالحليم رفاع76477 42كفر الدير ع مشبي 

 عبدالخالق عبدالعزيز76478
 
ن القناطردمحم شوق 87كفر الدير ع مشبي 

ن مصطفن76479 ن القناطردمحم عبدالستار حسي  49كفر الدير ع مشبي 



ن القناطردمحم عبدالعزيز صابر عبدالعزيز حجر76480 82كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود سعيد دمحم76481 74كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن دمحم محمود76482 119.5كفر الدير ع مشبي 

ي عبدالحليم76483 ي عبدالننى
ن القناطردمحم مصطفن 23.5كفر الدير ع مشبي 

 دمحم سيد دمحم76484
ن
ن القناطردمحم هان 42كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم وليد عبدالننى مىك76485 91كفر الدير ع مشبي 

ن القناطردمحم يوسف عبدالواحد يوسف الشيىم76486 28.5كفر الدير ع مشبي 

ن دمحم احمد76487 ن القناطرمحمود حسي  55.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمحمود رضا نصار دمحم76488 70كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم خميس دمحم76489 78كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم عبدالمقصود دمحم76490 79كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمحمود نض الدين حسن دمحم حسن76491 42كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن خالد دمحم طه76492 26كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن شعبان رزق سالم احمد76493 10كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرسمع- مصطفن عبدالرازق دمحم خليفه 76494 78.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عبدهللا دمحم صالح76495 40كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عبدهللا مصطفن عبدالحميد يوسف76496 36.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن ماهر دمحم عبدالمنصف76497 88.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم صالح اكيد قاسم76498 91كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصطفن وائل عبدالحميد عبدالفتاح عبدالعزيز76499 118.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمصلح عماد الدين مصلح عبدالرحمن حسن76500 111.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمنصور احمد منصور بيوىم76501 72.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرمهند دمحم عبدالمقصود دمحم شحاته76502 125كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرهشام عبدالحكيم خليل جمعه76503 95كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف اسماعيل عبدالفتاح دمحم76504 68كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف حسن حماد دمحم ابراهيم76505 31.5كفر الدير ع مشبي 

ن خميس مىك 76506 ن القناطربسيطه- يوسف حسي  93.5كفر الدير ع مشبي 

ن حسن عل76507 ن القناطريوسف خالد حسي  48.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف خالد هادي علي76508 60.5كفر الدير ع مشبي 

ى سيد عبدالغنن76509 ن القناطريوسف خي  81.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالمجيد فيصل عبدالمجيد سليمان76510 76.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالرحمن مهدى76511 48.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم لطفن عامر رفاع76512 95.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم ناجح حسن سالمه76513 76.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطريوسف محمود فاضل عبدالنعيم76514 124.5كفر الدير ع مشبي 

ي شعراوي76515
ن القناطريوسف نبيل عبدالمعز عبدالغنن 67.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطراروى حسن دمحم الشعينى76516 62الحصافة ع مشبي 

ن عبدالعزيز دمحم76517 ن القناطراشاء امي  61.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطراشاء شعبان حنفن محمود76518 93الحصافة ع مشبي 

ه كمال عل عبدالحميد76519 ن القناطرامي  132.5الحصافة ع مشبي 

ه دمحم مصطفن دمحم76520 ن القناطرامي  96الحصافة ع مشبي 

ن القناطرايه مجدى رشاد عبدالمنعم76521 78الحصافة ع مشبي 

ن القناطربسمله دمحم كمال سيد76522 96.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرجنن صبىحي سيد معوض خليل76523 134.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه نارص دمحم سيد76524 112.5الحصافة ع مشبي 

ن دمحم76525 ن القناطررضوى جمال حسي  137.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطررضوى عمرو فتوح سليمان76526 85.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطررقيه سمي  سعيد عبدالسالم76527 133.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطررقيه عادل سيد احمد76528 131.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطررنا ايمن عبدالعاىط محمود شويتة76529 132الحصافة ع مشبي 



ن القناطرروى ياش سعيد كامل76530 129.5الحصافة ع مشبي 

ن76531 ن عبدالننى حسي  ن القناطرساره حسي  104الحصافة ع مشبي 

ن القناطرسلىم سيد جمعة سعيد76532 23.5الحصافة ع مشبي 

وق دمحم يوسف عبدالمقصود76533 ن القناطرشر 56.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرشهد طارق سالمة محفوظ76534 100الحصافة ع مشبي 

ن القناطرشهد عصام صبىح يوسف76535 104.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرصابرين دمحم صالح دمحم76536 46الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعطيات دمحم عبدالرحمن يوسف76537 75الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعواطف عماد عيد حجاج76538 30الحصافة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه ابراهيم صبىح سيد76539 124الحصافة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه ايمن دمحم جاد76540 82.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرفرح دمحم عبدارازق عبدالمجيد76541 134الحصافة ع مشبي 

ن القناطركريمه صبىح عبدالمؤمن امام76542 88الحصافة ع مشبي 

ن القناطركريمه دمحم مجاهد مجاهد دمحم76543 113الحصافة ع مشبي 

ي شويته76544
ى عمرو عادل دمحم الطوجن ن ن القناطركين 132.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد عبدالقادر عبدالفتاح76545 120.5الحصافة ع مشبي 

ن عبدالمنطلب76546 ن القناطرمريم عمرو حسي  115.5الحصافة ع مشبي 

ي76547
ن القناطرملك احمد مطراوي عفيفن 121.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرملك روج دمحم فيصل عبدالمؤمن76548 116الحصافة ع مشبي 

ن القناطرملك عصام دمحم سيد76549 118الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم شعبان السيد76550 48.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمنه رضا سيد عالم76551 83الحصافة ع مشبي 

ن القناطرميادة عبدالرحمن سيد علي76552 75.5الحصافة ع مشبي 

وال عبدهللا فاروق ناشد76553 ن القناطرمي  108الحصافة ع مشبي 

ن القناطرندا اكرم عبدالرحمن شويته76554 91الحصافة ع مشبي 

ن القناطرندا دمحم عزت عبدالحميد76555 94الحصافة ع مشبي 

 عل دمحم عل76556
 
ن القناطرندى عبدالباق 79الحصافة ع مشبي 

ن القناطرنورا سيد عيد عبدربه76557 56الحصافة ع مشبي 

ن القناطرنورهان عاطف دمحم جعفر76558 78.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرهاجر تامر سعيد عبدالجواد76559 56.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرهاجر دمحم رمضان شافع76560 49.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرهاجر ياش سيد عل دمحم76561 83.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطريارا رمضان سعيد رشاد76562 50.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطريارا دمحم صبىح كامل امام76563 51.5الحصافة ع مشبي 

ن عاطف حمدي محمود76564 ن القناطرياسمي  110.5الحصافة ع مشبي 

 عل دمحم عل76565
 
ن عبدالباق ن القناطرياسمي  109الحصافة ع مشبي 

ي السيد76566
 
ن القناطرابراهيم سعيد دسوق 111.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطراحمد رجب عبدهللا احمد76567 59الحصافة ع مشبي 

ن76568 ن القناطراحمد رضا حسن محمود الشي  57الحصافة ع مشبي 

ن احمد76569 ن القناطراحمد سيد حساني  12.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالوهاب حجاج عبدالوهاب76570 105الحصافة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم سعد ابو زيد76571 103.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم سيد حسن دمحم76572 106.5الحصافة ع مشبي 

ي احمد76573
ن القناطراحمد دمحم مصطفن 86الحصافة ع مشبي 

ن القناطراحمد محن  عيد عبدالعزيز76574 42الحصافة ع مشبي 

ي حسن سيد76575
ن القناطراحمد مصطفن 48.5الحصافة ع مشبي 

ي جالل دمحم76576
ن القناطراسالم طوجن 90.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطراسماعيل مصطفن صبىح سيد76577 91الحصافة ع مشبي 

ن القناطرجالل خالد عبدالمنطلب سيد76578 50.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرحمادة دمحم صالح طوجن76579 92.5الحصافة ع مشبي 



ن القناطررشاد طارق سالمة عطية76580 26.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطررشاد دمحم رشاد عبدالمنعم76581 26الحصافة ع مشبي 

ن القناطرسالم سيد جمعة سعيد76582 11.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرسيد عزب سيد عواد76583 53.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدالحليم دمحم عبدالحليم سيد76584 46الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرازق دمحم عبدالرازق عبدالمجيد76585 52.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد يوسف عبدالمقصود76586 43.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن اسالم فتىح سيد76587 57الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدالفتاح اسالم عبدالفتاح طوجن76588 6.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا رشاد سيد عبدالفتاح76589 11الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا صبىح احمد حسن76590 108الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عمرو يونس معوض76591 73.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم مهدى عبدالرازق76592 42.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعرنى دمحم عرنى بر76593 38الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعالء زياد سعودى ابوزيد76594 27الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعل فرحات صالح عل76595 34الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعمار سيد سالمة عطية76596 58.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعمر سيد نعيم سيد عبدالغنن76597 106.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرعمرو احمد عبدالحميد دمحم76598 86.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرفتىح شحته فتىح ابراهيم حسان76599 108الحصافة ع مشبي 

ن القناطركامل ايهاب عبدالرحمن كامل76600 58الحصافة ع مشبي 

ن القناطركرم دمحم ابراهيم محمود76601 8.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمايكل مينا محروس اسكندر76602 47.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمحفوظ دمحم محفوظ دمحم76603 52الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم جاد76604 40الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد محمود عطيه76605 96.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن زكريا عبدالخالق76606 110.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن صالح كامل76607 49.5الحصافة ع مشبي 

ن سعيد شحات76608 ن القناطردمحم حسي  32.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد صبىح دمحم حسن76609 43الحصافة ع مشبي 

ي76610
ي صبىحي عبدالغنن

ن القناطردمحم عبدالغنن 35.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالننى دمحم عبدالحميد76611 39الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم عالء سعيد ابراهيم76612 122.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم عالء فيصل دمحم76613 96.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم عماد عبدهللا عبدالحميد76614 27.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالحميد محمود76615 48الحصافة ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن دمحم حافظ76616 62.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمحمود رمضان صبىح عليوة76617 64.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمدحت دمحم رفعت شافع76618 78.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمروان سيد دمحم سيد القليونى76619 42الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عاطف صبىح شحات76620 112الحصافة ع مشبي 

ن القناطرمعاذ بهجت ذىك دمحم76621 115.5الحصافة ع مشبي 

ي رمزي برسوم76622
ن
ن القناطرمالك هان 27.5الحصافة ع مشبي 

 دمحم عادل كامل76623
ن
ن القناطرهان 16.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرهشام صبىح عبدالننى احمد حسن76624 60الحصافة ع مشبي 

ن76625 ن القناطريوسف امي  سيد حسي  79.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطريوسف عادل دمحم احمد76626 61الحصافة ع مشبي 

ن القناطربسمله عالء مصطفن كامل76627 85.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطربسنت حسنن دمحم يوسف سيد76628 134.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطربسنت دمحم عبدهللا عبدالسميع76629 134مصطفن كامل الطويل ت أشبي 



ن القناطرجهاد صبىح حسنن منتض76630 61.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطررحمه عادل فاضل عبدالنعيم ابراهيم76631 113مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطررضوى تامر ابراهيم دمحم76632 121.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطررضوى عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح76633 51مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرريوان عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح76634 66.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرزينب دمحم عبدالمجيد عبدالحليم عوض76635 35.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

وق حسن ناجح حسن76636 ن القناطرشر 42.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرشهد سيد عبدالفتاح عبدالرحمن دمحم76637 109.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرشهد فتىح عبدالمجيد عبدالحليم76638 106.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرضىح ماهر عبدالقادر سالمه بيوىم76639 126.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

 دمحم كامل الغزاوى76640
ن
ن القناطرفاطمه هان 123مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ف فتىح عبدالمؤمن76641 ن القناطرفريده اشر 129مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرفريده جمال عبدالفتاح عبدالر حمن76642 98مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطركريمه احمد لطفن رفاع76643 110مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرمنار محمود عبدالسالم عبدالفتاح منصور76644 106.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرمهيتاب احمد دمحم احمد سيد76645 111مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرندا صالح احمد عل حجاج76646 101.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرندى قاسم احمد عبدالحميد شديد76647 57.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرنورهان شحته دمحم سيد دمحم76648 69.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرهاله عرنى ابراهيم عبدالعزيز عرانى76649 115.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرهايدى احمد دمحم احمد سيد76650 120.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرورده سمي  سيد عبدالحميد76651 116مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن هشام عيد فتىح76652 ن القناطرياسمي  102مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطراحمد عيد سيد عبدالهادى دمحم76653 46مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم حمدان حماد عامر76654 89.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطربالل احمد رشاد عبدالعزيز دمحم76655 86مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطربهاء احمد عبدالخالق احمد76656 122مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ف عبدالحليم محمود الطويل76657 ن القناطرتامر اشر 110.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

يف76658 ن القناطرحازم عادل عبدالحميد دمحم شر 71.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرحذيفه دمحم مصطفن كمال عل76659 118.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرحمدى ماهر سعيد عبدالفتاح عبدالحليم76660 12مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرسعيد احمد سعيد دمحم76661 101مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد دمحم محمود الطويل76662 112مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالفتاح جمعة عوض هللا76663 44مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرعبدالفتاح سيد عبدالفتاح دمحم76664 117مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرعالء جمال فتىح عبدالمومن احمد76665 74.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرعمرو خالد دمحم الطويل76666 100مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم فرج76667 29.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطردمحم سيد هادى دمحم عبده76668 36.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطردمحم نارص قاسم حامد76669 14مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرمحمود خالد دمحم سيد76670 118مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرمحمود صبىحي صالح سالم خطاب76671 28.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرمحمود عبدهللا سعيد دمحم بدر76672 68مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

 عبدالرحمن عبدالننى سيد76673
ن القناطرمصطفن 62.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن سيد عبدالهادى76674 ن القناطريوسف حسي  98.5مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطريوسف سعيد رمضان احمد احمد76675 108مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطريوسف عماد عبدالعزيز عل76676 82مصطفن كامل الطويل ت أشبي 

ن القناطرابتسام عبدالفتاح رشاد ابراهيم عبدالفتاح76677 106.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحسان زكريا احمد عل نصار76678 84نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحالم احمد حسن احمدابو سالم76679 70نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطراشاء رجب فراج رياض76680 67.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ف دمحم احمد سليمان76681 ن القناطراسماء اشر 105.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراسماء ايمن سعيد حامد76682 33.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراسماء دمحم سمي  دمحم76683 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراسماء دمحم عبدالظاهر جمعه76684 68نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم دمحم76685 55نوى تعليم اساس ع شبي 

ن سنجر76686 ن القناطراسماء مسعد عبداللطيف حسي  127نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراالء عاطف دمحم دمحم عبده76687 121.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالشيماء دمحم السيد السيد76688 94نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالشيماء دمحم سيد السيد76689 114.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالهام دمحم حسن سالم76690 97.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي دمحم طه علي76691
ن
ن القناطرامان 90نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرامل سعيد سالم سعيد76692 83نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرامل محمود حامد عبدالفتاح بيوىم76693 104نوى تعليم اساس ع شبي 

ف عبدالغفار الرونى76694
ن القناطرامنيه اشر 71.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ه احمد عبدالحميد محمود عثمان76695 ن القناطرامي  56نوى تعليم اساس ع شبي 

ه عبدالباسط حسن دمحم احمد76696 ن القناطرامي  109.5نوى تعليم اساس ع شبي 

76697
 
ه عماد ابراهيم السيد يوسف السنهون ن القناطرامي  133نوى تعليم اساس ع شبي 

ه وليد عبدالباسط محمود76698 ن القناطرامي  90.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايمان دمحم رزق سعد76699 53.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايه احمد السيد ابراهيم76700 102نوى تعليم اساس ع شبي 

ف رشاد دمحم مصطفن76701 ن القناطرايه اشر 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ف مصطفن دمحم ابوسالم76702 ن القناطرايه اشر 123.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايه ايمن صالح عل76703 103نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايه رجب سيدهم احمد اسماعيل76704 128.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايه سعيد دمحم سطوجي76705 116نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايه محمود ابراهيم احمد76706 105نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربداره سامح سالمه محمود76707 32نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله اسماعيل لبيب السيد76708 32.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله تامر فتىح طنطاوى عبدالرحمن76709 63.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله جمال دمحم عواد76710 79.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله حسنن دمحم عبدالجليل76711 71.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله خالد احمد سليمان76712 124.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسمله عزت عبدالرحمن احمد76713 103نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76714 ن القناطربسنت العرنى صالح احمد حسي  80نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربسنت دمحم السيد مصطفن76715 90.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرتحيه صالح سيدهم صالح76716 96.5نوى تعليم اساس ع شبي 

76717
 
ن القناطرتسنيم سامح سيد السنهون 136.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرتف  عمادالدين صادق امساعيل76718 137نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرجنن دمحم ابراهيم السيد76719 135.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه احمد عبدالفتاح دمحم السيد76720 38نوى تعليم اساس ع شبي 

ف دمحم سالم76721 ن القناطرحبيبه اشر 71نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه السيد مصطفن محمود االصيل76722 !VALUE#نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه ثروت ابراهيم دمحم76723 81.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن سعد76724 ن القناطرحبيبه سعد حسي  108.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه صابر ابراهيم دمحم76725 18.5نوى تعليم اساس ع شبي 

قاوى76726 ن القناطرحبيبه دمحم رشاد الشر 54نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- حبيبه محمود سعيد السيد عبدالرحمن 76727 4نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه محمود دمحم بيوىم الطوجن76728 122نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحبيبه ممدوح ابراهيم عيد ابو راشد76729 79نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطرحكمت دمحم احمد عبدالرحمن عبدالدايم76730 23نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحماس تامر ابراهيم احمد76731 133نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحنان وجدى سيد مرع صالح76732 99نوى تعليم اساس ع شبي 

ن دمحم سالم دمحم76733 ن القناطرحني  131نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحورية سعيد عبدالظاهر دمحم76734 12.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرخلود ايمن ابراهيم السيد76735 111.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردعاء كارم رزق سعد بيوىم76736 28.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردعاء دمحم صالح احمد76737 89نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردنيا دمحم ابراهيم جعفر76738 14نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردينا عماد دمحم احمد76739 124نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررانا مسعد جابر احمد76740 116نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررانيا احمد رفاع السيد76741 53.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررحمه احمد محمود عبدالشكور76742 87.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررحمه اسامه فاروق اسماعيل76743 110.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن عل76744 ن القناطررحمه حسنن امي  98نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررحمه خليفه عبدالرازق خليفه76745 68نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررحمه وحيد حسن صالح عل76746 97.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررضوى احمد دمحم سعد76747 113.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررقيه دمحم دمحم عفيفن شديد76748 112نوى تعليم اساس ع شبي 

بري76749 ن القناطرروفيده عصام دمحم محمود دمحم اليى 136نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرروىة دمحم مصلح السيد76750 85.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرريحان سالم عطا دمحم76751 50.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرريهام مصطفن رمضان مصطفن عبدالعزيز درويش76752 129نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرزينب السيد احمد سالم76753 128نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرزينب صفوت دمحم سعيد76754 97نوى تعليم اساس ع شبي 

76755
 
ن احمد السنهون ن القناطرزينب عالء امي  78نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- سارة خالد سيد السيد القلماوى 76756 39نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساره جمال دمحم موسي76757 86نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساره سالمه رزق دمحم76758 26نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساره عيد صالح ابراهيم دمحم عمران76759 120نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساميه اسامة رزق ابراهيم76760 127.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساميه تامر احمد قاسم76761 81نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرساندى دمحم رزق دمحم76762 60نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسىحى دمحم عبدالفتاح دمحم76763 132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسحر عمرو منصور محمود76764 93.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسحر ياش السيد دمحم السيد76765 63.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسلىم اسامه ابراهيم عبدالحميد سويلم76766 136نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسلىم دمحم احمد طه رفاع76767 97.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسما رفعت حسن دمحم ابوسالم76768 115نوى تعليم اساس ع شبي 

باش76769 ن القناطرسما دمحم مصطفن عبدالخالق شر 140نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسمر احمد سالح احمد76770 89.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسهام ابوشيع رشاد سالم ابراهيم76771 90نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسهيله ياش دمحم عبدالظاهر شوشه76772 114نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسوزان دمحم حسن محمود76773 135.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشاهنده مهدى عبدالرحمن المهدى76774 58.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشاهنده وائل السيد حسن ابراهيم76775 93نوى تعليم اساس ع شبي 

وق سعد رزق احمد عبدالعال76776 ن القناطرشر 24نوى تعليم اساس ع شبي 

وق عادل دمحم النجدى76777 ن القناطرشر 124.5نوى تعليم اساس ع شبي 

وق ماجد السيد احمد السيد76778 ن القناطرشر 87نوى تعليم اساس ع شبي 

 حسن دمحم حسن76779
ن
وق هان ن القناطرشر 33.5نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطرشمس السيد احمد السيد عماره76780 33.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- شهد اسامة عبدالعاىط دمحم حلىم 76781 76.5نوى تعليم اساس ع شبي 

 عفيفن عز76782
ن
ف عبدالشاق ن القناطرشهد اشر 22نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد السيد صالح مصطفن76783 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد ايمن عبدالقادر دمحم حسن76784 74.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد تامر عبدالمنعم دمحم دمحم76785 134نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد خالد جمال ابو عبده76786 106نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد سيدهم ابراهيم دمحم عامر76787 41.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد طارق مطصفن عل فودة76788 131نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد عبدالرحمن السيد دمحم76789 131.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد عبدالعال حسن دمحم76790 71نوى تعليم اساس ع شبي 

 عل 76791
 
ن القناطرمنقطع- شهد عمرو عبدالحميد دسوق 70نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد فارس دمحم فارس76792 130نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد دمحم عبدالسميع دمحم السيد76793 132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد دمحم عطا عل76794 123نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد نارص محسن عبدالسميع76795 57نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد وائل عبدالسالم سيد عبدالسالم76796 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشهد ياش سمي  دمحم احمد76797 128.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشيماء احمد عل حسن رمضان76798 99.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشيماء مرس جمال الدين عل76799 105نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشيماء مصطفن ابراهيم حسن عبدالحليم76800 129.5نوى تعليم اساس ع شبي 

 دمحم عزت احمد76801
ن
ن القناطرصاق 105.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعزه فهىم صالح فهىم عبدالرحمن76802 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعزه محروس دمحم دمحم76803 99.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعزه دمحم يىحي احمد76804 130نوى تعليم اساس ع شبي 

ف رزق سيد76805 ن القناطرعزيزه اشر 98.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعفاف حامد احمد حامدمحمود76806 103نوى تعليم اساس ع شبي 

 السيد دمحم عفيفن76807
ن
ن القناطرعلياء هان 112نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرغاده عبدالمنعم دمحم ابوزيد76808 118نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفاطمه احمد عل السيد قطب76809 115نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76810 ن رزق امي  ن القناطرفاطمه امي  131نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76811 ن القناطرفاطمه حسن سيد حسي  17نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفاطمه رمضان عبدالرحمن احمد سالم76812 70نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم الهادى عبدالصادق76813 96.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفاطمه دمحم عز دمحم عز76814 74نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفاطمه ياش احمد ابوشيع76815 85نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفايزه محمود سعد محمود76816 58.5نوى تعليم اساس ع شبي 

وك76817 ن القناطرفرح احمد سيد عليوه ميى 32نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفرح لطفن دمحم احمد ابراهيم76818 64نوى تعليم اساس ع شبي 

ى دمحم فاروق البيطار76819 ن ن القناطركين 94.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرلياىل ماضن منصور احمد76820 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمروه دمحم عبدالننى دمحم رمضان76821 67نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم ابراهيم السيد ابراهيم امام عز76822 78نوى تعليم اساس ع شبي 

ف محن  عبدالعال76823
ن القناطرمريم اشر 84.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم السيد دمحم السيد سعد76824 79نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم ايمن جمال دمحم رفاع76825 120نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم بدر احمد طه عبدهللا76826 79نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76827 ن دمحم حسني  ن القناطرمريم حسني  87.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- مريم رزق السيد دمحم عمارة 76828 21.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم رفاع عبدالخالق فهىم عبدالرحمن76829 83نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطرمريم سيد ابراهيم محمود76830 117نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم سيد احمد السيد رزق76831 112.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم سيد حنفن العديىس احمد76832 100.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد حجازى76833 ن القناطرمريم صابر دمحم امي  24نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم صالح سعد السيد شوشه76834 87نوى تعليم اساس ع شبي 

ن سنجر76835 ن القناطرمريم دمحم ابراهيم حسي  130.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم دمحم طنطاوى سليمان76836 22.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالعزيز76837 130.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم مروان سالمه احمد76838 138نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم هشام محمود السيد حسن76839 64نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك احمد صبىح احمد76840 109.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك احمد دمحم خليفة76841 114نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك اسامة دمحم سعد السيد76842 140نوى تعليم اساس ع شبي 

ف عل محمود76843 ن القناطرملك اشر 129نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك السيد دمحم السيد76844 118.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك ايمن صقر حامد76845 104.5نوى تعليم اساس ع شبي 

76846
 
ن القناطرملك تامر دمحم السيد السبهون 79نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك حسام يحن  دمحم76847 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك صالح سعد السيد76848 114.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك صالح محمود فؤاد76849 50نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك دمحم صالح الدين عل76850 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك محمود مصطفن السيد عل ضوه76851 136.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد76852 ن القناطرملك مسعد حسي  37.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرملك هيثم دمحم محمود76853 132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- منار خالد محمود اسماعيل 76854 23نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنار دمحم صبىح درويش دمحم76855 59.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ف محن  عبدالعال76856
ن القناطرمنة اشر 79نوى تعليم اساس ع شبي 

76857
 
ن القناطرمنة هللا السيد السيد سليمان السبهون 128.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنة هللا حسان دمحم السيد76858 111نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنة هللا حسن عبدالننى حسن ضيف هللا76859 134نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنة هللا ناجح حسن سيد76860 132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنة دمحم عطا احمد عمارة76861 58نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه ابراهيم سليمان احمد76862 51.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه ابراهيم دمحم سنجر76863 132نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه احمد ابراهيم احمد حجازى76864 86نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه سمي  سعيد عبدالفتاح76865 78نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه عل السيد عل حسن76866 127.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه دمحم السيد دمحم الطوجن76867 134نوى تعليم اساس ع شبي 

وك76868 ن القناطرمنه دمحم حسن محمود حسن ميى 84.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه دمحم عبدالرحمن دمحم76869 93.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنه محمود عبدالمنعم دمحم76870 27.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنن جمال عل دمحم نصار76871 121نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنن مختار محمود الوصيفن76872 136نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرىم ابو النجا محمود مصطفن درويش76873 128.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد76874 ن القناطرىم دمحم حسي  114.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76875 ن القناطرىم ممدوح عباس حسي  89.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرناديه حسام الدين محمود عبدالعزيز76876 27.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- ناريمان عبدالمنعم دمحم المهدي 76877 65نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى ابراهيم مصطفن احمد76878 60.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى حسن احمد السيد76879 30.5نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطرندى عبدالفتاح منصور غانم76880 15.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى عزت يوسف احمد يوسف76881 57نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى دمحم صبىح الطوجن76882 20نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى دمحم عبدالمنعم متوىل76883 80.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى وائل سمي  سيد76884 62نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرندى ياش دمحم احمد76885 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن عيد سالمة دمحم احمد76886 ن القناطرنرمي  62نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنشين دمحم السيد مسلم الدغري76887 26.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنهلة دمحم سعيد محمود دمحم76888 61نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنور الصباح محمود محمود احمد عرب76889 66.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورا احمد دمحم السيد76890 50.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورا ايمن دمحم السيد76891 43.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورا حاتم حسن عبدالعال76892 58.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورا دمحم احمد فوزى76893 60نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورا مصطفن احمد مصطفن76894 110نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورالهدى نجم الدين حسن محمود عبدالرحمن76895 133.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورهان حسن احمد دمحم سيد احمد76896 126نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورهان سعيد احمد دمحم76897 114نوى تعليم اساس ع شبي 

ن عبدالغفار76898 ن القناطرنورهان طاهر حسي  76.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنورهان قدرى حسن عبدالغنن حسن76899 51نوى تعليم اساس ع شبي 

ن عبدالغفار مرع76900 ن القناطرنورهان دمحم حسي  130نوى تعليم اساس ع شبي 

 عبدالعزيز احمد ابراهيم76901
ن
ن القناطرنورهان هان 85نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرنيهال احمد محمود احمد ضيف76902 73.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر ابراهيم جالل مصطفن عل الرخ76903 116.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر اسامه محمود محمود حيدر76904 47.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر بيوىم دمحم بيوىمي احمد76905 115.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر تامر دمحم شكرى اسماعيل76906 63.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76907 ن حسن حسي  ن القناطرهاجر حسي  126نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر حمدي دمحم عبدالجواد76908 65نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر عمرو السيد خطاب76909 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر دمحم محمود احمد علي76910 132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر محمود سعيد عل سويلم76911 124.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر وليد جمال احمد76912 104.5نوى تعليم اساس ع شبي 

76913
ن
ن القناطرهاجر ياش حامد جسن الكرمان 115.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهاجر يشى دمحم مصلح76914 96.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- هالة محمود حامد دمحم 76915 36نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهانم اسامة سعد السيد76916 37نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهانم دمحم عل السيد76917 82نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهايدى سعيد عل سعيد سنجر76918 129نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهايدى دمحم ابوالمجد السيد76919 131.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهدى راىم دمحم جمعه76920 57.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهدير مدحت دمحم عبدالخالق76921 131نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهدير هشام دمحم يوسف دمحم76922 37نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهمسه عادل جمال اسماعيل76923 128نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهنا غريب خضي  دمحم عيىس76924 133.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهناء مصطفن هاشم سالم76925 126نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهند صبيح عبدهللا صبيح76926 50.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطروفاء احمد يوسف احمد76927 62.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن خليل محمود عل حجازى76928 ن القناطرياسمي  136.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن صالح الدين درويش عواد عبدالرحمن76929 ن القناطرياسمي  85نوى تعليم اساس ع شبي 



ن كارم محمود عبدالعزيز76930 ن القناطرياسمي  110نوى تعليم اساس ع شبي 

ن مجدى رجب ابو مسلم76931 ن القناطرياسمي  96.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن دمحم شحات الروىم76932 ن القناطرياسمي  123.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي دمحم حسان76933
ن
ن هان ن القناطرياسمي  75.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريمنن ابراهيم احمد شفيق ابراهيم76934 80نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرابراهيم اسعد ابراهيم نسيم76935 35.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم جمعه76936 81نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد ابراهيم دمحم محمود76937 106.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ف كمال الشاذىلي76938
ن القناطراحمد اشر 94نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد ايمن دمحم السيد زايد76939 63نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد بهجت جمال عبدالسميع76940 102نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد جالل جالل حسن ابراهيم76941 49نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد حسن احمد الصاوي76942 35نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد حسن عطية عل76943 103.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد حسن محفوظ حسن دمحم76944 87.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن نعمه هللا76945 ن القناطراحمد رجب حسي  97.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد76946 ن القناطراحمد رشدى حسي  90نوى تعليم اساس ع شبي 

ى76947 ن القناطراحمد سمي  احمد توفيق بحي  97نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد سمي  كامل احمد سنجر76948 123.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد عاصم دمحم ابراهيم سالم76949 121نوى تعليم اساس ع شبي 

ي عبدربه76950 ن القناطراحمد عل عبدالننى 123نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد كريم احمد حماد76951 107نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد ماهر كامل احمد76952 42نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- احمد دمحم بهاء الدين احمد 76953 74نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- احمد دمحم جمال دمحم 76954 65نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد دمحم خليل محمود76955 112.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن76956 ن القناطراحمد دمحم محمود حسي  124.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي احمد ساىمي76957
ن
ن القناطراحمد هان 118نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراحمد ياش يوسف عفيفن سيد76958 82.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرادهم جمال عيد ابراهيم دمحم المغرنى76959 83نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرادهم عمرو دمحم مصلح76960 106نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرادهم يىحي انور عبدالعزيز داوود76961 97نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد76962 ن القناطراسامه محمود ابرهيم حسي  133نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطراسالم اكراىمي احمد بدران76963 8نوى تعليم اساس ع شبي 

ي عبدالرحمن76964 ن القناطراسالم سالمة عبدالننى 23نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالسيد حسن السيد دمحم76965 109نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالسيد دمحم السيد دمحم احمد76966 87.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرالسيد ناصف مىح عبدالعال76967 117.5نوى تعليم اساس ع شبي 

 السيد فتوح76968
ن
ن القناطرالسيد هان 105.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرايهاب عبدهللا دمحم احمد دمحم سالم76969 122نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربالل احمد رزق عل عبدالعزيز76970 65.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربالل دمحم ابراهيم جمعه76971 127نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطربالل محمود دمحم عبدالفتاح76972 110نوى تعليم اساس ع شبي 

ي76973 ن القناطرجاش السيد دمحم عل عرانى 122نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرجمال اسامه دمحم عبيدو76974 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرجمال عبدالعزيز جمال عبدالعزيز76975 106نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرجمال ياش ابراهيم السيد دمحم76976 50.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرحسن محمود حسن سليمان ضوه76977 !VALUE#نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرراشد ابراهيم راشد ابراهيم كلوب76978 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطررزق وليد البنا حسن الزعبالوي76979 124.5نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطرزياد ابراهيم سالم دمحم سالم76980 123.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن سيد دمحم76981 ن القناطرزياد سيد حسي  90نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرزياد دمحم ابراهيم عبدالصمد76982 102نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرزياد مصطفن احمد رزق احمد76983 121نوى تعليم اساس ع شبي 

ف دمحم عبدالسميع طراد76984 ن القناطرسالم اشر 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن 76985 ن القناطربسيطه- سعيد احمد سعيد حسي  90نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسعيد حامد سعيد عل سالم76986 93.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسعيد مصطفن عبدالجليل مصطفن القلماوى76987 112نوى تعليم اساس ع شبي 

ي حسن نصار76988 ن القناطرسيد حسن عبدالننى 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسيف الدين دمحم رمضان صابر76989 114.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرسيف دمحم احمد عبدالعزيز76990 106.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرشاهر متوىل عبدالمنعم متوىل76991 22.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي76992
ن القناطرصبىح ادهم صبىحي عبدالعزيز الطوجن 53نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرصبىح دمحم صبىح عبدالرحمن76993 133.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرطه رفاع دمحم ابراهيم احمد الطوجن76994 42نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعادل عبدالمحسن عبده عبدالعزيز76995 98نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابرهيم السيد ابراهيم امام76996 105.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ى رفعت دمحم76997 ن القناطرعبدالرحمن احمد خي  132.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن دمحم76998 40نوى تعليم اساس ع شبي 

ن احمد 76999 ف امي  ن القناطرمنقطع- عبدالرحمن اشر 50.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم دمحم السيد خطاب77000 126.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالرحمن نجم الدين عبدالعاىطي ابراهيم77001 129نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالعزيز دمحم اسماعيل عز77002 96نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبدالفتاح السيد عبدالفتاح دمحم77003 102.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعبيد محمود عبيد السيد عل77004 100نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعل دمحم سالمه دمحم احمد77005 129نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعل وليد علي عبدالعاىطي77006 36نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعمار سعيد عامر حسن عامر77007 59.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعمرو دمحم ابوزيد عبدالحليم77008 76نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرعمرو دمحم سالمه دمحم77009 36نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفؤاد جمال فؤاد نصار77010 36.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفارس حسن احمد الصاوي77011 57.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرفيصل طاهر دمحم سليمان77012 96.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطركريم اسماعيل عبدالعزيز احمد77013 86نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطركريم دمحم فرج امام حسان77014 49.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمارتن مايكل رسىم لويس سالمة77015 62نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمازن دمحم محمود دمحم77016 126.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم السيد77017 104.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم مصطفن نصار77018 105نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم احمد حمدي عبدالجليل77019 123.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77020
 
ن القناطردمحم احمد سالم السنهون 116.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالسميع حسن عبدالرحيم77021 120نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77022
ن القناطردمحم احمد عبدالنعيم عفيفن 109.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم اسماعيل دمحم عبدالسميع77023 126نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم السيد جالل الزعبالوي77024 122.5نوى تعليم اساس ع شبي 

77025 
 
ن القناطربسيطه- دمحم السيد عبدالننى السيد احمد السنهون 78نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم موسي77026 99.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ايمن سعيد دمحم77027 43.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ايمن دمحم سعيد عل سنجر77028 123نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ايهاب عثمان عل دمحم77029 126.5نوى تعليم اساس ع شبي 



ن77030 ن القناطردمحم جمال عبدالخالق حسي  112نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم جمال محمود دمحم كلوب77031 127نوى تعليم اساس ع شبي 

ن دمحم عل رفاع77032 ن القناطردمحم حسي  127.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم حمدى غنيم دمحم غنيم77033 52نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم خالد عبدالمنعم عبده سليمان77034 134نوى تعليم اساس ع شبي 

ي 77035
 
ن القناطرمنقطع- دمحم سامح جمال عواد الرجالن 61نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- دمحم سالمه عبدالمنعم نايل 77036 26.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم سيد عفيفن سيد عبدالواحد77037 91نوى تعليم اساس ع شبي 

يف دمحم مصلح عمر سالم77038 ن القناطردمحم شر 110.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عادل دمحم نض الدين77039 80نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عاطف دمحم جمعه هاشم77040 36.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عبدالحكيم عبدالرحمن دمحم سيد77041 60.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عبدالرازق سيد كلوب77042 82نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عبدالغنن دمحم مصطفن77043 103نوى تعليم اساس ع شبي 

ن سالم77044 ي دمحم حسني  ن القناطردمحم عبدالننى 116.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عزت دمحم السيد كابوه77045 114نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم عمرو دمحم ابراهيم نصار77046 107.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم فاروق احمد حسن السيد77047 60.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم ماجد فاروق دمحم السيد نارص77048 112.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77049
ي ابراهيم مصطفن

ن القناطردمحم مصطفن 77.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم هيثم صالح احمد دحروج77050 110.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطردمحم هيثم دمحم محمود77051 94نوى تعليم اساس ع شبي 

ي السيد عبده77052 ن القناطردمحم يحن  88نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود حسن جابر محروس77053 95نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود حسن محمود السيد دحروج77054 98.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود صادق ابراهيم محمود77055 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود عادل محمود عمران77056 74نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود عثمان مراد عثمان77057 77نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود دمحم ابو الحجاج محمود77058 43نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود احمد77059 61نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمروان احمد دمحم السيد الصادي77060 129.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمروان دمحم صالح دمحم ابو عبده77061 60نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمروان محمود دمحم احمد77062 100نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن احمد دمحم مصلىحي77063 112.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن اسامة محروس بسه77064 52.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن ايمن عبدالجليل مصطفن السيد القلماوى77065 89نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن شديد دمحم شديد77066 114.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم جمعه دمحم خطاب77067 72.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77068
ي الطوجن

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن 88.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن محمود صالح محمود77069 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمصطفن يوسف دمحم يوسف دمحم ابراهيم77070 128نوى تعليم اساس ع شبي 

ن77071 ن سامح عبدالخالق حسي 
ن القناطرمعي  104نوى تعليم اساس ع شبي 

 طلعت صالح حسن77072
ن
ن القناطرهان 113.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن امام 77073 ن نارص حسي  ن القناطربسيطه- ياسي  89.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف ابراهيم صالح فهىمي عبدالرحمن77074 79نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف احمد فاروق محمود77075 105.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف السيد يوسق حسن عز77076 119نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف بهاء غنيم دمحم77077 35نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف رافت محمود مصطفن القلماوى77078 126نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف سعيد عبدالحليم محمود77079 124نوى تعليم اساس ع شبي 



ن القناطريوسف دمحم السيد حافظ77080 93نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف دمحم جالل مجمد77081 48.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77082
 
ن القناطريوسف دمحم زاهر السنهون 22.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالباسط سالم77083 48نوى تعليم اساس ع شبي 

ي77084
ي الطوجن

ن القناطريوسف دمحم مصطفن 54.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف دمحم يوسف كلوب77085 125.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف محمود احمد بدران موسي77086 52.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف وائل صابر ابراهيم دمحم77087 18.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطريوسف وليد رزق احمد دمحم77088 32.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرابراهيم سامح ابراهيم دمحم ابو زيد77089 نشبي  127نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرابراهيم طارق سالم ابراهيم سالم سويلم77090 نشبي  76نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرابراهيم فراج دمحم ابراهيم السيد حجازى77091 نشبي  61نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرابراهيم مجدى احمد يوسف عبدربه77092 نشبي  125.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم دمحم اسماعيل77093 نشبي  111.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي عز77094
ن القناطراحمد ابراهيم صالح دمحم عفيفن نشبي  120نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77095 ن القناطراحمد ابراهيم فتىح سالمه المغرنى نشبي  62نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد السيد ابراهيم عواد احمد سنجر77096 نشبي  61نوى االعدادية الجديدة بني 

ن محمود احمد دمحم النجدى77097 ن القناطراحمد حسي  نشبي  69.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد راىم جمال عبدالعزيز سالم صقر77098 نشبي  47نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد رزق مصطفن عيىس دمحم عبيدو77099 نشبي  132نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد صبىح سالمه عبدالرحمن عبدالحميد77100 نشبي  91.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد عبدهللا عل السيد عبدالرحمن وهب77101 نشبي  !VALUE#نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77102
ن القناطراحمد عزت مصطفن عبدالجليل مصطفن نشبي  107نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77103
ن القناطراحمد عصام ابراهيم السيد الطوجن نشبي  83نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد عل عبدالمنعم سالم عبدالرحمن نصار77104 نشبي  111.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد فكرى عياد مصطفن حسن77105 نشبي  95نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77106
ن القناطراحمد دمحم احمد سالم النابن  نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد دمحم رجب زيدان متوىل77107 نشبي  61.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد محمود السيد عل حسن نارص77108 نشبي  44نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد مصطفن ابراهيم مصطفن عمارة77109 نشبي  73.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن كلوب77110 ن القناطراحمد وجدى عبدالبديع سعد امي  نشبي  58.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد وليد دمحم احمد عبدالرحمن عبيدو77111 نشبي  38.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد وليد دمحم عل ابراهيم77112 نشبي  86.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراحمد ياش يحن  السيد يوسف77113 نشبي  62.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن كلوب77114 ن القناطراسامه دمحم حسام محمود امي  نشبي  58نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطربسيطه- اسامه دمحم دمحم السيد عل ضوه 77115 نشبي  75.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراسالم احمد جمال دمحم عبدربه77116 نشبي  71.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراسالم سمي  السيد دمحم ابو زيد77117 نشبي  55.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراسالم عمر صالح دمحم المهدى عبدهللا77118 نشبي  70.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراسالم فكرى عطيه عل بيوىم77119 نشبي  48نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد رجب السيد دمحم دمحم الشافع77120 نشبي  49نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد عرنى ابراهيم محمود عماره77121 نشبي  52.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد كرم السيد دمحم الطوجن77122 نشبي  49.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد دمحم السيد دمحم ابوزيد77123 نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد دمحم السيد دمحم ضيف هللا77124 نشبي  83نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77125
ن القناطرالسيد دمحم رزق متوىل مصطفن نشبي  58نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد مختار السيد دمحم ابراهيم عز77126 نشبي  64.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالسيد مسعد السيد احمد دمحم القلماوى77127 نشبي  60.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن احمد السيد سنجر77128 ن القناطرالسيد مسعد حسي  نشبي  59نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرالصهنى سالمه السيد احمد عبدالعاىط77129 نشبي  70.5نوى االعدادية الجديدة بني 



77130
 
ن القناطرحازم دمحم يحن  السيد يوسف السنهون نشبي  50.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرحسام عبدالحكيم راضن دمحم طه77131 نشبي  65نوى االعدادية الجديدة بني 

 عل77132
 
ن القناطرحسام عمرو عبدالحميد دسوق نشبي  77نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرحسن عمرو حسن اسماعيل ابراهيم77133 نشبي  47.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرحسن دمحم حسن محمود سالم77134 نشبي  56.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن دمحم ابراهيم الشافع77135 ن احمد حسي  ن القناطرحسي  نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن ابراهيم ابو زيد77136 ن هشام حسي  ن القناطرحسي  نشبي  72نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرخالد عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز راشد77137 نشبي  71.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77138
ن القناطررافت محمود ابراهيم السيد الطوجن نشبي  56نوى االعدادية الجديدة بني 

باش77139 ن شر ن القناطررزق سمي  رزق حساني  نشبي  110نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطررشاد مصطفن رشاد احمد هرداش77140 نشبي  87.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطررياض سامح بدر مصلح عمر77141 نشبي  63.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرزياد السيد عبدهللا عطا سيف الدين77142 نشبي  77.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرزياد عبدالمنعم عطا احمد سالم77143 نشبي  103نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرزياد عواد رشاد عواد دمحم بحالو77144 نشبي  88.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسعيد دمحم سعيد عواد عبدالرحمن درويش77145 نشبي  107.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عبيدو77146 ن القناطرسمي  نارص محروس حسي  نشبي  54.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسيد عاطف محروس دمحم دمحم77147 نشبي  76.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسيد دمحم سالم احمد عبدالحليم77148 نشبي  61.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي القلماوى77149
ن القناطرسيد مصطفن جميل سيد مصطفن نشبي  102نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسيد نارص سيد احمد دمحم عل77150 نشبي  101نوى االعدادية الجديدة بني 

ف صابر بيوىم بسه77151 ن القناطرسيف اشر نشبي  92.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسيف الدين السيد فاروق مهدى فرج77152 نشبي  81.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرسيف وليد ابراهيم السيد يوسف77153 نشبي  63.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرشادى كارم فتىح غنيم دمحم77154 نشبي  19.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عل77155 ن القناطرشادى دمحم عبدالحليم حسي  نشبي  27نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرحرىك- شاكر ممدوح احمد عبدالمجيد سيد احمد 77156 نشبي  83.5نوى االعدادية الجديدة بني 

يف عبدالباسط عبدالصمد منصور ناجى77157 ن القناطرشر نشبي  104.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرصبىح فيصل صبىح اسماعيل السداوى77158 نشبي  91نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرضياء عبدالعزيز ابراهيم جعفر ابراهيم77159 نشبي  67.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرطه مجدى طه دمحم عبده77160 نشبي  82.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعادل السيد عادل عبدالعزيز ابراهيم77161 نشبي  70.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعبدالرحمن سامح بدر مصلح عمر77162 نشبي  57.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عل نصار77163 ن القناطرعبدالرحمن صبىح محمود حساني  نشبي  86نوى االعدادية الجديدة بني 

ن77164 ن القناطرعبدالرحمن دمحم احمد السيد ابو حسي  نشبي  47نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عبيدو77165  حسي 
ن القناطرعبدالعزيز دمحم رزق مصطفن نشبي  53.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعبدهللا ابراهيم صالح محمود ابراهيم77166 نشبي  37نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعبدهللا وائل بيوىم حسن بيوىم77167 نشبي  55نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعبدالننى عامر عبدالننى غريب حميد77168 نشبي  25.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعرنى عبدالمنعم السيد احمد دمحم المغرنى77169 نشبي  48.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي ابو زيد77170
ن القناطرعفيفن محمود السيد دمحم عفيفن نشبي  45.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعل حاتم دمحم حسن احمد عز77171 نشبي  54.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعل حسن عل السيد عل ضوه77172 نشبي  44نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعل عبدالخالق عل عبدالخالق زيدان77173 نشبي  48.5نوى االعدادية الجديدة بني 

 عل محمود جاد77174
ن
ن القناطرعل هان نشبي  93نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعماد عاطف سعد دمحم عماره77175 نشبي  58نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمار احمد محمود قطب دمحم عبدالرحمن77176 نشبي  62نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمار ياش دمحم احمد دمحم سنجر77177 نشبي  65نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمر تامر جمعة دمحم ابراهيم خطاب77178 نشبي  101نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمر طه صالح دمحم المهدى77179 نشبي  33.5نوى االعدادية الجديدة بني 



ن القناطرعمر دمحم سالمه عبدالرحمن عز77180 نشبي  60.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمرو صابر عبدالنعيم عفيفن عز77181 نشبي  75.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعمرو عبدالحكيم احمد عبدالحكيم حسن كلوب77182 نشبي  122نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرعواد يشى عواد احمد زيدان77183 نشبي  67نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرفارس يشى دمحم مصلح عمر77184 نشبي  16.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرفاروق هشام فاروق عبدالخالق زيدان77185 نشبي  105نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرفرج ابراهيم فرج السيد شاج77186 نشبي  78نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرقاسم دمحم قاسم احمد قاسم77187 نشبي  97نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطركريم احمد سالمة عل دمحم نصار77188 نشبي  55نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77189 ن القناطركريم طه محمود عل حجازى المغرنى نشبي  47.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرماجد خالد عطيه عل بيوىم77190 نشبي  53نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحروس عزت محروس دمحم الجناينن77191 نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77192 ن القناطردمحم ابراهيم السيد ابراهيم دمحم المغرنى نشبي  116.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم احمد سعيد السيد راشد77193 نشبي  108نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم احمد عل ضوه77194 نشبي  109نوى االعدادية الجديدة بني 

ن77195 ن القناطردمحم احمد يحن  امام حساني  نشبي  49.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ف السيد عبدالعظيم دمحم77196 ن القناطردمحم اشر نشبي  38.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم السيد عبدالننى حسن نصار77197 نشبي  47نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم السيد عطا السيد عل ضوه77198 نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي سالم77199
ن القناطردمحم السيد عطا السيد مصطفن نشبي  40نوى االعدادية الجديدة بني 

ن دمحم ابو سالم77200 ن القناطردمحم جمال حسي  نشبي  50نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم سالم دمحم الهادى عطيه77201 نشبي  80.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم سعيد دمحم دمحم احمد سالم77202 نشبي  73.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم سالمه دمحم السيد ضوه77203 نشبي  29.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم سمي  احمد دمحم عبدالحميد77204 نشبي  56نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم سمي  حامد دمحم بيوىم77205 نشبي  59نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم طلعت دمحم عبدهللا77206 نشبي  52.5نوى االعدادية الجديدة بني 

باش77207 ن القناطردمحم عادل عبدالمنعم عبدالخالق اسماعيل شر نشبي  98.5نوى االعدادية الجديدة بني 

باش77208 ن القناطردمحم عبدالخالق عبدالمنعم عبدالخالق شر نشبي  42.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم عبدالظاهر عل عبدالظاهر عل ندا77209 نشبي  95.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي77210
ن القناطردمحم عزت مصطفن عبدالجليل مصطفن نشبي  108.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم علي عبدالرؤف محمود مرعي77211 نشبي  111نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم عمرو محمود قطب دمحم عبدالرحمن77212 نشبي  62.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم عني  انور عبدالعزيز عبدالعزيز77213 نشبي  61نوى االعدادية الجديدة بني 

ن نصار77214 ن القناطردمحم محمود ابراهيم السيد حساني  نشبي  91.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم مدحت دمحم عبدالعزيز عبدالرحمن عبيدو77215 نشبي  122.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرحرىك- دمحم مصطفن رزق عبدالعزيز عبدالرحمن 77216 نشبي  88نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم مصطفن محمود حسن حسان77217 نشبي  26.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم نارص سعد السيد عمران77218 نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

77219
 
 شاكر عبدالغنن السنهون

ن
ن القناطردمحم هان نشبي  40.5نوى االعدادية الجديدة بني 

 عبدهللا حافظ عبدالفتاح77220
ن
ن القناطردمحم هان نشبي  60نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم وائل رزق حسن السيد عماره77221 نشبي  80نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم وليد دمحم امام دمحم شوشه77222 نشبي  79نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم ياش عاشور اسماعيل ابراهيم77223 نشبي  85.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطردمحم ياش دمحم مصطفن رزق77224 نشبي  57.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود احمد احمد حسن السيد الصاوى77225 نشبي  68.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود احمد السيد عبدالرحمن مرعي77226 نشبي  36.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عمران77227 ن القناطرمحمود احمد محروس احمد حسي  نشبي  22.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود السيد دمحم بيوىم عبدالعزيز درويش77228 نشبي  108.5نوى االعدادية الجديدة بني 

77229
 
ن القناطرمحمود رزق دمحم ابراهيم السنهون نشبي  47.5نوى االعدادية الجديدة بني 



ن القناطرمحمود سعيد عبدالظاهر دمحم شوشه77230 نشبي  44.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود عبدالسميع دمحم عبدالسميع عابدين77231 نشبي  73نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود عبدالعظيم محروس احمد االعرج77232 نشبي  110نوى االعدادية الجديدة بني 

ي نصار77233
ن القناطرمحمود عزت سعيد عبدالفتاح عفيفن نشبي  67.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود دمحم حسن سيد احمد حسن77234 نشبي  44.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود دمحم رضاض عبداللطيف الديب77235 نشبي  36.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمحمود ناجح دمحم خليفة ابوزيد77236 نشبي  29نوى االعدادية الجديدة بني 

ن اسماعيل يوسف77237 ن القناطرمروان هشام حسي  نشبي  35.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمسعد ادهم دمحم دمحم سالم77238 نشبي  40نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمصطفن خالد دمحم سيد دمحم عقل77239 نشبي  23نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمصطفن محمود باهر مصطفن السيد سنجر77240 نشبي  67.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرمعاذ سيد نزيه عمر عل حسن77241 نشبي  121.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن ابراهيم دمحم ابراهيم الطوجن77242 ن القناطرمعي  نشبي  98.5نوى االعدادية الجديدة بني 

قاوى77243 ن القناطرمهدى محمود حسن دمحم عبدالحميد الشر نشبي  58نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرنارص دمحم سالم دمحم سالم طرفه77244 نشبي  114نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطرهادى السيد احمد عيد سيد77245 نشبي  73.5نوى االعدادية الجديدة بني 

 ايمن طه دمحم عبده77246
ن
ن القناطرهان نشبي  65.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطروليد عرنى محمود سالم دمحم77247 نشبي  74.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف احمد عادل احمد وهب77248 نشبي  70نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف احمد عل دمحم احمد نصار77249 نشبي  96نوى االعدادية الجديدة بني 

ن عل نصار77250 ن القناطريوسف السيد محمود حساني  نشبي  86نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف الشاذىل محمود دمحم نارص77251 نشبي  120.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف سالم عبدالمنعم سالم عبدالرحمن77252 نشبي  109نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف سعيد سليمان عبدالرحمن الدغرى77253 نشبي  89.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف عماد محمود احمد دمحم ضيف77254 نشبي  107نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف فارس دمحم السيد نارص77255 نشبي  52نوى االعدادية الجديدة بني 

ن77256 ن القناطريوسف دمحم ابراهيم السيد دمحم ابو حسي  نشبي  108.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف دمحم صالح مصطفن القلماوى77257 نشبي  95.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ي صبىحي سالم دمحم سالم77258
ن
ن القناطريوسف هان نشبي  125.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطريوسف وائل محروس عبدالسميع نصار77259 نشبي  70.5نوى االعدادية الجديدة بني 

ن القناطراشاء سامح دمحم دمحم77260 59المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراشاء طارق عبده علي محمود77261 25المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراالء حاتم حسن السيد77262 122.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرامنيه سليمان السيد سليمان77263 45المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ه عماد حمدي عبدالخالق77264 ن القناطرامي  75المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطربسمله ابراهيم صالح صالح77265 72.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطربسمله عبدهللا سيد عبدهللا77266 71المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرجهاد السيد عبدالفتاح عبدالعزيز77267 61المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرحبيبه احمد علي عبدالكريم77268 19المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرحبيبه السيد عبدالرحمن دمحم77269 49المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم محمود عبدالهادي77270 96المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطررحمه طه دمحم ابراهيم77271 78.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرسلىم محمود عكاشة دمحم77272 76المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرسهر عادل سعيد عواد عبدهللا77273 33.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

وق ضياءالدين جالل عبدالمؤمن77274 ن القناطرشر 88المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرشهد سعيد دمحم ابراهيم77275 77المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرشيماء صابر مصطفن سالمة77276 37.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرصباح نجدي دمحم عبده77277 107المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرصفاء عبدالرحمن عطية عواد77278 74المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرفاطمه احمد السعيد ابراهيم77279 48.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 



ن القناطرفاطمه احمد السيد دمحم خليل ابراهيم77280 35المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرفاطمه ايمن عبدهللا عبدالقوي77281 63.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرفاطمه علي عبدالخالق علي77282 90المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرمريم ساىم محمود شحات دمحم77283 63.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرمريم نارص دمحم حسن جعفر77284 48.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرىم رئيف سعيد عبدالمنعم77285 112المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرىم عصام عبدهللا حسن77286 105.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرنور الهدي دمحم يوسف عباس77287 104المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرهاجر دمحم ابراهيم عمار77288 75المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ي سالمة77289
ن القناطرهناء جمال مصطفن 12المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرورده شحات عبدالسميع دمحم77290 24المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطروفاء احمد صالح دمحم77291 136المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطروفاء احمد عبدالمنعم علي77292 47.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ي عبدالمطلب محمود77293
ن
ن القناطريارا هان 128المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد اسماعيل دمحم اسماعيل احمد77294 10المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ي عبدالعال خليل77295
ن القناطراحمد راضن 10.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد سالمة مصطفن سالمة77296 85المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد سمي  عز الدين مرجان77297 117المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز77298 116.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد فتىحي محمود عبدالهادي77299 76المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد دمحم خليل77300 24المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراحمد ياش احمد عبدالمنعم77301 82.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراكراىمي رفاعي حامد رفاعي77302 64المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرحسن احمد حسن ابوالوفا77303 73المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطربسيطه- حسن دمحم حسن عبدالحسيب 77304 67المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرسعيد عبدالحميد محمود عبدالحميد77305 106.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرصابر عاطف عبدالقادر عياد77306 44المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرصالح شعبان صالح دمحم77307 120المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد جالل عبدالمومن77308 97المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرعبدالوهاب ياش عبدالوهاب عبدالعزيز77309 67.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرعل احمد علي عبدالكريم77310 57المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطرعمر دمحم رئيس عمر77311 112.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ي دمحم اسماعيل77312 ن القناطركريم العرنى 104.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم احمد السيد محمود77313 97.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم احمد حمدي عواد عبدهللا77314 30المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم احمد يوسف عباس77315 64المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن77316 ن سالمة حسي  ن القناطردمحم حسي  90المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم طلعت دمحم احمد77317 84.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم محسن ابراهيم دمحم77318 117المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم محمود شحات دمحم77319 31المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم هاشم السيد اسماعيل77320 86.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ي عبدالخالق عواد77321
ن
ن القناطردمحم هان 88المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطردمحم هشام صالح خميس77322 73المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطريوسف تامر محمود احمد77323 29المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطريوسف دمحم يوسف عبدالعظيم77324 19.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطريوسف وائل محمود عبدالعزيز حسن ابوزيد77325 32.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطربضى- يونس مصطفن يونس عواد 77326 102المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ن القناطراسماء ممدوح صالح عل ابراهيم77327 120.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ي عبدالسالم77328 ن القناطرامل كريم محن  126.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ي دمحم77329
ن القناطرحبيبه احمد مصطفن 82النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 



ن القناطرحبيبه سعيد ابراهيم دمحم77330 68النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردينا سيد فؤاد السيد77331 25.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطررحاب سيد سالمة سويلم77332 93.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطررحمه حمادة دمحم عمر عوض77333 68.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

77334
 
ي مكرم زنان

 
ن القناطررحمه شوق 108.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرسما اسامة سعيد غنيم77335 105النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرسماح ابراهيم حسان ابراهيم77336 109.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن دمحم77337 وق صبىحي حسي  ن القناطرشر 103النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرشهد احمد سويلم سليمان77338 49النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرشهد حمدي عبدالظاهر رفاع77339 63النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن77340 ن القناطرفاطمه احمد حمدى امي  71النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرفرحه بدرى علي احمد77341 28.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرفرحه عبدالعظيم عطا عبدالعظيم77342 40النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمروه حمدى سليمان سنجر77343 48النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمريم السيد فؤاد محمود77344 94.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمريم وائل دمحم غباسر77345 120.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم كامل مدبوىلي77346 41.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمها سيد دمحم دمحم77347 55.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرنهال رشدي السيد علي77348 111.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ف احمد دمحم77349 ن القناطرهاجر اشر 109النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرهدى احمد سيد امام77350 79.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن احمد عبدهللا دمحم77351 ن القناطرياسمي  38النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن عادل سعيد سليم77352 ن القناطرياسمي  61.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ي حسن77353 ن القناطرابراهيم حسن عبدالننى 54النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرابراهيم رفاع عبدالظاهر رفاع77354 48.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم احمد دمحم77355 21النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد سعيد احمد عبدهللا77356 34.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد شعبان ابراهيم ابو طالب77357 57النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد فيصل سويلم سند77358 28النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد فيصل دمحم عطيه77359 60.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد ابوالمجد77360 30.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- احمد دمحم ربيع عبدالرسول 77361 42النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد محمود هاشم نارص77362 51.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- ادم سيد رمضان احمد 77363 52النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراسالم دمحم صبىحي حماد77364 17النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرحسام دمحم عبداللطيف حسن77365 58.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرحسن حامد حسن عوده77366 48النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن مجدي فؤاد السيد77367 ن القناطرحسي  34.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرزياد بدوى اسماعيل محمود77368 64.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- زياد ياش دمحم عطيه 77369 51النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرسعيد ياش سعيد السيد77370 32.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- سيد دمحم سيد دمحم عيد 77371 53.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرطة عطيه جمعة دمحم77372 106النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرعاطف دمحم سيد فرحات77373 37.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد سعيد عبدالرازق77374 65.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ف دمحم دمحم77375 ن القناطرعبدالرحمن اشر 55النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ي السيد77376
ن القناطرعبدالرحمن سمي  حسنن 40النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرعبدهللا احمد احمد محمود77377 54.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

قاوي77378 ن القناطرعبدهللا محمود عاشور الشر 48.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرعلي سيد علي ابراهيم77379 35.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 



ي دمحم عبدالمومن77380
ن
ن القناطرعمار هان 56النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطركريم سمي  عزت احمد77381 68النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم احمد عوده سليمان77382 58النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم رجب عبداللطيف حسن77383 95النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم سيد عوده سليمان77384 79النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح77385 76النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم عماد درويش دمحم77386 42النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم عمرو دمحم ابراهيم77387 54النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم محمود سعيد دمحم77388 17.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم وائل عواد عبدهللا77389 45.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطردمحم يشي حامد حسن77390 39النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمحمود حمدي دمحم حسان77391 38النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرمصطفن شحاته احمد يوسف77392 23.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- نور احمد دمحم دمحم 77393 67النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطربسيطه- نور رمضان امبانى سيد 77394 59.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرنورالدين كرم دمحم عبدالمومن77395 25.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

 فهيم حنا فهيم77396
ن
ن القناطرهان 29النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرهشام شعبان حافظ عبدالاله سلمان77397 48.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطريوسف ابراهيم السيد ابراهيم77398 25النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطريوسف دمحم كامل مدبوىلي77399 34.5النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطرابراهيم احمد ابراهيم دمحم عبدالحميد77400 نشبي  37.5طحانوب ع بني 

ن القناطرابراهيم عبدالسميع عبدالحليم ابراهيم77401 نشبي  55.5طحانوب ع بني 

ن القناطرابراهيم عبدالهادي ابراهيم عبدالهادي ابراهم77402 نشبي  119طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد اسماعيل دمحم نجيب بصيله77403 نشبي  93.5طحانوب ع بني 

ف جميل نصي 77404 ن القناطراحمد اشر نشبي  107.5طحانوب ع بني 

ف عبدالعظيم عل77405 ن القناطراحمد اشر نشبي  133.5طحانوب ع بني 

ف دمحم اسماعيل الخوىلي77406 ن القناطراحمد اشر نشبي  128طحانوب ع بني 

ي هاشم القرم77407 ن القناطراحمد ايمن عبدالننى نشبي  126طحانوب ع بني 

ن77408 ن القناطراحمد ايمن دمحم دمحم حساني  نشبي  126طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد جمال نارص عبدالهادى77409 نشبي  119طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد خالد احمد عبدالفتاح ابوستيت77410 نشبي  105طحانوب ع بني 

 الريس77411
ن
ن القناطراحمد خالد عبدالشاق نشبي  114.5طحانوب ع بني 

ن77412 ن القناطراحمد رضا احمد عبدالحميد عوضي  نشبي  112.5طحانوب ع بني 

 فوده77413
 
ن القناطراحمد رضا صالح عبدالباق نشبي  77.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد سامح احمد فارس77414 نشبي  118طحانوب ع بني 

يف سيد محمود عوده77415 ن القناطراحمد شر نشبي  123.5طحانوب ع بني 

ون77416 ن يف ناجى مي  ن القناطراحمد شر نشبي  123.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد طارق احمد عبدالعظيم خفاجه77417 نشبي  92طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد عاطف محمود ابراهيم الجندى77418 نشبي  71طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد عبدالدايم رجب عبدالدايم عبدالهادى77419 نشبي  62.5طحانوب ع بني 

 مطيش77420
ن
ن القناطراحمد عبدالظاهر كمال عبدالشاق نشبي  65طحانوب ع بني 

ي77421
ن القناطراحمد عبدهللا احمد دمحم حنفن نشبي  113.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد عمرو احمد حسن منىس77422 نشبي  121طحانوب ع بني 

ن صقر 77423 ن القناطربسيطه- احمد دمحم احمد حسي  نشبي  73طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد دمحم احمد عبدالمطلب مهدى77424 نشبي  122طحانوب ع بني 

ي77425
ن القناطراحمد دمحم السيد القشاسر نشبي  111.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد دمحم عبدالحكيم اجمد سويلم77426 نشبي  109طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد دمحم عبدالمومن سويلم77427 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد دمحم علي فارس منصور77428 نشبي  124.5طحانوب ع بني 

77429
ن
ن القناطراحمد دمحم فرج دمحم السنديون نشبي  122.5طحانوب ع بني 



ن القناطراحمد مصطفن دمحم ندا حيدر77430 نشبي  88طحانوب ع بني 

ي احمد دمحم عبدالخالق 77431
ن القناطرمنقطع- احمد مصطفن نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ي77432
ن
ي فضل ابراهيم الطنان

ن القناطراحمد مصطفن نشبي  135طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد مصطفن دمحم عبدالجليل ابوالعال77433 نشبي  61.5طحانوب ع بني 

 شعبان عواد حنوره77434
ن
ن القناطراحمد هان نشبي  53.5طحانوب ع بني 

ن القناطراحمد يشي خضن احمد77435 نشبي  126طحانوب ع بني 

ن القناطرادهم ابو القاسم دمحم عبدالعزيز الخوىل77436 نشبي  129.5طحانوب ع بني 

ن القناطرادهم رضا دمحم السيد اسماعيل77437 نشبي  127.5طحانوب ع بني 

ن القناطرادهم سعيد دمحم جاد هزاع77438 نشبي  101طحانوب ع بني 

ن القناطرادهم دمحم السيد علي ابراهيم77439 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

ن القناطرادهم دمحم جمال زىك77440 نشبي  129طحانوب ع بني 

ي77441
ن
ن القناطرادهم دمحم عبدهللا طه الطنان نشبي  57.5طحانوب ع بني 

 ابراهيم77442
ن
ن القناطراسالم احمد عبدالشاق نشبي  67.5طحانوب ع بني 

ن القناطراسالم مجدي عبدهللا احمدالشاىمي77443 نشبي  100طحانوب ع بني 

ن القناطرالحسن مصطفن جميل فرج77444 نشبي  134طحانوب ع بني 

ي سليمان صالح77445
ن القناطرالسيد محمود السيد مصطفن نشبي  124طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- السيد وليد السيد احمد 77446 نشبي  66.5طحانوب ع بني 

 بدوى77447
ن
ن القناطرالمعتصم باهلل هيثم هالل عبدالشاق نشبي  129طحانوب ع بني 

ن القناطرانطونيوس عادل عطا فهيم سليمان77448 نشبي  125.5طحانوب ع بني 

ن القناطراياد رجب عبدالتواب السيد اللبودى77449 نشبي  127.5طحانوب ع بني 

ن القناطربشار احمد دمحم ابوشادى77450 نشبي  131.5طحانوب ع بني 

ن القناطربالل حامد مصطفن طلب بان77451 نشبي  114طحانوب ع بني 

ى دمحم العطار77452 ن القناطرحازم ايمن صيى نشبي  73.5طحانوب ع بني 

ن القناطرحازم دمحم احمد دمحم سليمان ابوقدح77453 نشبي  131طحانوب ع بني 

ن القناطرحازم نبيل السيد الريس77454 نشبي  108.5طحانوب ع بني 

ن القناطرحازم وليد دمحم عبدالعزيز الكرداسي77455 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

ن القناطرحامد احمد حامد عبيد السيد77456 نشبي  124طحانوب ع بني 

ن القناطرحسام عمرو عبدالمومن عمارة77457 نشبي  135طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- حسن دمحم حسن قريش 77458 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطرحسن محمود حسن السيدالكرداسي77459 نشبي  134طحانوب ع بني 

77460
ن
ن القناطرحسنن وليد حسنن صابر الطنان نشبي  101.5طحانوب ع بني 

ن القناطرحمدى بليغ حمدى محمود77461 نشبي  35.5طحانوب ع بني 

ن القناطرحمدى حامد حسن دمحم صالح77462 نشبي  125.5طحانوب ع بني 

ن القناطرخالد مجدى عبدالحميد عبدالعظيم خفاجه77463 نشبي  90طحانوب ع بني 

ى دمحم خي  الدين عبدهللا77464 ن القناطرخي  نشبي  127طحانوب ع بني 

ن القناطررأفت مدحت رافت عالم77465 نشبي  103طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- رجب عبدالحميد دمحم عيد ابو القمصان 77466 نشبي  47.5طحانوب ع بني 

ن القناطرزياد احمد عبدالحميد شافع77467 نشبي  122طحانوب ع بني 

ن القناطرزياد عبدهللا الشحات عبدهللا شعبان77468 نشبي  120.5طحانوب ع بني 

ن القناطرزياد عبدالننى عطا سيد احمد77469 نشبي  128طحانوب ع بني 

 عل77470
 
ن القناطرزياد عل شوق نشبي  93.5طحانوب ع بني 

 دمحمى سيد 77471
ن
ن القناطربسيطه- زياد هان نشبي  101.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- سالمه صابر سالمه عوض الوكيل 77472 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطرسمي  دمحم رجب قطب سليم77473 نشبي  115.5طحانوب ع بني 

ن القناطرسيف جمال محمود السيد77474 نشبي  121.5طحانوب ع بني 

ن القناطرصبىح عمرو صبىح دمحم هزاع77475 نشبي  121.5طحانوب ع بني 

ن القناطرصالح دمحم صالح الشيىم77476 نشبي  120طحانوب ع بني 

ن القناطرطارق احمد صالح عبدالمطلب بان77477 نشبي  34طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- عادل ايمن عادل احمد عبدهللا 77478 نشبي  73طحانوب ع بني 

ن77479 ن القناطرعاطف عماد دمحم سيد حسي  نشبي  97.5طحانوب ع بني 



ن القناطرعبدالحافظ سمي  عبدالحافظ امام حمامه77480 نشبي  40طحانوب ع بني 

ف رمزى حمي 77481 ن القناطرعبدالرحمن اشر نشبي  126.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن رضا السيد سليمان سنجر77482 نشبي  130طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن رفعت عبدالمنعم دمحم سليم77483 نشبي  58.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عبدالفتاح سويلم علي سويلم77484 نشبي  121طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عبدالننى عبدهللا دمحم السيد77485 نشبي  133طحانوب ع بني 

ن رشوان77486 ن القناطرعبدالرحمن دمحم فهىم حسي  نشبي  34.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن محمود حمزه دمحم بان77487 نشبي  133.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن وليد شفيق عبدالحق77488 نشبي  128.5طحانوب ع بني 

ن77489 ن القناطرعبدالرحمن يشى عبدالعزيز قطب حسني  نشبي  135.5طحانوب ع بني 

 دمحم77490
ن
ن القناطرعبدالعزيز ايمن عبدالعزيز بسيون نشبي  91طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا احمد عبدهللا احمد حمي 77491 نشبي  112.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا ايمن ابو الفتوح سالم عبدالوهاب77492 نشبي  112.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا شحات عبدالننى كامل عمر77493 نشبي  83طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا طارق نور الدين عبدالعزيز77494 نشبي  127طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا عماد عبدهللا ايوب77495 نشبي  128.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا دمحم الشحات القوس77496 نشبي  104طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدهللا محمود السيد محمود77497 نشبي  124.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالهادى ماجد عبدالهادى حسن عبيد77498 نشبي  130طحانوب ع بني 

ن القناطرعرنى دمحم عرنى عبدالمقصود77499 نشبي  111طحانوب ع بني 

ن القناطرعل احمد عل راضن دمحم77500 نشبي  108طحانوب ع بني 

ن القناطرعل احمد دمحم دمحم هزاع77501 نشبي  117.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعل امام علي عبدهللا عليوه77502 نشبي  126طحانوب ع بني 

ن القناطرعل عمرو عل حامد عبداللطيف77503 نشبي  60طحانوب ع بني 

 عل عبدالظاهر ندا77504
ن
ن القناطرعل هان نشبي  112.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعمار رحىمي سيد بدوى السيد77505 نشبي  124طحانوب ع بني 

ن القناطرعمار عبدالعليم عبدالحسن دمحم عامر77506 نشبي  111.5طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- عمار عماد غريب سند حسن 77507 نشبي  66طحانوب ع بني 

ن77508 ي شاهي 
ن القناطرعمار هشام احمد حفنن نشبي  131.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعمار ياش السيد عبدالظاهر ايوب77509 نشبي  98طحانوب ع بني 

ن القناطرعمار ياش لطفن دمحم عيىس77510 نشبي  108طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر احمد احمد دمحم مسلم77511 نشبي  128طحانوب ع بني 

 ابوستيت77512
ن
ن القناطرعمر اسامه احمد دمحم كرمان نشبي  126.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر السيد عبدهللا دمحم خاطر77513 نشبي  131طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر صالح دمحم عقل77514 نشبي  84طحانوب ع بني 

 عل قدح77515
ن
ن القناطرعمر صالح عبدالشاق نشبي  129طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر طارق جميل صبيح77516 نشبي  134طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر دمحم سليمان السيد77517 نشبي  123طحانوب ع بني 

ن القناطرعمر هالل كمال زين الدين77518 نشبي  60.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعمرو عاطف احمد عمر77519 نشبي  133طحانوب ع بني 

ن القناطرفارس محمود دمحم محمود فارس77520 نشبي  69طحانوب ع بني 

ن القناطرفتىح محمود فتىح ابوشادى77521 نشبي  134طحانوب ع بني 

ن القناطرفضل دمحم فضل امام امام عبدالدايم77522 نشبي  95.5طحانوب ع بني 

ن فوده77523 ن القناطرفهد ايمن عبدالرحمن امي  نشبي  104.5طحانوب ع بني 

ف كامل عوض77524 ن القناطركامل اشر نشبي  91.5طحانوب ع بني 

ن القناطركريم اسالم دمحم رفاع77525 نشبي  131.5طحانوب ع بني 

ن القناطركريم عيد علي سويلم علي77526 نشبي  77طحانوب ع بني 

 محمود دمحم77527
ن
ن القناطركريم مصطفن الوردان نشبي  65.5طحانوب ع بني 

ن القناطركمال ابراهيم كمال دمحم قدح77528 نشبي  109طحانوب ع بني 

لس نبيل لبيب فهيم سليمان 77529 ن القناطربسيطه- كي  نشبي  80.5طحانوب ع بني 



ن القناطرمازن احمد صابر نور الدين اسماعيل77530 نشبي  79طحانوب ع بني 

اوى77531 ن القناطرمجدى اسامه عبدالسميع ابراهيم النيى نشبي  86.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ابراهيم جميل ابراهيم فرج77532 نشبي  136.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ابوالنور دمحم ابراهيم مهي 77533 نشبي  114.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- دمحم احمد احمد دمحم عبدالخالق 77534 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد صبىح دمحم77535 نشبي  127.5طحانوب ع بني 

77536
 
ن القناطردمحم احمد عبدالحميد احمد عبدالباق نشبي  135.5طحانوب ع بني 

 العوضن77537
ن
ن القناطردمحم احمد عبدالشاق نشبي  133طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد عطا ابوستيت77538 نشبي  129طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد عطا سيد احمد ابوقفة77539 نشبي  131طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد عل حسب هللا77540 نشبي  136طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد مجدى هاشم77541 نشبي  126طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم ابو الفتوح77542 نشبي  128طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم احمد دمحم الطبالوى77543 نشبي  137طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم اسامة ربيع القشاسر77544 نشبي  131طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم اسامة سالم عواد عايش77545 نشبي  67طحانوب ع بني 

ي77546
ن
ي الطنان

ي عفيفن
ن
ن القناطردمحم اسامه عبدالشاق نشبي  120.5طحانوب ع بني 

ف دمحم هاشم خضي  77547 ن القناطربسيطه- دمحم اشر نشبي  79.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم السيد جابر سيد منصور77548 نشبي  42.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم السيد سالم الشحات77549 نشبي  14طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم ايمن صالح احمد حيدر 77550 نشبي  85طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ايمن عواد عبدالعظيم سبله77551 نشبي  105.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ايمن دمحم شحات امام عيد77552 نشبي  104طحانوب ع بني 

ن قنديل77553 ن محمود حسي  ن القناطردمحم حسي  نشبي  98طحانوب ع بني 

ي علي السيد77554
 
ن القناطردمحم حمدي شوق نشبي  92.5طحانوب ع بني 

ن حجازى77555 ن القناطردمحم خالد منصور حسي  نشبي  106.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم رضا سالمة سليمان77556 نشبي  42طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم رضا دمحم حسن ايوب77557 نشبي  58.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم سامح مصطفن نصار77558 نشبي  57.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ساىم دمحم سالمة77559 نشبي  102طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم سيد صالح دمحم مدبوىل 77560 نشبي  83.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم شاكر دمحم دمحم هزاع77561 نشبي  19.5طحانوب ع بني 

يف دمحم احمد دمحم77562 ن القناطردمحم شر نشبي  117.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم صالح دمحممتوىل عبدالستار77563 نشبي  122طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم صالح عوض دمحم عوض77564 نشبي  133.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عبدهللا دمحم الخوىل77565 نشبي  122.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عبدالمنعم احمد سيد77566 نشبي  116.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عالء عبدالظاهر سيد رفاع77567 نشبي  112.5طحانوب ع بني 

 عل ابوعنان77568
 
ن القناطردمحم عل شوق نشبي  41.5طحانوب ع بني 

77569
ن
 ابراهيم منوق

ن
ن القناطردمحم عل منوق نشبي  129.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم علي دمحم علي عيىسي77570 نشبي  109.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عماد طوجن فرج هزاع77571 نشبي  119طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عمر عل حسب هللا77572 نشبي  116طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عمرو زيان احمد77573 نشبي  112طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم عمرو عبدالمقصود سعدالدين77574 نشبي  120.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ماجد عبدهللا الطوجن77575 نشبي  121.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم محسن قطب دمحم قدح77576 نشبي  85طحانوب ع بني 

ي77577
ن القناطردمحم محمود احمد دمحم حنفن نشبي  123.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم محمود السيد علي عوض77578 نشبي  115طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم احمد ابوشادى77579 نشبي  127.5طحانوب ع بني 



ن القناطردمحم محمود دمحم السيد ابوشادى77580 نشبي  109.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم دمحم حيدر77581 نشبي  125طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم مدحت ناجى عبدالظاهر بدر77582 نشبي  129.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم مصطفن فهىم دمحم حنوره77583 نشبي  107.5طحانوب ع بني 

ي عبدالحميد محمود77584
ن القناطردمحم مصطفن نشبي  55.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ممدوح عل ابراهيم عل77585 نشبي  64.5طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم نارص اسماعيل دمحم احمد77586 نشبي  129طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- دمحم نارص دمحم عبدالجليل فودة 77587 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم وليد حسن محمود سعد77588 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

 مضى77589
ن
ن القناطردمحم وليد عاطف عبدالشاق نشبي  117طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم ياش دمحم عطية77590 نشبي  34طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود احمد دمحم ابو شادى77591 نشبي  114.5طحانوب ع بني 

ف سالمه محمود البطاوي77592 ن القناطرمحمود اشر نشبي  101.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود ايمن صالح احمد حيدر77593 نشبي  126.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود ايمن محمود عليوة77594 نشبي  88طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود رضا احمد عبدالباسط ابوستيت77595 نشبي  87.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود سامح سعيد السيد النحاس77596 نشبي  127.5طحانوب ع بني 

ي عبدالعزيز ابراهيم77597 ن القناطرمحمود صيى نشبي  102.5طحانوب ع بني 

ن نجدى عايش77598 ن القناطرمحمود عماد حساني  نشبي  128طحانوب ع بني 

 ابراهيم77599
ن
ن القناطرمحمود عمر عبدالشاق نشبي  68.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود فهىم محمود ابوالنض77600 نشبي  110طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود كامل يحن  كامل77601 نشبي  124طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود لطفن محمود عبداللطيف ايوب77602 نشبي  132.5طحانوب ع بني 

ن قنديل77603 ن القناطرمحمود مجدي محمود حسي  نشبي  108طحانوب ع بني 

ن مهدى77604 ن القناطرمحمود دمحم السيد حسني  نشبي  125.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم صالح محمود عبدالغنن77605 نشبي  108طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم علي السيد زين الدين77606 نشبي  111.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم محمود فتوح77607 نشبي  74طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم محمود مصطفن بان77608 نشبي  109طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود محمود صبىح محمود السيد77609 نشبي  73.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود مرزوق مصطفن السيد مقبل77610 نشبي  68طحانوب ع بني 

ن فوده77611 ن القناطرمروان دمحم عبدالرحمن امي  نشبي  50طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد رجب السيد دمحم77612 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن ساىم السيد ابراهيم الشيىم77613 نشبي  117طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن صالح مصطفن الخوىل77614 نشبي  109.5طحانوب ع بني 

 مطيش77615
ن
ن القناطرمصطفن كامل عبدالحميد عبدالشاق نشبي  83طحانوب ع بني 

ن السيد عدوى77616 ن القناطرمصطفن دمحم حسي  نشبي  112طحانوب ع بني 

77617
ن
ن القناطرمصطفن دمحم شاكر عبدالشاق نشبي  118.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن عل الفحل77618 نشبي  84.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن محمود فهىم دمحم بصيله77619 نشبي  22.5طحانوب ع بني 

 مصطفن دمحم77620
ن
ن القناطرمصطفن هان نشبي  136طحانوب ع بني 

ن القناطرمصطفن ياش فارس عبدالعظيم خفاجى77621 نشبي  84طحانوب ع بني 

ن القناطرمعاذ احمد محمود منىس77622 نشبي  119طحانوب ع بني 

ن القناطرمعاذ عمرو محمود عبدالحميد77623 نشبي  125.5طحانوب ع بني 

ن القناطرمعاذ مدحت حسن صالح77624 نشبي  108طحانوب ع بني 

ن القناطرمهاب عبدالعظيم زكريا عليوه77625 نشبي  6طحانوب ع بني 

ن القناطروجيه وائل سعيد دمحم عبدهللا77626 نشبي  46طحانوب ع بني 

ف السيد احمد77627 ن القناطروليد اشر نشبي  44.5طحانوب ع بني 

ن القناطريىح عماد السيد احمد حماد77628 نشبي  105.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف ابراهيم دمحم خفاجة77629 نشبي  75طحانوب ع بني 



ن القناطريوسف احمد عبدالخالق عبدالعزيز77630 نشبي  132طحانوب ع بني 

ن77631 ن القناطريوسف احمد عبدالعظيم دمحم حسي  نشبي  66.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف احمد عبدالمحسن محمود77632 نشبي  38.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف احمد كمال دمحم عبدالخالق77633 نشبي  21.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف احمد دمحم دمحم عيسوى77634 نشبي  130.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف اسالم عبدالمومن هاشم القرم77635 نشبي  77طحانوب ع بني 

ف محمود السيد موس77636 ن القناطريوسف اشر نشبي  118طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف السيد نادى الجعبوب77637 نشبي  113.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف ايمن فوزى دمحم منىس77638 نشبي  127طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف حامد عطا بدوى77639 نشبي  129طحانوب ع بني 

ن 77640 ن القناطربسيطه- يوسف حامد دمحم ياسي  نشبي  114طحانوب ع بني 

ن ابوالعال77641 ن القناطريوسف حسام دمحم امي  نشبي  92.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف حلىم عبدالحافظ امام حمامه77642 نشبي  123طحانوب ع بني 

ن77643 ن القناطريوسف حمدى احمد السيد حسي  نشبي  105.5طحانوب ع بني 

ي77644
 
ن القناطريوسف حمدي دمحم دمحم عبدالباق نشبي  113طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف سامح دمحم الجوهري عبدهللا حمامه77645 نشبي  106طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف سعيد عاطف عبدالوهاب عبداليى77646 نشبي  122طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف سليمان دمحم سليمان77647 نشبي  100طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف صابر حمدي عبدالحليم ابرهيم77648 نشبي  104.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف عبدهللا احمد عواد بكي 77649 نشبي  106طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف عبدهللا دمحم نجيب بصيله77650 نشبي  110.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف عماد طوجن فرج هزاع77651 نشبي  107طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف عمرو حمدي فارس خفاجى77652 نشبي  110.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف دمحم احمد عبدالحافظ الزيطه77653 نشبي  131.5طحانوب ع بني 

ن احمد الشاىم 77654 ن القناطرمنقطع- يوسف دمحم حسي  نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف دمحم فوزى محمود السيد سالم77655 نشبي  133طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف دمحم كامل دمحم سعد77656 نشبي  100طحانوب ع بني 

ن القناطربسيطه- يوسف مدحت رافت عالم 77657 نشبي  82طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف وائل صالح احمد حيدر77658 نشبي  124طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف وليد حسن طه حسن77659 نشبي  126.5طحانوب ع بني 

ي خضي 77660
 
ن القناطريوسف وليد شوق نشبي  129.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف ياش بدوى عواد الجدى77661 نشبي  130طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف ياش دمحم مصطفن جادو77662 نشبي  101.5طحانوب ع بني 

ن77663 ي خليل ياسي  ن القناطراشاء السيد عبدالننى 133طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراشاء فتىح عبدالننى دمحم الشيىم77664 133.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراشاء دمحم صالح عبدالفتاح ابوستيت77665 99.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراسماء اسامة احمد السيد ابوستيت77666 127.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراسماء دمحم سيد احمد بوشه77667 84طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراسماء محمود احمد عبدالخالق سلطان77668 88طحانوب ع بناتشبي 

 مطيش77669
ن
ن القناطراالء محمود احمد عبدالشاق 123.5طحانوب ع بناتشبي 

ف عبدالعظيم حبيب77670 ه اشر ن القناطرامي  125.5طحانوب ع بناتشبي 

ه عادل مصطفن احمد النحال77671 ن القناطرامي  124طحانوب ع بناتشبي 

ه عماد فتىح السيد77672 ن القناطرامي  127طحانوب ع بناتشبي 

ه مختار علي السيد زينالدين77673 ن القناطرامي  131.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرامينه ابراهيم السيد ابراهيم77674 134.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايمان احمد ممدوح عبدالعظيم خفاجة77675 105طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايمان حسام الدين مصطفن السيد77676 133طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايمان حمدى السيد ابوستيت77677 110.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايمان عماد السيد دمحم77678 125.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايمان دمحم فايز عواد عايش77679 72.5طحانوب ع بناتشبي 



ن القناطرايه السيد السيد احمد القوس77680 103طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايه ثروت عبدهللا ابوشادى77681 136.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايه جمال عل عل حبيب77682 103طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرايه عل صالح نض الدين77683 111طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسمله شاكر دمحم عبدالمعزيسن77684 73طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسمله عصام الدين قناوى بهلول77685 128.5طحانوب ع بناتشبي 

ي علي خميس77686 ن القناطربسمله محمود عبدالننى 93.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسمله مصطفن ابوالفتوح عبدالمنعم ابوستيت77687 129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسمه بدران عليوة القرم77688 127.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسنت احمد عبدهللا حنورة77689 75.5طحانوب ع بناتشبي 

ي سعودي دمحم سالمة77690
ن
ن القناطربسنت هان 107طحانوب ع بناتشبي 

ى عماد صبىح السيد القوص77691 ن القناطربشر 105طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربهيه رشدى حلىم دمحم هريدى77692 17.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتسنيم رافت السيد السيد عبدهللا77693 132طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتسنيم سامح سالم احمد شافعي77694 122طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتسنيم عادل عطا امام خضي 77695 131طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتغريد ايهاب عبدالمقصود السيد77696 84.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتف  ابراهيم رمضان الطبال77697 88طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتف  احمد فضل امام العطار77698 89.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرتف  وائل عبدهللا الطوجن77699 94طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- جميله احمد حسن دمحم جادو 77700 93.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرجنه دمحم سلطان عبدالخالق77701 129.5طحانوب ع بناتشبي 

 مجدى بدر77702
ن
ن القناطرجنه هان 127طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرجنه وليد كمال ابو غازى77703 120طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرجنن صالح السيد بيوىم77704 127طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرجنن دمحم عواد عبدالوهاب بكي 77705 129.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرجيهان عصام دمحم عطاهللا مجاهد77706 131طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه احمد حسن سعيد عواد77707 55طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه احمد مرزوق حمزة قدر77708 135.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه رضا احمد عبدالعظيم خفاجه77709 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه عبدالستار احمد احمد الجد77710 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم حسن احمد الخوىل77711 92طحانوب ع بناتشبي 

77712
ن
ن القناطرحبيبه دمحم عبدالرحيم الطنان 130طحانوب ع بناتشبي 

يف77713  شر
ن
ن القناطرحبيبه دمحم عبدالشاق 119طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه محمود دمحم عبدالحميد قدر77714 112.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه وليد فارس السيد فارس77715 110.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرحال عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب بكي 77716 114طحانوب ع بناتشبي 

ي دمحم عبدالعظيم عامر77717
ن القناطرحال مصطفن 133طحانوب ع بناتشبي 

ن عل77718 ن القناطرحنان خالد السيد حسي  104طحانوب ع بناتشبي 

ي ابواستيت77719
ن بهاء الدين احمد الطوجن ن القناطرحني  130.5طحانوب ع بناتشبي 

ن حمزه دمحم زكريا عليوه77720 ن القناطرحني  85.5طحانوب ع بناتشبي 

اوى77721  محمود عواد النيى
ن
ن هان ن القناطرحني  119.5طحانوب ع بناتشبي 

ي عثمان عبدالعظيم سالمه77722
ن
ن هان ن القناطرحني  96طحانوب ع بناتشبي 

ن وحيد ربيع ذىك حافظ77723 ن القناطرحني  129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطردعاء رضا جمعه السيد حسن77724 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطردعاء عماد دمحم محمود عوده77725 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطردنيا مرزوق فؤاد عل السيد77726 74طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطردينا ضياء حسن عبدهللا77727 109طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطردينا عواد عبدالفتاح النجار77728 126.5طحانوب ع بناتشبي 

ف احمد شوشة77729 ن القناطررانيا اشر 128.5طحانوب ع بناتشبي 



ن القناطررانيا مصطفن دمحم ندا حيدر77730 102طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررانيا مصطفن محمود دمحم سليمان77731 95.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررجاء كمال مصطفن طلب بان77732 79.5طحانوب ع بناتشبي 

ف انس محمود الزمر77733 ن القناطررحاب اشر 42.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررحمه ايمن احمد دمحم الحداد77734 94طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررحمه عبدالحميد دمحم عبدالحميد خطاب77735 126طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررحمه دمحم السيد مسعد السيد77736 111.5طحانوب ع بناتشبي 

 فوده77737
 
ن القناطررحمه دمحم صالح عبدالباق 132.5طحانوب ع بناتشبي 

 مصطفن مهدى ابوستيت77738
ن
ن القناطررحمه هان 67.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررضوه وليد رشيدى ناجى الصباغ77739 100.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررضوى ابراهيم دمحم ابراهيم عماره77740 105طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررضوى احمد زكريا عل حسن77741 64.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررضوى عاطف دمحم دمحم سعد77742 99.5طحانوب ع بناتشبي 

ي دمحم محمود سبله77743
ن القناطررفيده مصطفن 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه امجد عل عيىس77744 112.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه حاتم سعيد اسماعيل الشاىم77745 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه حمدى مهدى مصطفن ابوستيت77746 125.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه دمحم ابوالفتوح عبدالمنعم ابوستيت77747 127طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه دمحم السيد السيد الشيخ علي77748 135.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه دمحم حسن سالم ابوستيت77749 108طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررقيه محمود عبدالحميد جادو77750 105طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررنا احمد دمحم احمد النحاس77751 104.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررهف ضياء احمد عبدالحافظ الزيطه77752 122.5طحانوب ع بناتشبي 

ن77753 ن القناطرروان احمد حامد عبدالحميد عوضي  65طحانوب ع بناتشبي 

ي علي عوض77754 ن القناطرروان احمد عبدالننى 118.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- روان سعيد ابراهيم احمد سويلم 77755 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ي77756
ن
ن القناطرروان طه هالل طه حسن الطنان 113.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرروان عبدالمحسن عبدالننى حسن77757 135طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرروان دمحم نض الطبالوى غنيم77758 111طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطررودينا عبدالسالم مجدى عبدالسالم77759 111.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرروى احمد شاكر عل ابراهيم77760 133طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرروى مصطفن عبدالحميد احمد عيسوى77761 107.5طحانوب ع بناتشبي 

ن77762 ن القناطرريم صبىح خليل دمحم ياسي  132طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرريم مصطفن عبدالرشيد عل ابوستيت77763 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرريهام ابو النور محمود دمحم مسلم77764 106طحانوب ع بناتشبي 

ن الكرداس77765 ن صالح امي  ن القناطرريهام امي  128.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرزينب رضا دمحم دمحم عل77766 116.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرزينب محمود عبدالعزيز عل77767 129.5طحانوب ع بناتشبي 

ي دمحم عبدهللا سنجر77768
ن القناطرزينب مصطفن 112طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرزينب يشى عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم77769 122.5طحانوب ع بناتشبي 

يف77770 ن القناطرساره حسن حسان احمد شر 66طحانوب ع بناتشبي 

ن77771 ن القناطرساره سامر عيد احمد حسني  131طحانوب ع بناتشبي 

ى77772 ن القناطرساره سالمه دمحم ابراهيم عشر 128طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساره شحات السيد منصور غنية77773 64.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساره دمحم السيد عبدالرازق ابو شين77774 85طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساره دمحم عبدالحميد عبدالمنعم ابوستيت77775 112طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساره وائل دمحم عبدالسميع زين الدين77776 125طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساره يحن  عبدالننى دمحم الشيىم77777 103طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرساىلي طارق ابوالفتوح اسماعيل ابوعجل77778 111.5طحانوب ع بناتشبي 

ف صادق عل77779 ن القناطرسلىم اشر 77.5طحانوب ع بناتشبي 



ن القناطرسلىم عماد خلف السيد عبدالرحيم77780 96.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم دمحم سعيد دمحم سعد77781 52طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم محمود سليمان دمحم سليمان77782 85.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم يىح احمد دمحم عوض77783 101طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسلوى سالمه حسن حسن الغنام77784 55طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسما عالء الدين عبدهللا احمد ايوب77785 126طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسمر عصام السيد زىك دمحم77786 81.5طحانوب ع بناتشبي 

ف عبدالصبور نور الدين77787 ن القناطرسندس اشر 109.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرسندس عماد اسماعيل نوفل اسماعيل77788 126.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشذى حسام السيد حسام الدين77789 104طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشذى دمحم فتىحي السيد هزاع77790 102.5طحانوب ع بناتشبي 

وق السيد دمحم سند محسن77791 ن القناطرشر 100.5طحانوب ع بناتشبي 

وق سامح عبدالحميد محسن77792 ن القناطرشر 116.5طحانوب ع بناتشبي 

وق طارق دمحم سيد درويش77793 ن القناطرشر 89.5طحانوب ع بناتشبي 

وق عبدالهادى عبدالخالق قدر77794 ن القناطرشر 109طحانوب ع بناتشبي 

ون77795 ن وق عصام الحسينن دمحم مي  ن القناطرشر 115طحانوب ع بناتشبي 

وق مدحت يونس احمد77796 ن القناطرشر 78طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشمس فايز عليوه دمحم نصي 77797 87.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشمس دمحم دمحم عبدالمقصود ابراهيم77798 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد احمد عبدالننى محمود الزيطه77799 112.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد حامد دمحم امام دمحم عبدالغنن77800 116.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد سمي  عبدالحميد عبدالغنن77801 97طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عمرو صالح سند سليمان77802 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عمرو صالح مصطفن دمحم77803 133.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم عبدالحكم دمحم الخوىلي77804 132طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم عبدالحكيم دمحم مرس77805 54طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم عبدالحميد عبدالمنعم ابوستيت77806 127طحانوب ع بناتشبي 

ي77807
ن
ي دمحم الهارون

ن القناطرشهد دمحم مصطفن 107طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد مصطفن دمحم الحسينن النحاس77808 68.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد ممدوح عطوة ابو ستيت77809 132طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد نبيل درويش درويش77810 83.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشهد وليد ابو النجا مصطفن77811 129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- شهد ياش اسماعيل دمحم احمد 77812 91.5طحانوب ع بناتشبي 

ي77813
ن
ن القناطرشيماء احمد محمود موسي الطنان 126طحانوب ع بناتشبي 

ف عبدالحميد عبدالعاىطي فارس77814 ن القناطرشيماء اشر 59.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء طارق صالح زكريا77815 136طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرصابرين احمد دمحم النجار77816 136.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرضىح سعيد محمود مزيد77817 132.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرضىح عبدالىح السيد عبدالىح77818 136.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرعائشه ياش عبدالفتاح جادو77819 132.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرعزيزه دمحم كمال دمحم77820 100طحانوب ع بناتشبي 

ن دمحم النجدى77821 ن القناطرعال حسي  128.5طحانوب ع بناتشبي 

ن دمحم احمد ابو ستيت77822 ن القناطرعلياء ياسي  111.5طحانوب ع بناتشبي 

ف دمحم سالم ابراهيم77823 ن القناطرفاطمه اشر 95.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه الزهراء دمحم ممدوح عواد77824 124.5طحانوب ع بناتشبي 

ن بصيله77825 ن القناطرفاطمه عبدهللا عبدالواحد حسني  114.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه عزت السيد صقر77826 112.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- فاطمه دمحم حمدى عبدالمجيد بركات 77827 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

77828
 
ن القناطرفاطمه دمحم عبدالحميد احمد عبدالباق 131طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم عبدالحميد شافع77829 94طحانوب ع بناتشبي 



ن القناطرفاطمه محمود عل محمود ابوزيد77830 9طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرفرح ايهاب صابر عبدالمقصود دمحم77831 40طحانوب ع بناتشبي 

ن محمود محمود زعرور77832 ن القناطرفرح حسي  37طحانوب ع بناتشبي 

ى77833 ن القناطرفرحه اسامة دمحم النجدى الهمشر 66.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرفرحه عادل عبدالهادى عبدالىح النحاس77834 52طحانوب ع بناتشبي 

ي 77835 ن القناطرمنقطع- فريده فهىم دمحم فهىمي الرونى !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرقمر عمرو عل حامد عبداللطيف77836 98طحانوب ع بناتشبي 

ن ايهاب جمال السيد77837 ن القناطرلجي  117.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرلمياء دمحم السيد عبدالىح77838 128.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرليان ايمن عزت عبدهللا77839 135.5طحانوب ع بناتشبي 

ي عبدالحافظ سويلم77840
ف مصطفن ن القناطرليل اشر 120.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرليل دمحم صالح الشيىم77841 128طحانوب ع بناتشبي 

ي دمحم بدر77842 ن القناطرماجده دمحم عبدالننى 130.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمارى عماد نجيب بشاى يوسف77843 118.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمايسه ايمن محمود عليوة77844 107طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- مروه سعد مصطفن عبدالظاهر حيدر 77845 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم احمد صالح السيد القوس77846 115طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم عبدالباسط خطانى77847 120.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم احمد مصطفن دمحم77848 113.5طحانوب ع بناتشبي 

ف احمد ابوجازية77849 ن القناطرمريم اشر 99طحانوب ع بناتشبي 

ن77850 ن القناطرمريم ايمن سيد ابراهيم حسي  126.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم تامر سليمان زين الدين77851 132.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم خالد سيد اسماعيل حماد77852 106طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم رضا فهيم احمد77853 128.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم رياض فوزى جرجس77854 114طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم عبدالفتاح صابر دمحم قدر77855 125طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم عبدالنارص شمس الدين عل77856 126.5طحانوب ع بناتشبي 

ن ابوالعال77857 ن القناطرمريم عل جمعه حسي  129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم غريب احمد غريب ابوهندى77858 125طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم فاروق عبدالحميد سيد77859 122.5طحانوب ع بناتشبي 

ن عبدالعزيز الكرداس77860 ن القناطرمريم مجدى امي  128طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم ابوالنجا سالم حمامه77861 93طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم جالل احمد الهندى77862 119طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم حسن الشيىم77863 134.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم سعيد احمد ابوستيت77864 130.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم عل دمحم احمد77865 133طحانوب ع بناتشبي 

ن عيد احمد77866 ن القناطرمريم معي  135طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمريم نض دمحم ابوشادى77867 125.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك ابراهيم عبدالحميد نض الدين77868 125طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد عبدالحميد احمد مازون77869 117.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد دمحم عادل حسب هللا77870 118طحانوب ع بناتشبي 

ف ابراهيم محمود دمحم77871 ن القناطرملك اشر 108طحانوب ع بناتشبي 

ف حسن دمحم عيد77872 ن القناطرملك اشر 96.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك ايمن صابر دمحم قدر77873 115.5طحانوب ع بناتشبي 

ي77874
ن
ن القناطرملك حامد نعيم طه الطنان 126طحانوب ع بناتشبي 

ن ابراهيم77875 ن دمحم كامل حسي  ن القناطرملك حسي  78.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك رمضان محمود حمودة ابو عجل77876 75.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك ضياء محمود دمحم عامر77877 57طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- ملك عبدالفتاح كامل عبدالفتاح 77878 78طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك فتىح احمد احمد العماوى77879 69.5طحانوب ع بناتشبي 



ي بدوي77880
ن القناطرملك دمحم رضا دمحم الحنفن 78.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم عبدالهادى دمحم الشحات المريىحى77881 129.5طحانوب ع بناتشبي 

ي الحكيم77882
ن القناطرملك دمحم علي مصطفن 129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم نجدى عل زايد77883 120.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك محمود عبدالعظيم دمحم77884 107طحانوب ع بناتشبي 

ي حسن سالم ابوستيت77885
ن القناطرملك مصطفن 134.5طحانوب ع بناتشبي 

ي77886
ي حمزه مصطفن

ن القناطرملك مصطفن 135طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك ممدوح عواد عبدالعظيم عل77887 126.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرملك منصور عبدالننى دمحم77888 113طحانوب ع بناتشبي 

 رافت عالم77889
ن
ن القناطرملك هان 104طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنار حازم دمحم مسعد77890 118.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنار طارق احمد مرس77891 124طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنار دمحم حلىم عبدالعال77892 127طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا ايمن عبدهللا احمد حمي 77893 113.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا حمدي اسماعيل نوفل اسماعيل77894 120.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا رزق عبدالحميد دمحم فتوح77895 132.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا عمرو عل دمحم عفيفن77896 40طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا وليد صابر عبدالسالم محمود77897 131.5طحانوب ع بناتشبي 

ي عبدالعظيم درويش شور77898 ن القناطرمنه خي  131طحانوب ع بناتشبي 

ن حافظ مزيد77899 ن القناطرمنه رافت حسي  131.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنه ساىم جمال سيد احمد77900 119طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنه صالح اسماعيل دمحم77901 125طحانوب ع بناتشبي 

77902
ن
ن الطنان ن القناطرمنه محمود حمزة امي  121.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنه محمود دمحم احمد ابوستيت77903 135.5طحانوب ع بناتشبي 

 حلىم عبدالباسط ابوالمجد77904
ن
ن القناطرمنه هان !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنن طارق احمد عبدالعظيم خفاجه77905 120.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنن دمحم سعيد السيد النحاس77906 126.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنن دمحم عبدالحميد عبدالعظيم77907 117طحانوب ع بناتشبي 

ف هاشم علي عوض77908
ن القناطرمها اشر 135طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم احمد صدقه مزيد77909 135.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم احمد عبدهللا حسن عبدهللا77910 127طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم اسامه فوزى خليل يسن77911 135طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم ايهاب السيد حيدر77912 117طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم دمحم احمد صالح ابوغازي77913 133.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم دمحم عبدهللا احمد عقل77914 115طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرىم دمحم عبدالمجيد علي سليم77915 132.5طحانوب ع بناتشبي 

نا احمد دمحم كمال الدين عثمان77916 ن القناطرمي  118.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرناديه خالد مصطفن عيىس77917 129طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنانىس عمر ربيع دمحم سيف الدين77918 131طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرناهد طارق السيد عل77919 129.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرناهد دمحم فايز عايش77920 77طحانوب ع بناتشبي 

 حمزة عواد قدر77921
 
ن القناطرنجاه اسامة شوق 51.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرندا طارق صادق احمد77922 81.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرندى انور دمحم منصور جعفر77923 94.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- بسيطه - ندى طارق محمود عبيد 77924 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ي صالح77925
ن
ن القناطرندى عماد شاكر عبدالشاق 84.5طحانوب ع بناتشبي 

ي احمد ابوستيت77926
ن القناطرندى لطفن 83طحانوب ع بناتشبي 

ن عبدالحميد عبدالحافظ 77927 ن القناطربسيطه- ندى دمحم امي  100.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرندى دمحم صبىح دمحم قدر77928 126طحانوب ع بناتشبي 

ن زين الدين77929 ن القناطرندى محمود حسي  103.5طحانوب ع بناتشبي 



 خضن77930
ن
 محمود عبدالشاق

ن
ن القناطرندى هان 98طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرندى وحيد اخمد محمود بصيله77931 90طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرندى ياش عبدالعظيم عبدالظاهر ندا77932 127.5طحانوب ع بناتشبي 

 احمد مضى77933
ن
ن القناطرنشين عل عبدالشاق 97طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنسمه عماد محمود فهىم عليوة77934 71.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنور فارس السيد عبدهللا77935 136.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنوره خالد دمحم فوزى عبدالكريم77936 75طحانوب ع بناتشبي 

ف صالح السيد الطوجن 77937 ن القناطربسيطه- نورهان اشر 70.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان رمضان سعيد السيد77938 64.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان ضياء عبدالفتاح خليل77939 44طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر دمحم احمد دمحم بدوى77940 129.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهبه احمد محمود دمحم هيكل77941 100طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهبه صابر حمزه عواد قدر77942 134.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهدى علي دمحم احمد الخوىلي77943 80.5طحانوب ع بناتشبي 

77944
ن
 صابر محمود الطنان

ن
ن القناطرهدى هان 105طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهدير السيد دمحم احمد77945 129طحانوب ع بناتشبي 

ف دمحم صالح عبدالخالق 77946 ن القناطربسيطه- هنا اشر 111.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهنا صفوت رافت دمحم عالم77947 122.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرهند عبدالىح السيد الوكيل77948 81.5طحانوب ع بناتشبي 

ن محمود77949 ف دمحم حسي  ن القناطروصال اشر 110طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطروالء حمام سعد عبدالعال77950 111طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطريارا احمد دمحم عبدالهادى الفقس77951 105.5طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطريارا ياش السيد حيدر77952 101طحانوب ع بناتشبي 

77953
 
ن ابراهيم سليمان دسوق ن القناطرياسمي  62طحانوب ع بناتشبي 

ن عبدالحميد احمد ابوستيت77954 ن القناطرياسمي  131طحانوب ع بناتشبي 

ن عماد فتىح السيد77955 ن القناطرياسمي  126طحانوب ع بناتشبي 

ن عمرو نافع يسن77956 ن القناطرياسمي  119.5طحانوب ع بناتشبي 

ن عيد دمحم امبانى77957 ن القناطرياسمي  58طحانوب ع بناتشبي 

ن دمحم عادل نجاح امام77958 ن القناطرياسمي  44طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطراسيا ياس صالح زكريا77959 82احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرايرينن عادل غاىل رفيق77960 126احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطربسنت احمد دمحم ماهر77961 110احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرجودى زهي  محمود دمحم المكاوى عوض77962 137احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرجوني  بشارة شفيق موس77963 138احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرحبيبه احمد سعيد احمد77964 137احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرحبيبه احمد مليىحى عبدالىح77965 137احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرحبيبه اسالم حامد دمحم77966 129.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن ابراهيم سيد ابراهيم77967 ن القناطرحني  125احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن عثمان ابراهيم عثمان77968 ن القناطرحني  134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطررانيا دمحم نبيل فارس77969 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ي قابيل77970
ن
ن القناطرروان حامد عبدالشاق 137.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرروزان راىمي نبيل عبدالمجيد77971 132احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرسما احمد محمود سيد77972 129.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ف زغلول محمود عبدالغنن77973 ن القناطرسما اشر 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرسما سعيد احمد عبدالغفار77974 132احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

يفه دمحم رجب السيد77975 ن القناطرشر 132احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرشهد تامر منصور سالم77976 134.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرشهد مصطفن دمحم عاشور77977 136احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ف ابراهيم ابراهيم77978 ن القناطرفاطمه اشر 132احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرماريا ميخائيل صليب سيدهم77979 133احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 



ن القناطرمرام سامر ماجد عبدالفتاح77980 131احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن عبدالحميد77981 ن القناطرمريم عبدالباسط حسي  135احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرملك ابراهيم دمحم عبدالعزيز77982 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرملك دمحم صابر رمضان77983 132.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرملك ياش دمحم عبدالفتاح77984 135احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمنن مصطفن دمحم دمحم77985 135.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرندى ابراهيم رزق دمحم77986 130.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرنورهان حسام الدين عمر عل77987 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرنورهان خليل سالم عبدالرحيم77988 129احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد السيد عزت السيد77989 133.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن ابراهيم77990 ن القناطراحمد خالد امي  136.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد رضا احمد عبدالظاهر77991 135احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد عصام احمد عثمان السيد77992 133احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد عماد دمحم عبدالعظيم77993 133احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد ماجد احمد السيد77994 122.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد حمدى رشاد77995 137احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد وليد عبدالمنعم شحات77996 134.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطراحمد ياش احمد عبدالخالق77997 136.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ف سامح دمحم ابراهيم77998 ن القناطراشر 125.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرايمن عماد عبدالظاهر عبدالفتاح77999 128.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرزياد وجدى دمحم اسماعيل78000 133.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرسلمان سيد دمحم رزق78001 130احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرسمو الدين دمحم وليد دمحم78002 126.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن محدى عودة عبدالرازق78003 105احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعبدالرحمن محمود دمحم شوشة78004 128احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعل عبدالفتاح دمحم انور78005 127احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعل عالء الدين دمحم السيد78006 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعمر احمد عل دمحم78007 130.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرعمر وليد عبداسالم شتلة78008 128احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

يف ابراهيم عل78009 ن القناطركرم شر 127احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمازن ايمن دمحم عبدالعظيم خطاب78010 121.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالفتاح78011 127احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم احمد محمود جودة78012 134احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم اسالم محمود عبيد78013 133.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم حمادة احمد عواد78014 132.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

78015
 
ن القناطردمحم زكريا حامد عبدالباق 128.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم طلعت دمحم فتىحي78016 113احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم عماد السيد عدوى78017 124.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم مصطفن احمد ابراهيم78018 129.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم وحيد دمحم شحاتة78019 136.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطردمحم وليد دمحم شحاتة78020 136.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمحمود احمد عبدالعال محمود78021 132.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

78022
 
ن القناطرمحمود وليد دمحم عبدالباق 135.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمدحت خليفة سعيد خليفة78023 96.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمروان ياش دمحم حسن78024 133.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمصطفن احمد مصطفن فراج78025 125.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمعاذ عل فاروق دمحم78026 129احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمعاذ عماد السيد امام78027 122احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطرمعاذ محمود سعيد دمحم78028 132احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن ساىم عبداللة دمحم78029 ن القناطرياسي  131.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 



ن القناطريوسف ايمن دمحم حمدى78030 135احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطريوسف تامر محمود علي78031 134.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطريوسف دمحم ابراهيم ابراهيم78032 127احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

يف78033 ي حسن شر
ن
ن القناطريوسف هان 134.5احمد حيدر الرسمية لغات/ششبي 

ن القناطربسيطه- ابراهيم بالل ابراهيم احمد 78034 نشبي  61.5المالح ع بني 

ن القناطرابراهيم عبدالرازق احمد ابراهيم78035 نشبي  73.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد اسامه دمحم سعيد هندي78036 نشبي  106.5المالح ع بني 

ف سيد احمد عالم 78037 ن القناطربسيطه- احمد اشر نشبي  53المالح ع بني 

ن القناطراحمد ايهاب حامد سيد حسن78038 نشبي  130المالح ع بني 

ن القناطراحمد بالل بدوي دمحم علي78039 نشبي  43.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد حازم دمحم سيد مسعد78040 نشبي  126المالح ع بني 

ن القناطراحمد خالد عبدالرسول احمد دمحم78041 نشبي  128المالح ع بني 

ن القناطراحمد دعاء فؤاد دمحم78042 نشبي  133المالح ع بني 

ن القناطراحمد رضا علي ابراهيم78043 نشبي  97.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد رضا نبيل كامل78044 نشبي  113المالح ع بني 

ن القناطراحمد سعيد احمد بيوىمي عبدالمعطي78045 نشبي  105المالح ع بني 

ن القناطراحمد شاكر دمحم عبدالحافظ78046 نشبي  109.5المالح ع بني 

ن78047 ن شديد حسي  ن القناطراحمد شديد حسي  نشبي  121.5المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- احمد صابر عل دمحم 78048 نشبي  73المالح ع بني 

ن القناطراحمد ضياء عليوة عبدالحميد رمضان78049 نشبي  68المالح ع بني 

ن القناطراحمد عادل صادق عبدالمجيد78050 نشبي  117.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد عبدالعاىطي عواد يوسف78051 نشبي  119المالح ع بني 

78052
ن
ن القناطراحمد عبدهللا فؤاد احمد كرمان نشبي  122المالح ع بني 

ي عواد يوسف78053
ن القناطراحمد عفيفن نشبي  128.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد عالء صادق عبدالعال78054 نشبي  125.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد عمرو صالح سيد دمحم رشيد78055 نشبي  115.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد فرج دمحم امام سيد78056 نشبي  70المالح ع بني 

ي78057
ن القناطراحمد دمحم سالمة دمحم عبدالنن نشبي  117المالح ع بني 

ى سيد دمحم78058 ن القناطراحمد دمحم صيى نشبي  128المالح ع بني 

ن القناطراحمد دمحم عبدالستار دمحم حافظ78059 نشبي  94.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد دمحم دمحم عل دمحم خليف78060 نشبي  101المالح ع بني 

ن القناطراحمد دمحم محمود احمد محمود78061 نشبي  107المالح ع بني 

ن القناطراحمد دمحم مىحي الدين عبدالحميد78062 نشبي  127.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد دمحم يوسف سيد يوسف78063 نشبي  112.5المالح ع بني 

ي78064
ن القناطراحمد محمود فوزي علي مصطفن نشبي  120.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد محمود مخيمر ابراهيم صقر78065 نشبي  88المالح ع بني 

ن القناطراحمد مدحت دمحم احمد متوىل78066 نشبي  132المالح ع بني 

ي78067
 
ن القناطراحمد مسعد ابراهيم دسوق نشبي  121المالح ع بني 

ن القناطراحمد مصطفن عبدالظاهر دمحم عبدالفتاح78068 نشبي  120.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد مصطفن يونس احمد فهيم عفيفن78069 نشبي  111.5المالح ع بني 

 دمحم احمد سيد احمد78070
ن
ن القناطراحمد هان نشبي  120.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد وليد اسماعيل عبدهللا78071 نشبي  110.5المالح ع بني 

ن القناطراحمد ياش اسماعيل عبدالفتاح78072 نشبي  98المالح ع بني 

ن القناطرادهم رافت فتىح عبدالسالم78073 نشبي  60.5المالح ع بني 

ن القناطرادهم رجب حلىمي شحاته78074 نشبي  113.5المالح ع بني 

ن القناطرادهم سامح دمحم رفاعي شتله78075 نشبي  111المالح ع بني 

ن القناطرادهم صالح سيد امام فرج هللا78076 نشبي  95المالح ع بني 

ن القناطرادهم دمحم صالح سيد عبدالعال فرحات78077 نشبي  100.5المالح ع بني 

ن القناطرادهم دمحم عبدهللا احمد ابراهيم صقر78078 نشبي  71.5المالح ع بني 

ن القناطرادهم ناجح دمحمى سالمه المغرنى78079 نشبي  41.5المالح ع بني 



ن القناطربسيطه- ادهم يوسف دمحم يوسف 78080 نشبي  83.5المالح ع بني 

ن القناطراسامه عبدالحليم محمود عبدالحليم78081 نشبي  132.5المالح ع بني 

ن القناطراسالم احمد سيد احمد عالم78082 نشبي  79.5المالح ع بني 

يف احمد عواد فرج هللا78083 ن شر ن القناطرامي  نشبي  101.5المالح ع بني 

ن القناطرانس محمود سيد دمحم الشعراوى78084 نشبي  130.5المالح ع بني 

ن القناطرايمن عماد عبدالباسط مصطفن78085 نشبي  128المالح ع بني 

ي78086
ن القناطرايهاب دمحم صابر مصطفن نشبي  131.5المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- باسم محمود ابراهيم احمد 78087 نشبي  82.5المالح ع بني 

ن القناطربدر احمد دمحم سعيد جابر78088 نشبي  59المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- براء دمحم عبدالوهاب سعيد 78089 نشبي  110المالح ع بني 

ن القناطربراء محمود عواد محمود دمحم78090 نشبي  101.5المالح ع بني 

ن القناطربسام احمد سيد عبدالعزيز78091 نشبي  29.5المالح ع بني 

يف جالل عبدالننى78092
ن القناطرجالل شر نشبي  40المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- حسام لطيف عبدالفتاح دمحم النجار 78093 نشبي  86المالح ع بني 

ن القناطرحسام مصطفن فهىم دمحم78094 نشبي  78.5المالح ع بني 

ن القناطرحسن نبيل حسن دمحمى النجار78095 نشبي  131.5المالح ع بني 

ف عبدالمجيد احمدعل فرج هللا78096 ن القناطرحمادة اشر نشبي  78المالح ع بني 

ن القناطرخالد احمد دمحم دمحم يوسف78097 نشبي  136المالح ع بني 

ن78098 ن دمحم حساني  ن القناطرخالد تامر حساني  نشبي  40.5المالح ع بني 

ن القناطرخالد عاطف مرس عبدالعاىط78099 نشبي  74.5المالح ع بني 

ن محمود78100 ن القناطرخالد محمود حسي  نشبي  66المالح ع بني 

ن القناطررضوان عبدالخالق رضوان عبدالخالق78101 نشبي  37المالح ع بني 

ن القناطرزياد احمد عبدالعظيم عبدالحليم صقر78102 نشبي  101المالح ع بني 

ي 78103
 
ن دسوق ن القناطربسيطه- زياد احمد عبدالمعز حسني  نشبي  78.5المالح ع بني 

ن القناطرزياد رضا صالح دمحم درويش78104 نشبي  48المالح ع بني 

ي محمود78105
ن
ن القناطرزياد عمرو عبدالشاق نشبي  46المالح ع بني 

ن القناطرزياد عواد سيد عواد عبدالهادي78106 نشبي  46المالح ع بني 

ن القناطرزياد عيد عالم دمحم سيد78107 نشبي  119.5المالح ع بني 

ن القناطرزياد مجدى حلىم مدبوىل كساب78108 نشبي  63المالح ع بني 

ن القناطرزياد مجدى عبدهللا دمحم78109 نشبي  91.5المالح ع بني 

ن القناطرزياد دمحم فوزي عبدالظاهر78110 نشبي  90.5المالح ع بني 

ن القناطرزياد مسعد حمدى سيد فياض78111 نشبي  96المالح ع بني 

 سيد عبدالحليم سيد78112
ن
ن القناطرزياد هان نشبي  88المالح ع بني 

 شاكر سيد احمد78113
ن
ن القناطرزياد هان نشبي  20.5المالح ع بني 

ن القناطرزياد وليد عبدالستار دمحم حافظ78114 نشبي  84المالح ع بني 

ن القناطرسامح شاكر جالل مصطفن كساب78115 نشبي  77المالح ع بني 

ن القناطرسامح محمود هالل فهيم78116 نشبي  89المالح ع بني 

ف سعيد دمحم ريتيمه78117 ن القناطرسعيد اشر نشبي  87.5المالح ع بني 

ف سليمان دمحم سلينان78118 ن القناطرسعيد اشر نشبي  41.5المالح ع بني 

ن القناطرسعيد ممدوح دمحم احمدعبدالرحيم78119 نشبي  53.5المالح ع بني 

ن القناطرسليمان حمدى سليمان دمحم سليمان78120 نشبي  102المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- سمي  احمد سمي  عواد 78121 نشبي  53المالح ع بني 

ن القناطرسيد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن78122 نشبي  121.5المالح ع بني 

ن القناطرسيف رضا عبدالحميد عل رزق78123 نشبي  90المالح ع بني 

ن القناطرسيف سيد عبدالهادي حامد عوده78124 نشبي  81المالح ع بني 

ن القناطرسيف شحات سعيد عبدالننى78125 نشبي  40.5المالح ع بني 

ن القناطرسيف ياش بركات احمد بركات78126 نشبي  119.5المالح ع بني 

ن القناطرسيف ياش عبدالفتاح عبدالجليل78127 نشبي  119المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- شاهر رضا شحات دمحم 78128 نشبي  70المالح ع بني 

يف دمحم سعيد يوسف زيدان78129 ن القناطرشر نشبي  46.5المالح ع بني 



ن القناطربسيطه- شهاب حسنن زكريا احمد صقر 78130 نشبي  88.5المالح ع بني 

ن القناطرصابر احمد صابر احمد زرد78131 نشبي  137المالح ع بني 

ن القناطرصهيب رضا حسن شديد شوشه78132 نشبي  15.5المالح ع بني 

ن 78133 ن القناطربسيطه- عاطف دمحم عل حسي  نشبي  84.5المالح ع بني 

ن78134 ن القناطرعامر بهاء الدين عامر امي  نشبي  83.5المالح ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدالحميد مصطفن78135 نشبي  96المالح ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدالظاهر محمود78136 نشبي  73المالح ع بني 

ف دمحم عبدالحافظ ضيف78137 ن القناطرعبدالرحمن اشر نشبي  46المالح ع بني 

78138
 
ن القناطرعبدالرحمن بالل عزت دسوق نشبي  127المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن عبدهللا فهىم دمحم 78139 نشبي  90المالح ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا دمحم سيد خليل78140 نشبي  36.5المالح ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عمرو دياب احمد محمود الديب78141 نشبي  122المالح ع بني 

ي78142
ن القناطرعبدالرحمن محمود صابر مصطفن نشبي  72.5المالح ع بني 

ي هندى78143
ي فتىحي مصطفن

ن القناطرعبدالرحمن مصطفن نشبي  78المالح ع بني 

ي دمحم رفاعي78144
ن
ن القناطرعبدالرحمن هان نشبي  95المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- عبدالفتاح ماهر عبدالفتاح ماجد 78145 نشبي  80المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالعاىط حسان 78146 نشبي  93المالح ع بني 

ي عبدالمنعم عبدالفتاح78147
ن القناطرعبدالمنعم مصطفن نشبي  26المالح ع بني 

ي مرسي78148 ن القناطرعل احمد علي عبدالننى نشبي  33المالح ع بني 

ن القناطرعل عبدالهادي حسن عل بركه78149 نشبي  94.5المالح ع بني 

ي78150 ن القناطرعل عمرو شحات عبدالننى نشبي  31المالح ع بني 

ن القناطرعل دمحم علي السيد حبيب78151 نشبي  112.5المالح ع بني 

ن القناطرعل دمحم دمحم عبدالظاهر احمد78152 نشبي  73.5المالح ع بني 

ن القناطرعماد الدين سعيد سعد سيد احمد78153 نشبي  20المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- عمار احمد بركات احمد بركات 78154 نشبي  100المالح ع بني 

ن القناطرعمار دمحم زكريا احمد78155 نشبي  79.5المالح ع بني 

ن القناطرعمار دمحم عبدالحميد سعد78156 نشبي  75.5المالح ع بني 

ن القناطرعمار محمود دمحم فهىم78157 نشبي  77المالح ع بني 

ن القناطرعمار نادر حلىمي مدبوىلي78158 نشبي  100المالح ع بني 

ي عوده78159 ن القناطرعمر احمد صادق عبدالننى نشبي  91المالح ع بني 

ه78160 ن القناطرعمر حسام صالح دمحم شعي  نشبي  129المالح ع بني 

ن القناطرعمر حمدى عبدالعاىط عل حسن78161 نشبي  114.5المالح ع بني 

ن القناطرعمر عبدالستار عبدالموىلي دمحم رفاعي78162 نشبي  109المالح ع بني 

ن القناطرعمر دمحم سيد حسن دمحم القربه78163 نشبي  107المالح ع بني 

ن القناطرعمر دمحم عواد سيد نور الدين78164 نشبي  56المالح ع بني 

ن القناطرعمر محمود عبدالمعطي بيوىمي عبدالمعطي78165 نشبي  126المالح ع بني 

ن78166 ن القناطرعمر محمود دمحم عواد حسي  نشبي  132.5المالح ع بني 

ن القناطرعمرو اسامة احمد يونس فرج هللا78167 نشبي  113المالح ع بني 

ن القناطرعمرو خالد عبدالظاهر دمحم اسماعيل78168 نشبي  114المالح ع بني 

78169
 
ن القناطرعمرو خالد فؤاد عبدالرازق دسوق نشبي  70.5المالح ع بني 

ن القناطرعمرو سيد عبدالغفور عفيفن78170 نشبي  61المالح ع بني 

ن القناطرعمرو عبدالفتاح عل دمحم سليمان78171 نشبي  13المالح ع بني 

ي78172
 
ن القناطرعمرو دمحم عبدالفتاح سيد دسوق نشبي  123.5المالح ع بني 

ن القناطرعمرو دمحم عواد دمحم شديد78173 نشبي  80المالح ع بني 

ن القناطرعيد كمال الدين حامد دمحم الدردير78174 نشبي  60.5المالح ع بني 

ن القناطرفارس احمد ابو السعود عبداللطيف78175 نشبي  29المالح ع بني 

ن القناطرفارس حسام شحات دمحم امام خليف78176 نشبي  96.5المالح ع بني 

ن القناطرفواز احمد سيد عل فواز78177 نشبي  62المالح ع بني 

ن القناطركريم خالد عبدالموجود سيد دمحم78178 نشبي  60.5المالح ع بني 

ن القناطركريم كساب عبدالمحسن دمحم منصور78179 نشبي  65.5المالح ع بني 



ن القناطركريم دمحم مهدى مصطفن دمحم78180 نشبي  77.5المالح ع بني 

ن القناطركريم محمود صبىحي عبدالعاىط سيداحمد78181 نشبي  91المالح ع بني 

ي عوده78182
 
ن القناطرلؤى دمحم ابراهيم دسوق نشبي  122المالح ع بني 

ن القناطردمحم ابراهيم احمد ابراهيم عطا هللا78183 نشبي  78المالح ع بني 

ن القناطردمحم ابراهيم عبدالرحمن دمحم78184 نشبي  101المالح ع بني 

ن القناطردمحم ابو زيد عبدالحكيم ابو زيد78185 نشبي  59.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد ابراهيم احمد78186 نشبي  79.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد احمد صالح هندي78187 نشبي  77.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد حامد عبدالفتاح احمد78188 نشبي  103.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد سعيد سيد عبداللطيف78189 نشبي  94.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد سعيد دمحم طوجن78190 نشبي  100المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد سمي  نور يونس78191 نشبي  91المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد سيد رفاعي حمزه78192 نشبي  94.5المالح ع بني 

ي78193
ن القناطردمحم احمد صبىحي علي عفيفن نشبي  101.5المالح ع بني 

ى عفيفن عفيفن78194 ن القناطردمحم احمد صيى نشبي  44.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد عامر عل عامر النحال78195 نشبي  81المالح ع بني 

ي احمد78196
ن
ن القناطردمحم احمد عبدالشاق نشبي  111المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد عبدالظاهر احمد شتله78197 نشبي  89.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد فؤاد دمحم متوىل78198 نشبي  99المالح ع بني 

ن القناطردمحم احمد فهيم عبدالظاهر78199 نشبي  135المالح ع بني 

ن القناطردمحم اسامه صابر دمحم شوشه78200 نشبي  89.5المالح ع بني 

ف عبدالعظيم عبدالفتاح78201 ن القناطردمحم اشر نشبي  101المالح ع بني 

ف دمحم سيد نورالدين78202 ن القناطردمحم اشر نشبي  88.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم ايمن لطفن مصطفن عل78203 نشبي  88المالح ع بني 

78204
 
ن القناطردمحم ايمن دمحم عبدالفتاح دسوق نشبي  !VALUE#المالح ع بني 

ن القناطردمحم باسم عبدالعظيم دمحم احمد78205 نشبي  130.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم جمال عبدالعظيم حرز هللا78206 نشبي  132المالح ع بني 

ن القناطردمحم خالد عواد عبدالحليم78207 نشبي  85المالح ع بني 

ن القناطردمحم خالد دمحم ابراهيم78208 نشبي  105.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم خالد دمحم احمد العطار78209 نشبي  134.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم دياب دمحم السيد الديب78210 نشبي  122المالح ع بني 

ن القناطردمحم رضا دمحم اسماعيل ابوالسعود78211 نشبي  116المالح ع بني 

ن القناطردمحم رفعت عبدالحميد دمحم78212 نشبي  102.5المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- دمحم زيدان عبدالفتاح زيدان 78213 نشبي  123.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم سالم دمحم سالم78214 نشبي  93.5المالح ع بني 

 عبدالعظيم78215
 
ن القناطردمحم سعد دمحم عراق نشبي  53.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم سيد احمد عبدالسالم عبدالفتاح78216 نشبي  109.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم سيد صالح عبدالننى78217 نشبي  103.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم شاكر زكريا احمد شحاته78218 نشبي  135.5المالح ع بني 

 سيد78219
ن
ن القناطردمحم صابر كرمان نشبي  124المالح ع بني 

ن القناطردمحم صبىحي سعيد عبدالحكيم78220 نشبي  127.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم صبىحي دمحم فؤاد فهيم78221 نشبي  82المالح ع بني 

ن القناطردمحم صالح دمحم مصطفن78222 نشبي  134المالح ع بني 

ن القناطردمحم صالح مرس عبدالباسط مرس78223 نشبي  92المالح ع بني 

ن خاطر78224 ن القناطردمحم ضياء دمحم حسي  نشبي  130المالح ع بني 

 عل78225
ن
ن القناطردمحم طارق عبدالشاق نشبي  95.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم طارق دمحم عبدالرحيم78226 نشبي  115المالح ع بني 

ن القناطردمحم طاهر حمدى عبدالفتاح دمحم78227 نشبي  105المالح ع بني 

ن القناطردمحم عواد فتىحي عبدالكريم78228 نشبي  98المالح ع بني 

ن القناطردمحم كرم دمحم زىكي فرج هللا78229 نشبي  57.5المالح ع بني 



ن القناطردمحم مجدى دمحم سيد مصطفن نور الدين78230 نشبي  123المالح ع بني 

ن القناطردمحم محسن احمد اسماعيل78231 نشبي  96المالح ع بني 

ن القناطردمحم دمحم طنطاوي سيد احمد عمر78232 نشبي  100.5المالح ع بني 

ي78233
 
ن القناطردمحم محمود ابراهيم دسوق نشبي  101المالح ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم فهىم78234 نشبي  105.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم دمحم78235 نشبي  93المالح ع بني 

ن القناطردمحم محمود مصطفن بيوىم نور الدين78236 نشبي  42.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم نارص دمحم محمودعبدالحليم78237 نشبي  58المالح ع بني 

ن القناطردمحم نبيل احمد عبدالعاىط78238 نشبي  111.5المالح ع بني 

ي78239
ن
ن القناطردمحم هشام دمحم عبدالشاق نشبي  87.5المالح ع بني 

ن القناطردمحم وائل عبدالمنعم سيد ابراهيم78240 نشبي  114المالح ع بني 

ن القناطردمحم وليد عبدالستار دمحم حافظ78241 نشبي  113المالح ع بني 

ن القناطرحرىك- دمحم وليد دمحم اسماعيل عواد 78242 نشبي  114.5المالح ع بني 

ي78243
ن القناطردمحم وليد دمحم مصطفن نشبي  79المالح ع بني 

ن القناطردمحم يحن  مصلح محمود سيد احمد78244 نشبي  96.5المالح ع بني 

ن القناطرمحمود ابراهيم سعيد ابراهيم رضوان78245 نشبي  93المالح ع بني 

ي دمحم78246
ن
ن القناطرمحمود احمد فكري عبدالشاق نشبي  110المالح ع بني 

ن78247 ف دمحم حسني  ن القناطرمحمود اشر نشبي  91المالح ع بني 

ن القناطرمحمود السيد عبدالرازق السيد78248 نشبي  119.5المالح ع بني 

ن القناطرمحمود سعيد دمحم محمود78249 نشبي  111.5المالح ع بني 

ن78250 ن القناطرمحمود طنطاوي دمحم طنطاوي حسي  نشبي  123.5المالح ع بني 

ن القناطرمحمود عاطف عبدالرسول احمد دمحم78251 نشبي  132المالح ع بني 

ن القناطرمحمود عبدالحليم محمود عبدالحليم78252 نشبي  134.5المالح ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم عبدالفتاح عواد78253 نشبي  103المالح ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم عواد باطه78254 نشبي  81.5المالح ع بني 

ن القناطرمحمود دمحم محمود سالم78255 نشبي  107المالح ع بني 

ن القناطرمحمود مصطفن عبدهللا مصطفن عامر78256 نشبي  113المالح ع بني 

ن القناطرمحمود ياش محمود سيد سيد78257 نشبي  67.5المالح ع بني 

ي78258 ن القناطرمروان عاطف يىحي عبدالننى نشبي  49المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن احمد سيد عبدالفتاح ابو العال78259 نشبي  97المالح ع بني 

ي78260
 
ن القناطرمصطفن احمد دمحم عبدالفتاح دسوق نشبي  103.5المالح ع بني 

78261
ن
ن القناطرمصطفن اسامة فؤاد احمد كرمان نشبي  82المالح ع بني 

ف محمود رمضان78262 ن القناطرمصطفن اشر نشبي  85.5المالح ع بني 

ن فتىح ابراهيم78263  تحسي 
ن القناطرمصطفن نشبي  119المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن رافت ابراهيم عبدالجليل الفيوىم78264 نشبي  82المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن سيد عبد هللا احمد سالم78265 نشبي  67.5المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن طلعت سعيد عوده فوده78266 نشبي  93.5المالح ع بني 

ي78267
ن القناطرمصطفن عبدالرحمن عواد دمحم عفيفن نشبي  110المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن دمحم فؤاد دمحم78268 نشبي  103.5المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن دمحم دمحم فهيم سيد78269 نشبي  107المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن حسن78270 نشبي  107المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن محمود عبدهللا احمد حسن النحال78271 نشبي  91.5المالح ع بني 

ن القناطرمصطفن نارص دمحم محمود عبدالحليم78272 نشبي  83.5المالح ع بني 

 سعد زىك الحسينن78273
ن
ن القناطرمصطفن هان نشبي  80.5المالح ع بني 

ي78274
ن القناطرمعاذ دمحم فوزي سالم مصطفن نشبي  100المالح ع بني 

ن القناطرمعاذ نض عبدالمنعم عبدالننى78275 نشبي  87المالح ع بني 

ن القناطرمعاذ وائل عبدالفتاح خطاب دمحم عمر78276 نشبي  85.5المالح ع بني 

ن القناطرمنذر دمحم عبدالمحسن عبدالحليم دمحم78277 نشبي  83المالح ع بني 

ن القناطرهشام احمد كمال احمد هزاع78278 نشبي  62.5المالح ع بني 

ن القناطروليد رمضان ماجد رمضان عبدالغفار78279 نشبي  102.5المالح ع بني 



ن دمحم عبدالمنعم بركات شحاته78280 ن القناطرياسي  نشبي  44.5المالح ع بني 

ن القناطريحن  دمحم السيد دمحم دمحم78281 نشبي  85.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف احمد صادق عبدالرازق78282 نشبي  102.5المالح ع بني 

ى احمد78283 ن القناطريوسف احمد صيى نشبي  131.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف احمد صبيح عبدالهادى صبيح78284 نشبي  127المالح ع بني 

ن القناطربسيطه- يوسف احمد عبدالفتاح عمارة دمحم 78285 نشبي  96المالح ع بني 

ن القناطريوسف احمد عبدالمنعم سيد78286 نشبي  125المالح ع بني 

ن القناطريوسف احمد عواد احمد دمحم الجعفري78287 نشبي  110المالح ع بني 

ن القناطريوسف احمد دمحم داود78288 نشبي  99.5المالح ع بني 

ن78289 ن القناطريوسف احمد دمحم عواد حسني  نشبي  106المالح ع بني 

ن القناطريوسف اسامه عبدالمعطي بيوىمي78290 نشبي  110المالح ع بني 

ن القناطريوسف رافت دمحم سيد منصور ندا78291 نشبي  46المالح ع بني 

ن القناطريوسف رزق سعيد رزق78292 نشبي  31المالح ع بني 

ن78293 ن القناطريوسف سالم دمحم سالم حسي  نشبي  83.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف سعيد دمحم علي حسن78294 نشبي  87.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف سيد عبداللطيف سليمان رشيد78295 نشبي  87.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف طارق فايز عبدالرازق78296 نشبي  106المالح ع بني 

ي محمود78297
ن
ن القناطريوسف عبدالستار عبدالشاق نشبي  110المالح ع بني 

ن القناطريوسف عبدالموجود سيد امام فرج هللا78298 نشبي  98المالح ع بني 

ن القناطريوسف عالء الدين احمد دمحم78299 نشبي  116.5المالح ع بني 

 دمحم صبيح78300
 
ن القناطريوسف فريد شوق نشبي  121.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف دمحم احمد حمزه دمحم78301 نشبي  125المالح ع بني 

ن القناطريوسف دمحم سعيد احمد فرحه78302 نشبي  42.5المالح ع بني 

ى سيد حسن78303 ن القناطريوسف دمحم صيى نشبي  94المالح ع بني 

ن القناطريوسف دمحم عبدالفتاح احمد الجعفرى78304 نشبي  118المالح ع بني 

78305
ن
ن القناطريوسف دمحم فؤاد احمد كرمان نشبي  122.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف دمحم فاروق زىك78306 نشبي  94.5المالح ع بني 

ن القناطريوسف مصطفن عيد دمحم عبدهللا78307 نشبي  127.5المالح ع بني 

ن 78308 ي الشي 
ن
ي صبىحي عبدالشاق

ن القناطربسيطه- يوسف مصطفن نشبي  88المالح ع بني 

ي78309
ن القناطريوسف نارص سيد طوجن نشبي  93المالح ع بني 

ن القناطريوسف نارص عبدالفتاح عبدالننى78310 نشبي  129المالح ع بني 

 دمحم احمد سيد احمد78311
ن
ن القناطريوسف هان نشبي  122المالح ع بني 

ن ابراهيم عبدالرازق78312 ن القناطريوسف وحيد امي  نشبي  89.5المالح ع بني 

ي حامد ابراهيم78313
ن القناطريوسف ياش لطفن نشبي  121المالح ع بني 

ن القناطراحالم دمحم عبدالتواب دمحم78314 75.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراشاء رضا صبىحي معوض78315 91.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراشاء سعيد احمد عبدالفتاح78316 109كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراشاء دمحم سعيد امام خليف78317 67كفر طحا ع بناتشبي 

ي عبدالرحيم احمد78318
ن القناطراشاء مصطفن 61كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراشاء هشام علي دهشان عل78319 61.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي بيوىمي فرحان78320
ن القناطراشاء ياش حسنن 76كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراسماء توفيق رفعت توفيق78321 66كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراسماء سعيد عبدالعظيم حرز هللا78322 104.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي78323
ن القناطراسماء هشام فوزي سالم مصطفن 113كفر طحا ع بناتشبي 

قت ايمن فنىحي دمحم صالح78324 ن القناطراشر 94.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراصاله عالء خالد عبدالمنعم بيوىمي عوده78325 92كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراالء السيد عبدالرحمن السيد بدوي78326 129كفر طحا ع بناتشبي 

 صبىح عبدالعاىط سيد احمد78327
 
ن القناطراالء شوق 88.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراالء صابر فتىح عبدالننى شوشة78328 105كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراالء عبدالمؤمن احمد عبدالمؤمن بدوى78329 115.5كفر طحا ع بناتشبي 



ن القناطراالء وائل دمحم سيد ابراهيم78330 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرالشيماء سيد دمحم عواد حمزه78331 121كفر طحا ع بناتشبي 

ي صبيح مصطفن78332
ن القناطرامنيه ايمن مصطفن 119.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرامنيه عيد شديد حمزه عمر78333 124كفر طحا ع بناتشبي 

ى78334 ن القناطرامنيه مدحت دمحم عواد بحي  125.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن جاد هللا78335 ه رافت دمحم حسي  ن القناطرامي  137كفر طحا ع بناتشبي 

ى سيد حسن78336 ه سيد صيى ن القناطرامي  137كفر طحا ع بناتشبي 

ن احمد درويش78337 ه صابر امي  ن القناطرامي  77كفر طحا ع بناتشبي 

ه محمود دمحم جابر اسماعيل78338 ن القناطرامي  114كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرامينه حمدى عبدالعاىط عل حسن78339 95كفر طحا ع بناتشبي 

ي ابراهيم زهران78340
ن القناطرامينه عماد مصطفن 116كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرانىحى رافت حمدى عبدالفتاح78341 126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايات ايمن احمد محمود عوض78342 90.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن ابراهيم عبدالرازق78343 ن القناطرايات عادل امي  116كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايات نادر احمد عبدالعاىط فرج هللا78344 117.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن عامر78345 ن فاروق امي  ن القناطرايمان امي  121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايمان صبىحي دمحم عبدالفتاح اسماعيل78346 128.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايمان دمحم سعيد عوده فوده78347 125كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايمان دمحم نبيه دمحم عبدهللا78348 118كفر طحا ع بناتشبي 

 سعيد عبدالعزيز عامر78349
ن
ن القناطرايمان هان 121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايه احمد عبدالحليم دمحم طنطاوى78350 122.5كفر طحا ع بناتشبي 

ف عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالحليم78351 ن القناطرايه هللا اشر 111كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايه توفيق رفعت توفيق رفعت78352 25.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايه طه مسعد عبدالحليم مسعد78353 85.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي دمحم78354 ن القناطرايه عبدهللا احمد صوانى 117.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايه دمحم عبدهللا دمحم محمود78355 19كفر طحا ع بناتشبي 

ي دمحم سيد احمد78356
ن
ن القناطرايه هان 124كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرايه ياش فتىح سيدعفيفن78357 !VALUE#كفر طحا ع بناتشبي 

ف عبدالموىل دمحم رفاع78358 ن القناطربسمله اشر 108.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسمله كريم حسن محمود78359 118كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسمله مسعود عبدالغفور عفيفن عبدالحليم78360 120.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسمله وليد كمال عبدالحميد رزق78361 97كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسمه دمحم احمد حسن رزق78362 92.5كفر طحا ع بناتشبي 

يف دمحم مامون خاطر78363 ن القناطربسنت شر 114كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسنت عبدالرحمن دمحم شديد عفيفن رزق78364 18كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسنت مازن عبدالفتاح عبداللطيف زيدان78365 81كفر طحا ع بناتشبي 

ى عواد عوض78366 ن القناطرتسنيم مدحت صيى 126.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرتغريد محمود احمد دمحم شحاته78367 129كفر طحا ع بناتشبي 

 دمحم78368
 
ن القناطرتف  عماد احمد دسوق 85كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرتف  محمود موسي علي78369 91كفر طحا ع بناتشبي 

 فرحان سالمة78370
ن
ن القناطرتف  هشام قرن 100كفر طحا ع بناتشبي 

ن دمحم سيد شديد دمحم78371 ن القناطرجاسمي  128.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجميله مصطفن احمد دمحم عواد النجار78372 107.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجنا باسم مصطفن صالح سابق78373 128.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي مصطفن فرحان78374
ي عفيفن

ن القناطرجنا طه مصطفن 114.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجنا عالء احمد كساب دمحم78375 119.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجنه خالد احمد احمد رزق78376 86.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجنن اسامة احمد صبيح78377 131كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرجهاد دمحم علي عليوة حمزه78378 127كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرحبيبه حازم دمحم ابراهيم سيد صقر78379 100كفر طحا ع بناتشبي 



ن القناطرحال خالد مختار دمحم عبدهللا78380 125كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرحال دمحم سعيد عبداللطيف زيدان78381 111.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن احمد عبدالهادي حامد دمحم عودة78382 ن القناطرحني  135كفر طحا ع بناتشبي 

 عوده78383
 
ن اسامه ابراهيم دسوق ن القناطرحني  135كفر طحا ع بناتشبي 

ن78384 ن امي  ن دمحم حسي  ن القناطرحني  126.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن78385 ن دمحم حساني  ن القناطرحياه تامر حساني  118كفر طحا ع بناتشبي 

ن محمود دمحم78386 ن القناطرخلود محمود حسي  117كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرداليا نبيل عامر عبدالعاىطي78387 120.5كفر طحا ع بناتشبي 

يف دمحم عبدالفتاح78388 ن القناطردعاء شر 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطردنيا رضا سيد احمد حسن الصعيدى78389 50كفر طحا ع بناتشبي 

ن 78390 ن القناطربسيطه- دنيا دمحم محمود دمحم حسي  76كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطردينا عماد عبدالظاهر امام درويش78391 82.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن خاطر78392 ن القناطررانيا عماد حمدى حسي  80كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررحاب حامد عبدهللا الطوجن عوض78393 62.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررحاب رضا حسن عبدالعزيز صبيح78394 97كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررحاب ممدوح صبىحي دمحم سيد78395 130.5كفر طحا ع بناتشبي 

ف عبدالرسول احمد دمحم78396 ن القناطررحمه اشر 131.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررحمه عاطف عواد عبدالحليم فرج هللا78397 68.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررقيه احمد علي ابراهيم78398 119.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررقيه ايمن عبدالعظيم عبدالمجيد78399 116كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررقيه رفعت عل ابراهيم78400 100.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررقيه عبدهللا عادل سعيد عبدالحليم78401 129.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررقيه دمحم احمد عبدالسميع كساب78402 100كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررنا ممدوح فهىم احمد الشعراوى78403 97.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطررودينا سعيد احمد اسماعيل ناصف78404 123كفر طحا ع بناتشبي 

 عل قطب عامر78405
 
ن القناطرروفيده عل شوق 127.5كفر طحا ع بناتشبي 

 مصطفن دمحم عبدالعال78406
ن
ن القناطرريتاج هان 121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرريهام احمد دمحم عبداللطيف زيدان78407 37.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرريهام طارق رفاعي دمحم محمود78408 71كفر طحا ع بناتشبي 

 مصلح78409
 
ن دسوق ن القناطرزهراء امي  83كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرزهراء دمحم عبدالحميد دمحم78410 78كفر طحا ع بناتشبي 

ف دمحم دمحم ابو العال78411 ن القناطرزينب اشر 61.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره شاكر اسماعيل دمحم عبدالحليم78412 134.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره صالح دمحم مصطفن78413 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره عبدالننى دمحم عبدالعزيز78414 137.5كفر طحا ع بناتشبي 

ة78415 ن القناطرساره دمحم عبدهللا دمحم السيد شعي  109كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره محمود كمال احمد هزاع78416 118كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره مختار عبدهللا مختار عثمان78417 83كفر طحا ع بناتشبي 

ي78418 ن القناطرساره وليد فهيم دمحم يحن  77كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساره يشي سعيد عبدالعزيز78419 110كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساىلي دمحم طلبه احمد سيد78420 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرساميه ساىمي سيد عبدالفتاح ابو العال78421 86.5كفر طحا ع بناتشبي 

 حسان78422
 
ن القناطرسلىم ابراهيم دسوق 122.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم حمدى محمود عبدالفتاح78423 96كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم سيد دمحم زىكي دمحم78424 123كفر طحا ع بناتشبي 

يف مصطفن صالح عل78425 ن القناطرسلىم شر 137كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم عادل احمد حسن عبدالحليم78426 80.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم دمحم حسن توفيق78427 120.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم دمحم سالمه احمد زيدان78428 117.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسما احمد دمحم امام مرسي78429 81كفر طحا ع بناتشبي 



ن القناطرسما سعيد احمد ابراهيم78430 63كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسما دمحم حسن علي بركة78431 103.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسما نور الدين احمد دمحم78432 129كفر طحا ع بناتشبي 

ي احمد عبدالعاىطي78433
ن
ن القناطرسما هان 112كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسما هيثم جمال سليم عبدالننى78434 125كفر طحا ع بناتشبي 

ن78435 ن القناطرسماء دمحم سيد حسي  126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسناء دمحم احمد ابراهيم78436 58.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرسهر احمد دمحم عبدالفتاح علي78437 125.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- سهيله دمحم عبدالعزيز سيلم بركه 78438 73كفر طحا ع بناتشبي 

وق بدوي مختار عبدالظاهر احمد78439 ن القناطرشر 114كفر طحا ع بناتشبي 

وق عادل صابر ضوي النجار78440 ن القناطرشر 95كفر طحا ع بناتشبي 

وق عبدالحكيم عبدالسميع سليمان78441 ن القناطرشر 79.5كفر طحا ع بناتشبي 

وق عبدالعظيم عبدالفتاح مجاهد احمد78442 ن القناطرشر 96.5كفر طحا ع بناتشبي 

وق دمحم نبيل كامل دمحم ابو السعود78443 ن القناطرشر 91.5كفر طحا ع بناتشبي 

وق ياش عل بكر عل موس78444 ن القناطرشر 81.5كفر طحا ع بناتشبي 

ين دمحم عبدالحليم فؤاد عبدالرازق78445 ن القناطرشر 113كفر طحا ع بناتشبي 

ين دمحم عصام موس دمحم78446 ن القناطرشر 93.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشمس تامر عبدالفتاح هاشم كساب78447 133.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشمس سيد عبدالعال حسن عطا هللا78448 123كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشمس عدنان عطية سيداحمد شهاب78449 66.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشمس دمحم عبدالظاهر سعيد78450 137كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشمس محمود سيد دمحم الشعراوى78451 126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد ابراهيم دمحم شديد حمزه عمر78452 92.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد احمد جمال زىكي فرج هللا78453 100.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن محمود دمحم78454 ن القناطرشهد احمد حسي  107.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن78455 ن القناطرشهد احمد صالح طنطاوي حسي  133كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد احمد دمحم جالل عبدالحليم شلنى78456 48كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد بهاء عبدالعظيم عطا عبدالقادر78457 127كفر طحا ع بناتشبي 

ن78458 ن القناطرشهد رضا احمد طنطاوى حسي  126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد رضا عل سيد القربة78459 98كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد رمضان ماجد رمضان عبدالغفار78460 90كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عادل عل عبدالمعط بدوى78461 132كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عاطف احمد سالم ابراهيم78462 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عاطف فرج هللا دمحم فرج هللا78463 105كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عبدالمحسن محمود عبدالفتاح الديب78464 117.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد فرج شحات دمحم امام خليف78465 85كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم خليل احمد الجزار78466 106.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن احمد مسعد78467 ن القناطرشهد دمحم عبدالعظيم امي  103كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم موسي علي سيد موس78468 96.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشهد محمود حمدي كمال سعيد رزق78469 123.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن عبدالرحيم78470 ن القناطرشهد هشام احمد حستي  118كفر طحا ع بناتشبي 

ف سعيد عبدالكريم ضيف78471 ن القناطرشيماء اشر 120.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء سيد كمال احمد هزاع78472 106.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء نارص سيد احمد عالم78473 66.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن78474 ن القناطرصفاء دمحم عبدالملك دمحم السيد الشي  85.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرضىح نارص عبدالمنعم السيد عوض78475 94كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرعايده ياش سيد احمد دمحم78476 124كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه اسماعيل ابراهيم احمد ابراهيم78477 109كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه الزهراء سعيد عبدالفتاح عبداللطيف ابراهيم78478 74كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه خالد عبدالظاهر عل سعد78479 81.5كفر طحا ع بناتشبي 



ن78480  الشي 
 
ي عبدالباق

ن القناطرفاطمه عبدالمنعم احمد مصطفن 107.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم فتىحي مختار احمد يوسف78481 116كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه وجدى رزق عبدالعزيز عفيفن78482 89كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرفرح فكرى عبدالمقصود مرس78483 21.5كفر طحا ع بناتشبي 

ى دمحم سعيد سيد عبدالجليل78484 ن ن القناطركين 126.5كفر طحا ع بناتشبي 

ى وائل دمحم سيد زرد78485 ن ن القناطركين 130كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرلطيفه عل عبدهللا عل عبدالهادى78486 101كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرلقاء حسام دمحم عزت فهىم78487 128.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي صالح78488 ن القناطرلقاء مجدي دمحم عبدالننى 97.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرلمياء احمد ابراهيم دمحم حسن78489 75كفر طحا ع بناتشبي 

ي دمحم يوسف78490
ن القناطرليل عادل مصطفن 109.5كفر طحا ع بناتشبي 

 ابراهيم مسعد78491
ن
ن القناطرماجده مسعد عبدالشاق 124كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمروه عالء دمحم عبداللطيف ابو السعود78492 75.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمروه عماد لطفن مصطفن عل شحاته78493 129.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمريم خالد دمحم عل دمحم78494 94كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمريم سعيد فتح الباب السيد عامر78495 107.5كفر طحا ع بناتشبي 

يف عبدالشكور شديد شوشه78496 ن القناطرمريم شر 130كفر طحا ع بناتشبي 

ن خاطر78497 ن القناطرمريم ضياء دمحم حسي  121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم احمد عبدالظاهر ضيف78498 118كفر طحا ع بناتشبي 

ن ابراهيم عبدالرازق78499 ن القناطرمريم دمحم امي  121كفر طحا ع بناتشبي 

ي78500
ن
ي سيد كرمان

ن
ن القناطرمريم دمحم كرمان 109.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمريم محمود صالح طنطاوى78501 121.5كفر طحا ع بناتشبي 

 احمد دمحم مسعد78502
ن
ن القناطرمريم هان 120كفر طحا ع بناتشبي 

ي امام78503
ن
ن القناطرمريم وحيد عبدالشاق 89.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمريم يشى دمحم احمد78504 75.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد رفاعي احمد فرحان78505 69.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد ساىم سعيد دمحم78506 106.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد فوزي عبدالظاهر علي78507 118كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك احمد هالل عبدالفتاح الديب78508 67كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك اسامه عل سيد حمزه78509 97كفر طحا ع بناتشبي 

ف عواد دمحم عفيفن78510 ن القناطرملك اشر 121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك تامر دمحم عبدالظاهر78511 129كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك حاتم سيد رشيد78512 93كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك حازم عبدالفتاح عبدالننى78513 72.5كفر طحا ع بناتشبي 

ة78514 يف رزق دمحم شعي  ن القناطرملك شر 76.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك عبدالننى صالح عبدالننى78515 109كفر طحا ع بناتشبي 

78516
 
ن القناطرملك عماد عزت دسوق 77.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك مجدى حلىم مدبوىل كساب78517 42.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم صابر عبدالفتاح78518 108.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك دمحم عبدالمنعم عبدالعزيز78519 134.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك مصطفن عبدالفتاح سعيد78520 131.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي محمود عبدهللا78521
ن القناطرملك مصطفن 123كفر طحا ع بناتشبي 

ي شحات عبدالحليم78522
ن
ن القناطرملك هان 123.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك وحيد شحات سيد78523 127كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرملك وليد عبدالعظيم سعيد ابراهيم78524 100.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنار مجدى سعيد رزق دمحم78525 60كفر طحا ع بناتشبي 

ن78526 ن القناطرمنار دمحم عبدالظاهر حسي  69.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد علي عبدالعاىطي شتله78527 58.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد فتىحي عبدالفتاح عوده78528 131.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا عثمان عبدالجليل سيد78529 116كفر طحا ع بناتشبي 



ن القناطرمنة هللا دمحم علي عبدالظاهر78530 104كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا محمود احمد سيد صقر78531 127.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا وائل احمد دمحم النجار78532 82.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا وليد عبدالستار دمحم حافظ78533 104كفر طحا ع بناتشبي 

ف عبدالظاهر دمحم عبدالفتاح78534 ن القناطرمنه اشر 93كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنه رضا عبدالحميد عبدالفتاح78535 !VALUE#كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنه عبدالهادى دمحم رمضان78536 83كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنه دمحم عبدالهادي علي سعد78537 54كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنه ممدوح صبىحي سيد عبدالعال78538 109.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمنه وحيد احمد دمحم عبدالعال78539 122كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرىم سامح حمدى عطا78540 94كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرمىادة قاسم فاروق عبدالحميد78541 120كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرناديه عمرو سيد دمحم عبدهللا الشعراوى78542 112.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرناديه دمحم سعيد عبدالرازق عبدالرازق78543 79كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرناريمان سيد دمحم حسن78544 20كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنبيله حلىم رزق بيوىم جبل78545 97كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرندى احمد ماجد رمضان78546 110.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرندى عالء محمود احمد عبدالرحيم78547 61كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرندى دمحم شحاته سيد78548 20كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرندى دمحم متوىل عالم الحاموىل78549 56.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرندى وجدى دمحم عبدالسالم78550 7كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنريمان نبيل عبدالمطلب دمحم78551 104كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنور احمد عبدالمنعم دمحم شتله78552 131كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنور تامر دمحم شحات المالح78553 116.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي شديد78554
 
ن القناطرنور محمود دمحم صدق 121.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنور نبيل احمد عبدالعاىط78555 116كفر طحا ع بناتشبي 

ي78556
ن القناطرنور وائل اسعد عبدالهادي عفيفن 123كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورا احمد دمحم عواد رشيد78557 25كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورا السيد عبدالمنعم عبدالعزيز حجازي78558 107كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورا عماد دمحم عبدالحافظ عبدالحليم78559 48.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي78560
ن القناطرنورا دمحم ابراهيم دمحم عفيفن 119.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورا دمحم دمحم عبدالفتاح78561 48.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورا وائل عبدهللا عبدالعاىط78562 88.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنوران حسام علي ابراهيم سيد78563 133كفر طحا ع بناتشبي 

ي78564 ن القناطرنوران صادق عبدالظاهر عواد بحي  101.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي عواد مسعود78565
ن
ن القناطرنورهان احمد عبدالشاق 93كفر طحا ع بناتشبي 

ن كساب78566 ن القناطرنورهان جهاد سعيد امي  59.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان حميد عبدهللا عواد عبدالهادي78567 126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان عبدالنارص دمحم مختار78568 124.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان عماد الدين احمد عبدالفتاح78569 129.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان دمحم عل عبدالفتاح78570 68كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر احمد جمال زىكي فرج هللا78571 94.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر جمال صالح احمد78572 126كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- هاجر عبدهللا عبدالعاىط عل 78573 62.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر عبدالننى دمحم عبدالعزيز78574 134.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر دمحم سيد دمحم عبدالفتاح برعي78575 124كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر ياش سعيد عبدالعزيز78576 113كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطرهانم ابراهيم سعيد ابراهيم78577 102كفر طحا ع بناتشبي 

ن مصطفن78578 ن القناطرهايدى احمد المهدى امي  45.5كفر طحا ع بناتشبي 

يف سيد عبدالفتاح عبدهللا78579 ن القناطرهبه هللا شر 135كفر طحا ع بناتشبي 



ن القناطروفاء ساىم عبدالمحسن فهىم احمد الشعراوى78580 61كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطريارا خالد احمد دمحم زرد78581 136كفر طحا ع بناتشبي 

ن عفيفن78582  حسي 
ن القناطريارا دمحم عفيفن 136كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطريارا دمحم عالم طه عشماوى78583 114.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن احمد عل عبدالعاىط حسان78584 ن القناطرياسمي  64.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن احمد دمحم عل 78585 ن القناطربسيطه- ياسمي  55كفر طحا ع بناتشبي 

ن دمحم احمد سيد احمد العطار78586 ن القناطرياسمي  113.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن محمود صابر محمود دمحم فرغلي78587 ن القناطرياسمي  13.5كفر طحا ع بناتشبي 

ي فرحان78588
ن نادر دمحم مصطفن ن القناطرياسمي  133.5كفر طحا ع بناتشبي 

ن القناطراحالم محمود سالم عبدالرحيم78589 126.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطراشاء احمد اسماعيل عبدالحميد78590 133عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطراسماء احمد سليمان عبدالحميد78591 121عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرالشيماء عماد محمود مهدى78592 99عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرالهام احمد عباس منصور78593 131.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرامال احمد سعيد محمود78594 57عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي دمحم محمود سالم78595
ن
ن القناطرامان 91.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ه احمد نعيم عبدالعاىطي ابراهيم78596 ن القناطرامي  62عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ه دمحم فكري عبدالعال احمد78597 ن القناطرامي  72.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرايه طارق عبدالرحمن دمحم78598 123عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطربسمله احمد نعيم عبدالعاىطي78599 131.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطربسمله طاهر ابراهيم دمحم78600 106.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

يف حامد دمحم78601 ن القناطرجنن شر 129عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرجنن عبدهللا ابراهيم دمحم78602 129عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرجنن دمحم سالم دمحم78603 97.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن سيد محمود عبدالخالق78604 ن القناطرحني  125عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن كامل78605  امي 
ن
ن القناطرداليا هان 117.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردعاء ابراهيم سيد عبدالجليل78606 109.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردعاء سيد عبدالسالم احمد78607 117.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردنيا عادل احمد عمارة78608 95عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطررنا عامر فاروق محمود78609 105عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي احمد78610 ي يحن 
ن
ن القناطرروان هان 110.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرريم طاهر محمود محمود حسن حيدر78611 133.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرزينب فوزي حامد احمد78612 124.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرزينب يوسف فكري عبدالعال78613 67عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرسعاد احمد عبدالحميد دمحم78614 15عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرسلىم عبدالمنصف محمود عطية78615 122عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرسما صالح زيدان دمحم78616 123عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

وق دمحم احمد فؤاد78617 ن القناطرشر 126عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرشهد صالح سالم متوىل78618 108عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرشهد صالح محمود عبداللطيف78619 97عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرشهد محمود دمحم عبدالسميع78620 100عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرشيماء طلعت كمال عبدالشكور78621 98.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرغاده عالء الدين عزت كامل78622 125.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي دمحم جمعه78623
ن القناطرفاطمه وائل لطفن 93عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرفريال عزت عبدالقوي سيد78624 130عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرفوزيه ياش فيصل عبدالمجيد78625 110.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن78626 ن القناطرمروه جمال سيد امي  71.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرملك احمد محمود دمحم سليم78627 18.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرملك خالد همام رزق78628 130عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرملك صالح سيد محمود78629 96.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 



ن القناطرملك فؤاد ماهر عبدالسميع78630 75عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرميار خالد همام رزق78631 131.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن احمد78632 ن القناطرمنة احمد حسي  2عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا صالح الدين دمحم احمد78633 112عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا عادل دمحم مهدى78634 85عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا عادل يحن  دمحم78635 26.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرىم عادل عبدالقوي علي78636 92.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرندا دمحم عبدالرحمن دمحم78637 85.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرندى محمود فاروق محمود78638 116عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرنسمه وليد عبدالحافظ عبدالحميد78639 61عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرنورا عاطف صبيح السيد78640 59.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرنيجار عادل احمد عبدالحميد78641 118عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرهاجر ابراهيم عبدالسالم دمحم78642 82.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرهاجر احمد سالم عبدالرحيم78643 108.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرهاجر جودة عبدالقوى عفيفن78644 96عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرابراهيم حسن دمحم شافع78645 62.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن عبدالسميع78646 ن القناطراحمد اسامه امي  83عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود سيد عبدالجليل78647 48عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطراسماعيل ابراهيم اسماعيل عبدالحميد78648 93عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرخالد صالح عبدالسالم ابراهيم78649 69عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرزياد حمدي عبدالمنعم عوده78650 47عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرسيف الدين محمود دمحم عبدالظاهر78651 84.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرسيف دمحم صابر ابوشيع78652 63.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرصالح عبدهللا دمحم احمد78653 34.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عاطف عبدالسالم احمد78654 57.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم ماهر عبدالظاهر78655 59عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن وائل احمد عبدالظاهر78656 55عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدالكريم ياش عبدالكريم احمد78657 38.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدهللا السيد78658 40عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم عطيه78659 55عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي دمحم عبدالعاىطي عبدالحميد78660 ن القناطرعرنى 88عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعزت دمحم عزت عبدالحميد78661 114.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعالء منصور حمدي منصور78662 67عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعل اسماعيل منصور عبدالغفار78663 107عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرعمر عاطف عطا احمد78664 117.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمازن عاطف عبدالسالم احمد78665 63.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن78666 ي حسي  ن القناطردمحم ابراهيم صيى 100عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم سيف الدين78667 122.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالسالم78668 113.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم اسالم عبدالحافظ عبدالحميد78669 94.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم جمال عبدالسميع علي78670 86.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم جمال دمحم عبدالعاىط78671 117عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم سمي  اسماعيل عبدالحميد78672 113عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد احمد سيد78673 94عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود سيد عبدالجليل78674 71.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود كمال محمود السيد78675 96عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي سعيد بيوىمي78676
ن القناطردمحم محمود لطفن 59.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي78677 ن القناطردمحم وائل دمحم عبدالننى 76عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمختار دمحم عبدالقوي علي78678 62.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمروان حسام الدين دمحم78679 113.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 



ن القناطرمصطفن احمد عبدالسالم طه78680 78.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

 رضا احمد بيوىمي78681
ن القناطرمصطفن 74.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عاطف عبدالسالم ابراهيم78682 83عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرنادر سيد صالح فؤاد78683 22عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطرهيثم صالح عبدالسالم دمحم78684 40عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف بدوى عبدالبديع عبداللة78685 124عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف حسام الدين دمحم حامد78686 118عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف سالم محمود سالم78687 31عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالفتاح محمود عبدالفتاح78688 24عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ي دمحم صابر78689 ن القناطريوسف عبدالننى 32.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف دمحم سمي  ابراهيم 78690 86.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالظاهر احمد78691 23.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطريوسف وليد دمحم عبدالفتاح78692 20.5عبدالسميع شحرور  ع مشبي 

ن القناطراسماء حسام محمود حامد طاحون78693 70مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

قت ياش دمحم دمحم78694 ن القناطراشر 74.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراصاله سعيد فتىح عبدالحميد78695 85مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراصاله عماد نجيب عوض78696 72.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرالشيماء دمحم ابراهيم عبدالمنعم78697 111.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرامل دمحم مهدى شحات78698 126مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرايات عصام كمال دمحم سند78699 124.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربدر سعيد دمحم فوزى78700 46.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرثوثانا سالمه مصطفن دمحم78701 73مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرجنه عصام حسن عبدالظاهر78702 118.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرجنن ابو المعاىط دمحم عواد78703 126مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرجيالن ياش حافظ السيد سالم78704 132.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرحبيبه احمد الحل عباس78705 105مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم ابراهيم دمحم78706 130.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرحبيبه دمحم عل دمحم78707 97مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن مصطفن السيد ابراهيم78708 ن القناطرحني  118.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطررانيا صبىح دمحم دمحم78709 125مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم عبدالعزيز عواد78710 115مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم دمحم عبدالظاهر78711 132مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرساره دمحم دمحم عمر78712 118مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن زغلول78713 ن القناطرسلىم ابراهيم حسي  116مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن عبدة78714 ن القناطرسلىم ياش محمود حسي  131.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرسناء محمود صالح السيد78715 113مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرسهيله احمد سعيدعبدالعزيز عل78716 123مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

78717
 
ن القناطرسهيله سعيد السيد عبدالباق 120.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

وق سعيد محمود فرج78718 ن القناطرشر 90مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

يف دمحم ابراهيم78719 وق شر ن القناطرشر 101.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرشمس عصام عل دمحم78720 131مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرشهد احمد دمحم السيد78721 133.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم السيد سويلم78722 105مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن عبدالرحيم78723 ن القناطرشهد محمود حسي  77مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرشيماء ياش السيد عثمان السيد78724 72.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرصباح عيد محمود سالم78725 79مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرفاطمه السيد مرزوق السيد78726 92مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

 احمد عبدالعظيم78727
ن
ن القناطرفاطمه هان 123مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمروه دمحم حسن دمحم احمد78728 102مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ف دمحم غنيم78729 ن القناطرمريم اشر 102مصطفن عبدالكريم ع مشبي 



ن القناطرمريم دمحم احمد دمحم78730 112.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم بركات دمحم بركات78731 124مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرملك عصام عبدالرازق السيد78732 116.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرملك مجدى حسن عل78733 96.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرملك مصطفن دمحم مصطفن78734 126.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمىان السيد عبدربه السيد78735 98مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرندا دمحم عبدالفتاح عبدالرحيم78736 29.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن راضن78737 ن القناطرندى ابراهيم حسي  77مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرندى مصطفن حسن ابراهيم عبدالرازق78738 133مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرنور دمحم سعيد دمحم78739 110.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرنوران دمحم حسن مصطفن78740 132.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرنورهان احمد دمحم عبدالعزيز78741 91.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ه عل السيد عل78742 ن القناطرني  131.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرهاجر حسام الدين عبدالرحمن دمحم78743 125مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرهدير ايمن دمحم مسعد سويلم78744 133مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن عاشور السيد حسن شبايك78745 ن القناطرياسمي  116مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرابراهيم دمحم سويلم سالم78746 73مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد ابراهيم صبىح عبدالحميد78747 118.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد اسامه دمحم احمد78748 129مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد السيد احمد السيد78749 80.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد ايمن دمحم غنيم78750 124.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد عادل فاروق السيد78751 125مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد عمرو حسن امام78752 78مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم حجاج دمحم78753 60مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن عبدالكريم حجاج78754 98مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراسالم محمود السيد فرج78755 46.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرالسيد كرم السيد عل دمحم78756 72.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرامي  سعيد احمد عوض78757 73مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرانور دمحم انور السيد78758 68مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرايمن ياش صالح السيد78759 54مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسام كريم احمد منصور78760 86.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربالل شحات ابراهيم ترىك78761 77مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ى دمحم78762 ن القناطربالل كرم االباصي  94.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم احمد حسن78763 75.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- سالمه مصطفن سالمه دمحم بركات 78764 46.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرسمي  دمحم عبدالظاهر السيد78765 86.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرطه نارص طه دمحم عبدالمعبود78766 89.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعادل عماد عبدالسميع حسن78767 53.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن حفنن عبدهللا عبدالفتاح 78768 48.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن كرم سعد عبدالحميد78769 56مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالحميد ابراهيم اسماعيل78770 82.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز خالد عبدالعزيز احمد78771 63.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعبدالكريم عبدالعظيم عبدالكريم حجاج78772 122مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن78773 ن القناطرعزت عاطف عزت حساني  48.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعزت عيد احمد جمعه طعيمه78774 60مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعمار حاتم عبدالحميد دمحم78775 29.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعمار طارق دمحم شحات عبدالموجود78776 28مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن 78777 ن القناطربسيطه- عمر سعيد محمود حسي  88.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرعمر عاطف دمحم منصور78778 75مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عمرو مصطفن دمحم مصطفن 78779 75مصطفن عبدالكريم ع مشبي 



ن القناطربسيطه- فؤاد سعيد دمحم فوزى 78780 71.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرفاروق ايمن دمحم عبدالمطلب محمود78781 54.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطركريم عبدالمنعم الداخل عبدالمنعم78782 112.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم هليل78783 32.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم امام عل امام78784 28مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن احمد حسن78785 46مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم رمضان صالح عوض78786 68مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم زغلول دمحم دمحم78787 61.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم عبدالمطلب78788 116مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق دمحم العرنى78789 120.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عماد فؤاد السيد 78790 85مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم عمرو دمحم عل78791 41.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم عيد محمود دمحم78792 42.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم فاضل محمود عل78793 66مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن حجاج دمحم عبدالكريم78794 58.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطردمحم ناصف بدوى ابوالسعود78795 61.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

 دمحم دمحم78796
ن
ن القناطردمحم هان 50.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ي78797
 
ن القناطرمحمود دمحم عبدالمنعم محمود علي الزنان 56.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمحمود يشى احمد عبدالحالق78798 132مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمصطفن رمضان صالح عوض78799 70.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرمصطفن شعبان اسماعيل دمحم78800 52مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- مصطفن دمحم حسن عبدالحميد 78801 88.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطرياش احمد فرج دغيدى78802 78مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن احمد عبدالحميد ابراهيم 78803 ن القناطربسيطه- ياسي  73مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطريوسف اسامه السيد عل78804 43.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم حسن عل78805 67.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطربسيطه- يوسف دمحم محمود عبدالعزيز نصار 78806 64مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن يوسف78807 ن القناطريوسف محمود يوسف امي  54مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن القناطراشاء مجدي دمحم دمحم سليمان78808 133عرب صبيح ع مشبي 

ي كمال شحات78809 ي عبدالننى ن القناطرانىحى 91عرب صبيح ع مشبي 

ي عواد سيد عواد عل78810 ن القناطرانىحى 59عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرايمان حامد صبىحي دمحم عل78811 74عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرايمان صالح سالمة دمحم78812 66.5عرب صبيح ع مشبي 

ن سالم78813 ن القناطربسمله دمحم حسي  85.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطربسنت سعيد سيد عبدالحليم78814 135.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطربسنت دمحم طه متوىلي78815 97عرب صبيح ع مشبي 

ن بركات78816 ن القناطرجنا محمود صالح حسي  131.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرجنن خالد عبدالىحي جاد الرب عل78817 132عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطررحمه عماد وجيه سالم78818 127عرب صبيح ع مشبي 

ن بركات78819 ن القناطررحمه دمحم سيد حسي  100.5عرب صبيح ع مشبي 

 محمود صديق78820
ن
ن القناطرزينه هان 128عرب صبيح ع مشبي 

ي78821
ن القناطرساره ابراهيم شحته مصطفن 133.5عرب صبيح ع مشبي 

ف مسلم78822 ن القناطرشهد شحته راشد شر 92عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرشهد عبدالحميد عواد عبدالحميد78823 96عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم شعبان عبدالوهاب78824 106.5عرب صبيح ع مشبي 

ي78825 ن القناطرشيماء سيد عبدالعزيز سيد ناجى 121.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرصفاء سمي  دمحم دمحم78826 102عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرعزيزه مجدي حسن اسماعيل حسن78827 77.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرعلياء دمحم سيد دمحم78828 129عرب صبيح ع مشبي 

ن مسلم78829 ن القناطرفاطمه رزق حسي  86.5عرب صبيح ع مشبي 



ن القناطرماجده رضا بلكان ابراهيم مصلىحي78830 105.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمريم خالد عبدهللا احمد جاد78831 105عرب صبيح ع مشبي 

ي78832
ي دمحم مصطفن

ن القناطرمريم شديد مصطفن 98.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمريم طاهر مرع سالمة78833 59عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرملك ابو شيع زغلول دمحم78834 24.5عرب صبيح ع مشبي 

ف مسلم78835 ن القناطرملك شحته راشد شر 108عرب صبيح ع مشبي 

ي حسن سليم صالح78836 ن القناطرملك صيى 112.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرملك دمحم ابراهيم عبدالعليم78837 113عرب صبيح ع مشبي 

ي78838 ي عبدالعزيز سيد ناجى
ن
ن القناطرملك هان 115عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمنن سالمة دمحم نارص منصور78839 56.5عرب صبيح ع مشبي 

ف شعبان عبدالحميد78840 ن القناطرندى اشر 122عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرنه سالمة حسن سالمة حسن78841 97عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرنور احمد سعيد سيد78842 86عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرهنا ايمن احمد دمحم78843 108.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطربسيطه- ابراهيم سالم رشاد دمحم 78844 62عرب صبيح ع مشبي 

ي78845
ن الدخاخنن ن القناطراحمد ابراهيم احمد حسي  94عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم مصلح متوىل78846 96.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود احمد صابر مسلم78847 66.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود سيد حسن حسان78848 92عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطراحمد مدحت حامد صابر78849 121.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطربيجاد ابوطالب جودة ابو طالب78850 68عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرحسن عبدالعزيز سالمة دمحم صالح78851 59.5عرب صبيح ع مشبي 

ن78852 ي حسي 
ن مصطفن ن ابراهيم حسي  ن القناطرحسي  97.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرحمادة دمحم دمحم سالمة جمعة78853 82عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرحميده ابراهيم حميده ابراهيم سالم78854 122.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرزياد جمعه دمحم سليمان78855 37عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم سعيد صالح78856 83عرب صبيح ع مشبي 

ن78857 ن القناطرسيد عبدالحميد متوىلي حسي  59.5عرب صبيح ع مشبي 

ن بركات78858 ن القناطرسيد يىحي سيد حسي  122عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ابو المعاىطي دمحم دمحم سيد78859 81.5عرب صبيح ع مشبي 

ن78860 ن القناطرعبدهللا سيد عبدالرحمن احمد حسي  91.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالرحمن عطية78861 95عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرعمرو عصام طه عبدالمعبود78862 73عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطركريم احمد وجيه عودة78863 60عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطردمحم سالمه سالم عواد78864 35.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطردمحم سليم سيد سليم صالح78865 101.5عرب صبيح ع مشبي 

ن78866 ن القناطردمحم عصام ابراهيم عبده حسي  113عرب صبيح ع مشبي 

ي صابر مسلم78867
ن القناطردمحم كمال حسنن 93.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد دمحم السيد78868 62.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمحمود سالمة صالح سليم78869 51عرب صبيح ع مشبي 

ي78870
ي دمحم مصطفن

ن القناطرمصطفن شديد مصطفن 69.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطرمنصور نارص عيد نارص78871 49عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطربسيطه- نارص سالمة صالح سليم 78872 59.5عرب صبيح ع مشبي 

ن78873 ن احمد حسي  يف امي  ن القناطرنضال شر 74.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطريوسف زكريا احمد دمحم78874 125عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطريوسف سيد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز78875 99عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطريوسف شديد سيد سليم صالح78876 74.5عرب صبيح ع مشبي 

ن القناطراحسان ابراهيم عطا هللا عربان78877 25.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراشاء دمحم عبدالحميد ابراهيم78878 23.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي موسي78879
ن القناطراسماء ماهر مصطفن 47فتىح احمد عامر ع مشبي 



ن القناطرامال دمحم علي عبدالشكور78880 84.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرامل احمد محمود عبدهللا78881 74.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن78882 ن القناطرامنيه خالد صالح امي  35.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ه ناجح دمحم طة78883 ن القناطرامي  23فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرامينه عبدالحميد احمد عبدالحميد78884 99فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرايمان عادل حمدي محمود السيد78885 101فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن78886 ي حسي  ن القناطرايه دمحم صيى 65.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطربسنت احمد دمحم عبدالهادي78887 116.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطربسنت دمحم صالح فهيم78888 29.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرجمالت احمد فكري عبدالعال78889 45فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرحنان دمحم فهىمي عطية78890 24فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرخلود دمحم مفيد عبدالظاهر78891 103.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردنيا جميل دمحم السيد78892 30فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطررانىسي عماد سمي  علي78893 85فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن فهىمي عطية78894 ن القناطررحمه امي  130.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطررنا راشد عبدالسالم محمود78895 132.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ف عبدالفتاح دمحم مرسي78896 ن القناطرزينب اشر 67فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرزينب دمحم احمد ابراهيم78897 34.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرسلىم احمد سالم دمحم78898 67فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرسمر عاطف حمدى عبدهللا78899 65فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرسميه نعيم دمحم ابراهيم78900 56فتىح احمد عامر ع مشبي 

وق دمحم جمال سعيد حسن78901 ن القناطرشر 129.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي78902
ين خالد عبدهللا مصطفن ن القناطرشر 51فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرشهد ابراهيم عبدالفتاح دمحم78903 121.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرشهد عاطف سيد جمعه78904 132فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرشهد محمود احمد كمال78905 117.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرشهد محمود دمحم عبدالسالم78906 39.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن دمحم78907 ن القناطرشهد وائل امي  129فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعزه عبدالجواد ثابت عبدالجواد78908 82.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرفاتن ابراهيم دمحم ابراهيم78909 73فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرفاطمه خالد حسن عبدالمنعم78910 65فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرفاطمه محمود عبدالظاهر منصور78911 130فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرليل ابراهيم سمي  عبدالحميد78912 131فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن عبدالسميع78913 ف امي  ن القناطرمريم اشر 60فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرملك سمي  دمحم عبدالحميد78914 117فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرملك سيد جابر دمحم78915 116.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

 زىكي منصور78916
ن ن القناطرمنار حسي  83فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سيد صالح دمحم78917 124.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمنه احمد عزت سعيد78918 115فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن محمود78919 ن القناطرمنه عماد امي  126.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمنن ابراهيم دمحم زيدان78920 58.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمنن عمرو عبدالسالم دمحم78921 117فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرىم ابراهيم دمحم سيد78922 125.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرندا سيد دمحم دمحم78923 122فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرندا عادل عبدالعاىط محمود78924 100فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرندا عبدالظاهر محمود عامر78925 87.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

 طلعت عبدالقادر78926
ن
ن القناطرندا هان 89.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرندى عبدالحليم حافظ عبدالحميد78927 115.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرنسمه احمد عبدالسالم محمود78928 84.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرنضه نعيم فهىمي عطيه78929 127.5فتىح احمد عامر ع مشبي 



 دمحم78930
 
ن القناطرنورا احمد شوق 90.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرنورا محمود عزت عبدالحميد78931 123فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي اسماعيل حامد78932
 
ن القناطرهاجر شوق 127فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرهند ابراهيم دمحم عبدالفتاح78933 105.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن ابراهيم دمحم عامر78934 ن القناطرياسمي  129فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن سيد دمحم سيد78935 ن القناطرياسمي  106فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي78936
ن صفوت عبدالقوي عفيفن ن القناطرياسمي  89.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرابراهيم صبىحي دمحم محمود78937 62.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ف حامد عبدالحميد78938 ن القناطراحمد اشر 69فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي دمحم رضوان78939 ن القناطراحمد عبدالسميع عبدالننى 90فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد عمرو جمال دمحم78940 54.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد عواد جمال عواد78941 89فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عزت دمحم78942 93فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي78943
ن القناطراحمد دمحم ماهر مصطفن 99.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود عبدالننى دمحم رضوان78944 101.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي الدين عبدالسالم دمحم78945 ن القناطراحمد محن  115.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد مهدي دمحم مهدي78946 43فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد نارص احمد حامد78947 69فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد هشام احمد بيوىمي78948 55.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراحمد يوسف دمحم يوسف78949 59.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرادهم احمد عبدالستار عبدالسميع78950 30.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرادهم عماد عبدالحميد سليمان78951 87.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراسامه ساىمي سيد صبيح78952 88.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن كامل78953 ن احمد امي  ن القناطرامي  43فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن دمحم78954 ي امي 
ن مصطفن ن القناطرامي  97فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي78955
ي احمد عفيفن

ن القناطربدر مصطفن 112فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن صبىحي احمد عبدهللا78956 ن القناطرحسي  54.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرحلىمي طارق حلىمي دمحم78957 88فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرحمدى عاطف حمدي حامد78958 50فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرخالد احمد عثمان دمحم78959 14.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي عبدالسالم78960
ن القناطرزياد سيد لطفن 42.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرصابر سيد دمحم صابر78961 42فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرصالح ابراهيم صالح دمحم78962 108.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرطلعت طارق طلعت دمحم78963 33.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن ابراهيم مختار تهاىم78964 94فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن خالد محمود عمارة78965 14.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عمرو عثمان دمحم78966 31.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم سيد دمحم78967 93.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن يونس دمحم عطية78968 72فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدالسالم سعيد عبدالسالم دمحم78969 65.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ابراهيم رجب سعد78970 75فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عبدالحكيم صالح عبدالحكيم78971 72فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عمرو عبدالرازق دمحم78972 93فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعزت ابراهيم عزت سعيد78973 21.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعل دمحم علي عبدالباري78974 43فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعماد محمود عبدالحميد دمحم78975 31.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعمر طارق سليمان عبدالحميد78976 85.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرعمرو خالد شاكر شديد78977 61.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرفؤاد رمضان فؤاد رمضان78978 50فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرفارس ابراهيم جمال زيدان78979 95.5فتىح احمد عامر ع مشبي 



يف كمال عبدالقادر احمد78980 ن القناطركمال الدين شر 108.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطركمال دمحم كمال عواد78981 51فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد حمدي سيد78982 107فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالقوي احمد78983 122فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم احمد78984 41.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدى سليمان حافظ78985 67فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد سيد محروس78986 92فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن محمود78987 ن القناطردمحم ساىمي امي  114فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم ساىمي عبدالقوي سيد78988 80فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد عبدالكريم دمحم78989 71فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم ضياء جميل سعيد78990 51فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم عالء دمحم عبدالسميع78991 121.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم عماد صالح دمحم78992 123فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم عمر دمحم زيدان78993 74.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم عوض علي فرج78994 68فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالعاىط عل78995 103فتىح احمد عامر ع مشبي 

ي محمود78996
ن القناطردمحم محمود لطفن 111.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطردمحم ياش علي عبدالشكور78997 62.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن عبدالحميد78998 ن القناطرمحمود احمد حسي  49.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد دمحم محمود78999 47فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمحمود بهاء الدين فاروق محمود79000 133فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمحمود سيد عبدالحميد ابراهيم79001 47.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمحمود طارق محمود عبدالحميد79002 82.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود محمود79003 71فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرمختار احمد مختار احمد79004 59فتىح احمد عامر ع مشبي 

 متوىلي حمزة دمحم79005
ن القناطرمصطفن 37فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطرناجح عبدالظاهر ناجح عبدالظاهر79006 78فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن دمحم فؤاد سعيد79007 ن القناطرياسي  73فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن عبدالسميع79008 ن القناطريوسف احمد امي  75فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطريوسف صالح دمحم سليمان79009 78فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالحميد حمدي دمحم79010 41فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالمجيد احمد عبدالحميد79011 32.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم زىك منصور79012 70.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم علي احمد79013 16.5فتىح احمد عامر ع مشبي 

ن القناطراروى احمد زينهم ابراهيم السيد79014 98.5المريج ع مشبي 

ن القناطراشاء جمال فوزى طه انس79015 111.5المريج ع مشبي 

ن القناطراشاء دمحم ابراهيم سعيد الجوهرى79016 45.5المريج ع مشبي 

ن القناطراشاء نبيل دمحم سعيد السيد79017 113.5المريج ع مشبي 

ن القناطراسماء رضوان عل حسن دلعب79018 49المريج ع مشبي 

اج عماد فايز سليمان سليمان79019 ن القناطرافي  38.5المريج ع مشبي 

ن القناطرالسيده عبدالحكيم دمحم الشيخ عل79020 52المريج ع مشبي 

ي الرفاعي79021 ن القناطرامنيه سعدون دمحم امبانى 86.5المريج ع مشبي 

ه احمد عبدالظاهر موس احمد79022 ن القناطرامي  60المريج ع مشبي 

ي79023
ه احمد دمحم عبدالحميد اللينى ن القناطرامي  20.5المريج ع مشبي 

ي دمحم79024
 
ه سعيد دمحم عبدالباق ن القناطرامي  119.5المريج ع مشبي 

ن القناطرانهار بيوىمي دمحم سعفان حسن79025 83المريج ع مشبي 

ن القناطرايمان فهىمي دمحم فهىمي الشيخ علي79026 36المريج ع مشبي 

ن القناطرايه احمد عبدالرازق عبدالرسول العزاىلي79027 95.5المريج ع مشبي 

ن القناطرايه اسماعيل اسماعيل حسن الجوهره79028 87المريج ع مشبي 

ن القناطرايه عابد سالم السيد سعد79029 125.5المريج ع مشبي 



ن القناطرايه دمحم اسعد عبدالحميد نوار79030 79.5المريج ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم الحسينن عبدالرحمن صقر79031 93المريج ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم نادى شحات عطيه79032 87المريج ع مشبي 

ى79033 ن القناطربدر احمد رضا سعيدالبحي  61المريج ع مشبي 

ن دعبس79034 ن القناطربسمله احمد محفوظ امي  135.5المريج ع مشبي 

ف جميل ابراهيم فرج79035 ن القناطربسمله اشر 135.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسمله صالح دمحم احمد79036 111المريج ع مشبي 

ن القناطربسمله دمحم ابراهيم قطب طويله79037 106.5المريج ع مشبي 

ن نوار79038 ن القناطربسمله وائل جمال امي  134المريج ع مشبي 

ن القناطربسمله ياش سعيد دمحم درويش79039 136المريج ع مشبي 

ي79040
ن القناطربسمه رزق دمحم ابراهيم مصطفن 120.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسنت دمحم جاد الرب ريحان79041 85.5المريج ع مشبي 

ن دمحم79042 ن القناطربشاير دمحم سيد حسي  36المريج ع مشبي 

ن القناطرتسنيم رضا محمود طه انس79043 117المريج ع مشبي 

ن القناطرتسنيم دمحم سيد اسماعيل عبدالرحمن79044 136.5المريج ع مشبي 

ن القناطرتيسي  احمد عبدالحليم عبدالحافظ العزاىلي79045 81.5المريج ع مشبي 

ن دمحم السيد دمحم الرفاعي79046 ن القناطرجاسمي  109.5المريج ع مشبي 

ي السيد حسن79047
 
ن القناطرجنا سعيد عبدالباق 120المريج ع مشبي 

ن القناطرجنن طه سيد عبدالكريم دمحم79048 83المريج ع مشبي 

ن القناطرجهاد حمدى عبدالجليل طه دياب79049 108.5المريج ع مشبي 

ن القناطرحبيبه عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب79050 86المريج ع مشبي 

ن79051 ن القناطرحكمت عادل عبدالننى دمحم حساني  116.5المريج ع مشبي 

ن القناطرداليا السيد عبدالعاىطي عبدالحميد دعبس79052 84.5المريج ع مشبي 

ن القناطردعاء صبىح السيد عبدالهادى صقر79053 92.5المريج ع مشبي 

ن القناطردعاء نارص دمحم عل عياد79054 113.5المريج ع مشبي 

ن القناطردنيا ايهاب دمحم اسماعيل طويله79055 31المريج ع مشبي 

ن القناطردنيا رضا سعيد حافظ الكوىمي79056 87.5المريج ع مشبي 

ن القناطردنيا مداح احمد عبدالفتاح سعفان79057 54المريج ع مشبي 

ن القناطرذكرى ايمن عبدالعاىط ابراهيم حمودة79058 104المريج ع مشبي 

ن القناطررحمه جمال عبدالكريم دمحمطويلة79059 22المريج ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم ابو العزم عبدالجليل العزاىل79060 97المريج ع مشبي 

ن القناطررقيه ابراهيم احمد دمحم79061 52المريج ع مشبي 

ن القناطرروان خالد عبدالحميد محمود رحال79062 109.5المريج ع مشبي 

ن القناطرروان طالل دمحم السيد عل79063 108المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- روان عبدالمنعم دمحم عبدالحميد سيد احمد 79064 98.5المريج ع مشبي 

ن القناطرروان دمحم عبدالموجود خليل ابراهيم79065 75المريج ع مشبي 

ن الرحل79066 ن القناطرروضه احمد محسن حسي  106المريج ع مشبي 

ن القناطرروضه عماد صالح دمحم رحال79067 130المريج ع مشبي 

ن القناطرريم دمحم ابراهيم ابراهيم السيد79068 114المريج ع مشبي 

ن القناطرزينب صالح احمد عيسوي سالم79069 51المريج ع مشبي 

ن القناطرزينب عبدالقادر محمود اسماعيل شعالن79070 133المريج ع مشبي 

ن القناطرزينب نبيل محمود السيد بيوىمي79071 135المريج ع مشبي 

ن القناطرساره السيد عبدالرحمن دمحم شافعي79072 121.5المريج ع مشبي 

ن القناطرساره بالل احمد محمود داود79073 93المريج ع مشبي 

ن79074 ن حسي  ن القناطرساره جمال نجيب حسي  127.5المريج ع مشبي 

ي طويلة79075
 
ن القناطرساره حماده محمود دسوق 104.5المريج ع مشبي 

ن القناطرساره رضا سعيد عبدالسالم نوار79076 117المريج ع مشبي 

ن القناطرساره طارق السيد ابراهيم دلعب79077 110المريج ع مشبي 

ن القناطرساره عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح الرفاع79078 135المريج ع مشبي 

ن القناطرسما ساىمي عبدالرسول عبدالمقصود جاد هللا79079 90.5المريج ع مشبي 



ن القناطرسما دمحم عبدالمنعم اسماعيل فرج79080 71.5المريج ع مشبي 

ي يوسف79081
ن القناطرسمر عبدالحليم دمحم عفيفن !VALUE#المريج ع مشبي 

ي79082
ي طه عبدالظاهرعفيفن

ن القناطرسناء مصطفن 107.5المريج ع مشبي 

79083
ن
وق ابراهيم دمحم يوسف الفخران ن القناطرشر 44المريج ع مشبي 

ن ابو السعود79084 وق احمد سيد حساني  ن القناطرشر 35المريج ع مشبي 

وق احمد دمحم السيد عل79085 ن القناطرشر 41المريج ع مشبي 

وق جهاد مصلح السيد عز العرب79086 ن القناطرشر 45.5المريج ع مشبي 

ي79087
وق ماهر عبدالحميد ابراهيم مصطفن ن القناطرشر 121المريج ع مشبي 

وق محمود صالح الدين عبدالحافظ الرفاع79088 ن القناطرشر 121المريج ع مشبي 

ن القناطرشمس سعد صبيح اسماعيل شعالن79089 61المريج ع مشبي 

ف دمحم دمحم الشافعي79090 ن القناطرشهد اشر 118.5المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد خليل دمحم ابراهيم حميد79091 118المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد عاصم دمحم دمحم عبدالال79092 103المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد عبدهللا عبدالفتاح احمدطويله79093 106المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد عماد جميل عمر عبدهللا79094 54المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد عيد احمد عبدالفتاح دمحم79095 51المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم زىك كمال عبدالجليل79096 64.5المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد نبيل جابر عياد السيد79097 111المريج ع مشبي 

ن القناطرشهد وحيد يوسف عبدالمنعم79098 115المريج ع مشبي 

ن القناطرشيماء شحات دمحم احمد السيد79099 114المريج ع مشبي 

ن القناطرشيماء عاطف بهنساوي السيد حمود79100 90.5المريج ع مشبي 

ي79101
ن
ي عبدالسالم الفخران

ن القناطرشيماء عصام حسينن 129.5المريج ع مشبي 

ن القناطرشيماء فرج فتىحي حافظ صقر79102 130المريج ع مشبي 

ن القناطرصباح عاطف اسعد دمحم السيد79103 108.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- صفا عبدالحكيم ذىكي عبدالظاهر رحال 79104 92المريج ع مشبي 

ن القناطرصفيه عبدهللا عبدهللا دمحم نوار79105 53.5المريج ع مشبي 

ن القناطرصفيه محمود فهىم عبدالمجيد الشيخ عل79106 94المريج ع مشبي 

ن القناطرعطيات رضا عبدالجليل طه79107 86.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عطيات عبدالفتاح صالح عبدالفتاح نوار 79108 97.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعفاف وائل مسلم محموددمحم79109 116المريج ع مشبي 

ن القناطرعفاف ياش عبدالعاىطي عبدالعزيز رحال79110 118المريج ع مشبي 

ن القناطرعهود ابراهيم دمحم السيد علي79111 44.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعواطف محمود زكريا دمحم عبدالظاهر79112 85.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه احمد فتىح محمود عتلم79113 121المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه الزهراء عادل فرج مصطفن الرفاع79114 113.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حسام دمحم زكريا السيد79115 123المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه رافت احمد السيد عل79116 111.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه زكريا السيد اسماعيل دعبس79117 26.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه فرج عوض هللا ابو العال مندور79118 42المريج ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم دمحم السيد علي79119 50المريج ع مشبي 

ن القناطرفايزه مجدى دمحم كامل عبدالعزيز صقر79120 103المريج ع مشبي 

ن القناطرفرح وليد عبدالحميد عبدالسالم حموده79121 126المريج ع مشبي 

ن القناطرمروه نارص عبدالحليم اسماعيل فرج79122 95المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد محمود احمد دمحم79123 108المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم اسالم مصطفن دمحم79124 134المريج ع مشبي 

ف ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم79125 ن القناطرمريم اشر 22المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم السيد شحات عبدالمجيد ابراهيم79126 54المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم عادل دمحم حلىمي السيد علي79127 34المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالحكيم دمحم عبدالكريم الشيخ علي79128 130.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالحميد فتىح عبدالحميد نوار79129 48.5المريج ع مشبي 



ن اسماعيل طويله79130 ن القناطرمريم عبدالظاهر حساني  117المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم فتىحي دمحم سالمة رحال79131 94.5المريج ع مشبي 

 نوار79132
 
ن القناطرمريم دمحم السيد عبدالباق 113.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم رزق دمحم حميده79133 132.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم محمود عبدالحكم عبدالال79134 128.5المريج ع مشبي 

ن دمحم79135 ن القناطرمريم وائل سمي  حسي  130المريج ع مشبي 

ن القناطرمريم وائل عني  عبدالعزيزطويله79136 106.5المريج ع مشبي 

ن القناطرملك احمد عبدالرازق عبدالشهيد عبدهللا79137 94المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه-   ملك محمود مني  محمود عبدالحميد 79138 118المريج ع مشبي 

ن القناطرمنار احمد مسعد دمحم الشيخ عل79139 132.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا ابراهيم عبدالفضيل اسماعيل السيىس79140 42.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد عبدالفتاح عبدالفتاح نصار79141 138المريج ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا صبىح احمد امام عبدالال79142 118.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا فرج دمحم السيد عل79143 71المريج ع مشبي 

ن القناطرمنة دمحم جابر عبدالسالم نوار79144 63المريج ع مشبي 

ى79145 ن القناطرمنه حماده دمحم توفيق البحي  137.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمىاده دمحم عفت دمحم نوار79146 76.5المريج ع مشبي 

79147
ن
ن القناطرندى احمد جمال ابراهيم الفخران 110.5المريج ع مشبي 

ن القناطرندى السيد عبدالظاهر السيد دياب79148 103المريج ع مشبي 

ن القناطرندى جمال دمحم عبدالمؤمن عطية79149 78المريج ع مشبي 

ن القناطرندى ربيع عبدالعاىط عبدالظاهر79150 117.5المريج ع مشبي 

ن القناطرندى عادل محمود ابوهاشم دمحم79151 95.5المريج ع مشبي 

ي79152 ن القناطرندى عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن البحي  65.5المريج ع مشبي 

ن القناطرندى عزت سالم حسن سالم79153 116المريج ع مشبي 

ن القناطرندى دمحم صابر سعيد نوار79154 67المريج ع مشبي 

ن القناطرندى ممدوح السيد علي السيد79155 80المريج ع مشبي 

ن القناطرندى ياش دمحم رفاع نوار79156 83المريج ع مشبي 

ن ابوعامر عبدالمعبود ابراهيم سعفان79157 ن القناطرنرمي  64المريج ع مشبي 

ف دمحم زيدان غريب79158 ن اشر ن القناطرنرمي  71.5المريج ع مشبي 

ن79159 ن القناطرنورا عبدهللا مختارزىكي حسي  129.5المريج ع مشبي 

ن القناطرنورا وليد دمحم عبدالجليل دودار79160 127.5المريج ع مشبي 

ن القناطرنورهان دمحم صالح عبدالفتاح نوار79161 62المريج ع مشبي 

 عبدالحليم اسماعيل79162
ن
ن القناطرنورهان هان 119المريج ع مشبي 

ن القناطرهانم السيد دمحم دمحم عفيفن79163 92المريج ع مشبي 

ف سعيد ابراهيم الجمل79164 ن القناطرهدير اشر 71.5المريج ع مشبي 

ن القناطرهند عادل ابراهيم عواد العزاىلي79165 39المريج ع مشبي 

ن القناطروسام سعيد ابراهيم دمحم شعالن79166 76.5المريج ع مشبي 

ن القناطروفاء احمد احمد السيد المعضاوى79167 127.5المريج ع مشبي 

ن القناطروفاء صالح السيد بيوىم خضن79168 112.5المريج ع مشبي 

ن القناطرياره احمد رفاع دمحمرفاع79169 29المريج ع مشبي 

 احمد عل بيوىمي79170
ن ن القناطرياسمي  48المريج ع مشبي 

ف اسماعيل حسن الجوهري79171 ن اشر ن القناطرياسمي  108المريج ع مشبي 

ن رمضان دمحم عبدالجليل السيد79172 ن القناطرياسمي  120المريج ع مشبي 

ن محسن عل عبدالفتاح طويله79173 ن القناطرياسمي  47المريج ع مشبي 

ن وليد مسعد دمحم العزاىلي79174 ن القناطرياسمي  131.5المريج ع مشبي 

ف ابراهيم عبدالوهاب الجوهري79175 ن القناطرابراهيم اشر 41المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- ابراهيم السيد ابراهيم دمحم عطيه 79176 84.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد اسامه سعيد دمحم دعبس79177 34.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد اسالم نارص محمود79178 76.5المريج ع مشبي 

ف عبدالحميد عل السيد79179 ن القناطراحمد اشر 117.5المريج ع مشبي 



ف دمحم السيد دياب79180 ن القناطراحمد اشر 80.5المريج ع مشبي 

 خليل79181
 
ن القناطراحمد السيد احمد دسوق 99.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- احمد السيد شحات دمحم دياب 79182 91.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد تامر احمد فهىم شعالن79183 93.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد جمال عبدالعاىطي حسن عبدهللا79184 50.5المريج ع مشبي 

ن حسن دمحم الرفاع79185 ن القناطراحمد حساني  92.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد دمحم طه دياب79186 123.5المريج ع مشبي 

 خليل79187
 
 احمد دسوق

 
ن القناطراحمد دسوق 120.5المريج ع مشبي 

ي عبدهللا79188
ن القناطراحمد رفعت دمحم الطوجن 111.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد زىكي زىكي حسن الجوهري79189 78.5المريج ع مشبي 

ن79190 ن القناطراحمد سامح محمود حسينن امي  30المريج ع مشبي 

 طويلة79191
 
ن القناطراحمد سيد محمود دسوق 129.5المريج ع مشبي 

ن ابو السعود79192 ن القناطراحمد صالح دمحم حساني  126المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد طالل دمحم ابوالعالمندور79193 104المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالفتاح عبدالننى عبدالفتاح حسن79194 78.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد مجدي ابراهيم عبدالفتاح الجمل79195 81المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم ابراهيم سعيد الجوهرى79196 !VALUE#المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالرازق محمود دياب79197 77.5المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالعاىط عبدالحق دغيدى79198 35المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالعاىطي دمحم شلباية79199 59المريج ع مشبي 

79200
ن
ن الغيطان ن القناطراحمد دمحم عبدالفتاح حسي  54المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم السيد عبدالرحيم79201 38المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم السيد عز العرب79202 117المريج ع مشبي 

ي طويله79203
 
ن القناطراحمد دمحم دمحم عبدالباق 44المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود عبدالحليم محمود عبدالحليم79204 47.5المريج ع مشبي 

ن79205 ن القناطراحمد مدحت رضا حسي  129المريج ع مشبي 

79206
ن
ن القناطراحمد ياش حسينن عبدالسالم الفخران 95المريج ع مشبي 

ن القناطرادهم عماد محمود دمحم احمد79207 104المريج ع مشبي 

ي79208
 
ن القناطرادهم فرج سمي  سعد زنان 36.5المريج ع مشبي 

ن القناطراسالم بهيج عبدالظاهر عبدالظاهر جاد هللا79209 118.5المريج ع مشبي 

ن دلعب79210 ن القناطراسالم دمحم عبدالجليل حسي  113المريج ع مشبي 

ن القناطراسالم مصطفن دمحم بيوىم خضن79211 127المريج ع مشبي 

ف عبدالحكيم اسماعيل عبدالفتاح الرفاع79212 ن القناطراشر 123.5المريج ع مشبي 

79213
ن
ن القناطرالسيد مصطفن رزق السيد الفخران 120المريج ع مشبي 

ن القناطرامي  دمحم عبدالرافع دمحم دياب79214 109المريج ع مشبي 

ن القناطرامي  دمحم عبدالكريم دمحم اسماعيل79215 36المريج ع مشبي 

ن القناطرانس احمد عبدالعزيز غنيم دمحم79216 97المريج ع مشبي 

ي العزاىلي79217
 
ن القناطرايهاب سمي  دمحم عبدالباق 67المريج ع مشبي 

ن القناطرباسم ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم سعفان79218 31.5المريج ع مشبي 

ن القناطرباسم احمد معبدبيوىم خضن79219 97.5المريج ع مشبي 

ن القناطرباسم خالد عبدالفتاح مرس السيد79220 85المريج ع مشبي 

 عبدالعزيز دمحمدعبس79221
ن
ن القناطرباسم هان 47المريج ع مشبي 

 عبدالمنعم دمحم صقر79222
ن
ن القناطرباسم هان 100.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- بسام عبدهللا دمحم حموده حموده 79223 90المريج ع مشبي 

ن القناطرجمال عماد جمال عبدالمجيد اللينى79224 110.5المريج ع مشبي 

ي عبدالاله علي79225 ي الضبع حرنى ن القناطرحرنى 62المريج ع مشبي 

ن القناطرحسن احمد حسن دمحم العزاىل79226 68.5المريج ع مشبي 

ن القناطرحسن حمدي عبدالفتاح احمد علي79227 70المريج ع مشبي 

ن79228 ن دمحم حسي  ن شحات حسي  ن القناطرحسي  24المريج ع مشبي 

ي79229
ن القناطرحماده عبدالمجيد جمال عبدالمجيد اللينى 24المريج ع مشبي 



ن القناطرربيع دمحم فتىح حافظ صقر79230 101.5المريج ع مشبي 

 العزاىل79231
 
ن القناطرزياد احمد صديق عبدالباق 128المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد احمد فتوح دمحم نصار79232 133.5المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد طه عبدالحافظ طه الجمل79233 111.5المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد فرج بدر عفيفن سليمان79234 114المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم سعد هللا سالم داوود79235 118.5المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم دمحم ابراهيم مصطفن79236 109المريج ع مشبي 

ن القناطرزياد محمود احمد اسماعيل السيد79237 128المريج ع مشبي 

ن القناطرزيد شحات عبدالفضيل دمحمبيوىم79238 51.5المريج ع مشبي 

79239
 
ن القناطرسمي  دمحم سمي  سعد زنان 116المريج ع مشبي 

يف دمحم كمال احمد صقر79240 ن القناطرشر 18.5المريج ع مشبي 

 خالد غنيم عل سالم79241
 
ن القناطرشوق 97.5المريج ع مشبي 

ى دمحم سعيد منصور عوض79242 ن القناطرصيى 94المريج ع مشبي 

ن القناطرصالح عبدالرؤف صالح احمد الشيخ علي79243 85.5المريج ع مشبي 

ن القناطرضياء جمال دمحم دمحم الرفاعي79244 87.5المريج ع مشبي 

 فطي  79245
ن القناطربسيطه- ضياء عزت دمحم عفيفن 93المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالحكيم دمحم عبدالحكيم احمد السيد79246 73.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالحليم دمحم عبدالحليم حافظ سعفان79247 72.5المريج ع مشبي 

ن دلعب79248 ي عبدالحميد حسي  ن القناطرعبدالحميد يحن  51.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرازق كمال دمحم دمحم79249 52.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدالمعطي علي دياب79250 64.5المريج ع مشبي 

ف مختار عبدالقادر79251 ن القناطرعبدالرحمن اشر 101المريج ع مشبي 

ي اسماعيل سيد79252
ف مصطفن ن القناطرعبدالرحمن اشر 40.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن السيد عبدالرحمن عيد جاد هللا79253 27المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دياب دمحم دياب دعبس79254 108.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عبدالرحمن عصام فضل عامر عوض 79255 91المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عماد دمحم زكريا دمحم79256 49المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم اسماعيل عبدالرحمن دلعب79257 96.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم السيد عبداللطيف دمحم79258 37.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم السيد دمحم عبدالرازق79259 96.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم دمحم سليمان عبدالال79260 110المريج ع مشبي 

ي جزر79261
ن القناطرعبدالرحمن دمحم دمحم مصطفن 28المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن نض دمحم عبدالرحمن البحرى79262 80المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالعاىط دمحم عبدالعاىط دمحم شافعي79263 36المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل حجازي79264 71المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز عصام عبدالعزيز عوض هللا79265 108المريج ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا حامد سيد دمحم79266 89.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عبدهللا محمود محمود عبدالفتاح مرس 79267 96المريج ع مشبي 

ن القناطرعل رضا دمحم عبدالحميد اللينى79268 117المريج ع مشبي 

ن القناطرعماد فارس صالح دمحم ابوالعال79269 10المريج ع مشبي 

ن القناطرعمر السيد دمحم حلىم السيدعل79270 49.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعمر سامح ابراهيم دمحم فايد79271 101المريج ع مشبي 

يف عبدالعاىطي دمحم شلباية79272 ن القناطرعمر شر 106.5المريج ع مشبي 

ن القناطرعمر عزت عبدالجليل اسماعيل العبساوي79273 76المريج ع مشبي 

ن القناطرعمر هالل كمال عبدالجليل عواد79274 42.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفتىحي دمحم فتىحي عبدالعظيم عبدالال79275 125المريج ع مشبي 

ي العزاىلي79276
 
ي السيد عبدالباق ن القناطرفتىحي يحن  87.5المريج ع مشبي 

ن القناطرفرج مكرم عبدالمطلب ابوطالب شلبايه79277 48المريج ع مشبي 

ف عبدالعزيز دمحم دعبس79278 ن القناطركريم اشر 16.5المريج ع مشبي 

ن القناطركريم السيد سمي  عبدالمجيد الشيخ عل79279 115المريج ع مشبي 



ن القناطركريم السيد عبدالفتاح مرس السيد79280 85.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- كريم عمرو عبدالحكيم عبدالمجيد العبساوى 79281 96.5المريج ع مشبي 

ن القناطركريم دمحم سمي  عبدالعزيز طويله79282 103.5المريج ع مشبي 

ي دمحم شلبايه79283
ن القناطركريم دمحم مصطفن 110.5المريج ع مشبي 

 طوجن سيد احمد دمحم79284
ن
ن القناطركريم هان 53المريج ع مشبي 

ن القناطرماجد سعد صبيح اسماعيل شعالن79285 48المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد ابوالعزم عبدالجليل العزاىل79286 113.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد اسماعيل دمحم امام79287 104.5المريج ع مشبي 

ن حسن عبدهللا79288 ن القناطردمحم احمد حسي  103المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالعاىطي دمحم دمحم79289 43المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالفتاح الجوهرى79290 57.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم اسماعيل صالح غريب79291 46المريج ع مشبي 

ف محروس دمحم الرفاع79292 ن القناطردمحم اشر 115.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم السيد عبدهللا مقبل 79293 29المريج ع مشبي 

ى79294 ن القناطردمحم السيد عل دمحم اليى 15.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم عبدالحق السيىسي79295 11.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم حامد سيد دمحم سند79296 108.5المريج ع مشبي 

ن دعبس79297 ن القناطردمحم رافت محفوظ امي  117.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا سعيد عبدالشكور عبدالال79298 86.5المريج ع مشبي 

ن79299 ن القناطردمحم رضا عبدالننى دمحمحساني  121.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم رمضان مسعد دمحم79300 91.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم سامح صالح عبدالرحمن نوار 79301 79المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم ساىمي احمد عواد دمحم79302 110المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحمعبدالمقصود جاد هللا79303 114.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم سليمان عيد سليمان سليمان79304 86.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد صالح نضالسيد79305 31المريج ع مشبي 

ي سليمان79306
 بدر عفيفن

 
ن القناطردمحم شوق !VALUE#المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم صبىح دمحم عل عياد79307 71المريج ع مشبي 

ى عبدالمعبود عبدالباسط نوار79308 ن القناطردمحم صيى 36.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم صالح مسعد اسماعيل دعبس79309 92المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق سعيد عبدالسالم رحال79310 84المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم طه محمود حافظ مؤمنه79311 65المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عادل عبدالعاىط عبدالمجيد طويلة79312 102.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عادل مصطفن احمد البطاوى79313 82.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عاطف السيد ابراهيم مصطفن79314 122المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحكيم عبدالجواد السيد79315 32.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحكيم دمحم عبدالحق السيىس79316 21المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم عبدالفتاح دمحم حموده حموده 79317 69.5المريج ع مشبي 

ي عبدالحليم79318 ن القناطردمحم عبدهللا صالح عبدالننى 134.5المريج ع مشبي 

ي79319
ن
ن القناطردمحم عالء جمال ابراهيم الفخران 82.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عمر لطفن عبدالسالم بحلل79320 115المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم عمرو نارص محمودنوار79321 83المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم فؤاد فؤاد عبدالمنعم عاشور79322 58.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم كارم عبدالرازق عبدالعزيز داود79323 51المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم محمود عبدالفتاح مرسي79324 26.5المريج ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم دمحم نجيب فهيم عوض هللا 79325 73.5المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود محروس دمحمجزر79326 35المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم تهاىمي احمد79327 55المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم صبىح عبدالاله79328 102المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم عبدالمعطي عبدالرازق79329 75.5المريج ع مشبي 



ن القناطردمحم مصطفن السيد اسماعيل دعبس79330 47المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم وليد محسن دمحم79331 115.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد زكريا طه العاقل79332 19.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد عبدالرءوف دمحم دياب79333 112.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد دمحم عبدالحميد اللينى79334 38.5المريج ع مشبي 

ن طويله79335 ن القناطرمحمود احمد محمود حساني  114.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد محمود عبدالحميد الرحل79336 39.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود رضا محمود عبدالفتاح سعفان79337 64.5المريج ع مشبي 

ي79338
ن القناطرمحمود زهي  ابراهيم دمحم اللينى 108.5المريج ع مشبي 

ن79339 ن القناطرمحمود سعيد دمحم غريب حساني  93المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالواحد دمحم عبدالمومن عطيه79340 103المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود عمرو دمحم محمودسليمان79341 115.5المريج ع مشبي 

ي طويله79342
 
ن القناطرمحمود دمحم علي دسوق 127.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمحمود يىح سعيد دمحمالشويىح79343 28.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمروان دمحم عبدالعاىط السيد عطيه79344 58.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمصطفن احمد نبيه دمحم الدغيدي79345 106.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمعاذ عبدالحكيم دمحم نادى صقر79346 30.5المريج ع مشبي 

ن القناطرمعاذ دمحم حسن دمحم79347 131المريج ع مشبي 

ي فتىحي ابراهيم عبدهللا79348
ن
ن القناطرمعاذ هان 122المريج ع مشبي 

ي العزاىلي79349
 
ي السيد عبدالباق ن القناطرمعاذ يحن  104المريج ع مشبي 

ن القناطرنادر السيد سيد دمحم عل79350 92.5المريج ع مشبي 

ن القناطرهشام عصام عبدالعزيز دعبس79351 75.5المريج ع مشبي 

ن ابو السعود79352 ف سيد حساني  ن القناطريوسف اشر 73المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف السيد عبدالرازق عبدالرسول العزاىل79353 71المريج ع مشبي 

 نادى سالمه 79354
 
ن القناطربسيطه- يوسف رمضان شوق 102المريج ع مشبي 

ن79355 ن القناطريوسف عاطف دمحم غريب حساني  126المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالحكيم عبدالعزيز فوده الرفاع79356 61المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد دمحم نوار79357 86المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم صالح دمحم دياب79358 120.5المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالحليم عبدالحافظ العزاىل79359 109.5المريج ع مشبي 

ن القناطريوسف مرزوق سيد احمد دمحم الجمل79360 131المريج ع مشبي 

79361
ن
ن الغيطان ن القناطريوسف يحن  عبدالفتاح حسي  111المريج ع مشبي 

ن القناطراسماء عبدالرحمن السيد عل النساج79362 94كفر سندوة ع مشبي 

ف احمد احمد جمعه79363 ن القناطراالء اشر 122كفر سندوة ع مشبي 

ه اسماعيل احمد اسماعيل خشان79364 ن القناطرامي  30كفر سندوة ع مشبي 

ه محمود محمود حسن عطيه79365 ن القناطرامي  128.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرانصاف عالء الدين صبىح سعيد79366 68كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرايمان عماد دمحم حسن ليله79367 30كفر سندوة ع مشبي 

79368
ن
ن القناطرايه حسنن عبدالعزيز دمحم الحلوان 128كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرايه سيد محمود السيد عماره79369 98.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطربسمه محمود دمحم دمحم79370 94كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرتغريد عبدالباسط مهنن حسن دمحم79371 105.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرتف  عادل امام امام79372 136كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرتف  عبدالباسط مهنن حسن دمحم79373 101.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرجنات يشى سعيد محمود79374 51.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرحسناء دمحم سيد حسن عماره79375 100كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطررحمه احمد صابر دمحم حسن شحان79376 130كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطررحمه رضا فاضل حسن ليله79377 45.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطررضوى نارص دمحم اسماعيل عبده79378 129كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرروان رضا صابر دمحم دمحم79379 137كفر سندوة ع مشبي 



ن القناطرريهام احمد دمحم احمد فوده79380 66كفر سندوة ع مشبي 

يف ابراهيم حسن79381 ن القناطرريوان شر 124كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرسما احمد صابر دمحم دمحم79382 135كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرسندس سيد احمد السيد79383 101.5كفر سندوة ع مشبي 

وق احمد فرحات دمحم دمحم عيسوى79384 ن القناطرشر 103.5كفر سندوة ع مشبي 

وق احمد دمحم حسن قابيل79385 ن القناطرشر 131كفر سندوة ع مشبي 

وق عماد حسنن دمحم دمحم79386 ن القناطرشر 130كفر سندوة ع مشبي 

وق محمود احمد دمحم دمحم ابراهيم79387 ن القناطرشر 68كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرشهد حسن احمد محمود خشان79388 32كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرصفا دمحم سعيد دمحم79389 60.5كفر سندوة ع مشبي 

ن79390 ن القناطرفاطمه شحات اسعد حسي  103كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطركريمه رزق يوسف عبده حسن79391 64.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمروه رضا احمد دمحم دمحم ابراهيم79392 102كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم السيد79393 89.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم دمحم حسن79394 109كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالعزيز عبدالرحمن عيد جاد هللا79395 81كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمريم نارص شحات احمد اسماعيل79396 99.5كفر سندوة ع مشبي 

ف دمحم دمحم حسن79397 ن القناطرملك اشر 74كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرملك حسن فاضل حسن ليله79398 77كفر سندوة ع مشبي 

ن ابراهيم صبيح79399 ن القناطرملك حسي  51.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرملك دمحم احمد عل جاد79400 136كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرملك محمود خليل محمود احمد79401 106كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمنار صالح دمحم امام زيد79402 137كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمنار عصام احمد سليمان عل79403 71.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد احمد السيد عمر79404 92كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمنه ابراهيم جمعه ابراهيم79405 138.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرنجالء نارص دمحم عواد79406 123.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرندى وليد محمود بيوىم79407 137.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرنعمه جاد اسماعيل جاد اسماعيل79408 64.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرنورا صالح محمود احمد79409 117كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرنورا عماد عبدالمؤمن اسماعيل79410 131كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرنورا دمحم يوسف دمحم دمحم حسن79411 102.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرهدير صالح دمحم عواد79412 118.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد احمد عبدالحليم عبدالدايم شلنى79413 107.5كفر سندوة ع مشبي 

ف دمحم عل زيد عل79414 ن القناطراحمد اشر 72.5كفر سندوة ع مشبي 

يس79415 ن القناطراحمد حاتم احمد احمد عي  78.5كفر سندوة ع مشبي 

ن79416 ن سيد سيد حسي  ن القناطراحمد حسي  109.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد حسن دمحم سند79417 129.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد ساىم رزق محمود حسن79418 103.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد سيد صالح مصطفن عماره79419 131كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد شعيب دمحم سعيد فراج79420 44كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد صالح الدين زىك جاد جاد79421 111كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد صالح امام دمحم حسن79422 95كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالرحمن امام ابوطالب79423 96.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالنارص دمحم دمحم ابراهيم عماره79424 126.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد فؤاد دمحم عبدالمنعم احمد79425 42.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد عل صابر79426 95كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم سيد احمد79427 60كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم سيد بيوىم79428 65كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم فتىح عبدالننى ربيع79429 81.5كفر سندوة ع مشبي 



ن القناطراحمد محمود شحات اسماعيل عبدالنيل79430 38.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد منيب دمحم عبدالمقصود79431 69.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد نارص عبداللطيف مصطفن79432 25.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراحمد نور الدين دمحم دمحم79433 22.5كفر سندوة ع مشبي 

ن خشان79434 ن القناطراسالم حسام الدين دمحم امي  85.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرحسن محروس اسماعيل حسن جاد79435 66.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرزياد ايمن احمد متبوىل79436 37.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرزياد حسام لبيب دمحم عبدالفتاح79437 106كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرزياد رضا السيد بيوىم79438 128.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرزياد عماد احمد احمد عبيد79439 135كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرسعيد حمزه دمحم حمزه79440 130كفر سندوة ع مشبي 

ن عيد فضل79441 ن القناطرسيف احمد حسي  123كفر سندوة ع مشبي 

ف سيد سيد الكوىم79442 ن القناطرضياء اشر 49.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عزام عبدالسالم العزاىل79443 95.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن رافت دمحم حسن عماره79444 112كفر سندوة ع مشبي 

يس79445 ف عبدالفتاح ابراهيم عي  ن القناطرعبدالفتاح اشر 110كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ابراهيم احمد دمحم بيوىم79446 43.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرعمر السيد دمحم عبدالحميد79447 134.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطركريم مصطفن خطاب دمحم79448 130كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالفتاح محمود دمحم79449 124كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عبدالرازق79450 128كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم محمود يوسف79451 73.5كفر سندوة ع مشبي 

ف ابراهيم عبدالخالق ابراهيم79452 ن القناطردمحم اشر 102كفر سندوة ع مشبي 

ن79453 ف احمد حساني  ن القناطردمحم اشر 137كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد عبدالفتاح دمحم دمحم عطيه79454 62.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم رافت دمحم محمود جاد79455 83كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم رافت دمحم يوسف79456 22.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا فاضل حسن ليله79457 22.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم رمضان عل عوض79458 47.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم ساىم زىك اسماعيل جاد79459 52كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد عرنى سيد دمحم79460 131كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم صالح شحات اسماعيل79461 23كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم طاهر احمد سيد زيد79462 135كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالرحمن حسنن دمحم دمحم79463 134كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم عالء الدين محمود دمحم عماره79464 108كفر سندوة ع مشبي 

ن عثمان79465 ن القناطردمحم عمرو دمحم حسي  92.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم دمحم فرج79466 104.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم مختار عبدهللا عبدالدايم79467 57كفر سندوة ع مشبي 

 رزق مدبوىل عل79468
ن
ن القناطردمحم هان 98كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم هيثم محمود احمد79469 51.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطردمحم وائل مهنن حسن دمحم79470 119.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمحمود الشحات دمحم عبدالعزيز79471 53كفر سندوة ع مشبي 

ن79472 ن سيد سيد حسي  ن القناطرمحمود حسي  98كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمحمود خالد محمود احمد فوده79473 127كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمحمود ساىم محمود احمد خضن79474 123كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمحمود صالح شحات احمد79475 29.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمحمود عالء الدين سيد احمد فوده79476 131.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن سعيد دمحم عفيفن79477 120كفر سندوة ع مشبي 

ن عبدالسالم عطيه79478  محروس حساني 
ن القناطرمصطفن 88كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم جاد محمود79479 118.5كفر سندوة ع مشبي 



ن القناطرمصطفن دمحم عل عبدالفتاح79480 106.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطرمهاب دمحم حسن ابراهيم ابراهيم غريب79481 104.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد سيد حسن ابراهيم79482 97.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطريوسف عادل سمي  مطراوى79483 121.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطريوسف وليد فتىح احمد79484 127.5كفر سندوة ع مشبي 

ن القناطراثار هيثم صالح دمحم موسي الفواخري79485 119.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحالم حمدى عبدالعظيم محمود ابراهيم79486 107.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراشاء احمد عبدالعزيز احمد هاشم79487 98منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراشاء السيد دمحم دمحم علي باشا79488 125.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي مسلم79489 ن القناطراشاء عبدالمنعم صيى !VALUE#منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسماء خالد دمحم علي السيد79490 104منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسماء سيد دمحم ابراهيم79491 109.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسماء عمرو دمحم دمحم علي باشا79492 105منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم يوسف79493 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

يف دمحم فتىح مرع سالم79494 ن القناطراصاله شر 99منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرالشيماء دمحم شحاته دمحم79495 133منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عصام حسن عبدالعزيز79496
ن
ن القناطرامان 51.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرامل ايهاب حسن فؤاد79497 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

79498
 
ن القناطرامل صالح عبدالمؤمن عراق 82منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرامل عبدالسالم يىحي عبدالسالم السيد79499 111منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرامنيه عبدالمعز دمحم بيوىمي صيام79500 96.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف سيد دمحم السيد79501 ه اشر ن القناطرامي  109منشأة الكرام ع بناتشبي 

ه عالء سيد بدوى79502 ن القناطرامي  123.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرايات فارس السيد ابراهيم دمحم79503 108.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- ايمان احمد دمحم دمحم 79504 83.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن79505 ن القناطرايمان مجدي السيد دمحم حسانيي  63منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرايه احمد دمحم عبدالعظيم الشافعي79506 131.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي دمحم79507
يف دمحم مصطفن ن القناطرايه شر 132.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79508 ن القناطرايه عبدهللا احمد فؤاد شلنى 110منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرايه دمحم انور عبدالمنعم محمود79509 58.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي السيد صالح79510
ن
ن القناطرايه هان 41منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسمله حمودة دمحم رفاعي79511 132منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسمله خالد دمحم عثمان باشا79512 107.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسمه طارق عبدالرحمن دمحم الجندي79513 89.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن راشد79514 ن القناطربسمه عاشور دمحم احمد حسي  106.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسنت دمحم مصطفن دمحم البنا79515 125.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسنت محمود دمحم سكران دمحم79516 96منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي المشتوىلي79517
ي وجيه مصطفن

ن القناطربوسي مصطفن 59.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

 نصار79518
 
ن القناطرتغريد احمد عبدالمؤمن عراق 115.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي دمحم عيد خليل79519  عرنى
ن القناطرتف  122منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرجانا دمحم يىحي دمحم79520 120.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرجنن دمحم عبدالحليم دمحم نصار79521 113.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي حسن محمود داود79522
ن القناطرحنان حسنن 130منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن حماده عبدالعزيز طه احمد79523 ن القناطرحني  120.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرخلود حسن دمحم دمحم79524 97منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرداليا وائل عبدالفتاح احمد عبدالفتاح79525 73منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردعاء حمدي ابراهيم سالم خلف هللا79526 51منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردنيا رزق سعيد دمحم خليفة79527 100.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ى عل الغرانى79528 ن القناطردنيا سعيد صيى 97.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردنيا عماد جمال دمحم عبدالعزيز79529 27.5منشأة الكرام ع بناتشبي 



ن القناطردينا احمد حسن حسن دمحم79530 112.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرذكرى تامر سعيد دمحم احمد79531 62منشأة الكرام ع بناتشبي 

79532
 
ن القناطررانيا دمحم صابر دمحم عراق 89.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررحاب فوزي دمحم احمد79533 83.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن عيد79534 ن القناطررحمه احمد دمحم حسي  89.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79535
ف دمحم نجيب عبدالفتاح مصطفن ن القناطررحمه اشر 104منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررحمه عماد دمحم كمال غريب79536 58.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررحمه مجدي عبدالحميد مدبوىلي سلطان79537 132منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررحمه وليد مجدي حسن سعد79538 133.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- رضوى رضا السيد عبدالسالم عبدالعال 79539 93.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررضوى صالح دمحم عبدالفتاح الفواخري79540 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررضوى عبدالحليم السيد عبدالحليم حسن79541 87منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررقيه حسن محمود محمود79542 60.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروان احمد صالح الدين عبدالعظيم مصطفن79543 105.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروان حمدينو السيد عبدالقادر عزازي79544 95منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروان دمحم المهدي دمحم عويس79545 119.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروتاج صادق احمد فتيح دمحم79546 135منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروحيه اسامة رشاد فتىحي عواد79547 116.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروضه احمد غريب احمد79548 116.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79549 ي ابراهيم علي الغرانى
ن القناطرروضه مصطفن 93منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي محمود يىحي فتيح79550
ن
ن القناطرروضه هان 126منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروميساء دمحم احمد خليل عثمان79551 34منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرروى احمد عبدالفتاح احمد79552 126.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي سالم79553
ن القناطرزينب احمد حسنن 14.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرزينب السيد عبدالمنعم دمحم79554 107.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرزينب عماد احمد عبدالرحمن دمحم79555 91.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرزينب ماجد السيد يىحي يونس79556 50منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسعاد طارق دمحم علي عوده79557 133منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسعاد عاطف عبدالعزيز عل عيىس79558 42منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسلسبيل دمحم السيد دمحم مليىحى79559 132منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسلىم مجدي عبدالنارص عبدالصادق79560 132منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسناء ساىمي ابراهيم عايش79561 54.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسندس احمد دمحم عبدالوهاب79562 117.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي بدوي79563
ن القناطرسندس رضا بكري عبدالغنن 83.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسهر حاتم سعيد شحاته مرسي79564 91منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسهيله رضا عبدالحميد دمحم حسن79565 64.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

وق طارق دمحم سيد احمد مرسي79566 ن القناطرشر 102.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79567 ي رشاد ابراهيم عبدالننى وق عبدالننى
ن القناطرشر 57منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عبدالغفار محمود79568 ن القناطرشمس احمد عبدالننى 105منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشمس دمحم دمحم ابراهيم احمد79569 123منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد ابراهيم دمحم الغزاىلي79570 98.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد رافت احمد عبدالفتاح79571 94.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد راىمي دمحم السيد ابو المجد79572 53منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد طلعت دمحم عبدالفتاح دمحم الفواخري79573 118منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد علي عبدالعزيز طة79574 92منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد عماد صالح محمود سعودي79575 108.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم السيد عبدالرءوف القاسىمي79576 101منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم جمال يىحي يونس رزق هللا79577 75منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد دمحم عادل دمحم رياض79578 91.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشهد نبيل جميل احمد الجندي79579 79منشأة الكرام ع بناتشبي 



ن القناطرشوق مجدي سعيد دمحم حسن79580 69.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء فتوح فتىحي عبدالحميد سالم79581 36.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء دمحم شاور علي شوي79582 30.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشيماء منتض صالح رياض سالمة79583 110.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرصباح عبدالمنعم عبدالمنعم دمحم دويدار79584 118منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرضىح دمحم كمال احمد الشافع79585 71منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعال حسام محمود شاور ضيف هللا79586 1.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرغاده صابر عبدالمنعم ابراهيم79587 117.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرغاده عماد محمود سالم السيد عويس79588 21منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه السيد سعيد عيد درويش79589 102منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه خالد ابراهيم علي79590 101منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه ساىمي حسن محمود داود79591 110منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن عمر79592 ن القناطرفاطمه دمحم احمد شاهي  132.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم احمد يىحي فتيح79593 78منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه هشام احمد سالم علي79594 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفاطمه وائل دمحم سليمان حسن79595 118منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي سعود79596
ن القناطرفايزه محمود دمحم عبدالغنن 80منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطركريمه دمحم احمد ابوالسعود مزيد79597 45.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرلقاء ايمن عبدالمنعم سعيد خضي 79598 131منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرلقاء هشام كمال احمد الشافع79599 79منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمروه دمحم حسنن السيد79600 37.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم احمد حسن فؤاد79601 112.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم احمد دمحم عبدالصادق دمحم79602 99منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي نصار79603
ن القناطرمريم السيد مصطفن 29منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم حمادة احمد علي79604 63.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن79605 يف دمحم عبدالمقصود حسي  ن القناطرمريم شر !VALUE#منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم صابر دمحم دمحم سعد79606 56منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم ضياء عيد عبدالحميد عيد79607 78منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم طايع نفادي جادهللا79608 129.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79609
ن القناطرمريم عبدهللا ابراهيم مصطفن 106.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم عصام صالح الدين عبدالعظيم مصطفن79610 120منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم دمحم سعد ابراهيم سعد79611 123.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمريم منتض ابراهيم احمد صيام79612 121منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرملك صالح سعيد دمحم طعمية79613 129.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرملك عبدالعظيم محمود ابراهيم الديب79614 127منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا حاتم احمد دمحم بيوىم79615 134منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا حاتم دمحم عبدالحكيم عبدهللا79616 115.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا حسن احمد عبود قاسم79617 124.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا حمدى السيد يحن  يونس79618 104.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا خالد دمحم ماهر احمد داود79619 119منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد دمحم الحسينن محمود نارص79620 119.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- منه هللا فارس دمحم جاد مرس 79621 77.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا ماهر السيد عبدالعزيز علي79622 131.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم ابراهيم دمحم الديب79623 123منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79624
 
ن القناطرمنة هللا دمحم احمد بنداري دسوق 128منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم سعيد دمحم عبدربه79625 115.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79626
ن القناطرمنة هللا دمحم سليمان دمحم مصطفن 126.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنه احمد صالح عبدالرؤف احمد79627 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنه رضا دمحم عبدالعزيز عطية79628 124.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79629
 
ن القناطرمنه صالح السيد احمد عراق 129منشأة الكرام ع بناتشبي 



ي احمد سعودي79630 ن القناطرمنه دمحم صيى 49.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي محمود علي موسي79631
ن
ن القناطرمنه هان 105.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنه هشام عبدالحميد دمحم سليم79632 128.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمنن دمحم ابراهيم دمحم حسن الديب79633 61منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- ىم حاتم سعيد ابراهيم خليل 79634 89منشأة الكرام ع بناتشبي 

79635
 
ن القناطرىم عيد سعد احمد عراق 111.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرميادة ماهر عبدالجليل عرفة79636 105.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمياده عصام شحاته احمد شحاته79637 24منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى احمد سعيد احمد79638 115.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى ايمن دمحم احمد ابراهيم79639 127منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى تامر دمحم عبدالمقصود79640 114.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى جابر احمد يونس رزق79641 106.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى حمدي موسي موسي احمد شتا79642 73منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى سيد دمحم عبدالعزيز محمود79643 71.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى عصام دمحم عبدالمجيد خضن79644 131منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى عمرو علي عبدالحميد المهر79645 81.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى دمحم محمود نض مرزوق79646 112.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرندى محمود دمحم احمد فتيح79647 50.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنشوى عبدالهادي ابراهيم احمد ابراهيم79648 104منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي سليمان حسن79649
ن القناطرنور السيد حسنن 103.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورا صابر دمحم رشاد دمحم الديب79650 51منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورا عاشور دمحم محسن79651 114.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورا عبدالحميد علي عبدالحميد المهر79652 121.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورا عبدالمقصود عبدالتواب عبدالمقصود جاد هللا79653 97منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنوره ابراهيم عبدالحميد سالم علي79654 43منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان عبدالمنعم فتىح عبدالمنعم ضيف هللا79655 98.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنورهان مجدي حسن خليل حسن79656 120.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنيجار ايمن عبدالعزيز عبدربه مرس79657 104منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنيجار سمي  احمد امام يوسف79658 77منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنيجار ماجد دمحم دمحم علي79659 103.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ه حمدينو السيد عبدالقادر عزازي79660 ن القناطرني  91.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر احمد حمدي السيد محمود79661 134منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرهاجر خالد ابراهيم عبدالحميد الديب79662 58منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرهبه مامون عبدالبصي  مامون79663 70.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي دمحم السيد79664 ن القناطرهدير احمد عبدالننى 46.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79665
ن القناطروفاء احمد السيد حسن مصطفن 134منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطروفاء صبىحي عبدالخالق دمحم دويدار79666 28منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطروفاء هيثم عيد سعد قاسم79667 71منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79668
ي محمود مصطفن

ن القناطريارا حسن مصطفن 92.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79669
 
ن داود دمحم داود عراق ن القناطرياسمي  64.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن محمود سعودى79670 ن محمود حسي  ن القناطرياسمي  38.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي داود79671
ي ابراهيم مصطفن

ن مصطفن ن القناطرياسمي  77منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي سعيد دمحم الديب79672
ن مصطفن ن القناطرياسمي  41منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن نارص دمحم دمحم دمحم عرفه79673 ن القناطرياسمي  73منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن سعد79674 ن القناطراحمد اسامه ابراهيم حسي  130منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف احمد خضن79675 ن القناطراحمد اشر 51منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79676
ف وجيه مصطفن ن القناطراحمد اشر 98منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد جمال دمحم دمحم رشاد79677 102.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد حسام احمد فتىحي سلطان79678 49.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد حسام الدين دمحم نبوى السيد فتيح79679 123منشأة الكرام ع بناتشبي 



ي عابدين شحاتة79680
ن القناطراحمد خالد حسنن 131.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد رضا دمحم صابر دمحم السيد79681 61منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79682
ي رشاد مصطفن

ن القناطراحمد رضا مصطفن 34.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد رمضان السيد مسلم حماد79683 125.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد سعيد فتىحي عبدالمنعم ضيف هللا79684 46.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد سعيد دمحم جاد مرسي79685 128منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد فتوح احمد يىحي فتيح79686 99منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد دمحم الجندي79687 70.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحم جمال احمد عل79688 65.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالفتاح دمحم الجندي79689 135منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالمطلب دمحم79690 21.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحم محروس سليم احمد79691 36.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد دمحمي عليوة حسن حزين79692 111.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد محمود السيد محمود عبدالسالم79693 49.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد محمود دمحم دمحم اسماعيل79694 85.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- احمد محمود دمحم محمود داود 79695 55منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد مختار عبدالمنعم دمحم دويدار79696 125منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد هشام احمد عبدالرؤف عزازي79697 76منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد وائل علي حسن79698 103.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراحمد ياش زكريا دمحم سالم79699 79منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسامه حاتم مىحي عباس راشد79700 109.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراسالم سعيد دمحم حسن سالم79701 75.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف سعيد سعيد سالم دمحم79702 ن القناطراشر 93منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79703
ن القناطرالسيد دمحم السيد احمد عفيفن 57.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79704
ن القناطرالسيد دمحم السيد حسن مصطفن 91منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرامي  هشام دمحم محمود دمحم دراز79705 80منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراياد وائل جمال الدين دمحم عبدالرحمن79706 123.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربالل زكريا دمحم احمد عبدالفتاح79707 43منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن السيد ابراهيم79708 ن القناطرجالل حسي  !VALUE#منشأة الكرام ع بناتشبي 

 جمال عبده المشتوىل79709
ن
ن القناطرجمال هان 106منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرجهاد عمر احمد دمحم نصار79710 49منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرحسام حامد السيد دمحم خليفه79711 70منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرحسام حسن دمحم عبدالرازق سعودي79712 13منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي حسن شاكر قاسم79713
ن
ن القناطرحسن هان 44منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف عل سالم الباز79714 ن اشر ن القناطرحسي  86منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرحمدى احمد حمدي محمود عزازي79715 65.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرحمدى مالك دمحم فريد سعد79716 36منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررشاد عمرو سعيد دمحم ضيف هللا79717 18منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطررمضان عبدالخالق سعيد دمحم حسن79718 26منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي احمد79719
 
ن القناطرزياد احمد فؤاد عراق 79منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرزياد دمحم السيد دمحم79720 105.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرزياد منتض دمحم فتيح79721 97.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي السيد دمحم الجندي79722
ن
ن القناطرزياد هان 29.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79723
 
ن القناطرسعد دمحم سعد عبدالعزيز الدسوق 80منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسعيد سالمة سعيد سالمة عبدالمقصود79724 67منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسعيد صابر سعيد دمحم هاشم الديب79725 135منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- سعيد دمحم سعيد دمحم كمال 79726 93.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي صيام79727
ن القناطرسعيد دمحم دمحم مصطفن 79.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسعيد محمود سعيد دمحم نارص79728 126.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسالمه وحيد سالمة محمود79729 92.5منشأة الكرام ع بناتشبي 



ن القناطرسلطان سمي  دمحم احمد سلطان79730 111منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسيد احمد السيد امام ابراهيم79731 81منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسيف الدين هيثم صالح دمحم موسي الفواخري79732 107.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

يف سعيد دمحم طعمية79733 ن القناطرسيف شر 119منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرسيف محمود سعيد دمحم كمال داوود79734 !VALUE#منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرشادى صابر يوسف احمد امام79735 73.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرصابر احمد داود عبدالحميد79736 56.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن صابر دمحم سعيد عمران 79737 ن القناطربسيطه- صابر حسي  82منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرصالح عصام صالح عبدالحليم شعالن79738 122منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرطالل محمود حسنن السيد79739 17.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرطلعت جمال السيد الغزال79740 127.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79741
 
ي محمود دمحم عراق

 
ن القناطرطه عراق 66.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرطه وائل دمحم عيد داود79742 133منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد محمود عبدالرحمن الشافع79743 74.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن79744 يف صالح محمود حسي  ن القناطرعبدالرحمن شر 114.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدالرحمن صالح فاروق متوىلي79745 48.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم السيد شلنى السبد79746 58منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عبدالحميد الديب79747 ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالننى 130.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي خضن79748
ن القناطرعبدالرحمن محمود هاشم مصطفن 46منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدالعظيم صالح حسن طنطاوي79749 66منشأة الكرام ع بناتشبي 

 سالم الغرانى79750
ن القناطرعبدالغنن مصطفن عبدالغنن 98منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدهللا ايهاب دمحم نجيب عبدالحميد حسن79751 61منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79752
 
ن القناطرعبدهللا جمال دمحم ابراهيم عراق 18.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- عبدهللا رضا سعيد محمود عزازى 79753 79منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدهللا صابر صالح دمحم موسي79754 95منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعبدهللا عماد صالح الدين عبدالعظيم مصطفن79755 89منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79756 ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالعزيز السيد شلنى 124منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعمار انور السيد مصطفن غنام79757 92.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعمار دمحم احمد سعيد ابراهيم79758 40منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79759
ن القناطرعمار دمحم السيد عفيفن 90منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعمر احمد دمحم احمد79760 123.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرعمر السيد حسن حسن الديب79761 129منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي علي عبدالرحمن الشافعي79762
ن
ن القناطرعمر هان 10منشأة الكرام ع بناتشبي 

يف ياش مصطفن خضن79763 ن القناطرعمرو شر 115منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفؤاد وليد فؤاد عبدالغفار فتيح79764 74.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفتىحي احمد فتىحي ابراهيم79765 115منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفهد محمود حسنن السيد دمحمى79766 8.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطركريم احمد دمحم شحاته دمحم داود79767 57.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79768
ن القناطركريم دمحم فتىحي عبدالخالق عبدالغنن 82منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطركريم وجدي ابراهيم عايش ابراهيم79769 84منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطركمال رمضان كمال احمد طه79770 121.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرماجد دمحم سالم السيد79771 121منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم احمد صالح ابراهيم عيىسي79772 133منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالجليل دمحم عرفه79773 58منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدى رسالن79774 !VALUE#منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي الديب79775
ن القناطردمحم احمد دمحم حسينن 131منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف فتىحي عبدالمجيد79776 ن القناطردمحم اشر 48.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم السيد سعيد ابراهيم مرسي79777 70.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم احمد السيد79778 61.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم دمحم سليمان79779 15منشأة الكرام ع بناتشبي 



ي عبدالغفار ابراهيم79780
ن القناطردمحم السيد مصطفن 42منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن خلف هللا79781 ن محروس امي  ن القناطردمحم امي  76منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم انور احمد دمحم موس79782 28منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم بركات مصطفن دمحم79783 92منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم تامر انور صابر داواد79784 132منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم حاتم دمحم دمحمى عل حنفن79785 126منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن عبدالرسول عل الديب79786 ن القناطردمحم حسي  112.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن دمحم طبل79787 ن مدحت حسي  ن القناطردمحم حسي  18.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم خالد السيد دمحم79788 95منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم خالد دمحم السيد حسن الشافعي79789 26.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم رشاد دمحم دمحم رشاد79790 62.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم رمضان دمحم ابراهيم علي الدين79791 30منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم رمضان دمحم سالم عويس79792 84.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم سعيد السيد شلنى السيد79793 70.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم سعيد خلف هللا عبدالغنن خلف هللا 79794 67منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم سند دمحم جاد مرسي79795 121.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم شحته رضا عبدالدايم79796 94منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم شعبان عبدالفناح دمحم79797 51منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم صالح رشاد دمحم عبدربه79798 97.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم صالح دمحم عبدالهادي79799 28منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم صالح دمحم نجيب دمحم السيد ندا79800 39منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم عبدالمقصود سالمة عبدالمقصود79801 30.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم عماد محروس دمحم الجندي79802 63منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم عماد دمحم سيد احمد صيام79803 37.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم دمحم سعد عبدالمنعم بيوىم79804 123منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79805
ن القناطردمحم دمحم سمي  محمود اللينى 58منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم دمحم فتيح عبدالغفار79806 20.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم نجيب عبدالفتاح79807 69.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم منتض دويدار دمحم دويدار79808 73منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم منتض دمحم ميشة السيد79809 81منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79810
ن القناطردمحم هشام سعيد مصطفن 3.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمحمود صابر احمد علي السيد79811 37منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عابدين79812
ن القناطرمحمود صالح حسنن 76.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطربسيطه- محمود دمحم محمود بدوى 79813 52منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود دمحم احمد79814 7منشأة الكرام ع بناتشبي 

 احمد امام حماد79815
ن
ن القناطرمحمود هان 36منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن فتيح79816 ن القناطرمروان عمر ابو الفتوح طه حسي  118.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عبدالغفار79817
ن القناطرمروان فارس مصطفن 50.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمروان دمحم رشاد ابراهيم دمحم79818 18منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمروان وحيد دمحم حلىمي79819 122.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن رضا دمحم عبدالعظيم الشافعي79820 101منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن رمضان عبدالعظيم دمحم79821 94.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

 سعيد عبدالننى عبدالحميد الديب79822
ن القناطرمصطفن 100.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن راشد79823  شعبان علي حسي 
ن القناطرمصطفن 96منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن عصام سالم فوده79824 86.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن فتىح دمحم عفيفن الشافع79825 104منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم محمود عطيه الشويىح79826 65.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن نصار عبدالرازق79827 22.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم موسي موسي شتا79828 64منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمعاذ ايمن سعيد عبدالغنن مسعود79829 125.5منشأة الكرام ع بناتشبي 



ن القناطرمعاذ خالد دمحم سالم نارص79830 39منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمعاذ رضا دمحم دمحم ابراهيم79831 94منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرمومن دمحم مصطفن دمحم سعد79832 102منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنادر رضا احمد رفاعي دمحم سكران79833 36.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنادر دمحم سعيد علي ابراهيم79834 90منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرنبيل شحته عل ذىك عفاش79835 36منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرهشام عمر احمد دمحم نصار79836 111منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرياش احمد دمحم احمد فتيح79837 121.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم السيد دمحمي79838 121منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم عبدالواحد مهدي79839 64منشأة الكرام ع بناتشبي 

ف دمحم دمحم نارص79840 ن القناطريوسف اشر 107منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف السيد محمود السيد فتيح79841 114.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي عبدالغفار79842
ن القناطريوسف حسب هللا مصطفن 12منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف ساىمي دمحم ابراهيم دويدر79843 19منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79844 ن القناطريوسف طارق عطا هللا شلنى 107منشأة الكرام ع بناتشبي 

ي79845
ن القناطريوسف عادل فتىحي محمود مصطفن 89منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف عاطف دمحم سعد79846 114.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

79847
 
ن القناطريوسف دمحم ابراهيم دمحم الدسوق 119.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف دمحم حسن داود دمحم79848 66.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف دمحم غريب احمد يونس79849 66.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطريوسف محمود السيد سعودي79850 40منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطراالء احمد دمحم فؤاد79851 99.5الكردود ع مشبي 

ن القناطراالء حسن صالح الدين دمحم79852 101الكردود ع مشبي 

ن القناطراالء وائل زىك حافظ79853 80.5الكردود ع مشبي 

ي حمدي عبدالجابر الرديس79854
ن
ن القناطرامان 86الكردود ع مشبي 

ي وليد اسماعيل عبدالعزيز79855 ن القناطرانىحى 107الكردود ع مشبي 

 صالح عبدالحميد79856
ن
ن القناطرايه هان 121.5الكردود ع مشبي 

ن79857 ن عطا حسي  ن القناطربسمله حسي  105الكردود ع مشبي 

ى فوزى دمحم محمود79858 ن القناطربشر 115الكردود ع مشبي 

ن79859 ي حسي   عماد عرنى
ن ن القناطرحني  129الكردود ع مشبي 

ن القناطرخلود ايمن حافظ دمحم79860 106الكردود ع مشبي 

ن القناطررنا عاطف عبدالرازق احمد79861 134الكردود ع مشبي 

ن القناطرروان عماد ماهر محمود79862 123.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرشيماء محمود فاروق عليوه79863 124.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرمروه محمود دمحم عيىسي79864 80الكردود ع مشبي 

ن القناطرملك مصطفن عبدالحميد عبدالهادى79865 68الكردود ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا محمود عبدالواحد السيد79866 69الكردود ع مشبي 

ن القناطرندى عل دمحم ساىمي79867 122الكردود ع مشبي 

ن القناطرنور بهاء السيد دمحم79868 126الكردود ع مشبي 

ن القناطرنورا هشام دمحم محمود79869 108الكردود ع مشبي 

ه مني  دمحم ابراهيم79870 ن القناطرني  102الكردود ع مشبي 

ن القناطرهاجر حسام حسن راغب79871 78.5الكردود ع مشبي 

ن القناطراحمد حمدى سعيد البعلوجى79872 66.5الكردود ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد يوسف احمد79873 118.5الكردود ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام صالح عبدالحميد79874 67الكردود ع مشبي 

ن القناطرحسن رضا حسن دمحم79875 54.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرزياد سامر عبدالفتاح السيد79876 101الكردود ع مشبي 

ن القناطرسعيد محمود سعيد دمحم79877 64الكردود ع مشبي 

ن القناطربسيطه- صالح اسامه صالح احمد صالح 79878 79الكردود ع مشبي 

ن القناطرطه ابراهيم سالمه ابراهيم79879 102.5الكردود ع مشبي 



ن القناطرعبدالرحمن اسالم عبدالعزيز احمد79880 92الكردود ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سيد دمحم ابو باشا79881 45.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالستار دمحم79882 73الكردود ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عمار ايمن سعيد عبدالحميد 79883 92.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرعمر عل السيد عل السيد79884 84.5الكردود ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدى دمحم مصطفن79885 89.5الكردود ع مشبي 

ن79886 ى دمحم حسي  ن القناطردمحم خي  53.5الكردود ع مشبي 

بينن79887 ن القناطردمحم عصام دمحم فهىم الشر 58.5الكردود ع مشبي 

ن القناطردمحم عمرو دمحم السيد عطية79888 80.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود جميل عبدالغنن عبدالسالم79889 87الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود ساىمي محمود احمد الشيىمي79890 73.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود شحات محمود عيىس79891 90.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم السيد عل79892 61الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم صابر دمحم79893 51الكردود ع مشبي 

ن القناطرمحمود مسعد ابراهيم خليل79894 66الكردود ع مشبي 

ن القناطريىح دمحم عماره دمحم79895 77.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرامينه ايمن عبدالرحيم حسن عامر79896  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132.5شوق

ي هالل79897
 
ن القناطرايه ايمن صالح عبدالباق  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
138.5شوق

ن القناطرجنه حاتم حسن دمحم ابراهيم79898  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
135شوق

ن القناطرحبيبه صادق سليمان الصادق79899  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
131.5شوق

ن القناطرحبيبه عماد دمحم السيد79900  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132شوق

ن عامر احمد اسماعيل79901 ن القناطرحني   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132شوق

ن القناطردنيا عمر فاروق سليمان حسن محمود79902  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132شوق

ن راشد79903 ن عبدالرازق امي  ن القناطررحمه امي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
137.5شوق

ن القناطررحمه سالمه عمر دمحم فودة79904  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
131.5شوق

ي دياب عل ربيع79905
ن القناطررنا طالل الحسينن  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
115.5شوق

ن القناطرساره رضا عبداللطيف احمد عيد79906  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
137.5شوق

ي يونس79907
ن القناطرسلىم سيد احمد الحسينن  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
134شوق

ي السيد احمد79908 ي عبدالننى
ن القناطرسلىم مصطفن  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
136شوق

79909
 
ن القناطرشموس احمد فاروق ابراهيم زنان  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
134.5شوق

ن القناطرشهد حسان مختار نض حسان درويش79910  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132.5شوق

ن القناطرفاطمه تامر زىكي عل احمد خميس79911  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
134شوق

ن79912 ن عل حسن شاهي  ن القناطرفرح عل امي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125شوق

ي غانم79913
ن القناطرفريده عماد الدين فتىحي حنفن  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
136شوق

ى عبدهللا فضل علي عامر79914 ن ن القناطركين  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
134شوق

ن القناطرمريم عبدالنارص عثمان عواد79915  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
114شوق

ن القناطرملك حسن عل احمد ابراهيم عبدهللا79916  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125شوق

ن القناطرملك عماد خليل حسن الصافورى79917  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
134شوق

ن القناطرملك دمحم محمود دمحم عوض79918  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125.5شوق

ي دمحم صالح79919
ن القناطرمنه احمد حسينن  يونس الرسمية لغاتشبي 

 
131شوق

ن القناطرمنه محمود سعيد يوسف79920  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
127.5شوق

ن القناطرمنن الحسن دمحم حسن زعبوط79921  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
131.5شوق

ي الشلح79922
ي فتىحي حنفن

ن القناطرناديه ضياء حنفن  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
131شوق

ن القناطرهبه دمحم رشاد سيد احمد79923  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
135شوق

ن القناطروعد دمحم عبدالسميع السيد موسي الصافورى79924  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
128شوق

ن خالد محمود عبداللطيف شهاب الدين79925 ن القناطرياسمي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
98.5شوق

ن وليد احمد اسماعيل بديوي79926 ن القناطرياسمي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
135.5شوق

ن القناطرياسمينه شبل السيد حسن عبيه79927  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
136شوق

ن القناطرابراهيم احمد ابراهيم حسن سبيلة79928  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
124.5شوق

ف فضل سالمه عزالدين79929 ن القناطراحمد اشر  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
133شوق



ن القناطراحمد ايمن دمحم سعيد سالمه زىك دياب79930  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
116.5شوق

ن القناطراحمد عصام ذىك ابراهيم سيف79931  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125.5شوق

ن القناطراحمد عل دمحم عل امام79932  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
132شوق

ن القناطراسالم محمود فاروق سليمان حسن محمود79933  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
112شوق

ن عل يونس79934 ن القناطرعابد دمحم امي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
126.5شوق

ن القناطرعمر عل السيد دمحم حميده79935  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
137.5شوق

ن القناطركريم دمحم اسماعيل سليمان حسن عبيه79936  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
130شوق

ن القناطرلؤى دمحم صالح محمود ابو زيد79937  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125.5شوق

ن القناطرمازن مجدى محمود دمحم79938  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
137شوق

ن القناطردمحم السيد سليمان عبدالعزيز الطقيش79939  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
110شوق

ن القناطردمحم تامر المكاوى رشاد مطاوع79940  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
127.5شوق

ن القناطردمحم غريب عبدهللا منصور دمحم الشلح79941  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
104شوق

ن القناطردمحم هشام دمحم رشاد79942  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
125.5شوق

ن عامر عبيه79943 ن القناطردمحم ياش احمدى حسي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
133شوق

ن القناطرمصطفن يوسف صالح دمحم بريك79944  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
118شوق

ن فيصل ابراهيم دمحم الريان79945 ن القناطرمعي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
121شوق

ن القناطرموسي السيد سعيد امام اسماعيل79946  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
92.5شوق

ن القناطريوسف رفاعي ساىمي رفاعي ابراهيم79947  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
82شوق

ن79948 ن القناطريوسف سليمان السيد سليمان دمحم حسي   يونس الرسمية لغاتشبي 
 
115.5شوق

ي عل المالج79949 ن القناطريوسف دمحم عبدالننى  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
120.5شوق

ي يونس79950
ي دمحم حسينن

ن القناطريوسف مصطفن  يونس الرسمية لغاتشبي 
 
130شوق

ن القناطراسماء طارق السيد عل دمحم حماد79951 ن/ششبي   بني 
38عل حسن الطوجن

قت دمحم سليمان عبدالسميع كريم79952 ن القناطراشر ن/ششبي   بني 
59.5عل حسن الطوجن

ن القناطراشىك عبداللطيف صديق عبداللطيف احمد79953 ن/ششبي   بني 
81عل حسن الطوجن

ن القناطرامل نارص مغاورى حسان سعيد بريك79954 ن/ششبي   بني 
96عل حسن الطوجن

ن القناطرامنيه رضا صالح السيد دمحم عامر79955 ن/ششبي   بني 
97.5عل حسن الطوجن

ن79956 ن القناطرامنيه دمحم رشاد دمحم عل حسي  ن/ششبي   بني 
135عل حسن الطوجن

ن القناطرامنيه دمحم ممدوح دمحم دمحم خليفة79957 ن/ششبي   بني 
129عل حسن الطوجن

ن القناطرايمان دمحم سمي  محمود دمحم وهبه79958 ن/ششبي   بني 
109عل حسن الطوجن

ن79959 ن القناطرايه حمدى دمحم فؤاد عبدالعزيز حسي  ن/ششبي   بني 
94.5عل حسن الطوجن

ن القناطرايه مهدي عبدالرازق دمحم دمحم القرم79960 ن/ششبي   بني 
40عل حسن الطوجن

79961
 
ن القناطربدر محمود صابر محمود اسماعيل السنهون ن/ششبي   بني 

113.5عل حسن الطوجن

ي79962
ن القناطربسمله صالح احمدي صالح دمحماليمنن ن/ششبي   بني 

71.5عل حسن الطوجن

ن سليمان عامر79963 ن القناطربسمله صفوت حسي  ن/ششبي   بني 
54عل حسن الطوجن

ن القناطربسمه احمد السيد حسن سليمان عبيه79964 ن/ششبي   بني 
43.5عل حسن الطوجن

ن القناطربسمه السيد احمدى عشماوى القاضن79965 ن/ششبي   بني 
131عل حسن الطوجن

ن القناطربسنت احمد السيد حفنن دمحم79966 ن/ششبي   بني 
89عل حسن الطوجن

ن القناطرتغريد سمي  السيد سليمان عثمان79967 ن/ششبي   بني 
98عل حسن الطوجن

ن القناطرجنا احمد مختار حسان عل خليفه79968 ن/ششبي   بني 
128عل حسن الطوجن

ن القناطرحبيبه اسماعيل دمحم سيد عبداللطيف رزق79969 ن/ششبي   بني 
81.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحبيبه السيد دمحم حسان عبدالرحيم79970 ن/ششبي   بني 
131.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحبيبه سمي  حسن عامر سالم79971 ن/ششبي   بني 
129.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحبيبه نجدى مصطفن نجدى79972 ن/ششبي   بني 
69عل حسن الطوجن

ن القناطرحنان ماهر فهيم مبارك بريك79973 ن/ششبي   بني 
68.5عل حسن الطوجن

ن انور دمحم اسماعيل غنايم79974 ن القناطرحني  ن/ششبي   بني 
97.5عل حسن الطوجن

ن غانم دمحم سيف79975 ن حسي  ن القناطرحني  ن/ششبي   بني 
114عل حسن الطوجن

ن القناطرخلود ناجى الصادق عامر سالم79976 ن/ششبي   بني 
126عل حسن الطوجن

ن القناطردنيا سليم محمود ابراهيم حسن مغنم79977 ن/ششبي   بني 
112عل حسن الطوجن

ن القناطررحاب عمرو دمحم دمحم خليل بريك79978 ن/ششبي   بني 
119عل حسن الطوجن

ن القناطررحمه احمد محمود مصطفن فليفل79979 ن/ششبي   بني 
41عل حسن الطوجن



ن القناطررحمه حسينن دمحم حسينن دمحم ابراهيم79980 ن/ششبي   بني 
115.5عل حسن الطوجن

ن القناطرروجينا ايهاب كمال احمد ابراهيم عمار79981 ن/ششبي   بني 
125عل حسن الطوجن

ن79982 ن القناطرروضه درويش فؤاد دمحم عل حسي  ن/ششبي   بني 
135عل حسن الطوجن

ن القناطرروى دمحم دمحم عل ابراهيم شحان79983 ن/ششبي   بني 
115عل حسن الطوجن

ن القناطرزهراء جالل حسن سليمان سبيع79984 ن/ششبي   بني 
116.5عل حسن الطوجن

يف ناجى سيد سليمان عامر79985 ن القناطرساره شر ن/ششبي   بني 
104.5عل حسن الطوجن

ن79986 ن القناطرساره دمحم السعيد دمحم حساني  ن/ششبي   بني 
112.5عل حسن الطوجن

ن القناطرساره دمحم حسن امام عامر79987 ن/ششبي   بني 
105.5عل حسن الطوجن

ن القناطرساره دمحم دمحم عليوه دمحم79988 ن/ششبي   بني 
97عل حسن الطوجن

ن القناطرساره محمود احمد عل دمحم االلفن79989 ن/ششبي   بني 
41.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسحر السيد فهيم مبارك بريك79990 ن/ششبي   بني 
84عل حسن الطوجن

79991
ن
ن القناطرسلوان جمال محمود يوسف كيالن ن/ششبي   بني 

132.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسما هشام دمحم عبدالعزيز ابراهيم79992 ن/ششبي   بني 
128عل حسن الطوجن

ن القناطرسما وليد فؤاد دمحم االلفن79993 ن/ششبي   بني 
97.5عل حسن الطوجن

ي حسن79994
ن القناطرسميحه سيد دمحم عبدالغنن ن/ششبي   بني 

97.5عل حسن الطوجن

وق طارق احمد السيد دمحم النجار79995 ن القناطرشر ن/ششبي   بني 
74عل حسن الطوجن

ن القناطرشمس عالء حمدى دمحم مسلم79996 ن/ششبي   بني 
106.5عل حسن الطوجن

ف عل مصطفن غنايم79997 ن القناطرشهد اشر ن/ششبي   بني 
84.5عل حسن الطوجن

ن القناطرشهد حسن دمحم حسن متبوىل79998 ن/ششبي   بني 
42.5عل حسن الطوجن

79999
 
ن القناطرشهد خالد يونس صالح الطرق ن/ششبي   بني 

117.5عل حسن الطوجن

ن القناطرشهد صابر كمال احمد طه80000 ن/ششبي   بني 
125.5عل حسن الطوجن

ن عل دمحم80001 ن القناطرشهد عل حسي  ن/ششبي   بني 
121عل حسن الطوجن

ن القناطرشهد عمرو عبدالعاىط دمحم حسن ابراهيم80002 ن/ششبي   بني 
100عل حسن الطوجن

ن القناطرشهد عمرو عبدالواحد دمحم الطوجن80003 ن/ششبي   بني 
77عل حسن الطوجن

ن دمحم اسماعيل بدران80004 ن القناطرشهد وليد السيد حسي  ن/ششبي   بني 
113.5عل حسن الطوجن

ن القناطرشهد يوسف عل يوسف عل منصور80005 ن/ششبي   بني 
74عل حسن الطوجن

ين سمي  دمحم ابوزيد دمحم80006 ن القناطرشي  ن/ششبي   بني 
88عل حسن الطوجن

ن السيد بيوىم80007 ن القناطرضىح حسي  ن/ششبي   بني 
84عل حسن الطوجن

ن80008 ن القناطرضن السيد احمد دمحم حسن شاهي  ن/ششبي   بني 
137.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعزه خالد واصف دمحم حسان الشلح80009 ن/ششبي   بني 
84.5عل حسن الطوجن

ن80010 ن عليوه حسي  ف حسي  ن القناطرفاطمه اشر ن/ششبي   بني 
92عل حسن الطوجن

ن القناطرفاطمه عبدهللا محمود دمحم قدرى80011 ن/ششبي   بني 
76عل حسن الطوجن

ن القناطرفاطمه ماهر اسماعيل احمد دمحم عماره80012 ن/ششبي   بني 
125.5عل حسن الطوجن

ن القناطرفاطمه ناجى احمد حسن الشيىم80013 ن/ششبي   بني 
74.5عل حسن الطوجن

 احمدى السيد حسن الشلح80014
ن
ن القناطرفاطمه هان ن/ششبي   بني 

20عل حسن الطوجن

ن القناطركريمان هشام جمال محمود حسان80015 ن/ششبي   بني 
112عل حسن الطوجن

ن القناطرمريم ابراهيم صابر ابراهيم حماد سبيله80016 ن/ششبي   بني 
113عل حسن الطوجن

ن80017 ن اسماعيل حسي  ن القناطرمريم ايهاب حسي  ن/ششبي   بني 
23.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمريم سعيد دمحم السيد مجاهد80018 ن/ششبي   بني 
134.5عل حسن الطوجن

ن القناطرملك احمد ابراهيم صوانى موس80019 ن/ششبي   بني 
!VALUE#عل حسن الطوجن

ن القناطرملك جمال احمدى السيد عبيه80020 ن/ششبي   بني 
135.5عل حسن الطوجن

ن القناطرملك كرم محمود دمحم محمود قدرى80021 ن/ششبي   بني 
89عل حسن الطوجن

ن القناطرملك دمحم احمد ابراهيم سليمان عامر80022 ن/ششبي   بني 
83.5عل حسن الطوجن

ن القناطرملك دمحم السيد دمحم عامر80023 ن/ششبي   بني 
118عل حسن الطوجن

ن القناطرملك دمحم عبدالسالم عل دمحم مغنم80024 ن/ششبي   بني 
112عل حسن الطوجن

ن دمحم سيف80025 ن القناطرملك دمحم عل حسي  ن/ششبي   بني 
112عل حسن الطوجن

ن القناطرمنة رضا حبيىسر عمارة حسن80026 ن/ششبي   بني 
137.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمنة دمحم احمد عل حماد80027 ن/ششبي   بني 
70.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمنه حسن عبدالخالق دمحم محيسن عبيه80028 ن/ششبي   بني 
103عل حسن الطوجن

80029
 
 السيد سالم الطرق

 
ن القناطرمنه شوق ن/ششبي   بني 

56عل حسن الطوجن



ن القناطرمنه عمر احمد دمحم محمود عتمان80030 ن/ششبي   بني 
121.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمنه وليد احمد ابراهيم حسن مغنم80031 ن/ششبي   بني 
135عل حسن الطوجن

ن القناطرموده دمحم عل حفنن دمحم البلبيىس80032 ن/ششبي   بني 
103.5عل حسن الطوجن

ن القناطرىم محمود السيد سليمان عل مسلم80033 ن/ششبي   بني 
63.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمىادة عل حسينن عبدالعزيز طه80034 ن/ششبي   بني 
13عل حسن الطوجن

ن القناطرندى دمحم اسماعيل عثمان اسماعيل80035 ن/ششبي   بني 
127عل حسن الطوجن

ن القناطرندى دمحمى عبدهللا دمحم عامر80036 ن/ششبي   بني 
135عل حسن الطوجن

ن القناطرنورا دمحم جالل حسن حمد المخ80037 ن/ششبي   بني 
52.5عل حسن الطوجن

ن القناطرنوران ياش حسينن محمود وهبة80038 ن/ششبي   بني 
135.5عل حسن الطوجن

ن مصطفن فليفل80039 ه محمود دمحم حسي  ن القناطرني  ن/ششبي   بني 
127عل حسن الطوجن

ن القناطرهاجر ناجى عبدالعزيز سالم صقر80040 ن/ششبي   بني 
112.5عل حسن الطوجن

ن القناطرهايدى عالء محمود سليمان سالم عامر80041 ن/ششبي   بني 
122عل حسن الطوجن

ن القناطرهبه احمد محمود موس حسن80042 ن/ششبي   بني 
109عل حسن الطوجن

ن القناطربسيطه- هدايه بدوى حسينن عبدالهادى احمد 80043 ن/ششبي   بني 
88عل حسن الطوجن

ن القناطرهدايه خالد دمحم موس عامر80044 ن/ششبي   بني 
123عل حسن الطوجن

ن القناطرهدى ايمن عبدالعاىط غانم منصور مغنم80045 ن/ششبي   بني 
11عل حسن الطوجن

ن القناطرهدير هالل دمحم السيد عبية80046 ن/ششبي   بني 
128عل حسن الطوجن

ن عبدالمقصود حسينن دمحم فليفل80047 ن القناطرهنا امي  ن/ششبي   بني 
123.5عل حسن الطوجن

ن القناطرهناء صالح رجب حسن دمحم الجندى80048 ن/ششبي   بني 
55عل حسن الطوجن

ن القناطروعد دمحم يوسف دمحم عامر80049 ن/ششبي   بني 
125.5عل حسن الطوجن

ن القناطروفاء احمد عطيه فايق دمحم جاد80050 ن/ششبي   بني 
91عل حسن الطوجن

ن القناطريارا تامر دمحم السيد الحسيىس80051 ن/ششبي   بني 
113عل حسن الطوجن

ن80052 ن عبده حسي  ن محمود حسي  ن القناطرياسمي  ن/ششبي   بني 
54.5عل حسن الطوجن

ن القناطرابراهيم احمد محمود ابراهيم سالم خليفه80053 ن/ششبي   بني 
86.5عل حسن الطوجن

ن القناطرابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح غريب80054 ن/ششبي   بني 
93عل حسن الطوجن

ن القناطرابراهيم دمحم عبدالفتاح احمد سالمة80055 ن/ششبي   بني 
100.5عل حسن الطوجن

ن القناطرابراهيم ناجى ابراهيم دمحم حامد80056 ن/ششبي   بني 
102.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد جابر امام عل ابراهيم80057 ن/ششبي   بني 
71.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد جمال دمحم محمود عطيه80058 ن/ششبي   بني 
20عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد حسن دمحم حسن هندى80059 ن/ششبي   بني 
12.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد سامح احمد سليم دمحم80060 ن/ششبي   بني 
104.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد شعبان دمحم شعبان80061 ن/ششبي   بني 
!VALUE#عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد صالح سالم يونس عامر80062 ن/ششبي   بني 
46عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد طارق حسن السيد حسن80063 ن/ششبي   بني 
87عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد عادل اسماعيل عل اسماعيل حامد80064 ن/ششبي   بني 
22.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد عبدالنارص السيد دمحم الحسيىسي80065 ن/ششبي   بني 
123عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد عالء حمدى دمحم مسلم80066 ن/ششبي   بني 
102.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد دمحم كمال دمحم عل الحسيىس80067 ن/ششبي   بني 
124.5عل حسن الطوجن

ن القناطراحمد يشى سيد السيد عامر80068 ن/ششبي   بني 
117عل حسن الطوجن

ن القناطرادهم عماد سمي  حسن السيد80069 ن/ششبي   بني 
102.5عل حسن الطوجن

ن القناطراسالم حماده سليم هندى حسان80070 ن/ششبي   بني 
84.5عل حسن الطوجن

ن القناطراسالم دمحم سليم حسن عل الشلح80071 ن/ششبي   بني 
85.5عل حسن الطوجن

ن القناطراسالم دمحم مصطفن دمحم مصطفن فليفل80072 ن/ششبي   بني 
89.5عل حسن الطوجن

ن القناطرالسيد دمحم عبدالعال حسن واكد80073 ن/ششبي   بني 
68.5عل حسن الطوجن

ن احمد عبدهللا حامد عليان80074 ن دمحم امي  ن القناطرامي  ن/ششبي   بني 
47عل حسن الطوجن

ن دمحم سالم الشلح80075 ن مني  امي  ن القناطرامي  ن/ششبي   بني 
117.5عل حسن الطوجن

ن القناطرايهاب رضا غانم ابراهيم80076 ن/ششبي   بني 
14.5عل حسن الطوجن

ن القناطرتوفيق عاطف توفيق السيد عامر80077 ن/ششبي   بني 
49عل حسن الطوجن

 دمحم السيدعطيه الحسيىس80078
ن
ن القناطرجاش هان ن/ششبي   بني 

66عل حسن الطوجن

ن القناطرحازم السيد اسماعيل دمحم سيف80079 ن/ششبي   بني 
117.5عل حسن الطوجن



ن الحسيىس80080 ن القناطرحسن السيد دمحم حسن حسي  ن/ششبي   بني 
41.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحسن سليمان حسن سليمان سبيله80081 ن/ششبي   بني 
58.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحسن عالء حسن دمحم يونس80082 ن/ششبي   بني 
78عل حسن الطوجن

ن سليمان دمحم80083 ن سليمان حسي  ن القناطرحسي  ن/ششبي   بني 
39.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحمزه احمد جوده حامد محمود80084 ن/ششبي   بني 
114.5عل حسن الطوجن

ن القناطرحمزه السيد كامل دمحم محمود عتمان80085 ن/ششبي   بني 
92.5عل حسن الطوجن

ن القناطررشدى حماده رشدى دمحم دمحم يوسف80086 ن/ششبي   بني 
119.5عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد السيد سليمان احمد عبدالهادى80087 ن/ششبي   بني 
123عل حسن الطوجن

ن محمود80088 ن القناطرزياد ايمن حسن سليمان حسي  ن/ششبي   بني 
102.5عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد سالم سليم عواد سعد80089 ن/ششبي   بني 
74عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد شحته دمحم دمحم عبيه80090 ن/ششبي   بني 
121.5عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد عبدهللا دمحم السيد خضن80091 ن/ششبي   بني 
109.5عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد عماد حسن حفنن80092 ن/ششبي   بني 
67.5عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد دمحم فؤاد السيد دمحم واكد80093 ن/ششبي   بني 
59عل حسن الطوجن

ن القناطرزياد مسلم السيد مسلم سبيله80094 ن/ششبي   بني 
131عل حسن الطوجن

80095
ن
ن القناطرزين راشد فاروق ابراهيم كيالن ن/ششبي   بني 

126عل حسن الطوجن

ن القناطرسامح السيد دمحم دمحم عبدالسميع عبيه80096 ن/ششبي   بني 
84.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسامر رضا دمحم حسينن عوده الحسيىس80097 ن/ششبي   بني 
129عل حسن الطوجن

ن القناطرسليم ماهر سليم حسن عل الشلح80098 ن/ششبي   بني 
125.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسليم دمحم سليم السيد دمحم سيف80099 ن/ششبي   بني 
112عل حسن الطوجن

ن القناطرسمي  دمحم سمي  السيد دمحم سيف80100 ن/ششبي   بني 
89.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسيف جمال السيد السيد حسن صقر80101 ن/ششبي   بني 
136.5عل حسن الطوجن

ن القناطرسيف زكريا دمحم دمحم عل قاسم80102 ن/ششبي   بني 
104عل حسن الطوجن

ن سيف80103 ن القناطرسيف نبوى دمحم دمحم حسي  ن/ششبي   بني 
24.5عل حسن الطوجن

ن القناطرصالح احمد امام دمحم حجازى80104 ن/ششبي   بني 
59عل حسن الطوجن

ن القناطرصالح احمد صالح امام حامد80105 ن/ششبي   بني 
30.5عل حسن الطوجن

ن الشلح80106 ن القناطرصالح عمرو صالح السيدحسن حسي  ن/ششبي   بني 
17.5عل حسن الطوجن

ن القناطرصالح دمحم صالح دمحم محمود عطية80107 ن/ششبي   بني 
88.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن احمد السيد دمحم سليمان80108 ن/ششبي   بني 
127.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن احمد سليم السيد سيف80109 ن/ششبي   بني 
129عل حسن الطوجن

ن السيد حسن عثمان80110 ن القناطرعبدالرحمن السيد حسي  ن/ششبي   بني 
75.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن انور فتىح عبدالظاهر80111 ن/ششبي   بني 
80عل حسن الطوجن

ن سليمان80112 ن القناطرعبدالرحمن درويش اسماعيل عبدالعزيز حسي  ن/ششبي   بني 
87عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن عالء حسن دمحم يونس80113 ن/ششبي   بني 
94عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن عالء صالح عبدربه صالح ابراهيم80114 ن/ششبي   بني 
128.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن دمحم حسينن السيد كيله80115 ن/ششبي   بني 
60عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن مدحت فتىح السيد سليمان عامر80116 ن/ششبي   بني 
57عل حسن الطوجن

ى حسن مغنم80117 ن القناطرعبدالرحمن مني  زغلول صيى ن/ششبي   بني 
41.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالرحمن وليد دمحم سليم سليمان80118 ن/ششبي   بني 
93عل حسن الطوجن

ي اسماعيل صالح فضيل80119
ن القناطرعبدهللا عادل حسينن ن/ششبي   بني 

84عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدهللا دمحم عل مصطفن المالج80120 ن/ششبي   بني 
116عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدهللا محمود احمد عليوه مصطفن80121 ن/ششبي   بني 
94عل حسن الطوجن

ن القناطرعبدالمنعم محمود عبدالمنعم دمحم الشلح80122 ن/ششبي   بني 
99عل حسن الطوجن

ن القناطرعل هالل السيد ابراهيم حماد سبيله80123 ن/ششبي   بني 
107.5عل حسن الطوجن

ف عطا دمحم دمحم يوسف80124 ن القناطرعمر اشر ن/ششبي   بني 
103.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعمر حاتم ممدوح حسن يونس ابراهيم80125 ن/ششبي   بني 
110عل حسن الطوجن

ن القناطرعمر راس دمحم السيد خضن80126 ن/ششبي   بني 
18.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعمر عبدالعظيم حسن دمحم سليمان80127 ن/ششبي   بني 
129.5عل حسن الطوجن

ن القناطرعمر دمحم صالح دمحم غنيم80128 ن/ششبي   بني 
100عل حسن الطوجن

ن القناطرعمر مليك سيد دمحم سالمة80129 ن/ششبي   بني 
12عل حسن الطوجن



ن القناطرعمر مني  السيد مسلم السيد سبيله80130 ن/ششبي   بني 
124عل حسن الطوجن

ي80131
 
ن القناطرعمر هاشم احمد دمحم اسماعيل السنهون ن/ششبي   بني 

117عل حسن الطوجن

ن القناطرعمرو دمحم سليمان دمحم حسن80132 ن/ششبي   بني 
117عل حسن الطوجن

ن القناطرفؤاد دمحم فؤاد السيد غنايم80133 ن/ششبي   بني 
70عل حسن الطوجن

ي80134
 
ن القناطرفارس صابر احمد سليمان السنهون ن/ششبي   بني 

112.5عل حسن الطوجن

ن القناطرفارس عطيه عبدالمنعم السيد عل80135 ن/ششبي   بني 
82عل حسن الطوجن

ن80136 ن القناطركريم احمد منىس دمحم حسي  ن/ششبي   بني 
111عل حسن الطوجن

ن القناطركريم رضا دمحم حسن سليمان عامر80137 ن/ششبي   بني 
86عل حسن الطوجن

ن القناطركريم دمحم سليم السيد دمحم حامد80138 ن/ششبي   بني 
67.5عل حسن الطوجن

وك80139 ن القناطرمالك السيد دمحم حسن عثمان ميى ن/ششبي   بني 
101.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم احمد ابراهيم دمحم دمحم صالح80140 ن/ششبي   بني 
101.5عل حسن الطوجن

ن السيد حسن المخ80141 ن القناطردمحم احمد حسي  ن/ششبي   بني 
64عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم احمد دمحم سالم عطاهللا80142 ن/ششبي   بني 
84عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم احمد دمحم محمود سالم سالم80143 ن/ششبي   بني 
114عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم السيد احمد فؤاد سليمان عامر80144 ن/ششبي   بني 
108عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم السيد حسينن دمحم محمود عثمان80145 ن/ششبي   بني 
132عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم السيد فؤاد السيد دمحم واكد80146 ن/ششبي   بني 
121عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم جمال دمحم سالم الشلح80147 ن/ششبي   بني 
105.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم جميل حسن رفاع ابراهيم80148 ن/ششبي   بني 
107عل حسن الطوجن

ن سيد احمد80149 ن القناطردمحم جميل دمحم حسي  ن/ششبي   بني 
124.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم حبيش دمحم دمحم حسينن عبدالعال80150 ن/ششبي   بني 
120.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم حسن سليم دمحم سيف80151 ن/ششبي   بني 
98.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم خالد عبدالمقصود ابو زيد80152 ن/ششبي   بني 
109.5عل حسن الطوجن

80153
 
ن القناطردمحم خالد دمحم دمحم مبارك الطرق ن/ششبي   بني 

49عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم رمضان كمال امام حجازى80154 ن/ششبي   بني 
117.5عل حسن الطوجن

ي حسن80155
ن القناطردمحم سيد دمحم عبدالغنن ن/ششبي   بني 

91.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم شحته عامر حسن عامر80156 ن/ششبي   بني 
109عل حسن الطوجن

ى السيد عبده عيىس80157 ن القناطردمحم صيى ن/ششبي   بني 
45.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم صالح دمحم اسماعيل عبية80158 ن/ششبي   بني 
84عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم عبدالوهاب دمحم ابراهيم80159 ن/ششبي   بني 
53عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم عز الدين حسينن عبدالهادى احمد80160 ن/ششبي   بني 
110.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم عل ابراهيم عل وادى80161 ن/ششبي   بني 
113عل حسن الطوجن

ن دمحم عل بركات80162 ن القناطردمحم عماد امي  ن/ششبي   بني 
132عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم مامون دمحم السيد ابراهيم سبيلة80163 ن/ششبي   بني 
83عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم محسن سليمان عامر سليمان80164 ن/ششبي   بني 
122.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم محمود دمحم محمود الريان80165 ن/ششبي   بني 
92.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم مساعد دمحم مصطفن دمحم80166 ن/ششبي   بني 
95عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم ناجى احمد رفاع ابراهيم80167 ن/ششبي   بني 
85.5عل حسن الطوجن

 حسنن السيد دمحم عبية80168
ن
ن القناطردمحم هان ن/ششبي   بني 

39.5عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم وائل مصطفن دمحم مصطفن فليفل80169 ن/ششبي   بني 
39عل حسن الطوجن

ن مصطفن فليفل80170 ن القناطردمحم ياش دمحم حسي  ن/ششبي   بني 
75عل حسن الطوجن

ن القناطردمحم يونس دمحم زايد مصطفن80171 ن/ششبي   بني 
37عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود احمد محمود دمحم يوسف80172 ن/ششبي   بني 
47.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود السيد محمود دمحم محمود قدرى80173 ن/ششبي   بني 
34.5عل حسن الطوجن

80174
 
ن القناطرمحمود حسن دمحم حسن دمحم السنهون ن/ششبي   بني 

86عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود حمدى حسينن محمود وادى80175 ن/ششبي   بني 
74.5عل حسن الطوجن

ى80176 ن القناطرمحمود رافت سيد محمود اليى ن/ششبي   بني 
61.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود رجب السيد عليوه سعفان80177 ن/ششبي   بني 
53عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود رضا محمود دمحم قدرى80178 ن/ششبي   بني 
!VALUE#عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود دمحم ابراهيم عيد عيد فرحات80179 ن/ششبي   بني 
21عل حسن الطوجن



ن القناطرمحمود دمحم عبده سيد حبيىسر80180 ن/ششبي   بني 
82عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود وهيب محمود حسن عل الشلح80181 ن/ششبي   بني 
49عل حسن الطوجن

ن القناطرمحمود يشى محمود حسن عل الشلح80182 ن/ششبي   بني 
106عل حسن الطوجن

ن محمود80183  حسن اسماعيل حسن حسي 
ن القناطرمصطفن ن/ششبي   بني 

106عل حسن الطوجن

ن القناطرمصطفن عزت حسينن دمحم عامر80184 ن/ششبي   بني 
104.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمصطفن عني  عبدالفتاح اسماعيل رزق80185 ن/ششبي   بني 
65عل حسن الطوجن

ن القناطرمصطفن دمحم السيد عل الفف 80186 ن/ششبي   بني 
85عل حسن الطوجن

ن القناطرمصطفن دمحم محمود دمحم علي ثابت80187 ن/ششبي   بني 
88.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمصطفن محمود عبداالسالم سيد عمر80188 ن/ششبي   بني 
58.5عل حسن الطوجن

ن القناطرمعاذ دمحم امام عواد سليمان كريم80189 ن/ششبي   بني 
71عل حسن الطوجن

ي محمود دمحم علي ثابت80190
ن
ن القناطرمعاذ هان ن/ششبي   بني 

118عل حسن الطوجن

ن القناطرمهاب بدوى حسينن عبدالهادى احمد80191 ن/ششبي   بني 
97عل حسن الطوجن

 عبدالمقصود محمود يونس80192
ن
ن القناطرمهند هان ن/ششبي   بني 

88عل حسن الطوجن

ن القناطريوسف احمد فؤاد دمحمااللفن80193 ن/ششبي   بني 
119.5عل حسن الطوجن

ن القناطريوسف دمحم حسن غانم عل الشيىم80194 ن/ششبي   بني 
107.5عل حسن الطوجن

ن القناطريونس محمود يونس عل دمحم حماد80195 ن/ششبي   بني 
44.5عل حسن الطوجن

ن القناطراشاء عبدالرازق جمال احمد عل80196 50عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراسماء حمادة بيوىم منصور80197 126.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراسماء حماده دمحم عشماوي80198 111.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراالء اسامة احمد عبده النساج80199 130عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطربسمله نضالدين رشاد دمحم احمد80200 107.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطربسمه يوسف دمحم عبدالحليم80201 59.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرجنن دمحم توفيق دمحم اسماعيل عبيه80202 130عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرحبيبه حسينن محمود حسن الطقيش80203 104.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرحبيبه رضا صالح دمحم صالح سيف80204 22عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80205 ن القناطردنيا دمحم جالل حسي  106عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطررحمه السيد سليمان محمود ابوزيد80206 122.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطررحمه دمحم سيد عل سلطان80207 95عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطررزان عماد فاروق زغاليل80208 132.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن عامر مصطفن يونس80209 ن القناطررقيه جمال امي  119.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرساره ابراهيم دمحم سالم80210 118عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرساره نارص عايش علي جاد80211 117عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن عيسوى80212 ن فؤاد حسي  ن القناطرسلوى حسي  106عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي ابراهيم80213 ن القناطرسماح حسن امام عبدالننى 53عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

وق دمحم ابراهيم عبدهللا80214 ن القناطرشر 102عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن ربيع80215 ن القناطرشهد دمحم احمد حسي  40عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعائشه خالد حماد دمحم ابراهيم زيدان80216 29.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

واى80217 ن القناطرعبي  دمحم ابراهيم سيد احمد الخضن 71.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرفاطمه طارق سليم حسن عل80218 119.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرفرح عالء الدين فتىحي السيد سليمان عامر80219 52عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمريم حسام دمحم دمحم ابراهيم عبدهللا80220 57.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرملك عبدالمنعم حسن سالم سليمان عبية80221 113.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80222 ن عبدالحميد حسي  ن القناطرمنه حسي  55.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمنه عوده دمحم دمحم80223 119عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمنه وليد حمدي منصور بيوىمي زغاليل80224 79عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرناديه عمرو دمحم السيد عطية سيف80225 112.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرندى محمود عل عبدهللا حسن80226 132عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرنسمه سمي  نجيب عبدالظاهر80227 113عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرنور السيد فتىح عيسوى دمحم80228 97.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرنورهان حسن موس حسن صبيح80229 128عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 



ن القناطرنورهان سالم احمد سالم النساج80230 119.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرهدايه احمد دمحم رشاد عبده80231 116.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرهدى احمد عل هاشم ابراهيم السيد80232 111عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن السيد عمر80233 ن القناطرهمسه عمر السيد حسي  56.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

 مني  دمحم دمحم محمود80234
ن القناطرهنا مصطفن 74.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطروالء احمد محمود حسن80235 !VALUE#عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن سليم حسن عل الشلح80236 ن القناطريارا حسي  126عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي80237  مجدي صالح محمود عبدالننى
ن ن القناطرياسمي  126عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرابراهيم امام ابراهيم دمحم80238 95عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80239 ن القناطرابراهيم رضا احمد حسي  108.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم80240 63.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرابراهيم عصام نجيب عبدالظاهر80241 69عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن السيد80242 ن القناطراحمد السيد احمد حسي  48.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراحمد طارق مرس دمحم ابراهيم حرب80243 75.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراحمد عاطف دمحم دمحم بريك80244 32عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80245 ن القناطراحمد عماد الدين دمحم ذىك حسي  114.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراحمد مجدى صالح سليمان الصافورى80246 111.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80247 ن القناطراحمد دمحم احمد حسي  112عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي80248
ن القناطراحمد نض عثمان عبدالغنن 33.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراحمدى دمحم احمدى دمحم80249 84.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراسالم السيد سليمان دمحم سليمان سالم80250 84عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرانور خالد فؤاد السيد احمد80251 137عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرباسل يوسف دمحم سالم سالم80252 108عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرحسن دمحم سعيد احمد دمحم80253 58عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرحسن محمود السيد دمحم80254 84عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي مصطفن عبدالسميع80255 ن القناطرراىم صيى 82.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرزياد احمد سليمان دمحم عبدهللا80256 120عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي80257 ن القناطرزياد اكرم عيد حسن خفاجى 128.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرزياد هشام خليل حسن الصافورى80258 111.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرسليمان عاطف دمحم دمحم سالم النجار80259 62عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرسيد دمحم دمحم السيد عاشور80260 41عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرصالح احمد صالح دمحم80261 76عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ى شومان80262 ى دمحم صيى ن القناطرصيى 85.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80263 ن القناطرعبدالرحمن رضا دمحم حسي  121.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم سليمان ابراهيم سويلم80264 91عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم سمي  غنايم80265 107.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعل اسامة عبدالخالق احمد سعودي80266 112.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعل دمحم علي دمحم80267 115.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي محمود سالمة80268
ن
ن القناطرعمر هان 95عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرعمرو سمي  ابراهيم دمحم الشوبىك80269 97عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي80270
ن القناطرفتىحي حسن فتىحي حنفن 105.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن ابراهيم السيد80271 ن القناطركريم حسي  114عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمازن دمحم هاشم دمحم80272 84عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم احمدى عبده عواد عيد80273 128.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم ايهاب فهىم دمحم عبدهللا80274 !VALUE#عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم خالد حماد دمحم ابراهيم زيدان80275 64عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم رضا جالل حسن دياب80276 18.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم رمضان ابراهيم دمحم80277 81عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم عادل دمحم درويش80278 118عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم عبدالواحد دمحم احمد احمد غنيم80279 123عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 



ن القناطردمحم دمحم دمحم عل ابوشوك80280 123.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطردمحم نارص دمحم سليمان80281 124.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمحمود السيد صابر دمحم80282 124عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرمصطفن حمدى دمحم عريان80283 123.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

يف احمد عبدالتواب80284 ن القناطرمعاذ شر 129.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ي عبدالمحسن سليمان السيد80285
ن القناطرمعاذ مصطفن 131.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80286 ن القناطرمعز محمود اسماعيل احمد حسي  108.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطرنزيه اسامة اسماعيل عل اسماعيل80287 74.5عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن80288 ي حساني 
ن القناطرنضال دمحم مصطفن 123عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم عل مروان80289 50عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطريوسف عمرو عبدالعاىط عوده80290 113عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطريوسف دمحم رفاع منصور بيوىم80291 108عرب جهينة ت أ االعداديةشبي 

ن القناطراحالم حمدي دمحم اسماعيل80292 124عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراشاء دمحم عثمان حسن وهبه80293 128.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسماء شحات دمحم عبدهللا80294 30عرب الصوالحة ع مشبي 

ي عثمان80295
ن القناطراسماء دمحم عثمان عبدالغنن 34عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسماء دمحم مسلم سالم جزر80296 124.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراالء السيد سمي  محمود دمحم وهبة80297 57عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراالء دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل80298 131عرب الصوالحة ع مشبي 

ي80299
ن القناطراالء دمحم صبىحي نض هللا الجرمنن  116.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرامنيه وائل دمحم عبدالسميع80300 109عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرانىحى حسن السيد حسن80301 103.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن الشوبكية80302 ن القناطرايه احمد سليمان حسي  27.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرايه عاطف صالح ابراهيم احمد حجازى80303 25.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرايه عماد حسن عبده فضيل80304 129.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطربسمله احمد عبدالسالم عليوة دياب80305 29.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطربسمله ساىم دمحم سليمان نوفل80306 130.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطربسمله عادل حسينن السيد ربيع منون80307 119عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرجمالت دمحم عبدالننى سالم سيد احمد80308 109.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرجميله رضا منيع عوده80309 122عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرجنن دمحم السيد ابراهيم سويلم80310 130عرب الصوالحة ع مشبي 

ي السيد عبده عيىسي80311
 
ن القناطرحبيبه شوق 118.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه عماد الدين دمحم اسماعيل80312 123.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80313 ن القناطرحبيبه دمحم عبدالصادق حسن حسني  118عرب الصوالحة ع مشبي 

ن حسن جربوع 80314 ن القناطربسيطه- حبيبه محمود امي  75عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه محمود دمحم حسن ابراهيم مسلم80315 129عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحنان سالمه عبدالمنعم ابراهيم عبدهللا80316 126.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن عاطف حسن احمد80317 ن القناطرحني  116.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن دمحم حسن دمحم حسن80318 ن القناطرحني  108.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردنيا عباده دمحم ابراهيم يونس80319 63.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردينا دمحم عبده دمحم80320 121عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطررحمه احمد حلىم عبدالننى ابراهيم عل80321 111عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطررضوى صابر دمحم عريان الشيىم80322 117.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطررغد رضا دمحم حسن السيد80323 112.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرساره حسن امام حسن امام80324 95.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرساره دمحم السيد احمد80325 81عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرساره دمحم حسن دمحم بشاره80326 90.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرسما جمال فتىحي السيد80327 102.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرسما دمحم سعيد دمحم الصافوري80328 115عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80329 ن القناطرسماح احمد سعيد حسي  121.5عرب الصوالحة ع مشبي 



ن القناطرسمر سليمان دمحم سليمان80330 121.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن حسن80331 ن القناطرسندس فرج رفاع حسي  100عرب الصوالحة ع مشبي 

ن دمحم80332 ن القناطرسهيله عادل عبدالوهاب شاهي  88.5عرب الصوالحة ع مشبي 

دينن80333 وق احمد ابراهيم محمود اليى ن القناطرشر 114عرب الصوالحة ع مشبي 

وق سيد حسن دمحم المليىحى80334 ن القناطرشر 101.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطر شمس السيد سالمه عل عودة80335 128.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشمس دمحم عبداللطيف حسن علي80336 84.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشمس يونس حسنن سالم80337 70عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشهد احمد محسن حفنن خليفه80338 110عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشهد خالد ابراهيم عبدالغنن عثمان80339 63عرب الصوالحة ع مشبي 

ن زعرب80340  احمد حسي 
ن
ن القناطرشهد هان 55عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشيماء موس دمحم حسن جربوع80341 50عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرصباح السيد سعد سعيد80342 51عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80343 ن القناطرصفا احمد احمد عي  116.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرصفا شديد عبدالعظيم سليمان جربوع80344 89عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم فتىح ابراهيم سالم80345 74عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفرحه محمود دمحم احمد البلبيىسي80346 68عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمروه دمحم اسماعيل عبده حسن80347 72.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمروه دمحم سعيد احمد80348 47.5عرب الصوالحة ع مشبي 

قاوى80349 ن القناطرمريم بهاء الدين دمحم سليمان الشر 66.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم حسن السيد دمحم عمارة80350 116عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم حسن عل حسن احمد80351 60.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم سليمان صالح يونس صبيح80352 46عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم سليمان دمحم سليمان نوفل80353 118عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم طه عبده بيوىم العبساوى80354 77عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم سالم فريح سليمان80355 60عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم عبدالننى سالم80356 116عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم مسلم عبده حفنن80357 111.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرملك احمد عبده عيىس80358 119.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرملك حسام ابراهيم عل فرج80359 52عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80360 ن القناطرملك حمادة حسينن دمحم عل عي  104.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرملك عبدالسميع محمود عبدالسميع شومان80361 105عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنه ايمن حسن عبده فضيل80362 95.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنه رجب السيد عل سند80363 89.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنه شحته محمود دمحم زهران80364 97عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنه عل احمد محمود اسماعيل80365 41عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنه عل دمحم كامل عل80366 83عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80367 ف دمحم عل حسي  ن القناطرناديه اشر 104.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرناديه سليمان صالح يونس صبيح80368 74عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرندى احمد السيد دياب غانم80369 115.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرندى احمد كمال احمد السيد80370 98.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرندى مجدى حسن سليمان سبيع80371 97عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرندى دمحم احمد محمود اسماعيل80372 47.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرنور محمود عبدالمنعم محمود جربوع80373 115عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرنورا دمحم سليمان دمحم الوحيىسر80374 64عرب الصوالحة ع مشبي 

ه عالء سالمه عل عوده80375 ن القناطرني  118عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهداية دمحم دمحم سليمان80376 126عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهدى السيد جالل السيد80377 120.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهدى السيد مؤمن احمد نجم80378 95.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهدير عماد السيد السيد حسن صقر80379 113.5عرب الصوالحة ع مشبي 



ن عل80380 ن القناطرهناء عمرو احمد حسي  43عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرورده ابراهيم عبدالفتاح سند80381 38.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطروفاء عاطف دمحم دمحم بريك80382 46.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطروالء عل محمود دمحم زهران80383 79عرب الصوالحة ع مشبي 

ن صالح بيوىم يوسف سعد80384 ن القناطرياسمي  123.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرابراهيم محمود ابراهيم السيد80385 71.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن اسماعيل عل80386 ن القناطراحمد امي  58.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد جمال السيد احمد80387 96.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- احمد حسن صالح دمحم حسن 80388 79.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد اسماعيل احمد80389 33.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد سالم علي االكرت80390 73.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد فرج احمد عل سالم80391 104عرب الصوالحة ع مشبي 

ي ابراهيم80392 ن القناطراحمد دمحم امام عبدالننى 91.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم بيوىم يوسف سعد80393 75عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالرحمن دمحم عياد80394 99عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80395 ن القناطراحمد دمحم عل السيد عي  102عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد ممدوح عبدالفتاح اسماعيل جربوع80396 68.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد ناجى دمحم بيوىم80397 110.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسامه حسن اوساىم حسن جزر80398 73.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسامه علي سالم علي االكرت80399 81عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسالم عاطف سليم محمود احمد وهبه80400 89عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسالم محسن امام حسان فاضل80401 53عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسماعيل السيد حسينن اسماعيل80402 100.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ي ابراهيم80403 ن القناطرامام يىحي امام عبدالننى 65عرب الصوالحة ع مشبي 

ن احمد احمد ابراهيم عبدالعزيز80404 ن القناطرامي  38عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرايمن دمحم سمي  منصور ثابت مسلم80405 45.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرايهاب دمحم احمد ابراهيم80406 60عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرباسل سامح السيد دمحم80407 68.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطربسام سليم صالح خليل عرموش80408 86عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطربالل احمد عبدالوهاب محمود السيد80409 63عرب الصوالحة ع مشبي 

ف دمحم حموده عواد80410 ن القناطرحازم اشر 102.5عرب الصوالحة ع مشبي 

 صالح عل المالح80411
ن
ن القناطرحازم هان 108عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسام مامون عبدالسالم سليمان80412 25.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم حسن عبدالعال شيته80413 87.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم حسن دمحم زغاليل80414 67.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم حسن دمحم شادى80415 41.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن حاتم صالح عيد80416 ن القناطرحسي  15.5عرب الصوالحة ع مشبي 

يف حسينن عبدهللا80417 ن القناطرحسينن شر 31.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسينن عامر حسن عامر80418 77.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ي دمحم عل حامد80419 ي ناجى
ن القناطرحسينن 39.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرخالد عيد سند عيد عوده80420 24عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرخليل جمال خليل جمعه زغلول80421 24.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطررضا عبدالسالم بيوىم عبدهللا80422 26عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرزياد السيد اسماعيل دمحم80423 9عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرزياد تامر منىس سيد حسن80424 48.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرزياد حماده صالح عل المالج80425 48عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرزياد رضا دمحم دمحم يوسف80426 56عرب الصوالحة ع مشبي 

ن زعرب80427 ن القناطرزياد عمرو احمد حسي  3عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرسيد ممدوح دمحم دمحم80428 26عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشاذىل حسن دمحم حسن السيد80429 39عرب الصوالحة ع مشبي 



ى80430 ن القناطرصالح احمد دمحم المني  43عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرصالح خالد صالح دمحم80431 2.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالحليم محمود دمحم اسماعيل عثمان80432 41.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد دمحم ابراهيم80433 5.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن جمعة علي سالم80434 65.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن حسنن دمحم سليمان80435 24.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ى دمحم دمحم ابوزايد80436 ن القناطرعبدالرحمن صيى 110.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عصام عبدالننى احمد80437 117عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عل عل حسن80438 9عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم عل سالم الهضينى80439 86عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80440 ن القناطرعبدالرحمن دمحم لبيب شاهي  114عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن نارص دمحم سليمان80441 78.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبداللطيف دمحم عبداللطيف جادالرب80442 112.5عرب الصوالحة ع مشبي 

80443
 
ن القناطرعبدهللا احمد زىك عراق 70عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عواد سالم عيد80444 55.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا هشام جابر محسب حامد80445 108.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80446 ن القناطرعبدالمعبود فتىح عبدالمعبود عل دمحم عي  92.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبدالمنعم احمد عبدالمنعم محمود جربوع80447 24.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعدنان السيد اسماعيل دمحم اسماعيل الشيىم80448 35.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعصام صابر عبدالفتاح دمحم زايد80449 115.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن بيوىم شنقي 80450  احمد حسي 
ن القناطرعالء مصطفن 95.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعل سليمان محمود دمحم عل80451 48.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعمار ياش دمحم سليمان االلفن80452 70.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحمى السيد دياب غانم80453 50.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفارس احمد دمحم عل80454 51.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفارس السيد دمحم سيد سعدهللا سالم80455 69عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمازن دمحم عمر عبدالعزيز80456 43عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم عطية مروان80457 46.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم اسماعيل دمحم اسماعيل شاش80458 66عرب الصوالحة ع مشبي 

ن ربيع80459 ف دمحم حسي  ن القناطردمحم اشر 73.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ف منيع عوده80460 ن القناطردمحم اشر 84.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد احمد السيد سلىم شومان80461 54.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن حسينن سليمان فضيل80462 69عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم تامر احمد احمد مصطفن80463 34.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدان حماده حمدان80464 67.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن سليمان عوده80465 ن القناطردمحم رمضان امي  43عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم شحته السيد عبدالرحمن الشويىح80466 20.5عرب الصوالحة ع مشبي 

 دمحم دمحم حسن الحسيىس80467
 
ن القناطردمحم شوق 40عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم صبىحي دمحم دمحم ابراهيم سند80468 59عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم ضياء رشاد علي80469 83.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق احمد عبدالمجيد80470 77عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم عادل ابراهيم عبدالغنن عثمان80471 72عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم عرنى دمحم السيد80472 90عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم ماهر موسي السيد80473 65.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80474 ن القناطردمحم دمحم السيد حسي  70عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80475 ن القناطردمحم محمود احمد حسي  66.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود جالل احمد السيد80476 126عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالمعبود دمحم80477 48عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن اسماعيل عل80478 62.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم وائل دمحم عبدالسميع حسن80479 48.5عرب الصوالحة ع مشبي 



ن القناطردمحم يىح حمودى احمد حمودى80480 22.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد محمود عبدالسميع80481 99.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ي دمحم عبدالعزيز80482
ف مصطفن ن القناطرمحمود اشر 41عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود جميل دمحم بيوىم العبساوى80483 56عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود حمدى احمد دمحم الوحيش80484 83.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ي80485
ن القناطرمحمود طارق دمحم سليمان االلفن 37.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالرحمن يوسف ابراهيم80486 11عرب الصوالحة ع مشبي 

ن دياب80487 ن القناطرمحمود مدبوىل دمحم حسي  23.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود مني  فؤاد عيىس80488 60عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمروان دمحم صالح ابراهيم مسلم80489 55.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80490  احمد احمد حسي 
ن القناطرمصطفن 48.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن السيد محمود اسماعيل80491 68.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن رمضان عبدهللا دمحم جربوع80492 18.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عل حسن عل زهران80493 23عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عل دمحم عل قمحاوى80494 31.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عيد سالم دمحم80495 76عرب الصوالحة ع مشبي 

ي عثمان80496
ن القناطرمصطفن دمحم عثمان عبدالغنن 10عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن ناجى فؤاد عيىس حامد80497 88عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن ياش عل دمحم مصطفن80498 66عرب الصوالحة ع مشبي 

ن80499 ن رافت دمحم دمحم دمحم عي  ن القناطرمعي  55عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرممدوح دمحم ممدوح اسماعيل محمود80500 42عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهيثم دمحم بيوىمي السيد80501 8.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف ابراهيم عوده ابراهيم سلىم80502 78.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد غريب احمد عمران80503 35عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم عبدالقادر غانم80504 28عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف خالد حسن رفاع ابراهيم80505 30عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف سمي  دمحم علي السطيحة80506 75.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالخالق دمحم احمد80507 89.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف عماد الدين دمحم سليمان80508 63.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم حسن دمحم الشيىم80509 86.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم حسينن اسماعيل80510 115.5عرب الصوالحة ع مشبي 

قاوي80511 ن القناطريوسف محمود دمحم دمحم الشر 119.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرابتسام ايمن السيد محمود دمحم80512 39.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراشاء ابراهيم ممدوح ابراهيم عبدالرحمن80513 101.5القشيش ع مشبي 

ن صبيح عمران80514 ن القناطراسماء احمد حسي  75.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراسماء احمد دمحم عبدالرازق غنيم80515 85القشيش ع مشبي 

ي قرطام80516
ن القناطراسماء صالح مصلح عفيفن 125القشيش ع مشبي 

ن80517 ن القناطراسماء عماد الحسينن دمحم حسي  40.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراسماء عمرو احمد عبدالقادر رضوان80518 34.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراالء محمود دمحم رمضان عمران80519 89القشيش ع مشبي 

ي80520 ي جمعة السيد عبدالننى ن القناطرام هاشم هشام عبدالننى 35.5القشيش ع مشبي 

ن80521 ن القناطرامل دمحم نعيم احمد حسي  51.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرامنية عبدالعزيز يوسف دمحم برغوث80522 48القشيش ع مشبي 

ن القناطرامنيه دمحم احمد دمحم عبدالننى80523 117القشيش ع مشبي 

ة فيصل عبدالعال مزيد دمحم80524 ن القناطرامي  24القشيش ع مشبي 

ه احمد فرج طه فرج80525 ن القناطرامي  35القشيش ع مشبي 

ى80526 ه عبدالنارص سيد عبدالعال بحي  ن القناطرامي  104.5القشيش ع مشبي 

ن قنديل80527 ه يشى رمضان امي  ن القناطرامي  79القشيش ع مشبي 

ن القناطراية دمحم صبىحي محمود باطه80528 129القشيش ع مشبي 

ن القناطرايمان دمحم مختار دمحم حجاج80529 131.5القشيش ع مشبي 



ن القناطرايمان مدبوىل كامل مدبوىل ابو الهنا80530 117.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرايه خالد ناصف طه ابراهيم الغنيىمي80531 47القشيش ع مشبي 

ن القناطرايه رمضان سعيد رمضان عبدالغفار80532 108.5القشيش ع مشبي 

ن80533 ن صبىح عبدالمنعم حساني  ن القناطربسمه حساني  129.5القشيش ع مشبي 

ن القناطربسمه سيد محمود دمحم سيد احمد80534 98.5القشيش ع مشبي 

ن القناطربسنت جمال عبدالعال عبدالمجيد قرطام80535 108.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرتسنيم تامر السيد مصلح السيد80536 109.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرحنان ايمن دمحم جمعة طه80537 106.5القشيش ع مشبي 

ف دمحم كامل رمضان80538 ن القناطرداليا اشر 108القشيش ع مشبي 

ن القناطرداليا طه صالح ابراهيم دمحم80539 35.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردعاء حمدى رمضان دمحم عبدالننى80540 29القشيش ع مشبي 

ن القناطردعاء خالد السيد سعد سليمان80541 39.5القشيش ع مشبي 

ي احمد عبدالقادر سويلم80542 ن القناطردنيا عرنى 50القشيش ع مشبي 

ن القناطردهب امام السيد امام يوسف80543 76القشيش ع مشبي 

ن القناطردينا طه يوسف عبدالجواد علي80544 67القشيش ع مشبي 

ن القناطررحاب ابراهيم دمحم بيوىمي امام80545 21القشيش ع مشبي 

ن القناطررحاب احمد السيد احمد رزق80546 134القشيش ع مشبي 

ن القناطررحاب عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب السيد80547 109القشيش ع مشبي 

ن القناطررحاب ماهر احمد زىك عبدالمطلب80548 47القشيش ع مشبي 

ن القناطررحاب دمحم فتىح محمود سليمان80549 62.5القشيش ع مشبي 

ن القناطررحمه عبدالسالم دمحم عبدالسالم عمران80550 85القشيش ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم امام دمحم عبدالننى80551 59.5القشيش ع مشبي 

ن القناطررضوي سيد احمد سالم احمد مصلح80552 29القشيش ع مشبي 

ن الطوجن80553 ن القناطررقيه دمحم شكرى حسي  64.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرزينب احمد ناصف محمود احمد80554 85القشيش ع مشبي 

ن القناطرزينب محمود دمحم محمود عبدهللا80555 27.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرساره حافظ السيد اسماعيل عوض80556 26القشيش ع مشبي 

ن القناطرسامية عماد دمحم عبدالسالم عمران80557 70القشيش ع مشبي 

ن القناطرساندى عصام ابراهيم سعدموس80558 72.5القشيش ع مشبي 

ن حماد80559 ن القناطرسهيلة حمدي عبدالمنعم حساني  70القشيش ع مشبي 

ن القناطرسهيلة سعيد السيد انور محمود80560 78القشيش ع مشبي 

ن القناطرشاديه دمحم فؤاد دمحم دمحم80561 52.5القشيش ع مشبي 

وق صبىح عاشور دمحم السيد جيى80562 ن القناطرشر 95القشيش ع مشبي 

وق عادل عبدالحليم عفيفن ابو جهل80563 ن القناطرشر 35.5القشيش ع مشبي 

وق عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عبدالننى80564
ن القناطرشر 62.5القشيش ع مشبي 

وق عزت انور عبدالمجيد عبدالمعط80565 ن القناطرشر 16القشيش ع مشبي 

وق عمارة دمحم حسن علي80566 ن القناطرشر 37.5القشيش ع مشبي 

وق عمرو طه دمحم السيد80567 ن القناطرشر 122.5القشيش ع مشبي 

ي80568
ين احمد دمحم عبدالعليم عفيفن ن القناطرشر 123.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرشمس طه صابر شعبان جزيرة80569 129.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرشهده عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد80570 79القشيش ع مشبي 

ي80571
 
 عليوه زنان

 
ن القناطرشيماء سعيد زنان 24.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرشيماء مصطفن احمد محمود الطوجن80572 57.5القشيش ع مشبي 

ي عبدالعليم ابوجهل80573
ن القناطرضىح حسن عفيفن 70القشيش ع مشبي 

ن القناطرعطيات قبيص عمران قبيص80574 55.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرفاطمة ابراهيم مجدي ابراهيم درويش80575 115.5القشيش ع مشبي 

ي عمران80576
ن القناطرفاطمة ابراهيم دمحم عبدالعزيز عفيفن 73.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرفاطمة الزهراء محمود سمي  ابراهيم عبدالعاىط80577 92القشيش ع مشبي 

ن العطاري80578 ن حسي  ن القناطرفاطمة سعيد امي  87.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرفاطمة طه عبدالعليم دمحم رزق80579 89القشيش ع مشبي 



ن القناطرفاطمه عبدالرازق عبدالخالق عبدالرازق جزيره80580 6القشيش ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عبدالعزيز كمال عبدالعزيز السيد80581 4.5القشيش ع مشبي 

 دمحم عفيفن دمحم80582
 
ن القناطرفرحه دسوق 27.5القشيش ع مشبي 

ن عبدالعال اسماعيل80583 ن القناطرقمر السيد امي  45القشيش ع مشبي 

ن القناطركريمه حسن اسماعيل عبدالرازق نوار80584 137.5القشيش ع مشبي 

ن القناطركريمه طه ابراهيم سالم نوار80585 114القشيش ع مشبي 

ن القناطركوثر احمد عزت جمال السيد80586 51.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرلوجينه دمحم طه لبيب قرطام80587 118القشيش ع مشبي 

ن القناطرماجدة السيد دمحم عبدالعزيز عيىس80588 49.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمريم سمي  محمود رفاع بدير80589 104.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمريم عرفه عباس قطب عرفه80590 4القشيش ع مشبي 

ن القناطرمريم مختار ماهر عبدالرازق السيد80591 36.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك احمد السيد محمود الطوجن80592 46القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك صابر حسن صابر شعبان80593 86.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك عادل مجدي ابراهيم درويش80594 93.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك عماد عبدالخالق عبدالرازق ربيع80595 79القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك دمحم دمحم سليمان جاد هللا80596 50.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرملك محمود كامل جمعه كامل80597 39.5القشيش ع مشبي 

ن80598 ن القناطرمنار خالد فتىح شعبان حسي  21.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنار مصطفن حسن مصطفن نايل80599 24.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد قاسم دمحم ابراهيم ابو العال80600 112.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا رفعت حسن ابوالمجد حسن80601 41القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا دمحم رزق دمحم رزق المغالط80602 124القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا ياش دمحم احمد دمحم80603 46.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمنة دمحم محمود عبدالمنعم المغالط80604 79.5القشيش ع مشبي 

ن عبدالعزيز جزيرة80605  حسي 
ن القناطرمنه لطفن 19القشيش ع مشبي 

ن القناطرىمي طارق رمضان عبدالمنعم عبدالوهاب80606 64القشيش ع مشبي 

ي احمد دمحم80607
ن القناطرىمي عبدهللا عفيفن 36.5القشيش ع مشبي 

ي عامر80608
ن القناطرىمي فوزي كمال مصطفن 48.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمياده مني  دمحم طه الغنيىمي80609 124.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرناديه السيد عماره عبدالعزيز موس80610 45القشيش ع مشبي 

ن القناطرندا ضيف عبدالحكيم ابو زيد دمحم80611 40القشيش ع مشبي 

ن القناطرندى ابراهيم دمحم حسن مسعود80612 111القشيش ع مشبي 

ن القناطرندى علي عثمان رفاعي عبدالرازق80613 113القشيش ع مشبي 

ن دمحم مرس80614 ن القناطرندى دمحم حسي  71القشيش ع مشبي 

ن القناطرندى دمحم سيد احمد احمد صبيح80615 104.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرندى محمود احمد محمود الطوجن80616 98القشيش ع مشبي 

ن القناطرنسمة فارس عبدالعزيز دمحم نايل80617 129القشيش ع مشبي 

ن القناطرنسمه دمحم سيد احمد احمد صبيح80618 122.5القشيش ع مشبي 

ن عبدالعزيز جزيرة80619 ن القناطرنعمة رضا حسي  88.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرنعمه ايهاب السيد محمود دمحم80620 99القشيش ع مشبي 

ن القناطرنه خالد دمحم كامل رمضان عيىس80621 83القشيش ع مشبي 

ن عبدالعال اسماعيل80622 ن القناطرنور الهدى السيد امي  90.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرنور سعيد عبدالعظيم شديد عمران80623 61.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرنور صابر اسحق امي  مجلع80624 23.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرنورهان السيد ماهر طه عبدالجليل80625 136.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرنورهان يشي رمضان ابراهيم سالم نوار80626 127.5القشيش ع مشبي 

 بدوى80627
ن
ن القناطرنيجار دمحم نجاح عبدالشاق 133.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرهاجر حسن حجاج بدير80628 45القشيش ع مشبي 

ن القناطرهاجر عصام سعيد السيد الله80629 132.5القشيش ع مشبي 



ن القناطرهايدي عمرو ناصف سالم يوسف80630 92القشيش ع مشبي 

ن القناطرهدي اسامة احمد رفاعي بدر80631 85.5القشيش ع مشبي 

ن القناطروفاء قاسم دمحم منصور حجاب80632 87.5القشيش ع مشبي 

ن ادهم سيد رمضان عبدالعزيز80633 ن القناطرياسمي  136القشيش ع مشبي 

ن السيد سعيد عبدالرازق قليمه80634 ن القناطرياسمي  11القشيش ع مشبي 

ن زين العابدين طه فرج مخلوف80635 ن القناطرياسمي  38القشيش ع مشبي 

ن سالمة عبدالرحمن عبدالعظيم احمد80636 ن القناطرياسمي  10القشيش ع مشبي 

ن عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز صبيح عمران80637 ن القناطرياسمي  62القشيش ع مشبي 

ن القناطراباهور نارص يوسف حبيب يوسف80638 37.5القشيش ع مشبي 

ي ابو الخي 80639
 
ن عبدالباق ن القناطرابراهيم عبيد حسي  51القشيش ع مشبي 

ن80640 ن القناطرابراهيم عواد عطا عواد حسي  29القشيش ع مشبي 

ن القناطرابراهيم قاسم فؤاد عبدالمنعم عبدهللا80641 15القشيش ع مشبي 

ن القناطرابراهيم مسعد دمحم عبدالمنعم عل80642 20القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد ابراهيم احمد دمحم دمحم80643 19.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد اسامه دمحم عبدالعليم الطوجن80644 71.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد السيد احمد دمحم محمود80645 52.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد ايمن رمضان ابراهيم سالم نوار80646 121القشيش ع مشبي 

ى80647 ن القناطراحمد خالد احمد عبدالحكم السيد بحي  89القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد سيد دمحم منصور80648 41.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد احمد غريب عفيفن80649 13.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد جمعة عبدالظاهر سويلم80650 112القشيش ع مشبي 

ن دمحم دويدار80651 ن القناطراحمد سعيد حسي  94.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد صابر عل عبدالحق اسماعيل80652 77القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد طه احمد عبدالحكم السيد80653 129.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد طه احمد دمحم الرونى80654 62.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد طه عواد دمحم عبدالعزيز80655 46.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالحليم رزق عبدالحليم السيد80656 73.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالعال يوسف عبدالعال عبدالفتاح80657 59.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عزت سيد امام امام80658 122القشيش ع مشبي 

ن عبدالظاهر سعد80659 ن القناطراحمد عصام امي  108.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام لطفن عبدالعظيم عبدالمنعم80660 125.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام دمحم جمال السيد80661 116.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام دمحم عبدالمؤمن قرطام80662 27.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عالء عبدالمنعم سيد سعد80663 135.5القشيش ع مشبي 

ن80664 ن القناطراحمد عماد سيد احمد حسي  84.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد عمرو سيد رمضان يس80665 17القشيش ع مشبي 

ن عبدالظاهر سعد80666 ن القناطراحمد كريم امي  78القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد محمود سليمان80667 32القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد مدبوىلي دمحم80668 26.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم بربرى عبدالعليم عبدالواحد80669 96.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم جميل جمال ابراهيم80670 21.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم حسن احمد مظهر80671 53القشيش ع مشبي 

ن80672 ن القناطراحمد دمحم سعيد احمد حسي  32.5القشيش ع مشبي 

80673
 
ن عبدالباق ن القناطراحمد دمحم عبيد حسي  75القشيش ع مشبي 

ن عبدالرازق80674 ن القناطراحمد محمود عبدالعزيز امي  57القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود عبدالعظيم يوسف برغوث80675 57القشيش ع مشبي 

ن القناطراحمد وائل سيد فؤاد بيوىم80676 93القشيش ع مشبي 

ن القناطرادهم حسنن عبدالرازق عواد عبدالعاىط80677 15.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراسالم احمد طه حسن عل80678 95القشيش ع مشبي 

ي80679
ي دمحم عفيفن

 
ن القناطراسالم دسوق 19.5القشيش ع مشبي 



ن القناطرالسيد دمحم السيد عبدالسميع بدر80680 38القشيش ع مشبي 

ن القناطرايمن احمد عبدالفتاح موسي طه80681 99.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرايمن سعيد احمد غريب عفيفن80682 25القشيش ع مشبي 

ن القناطربدر الدين دمحم سيد يحن  خليل80683 33القشيش ع مشبي 

ن القناطربدر الدين نارص دمحم رشوان رضوان80684 26القشيش ع مشبي 

ن القناطربالل سعيد توفيق عبدالعزيز بشندى80685 40القشيش ع مشبي 

ن القناطرجمال عالء عل مرس عل80686 54القشيش ع مشبي 

ن80687 ن القناطرحازم ايمن مصلح دمحم حسي  37.5القشيش ع مشبي 

ف سعيد ابراهيم حميده80688 ن القناطرحسام اشر 73القشيش ع مشبي 

ن القناطرحسام حسن جالل سالمة دمحم80689 50القشيش ع مشبي 

ن امام80690 ن القناطرحسام طه نبيه حسي  37القشيش ع مشبي 

ن القناطرحسن احمد حسن مصطفن عبدالعاىطي80691 13.5القشيش ع مشبي 

ن حسن80692 ن القناطرحسن دمحم حسن حسي  109القشيش ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم حسن عبدالعال حسن80693 37.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرحماده عمر رفاع دمحم دمحم80694 36.5القشيش ع مشبي 

ن امام80695 ن نبيه حسي  ن القناطرخالد حسي  54القشيش ع مشبي 

 ابراهيم دمحم80696
 
ى دسوق ن القناطرخالد صيى 29القشيش ع مشبي 

ن قنديل80697 ن القناطرخالد دمحم رمضان امي  110.5القشيش ع مشبي 

ن السيد حماد80698 ن القناطرخالد ياش حسي  78القشيش ع مشبي 

ن جاب هللا80699 ن القناطررجب ساىم رجب حساني  79.5القشيش ع مشبي 

ن القناطررزق دمحم رزق دمحم نوار80700 93القشيش ع مشبي 

 سعد80701
 
ن القناطرزياد ابراهيم رشاد دسوق 51القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد السيد فراج سيد عبدالعزيز80702 51.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد حسن عبدالغفار عبدالرازق السيد80703 100القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد سمي  دمحم عل رمضان80704 126.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد عبدالرحمن كمال سالمة دمحم80705 49.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد عالء الدين شكرى حافظ80706 86القشيش ع مشبي 

ى80707 ن القناطرزياد غازى ابو شيع جمال بحي  127.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرزياد دمحم طه سعد السيد ربيع80708 101.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرسعيد ابراهيم لطفن ابراهيم دمحم80709 95القشيش ع مشبي 

ن القناطرسعيد السيد سعيد السيد احمد80710 51القشيش ع مشبي 

ن القناطرسعيد عبدالرازق طه عبدالرازق الفرماوى80711 32.5القشيش ع مشبي 

ي دمحم عبدالفتاح80712 ن القناطرسعيد دمحم عبدالننى 23.5القشيش ع مشبي 

ي عبدالرازق مخلوف80713
ن القناطرسيف الدين دمحم حسنن 61القشيش ع مشبي 

ن القناطرسيف الدين دمحم عبدالعزيز عبدالعظيم عل80714 102القشيش ع مشبي 

ن القناطرسيف الدين وليد مختار دمحم حجاج قرطام80715 90.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرشادى رمضان عل دمحم غنيم80716 39القشيش ع مشبي 

ن القناطرشاكر سامح شاكر عبداللطيف عثمان80717 71القشيش ع مشبي 

يف دمحم صبىح حسن عبدالهادى80718 ن القناطرشر 52.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرصالح صبىحي صالح يوسف هالل80719 26.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرطه النمر طه عبدالبديع حماد80720 53القشيش ع مشبي 

ن القناطرعادل احمد سعيد عبدالموىلي80721 28.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعادل جمال دمحم عبدالعزيز عبدالحليم80722 17القشيش ع مشبي 

ن القناطرعادل كمال عادل عباس مفتاح80723 116.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم عبدالواحد80724 28.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالرازق دمحم عبدالرازق رفاعي الشوره80725 10القشيش ع مشبي 

ف احمد خلف هللا احمد80726 ن القناطرعبدالرحمن اشر 47.5القشيش ع مشبي 

ف80727 ن القناطرعبدالرحمن سيد احمد ابراهيم شر 34.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عصام طه لبيب قرطام80728 55.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن محسن فراج عبدالقادر رضوان80729 39.5القشيش ع مشبي 



ن القناطرعبدالرحمن دمحم سيد امام امام80730 33.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن وليد بيوىم عبدالمقصود دمحم80731 46القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز حسن احمد عبدالعزيز المالح80732 48القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز ندا ابو الخي 80733 49القشيش ع مشبي 

ي السيد عبدالفتاح80734
 
ن القناطرعبدهللا احمد عراق 115القشيش ع مشبي 

ى80735 ن القناطرعبدهللا احمد دمحم توفيق بحي  115.5القشيش ع مشبي 

ي80736
ن امام امام الطوجن ن القناطرعبدهللا امي  89.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ايمن دمحم درويش دمحم80737 89.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا سيد جمعة دمحم عواد80738 136.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم سالم محمود نوار80739 125القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا هاشم عبدالظاهر هاشم عبدالعزيز80740 29القشيش ع مشبي 

 صابر نعيم عبدالحميد80741
ن
ن القناطرعبدهللا هان 71.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ياش محروس عواد عبدالرازق80742 35.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعبدالمنعم طه عبدالرازق اسماعيل الشوره80743 14.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعز الدين مكاوى اسماعيل سعد شحاته80744 99.5القشيش ع مشبي 

ي80745 ن القناطرعل دمحم عل دمحم خفاجى 38.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم السيد سعد عبدالواحد80746 62القشيش ع مشبي 

ن القناطرعمرو سمي  دمحم عل رمضان80747 125القشيش ع مشبي 

ن القناطرعمرو دمحم احمد عبدالرازق قرطام80748 120.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرعمرو دمحم محمود غباسر عبده80749 102القشيش ع مشبي 

ن منصور80750 ن القناطركريم احمد عبدالخالق حسي  70القشيش ع مشبي 

ن القناطركريم عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز قرطام80751 77.5القشيش ع مشبي 

ن القناطركريم دمحم سيد دمحمالسيد80752 4.5القشيش ع مشبي 

لس واصف جورج نصيف80753 ن القناطركي  40.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمؤمن سعيد مرس زكريا مرس80754 74.5القشيش ع مشبي 

ن80755 ن القناطرمازن دمحم احمد شعبان حسي  30.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمجدي ابراهيم محمود عل مخلوف80756 30.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم احمد دمحم عبدالرازق80757 90.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم جمعه طه80758 36القشيش ع مشبي 

ن العطارى80759 ن حسي  ن القناطردمحم احمد امي  12.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد بدوى دمحم رضوان80760 20القشيش ع مشبي 

ن عبدالعال عبدالمجيدقرطام80761 ن القناطردمحم احمد حسي  124.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد رمضان فتىحي زايد80762 61.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد سعيد حافظ احمد80763 24القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالرازق طه عل80764 43.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبده عبدالحكم المغالط80765 67القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عواد صيام80766 75.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم ادهم سعيد عبدالحكيم خليفة80767 77.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد السيد شعبان السيد80768 51القشيش ع مشبي 

ن80769 ن القناطردمحم السيد عبدالعظيم قاسم حساني  31.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم جمال دمحم سعد شعالن80770 53القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن سويلم السيد جزيره80771 30القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن عبدالعزيز سعد سليمان80772 98القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن دمحم سعد دمحم منصور80773 54القشيش ع مشبي 

ي80774
ن عبدالوهاب عبدالمنعم الحنفن ن القناطردمحم حسي  49القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدى عل دمحم اسماعيل80775 59القشيش ع مشبي 

ي80776 ن القناطردمحم خالد حسن عبدالمؤمن خفاجى 95.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد دمحم فرحان الشيخة80777 42.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد درويش عبدالعزيز دمحم80778 30.5القشيش ع مشبي 

 عبدالفتاح مظهر80779
 
ن القناطردمحم سعيد دسوق 81.5القشيش ع مشبي 



ن القناطردمحم سعيد عبدالىح عبدالرزاق امام80780 33القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد قرطام محمود احمد80781 68.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم سليمان دمحم سليمان نوار80782 103.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم صبىحي عبدالحميد مصطفن الصعيدي80783 12.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم ضياء الدين دمحم عواد عبدالعليم80784 61القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق طه عبدالعليم الطوجن80785 61القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم طلبه بيوىم طلبه سالم80786 100القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم طه السيد عبدالرازق سليمان80787 68القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم طه رمضان عبداللطيف سالم80788 112القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عاطف مسعود كمال يوسف80789 64القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالبديع ابو مسلم عبدالبديع نعمان80790 90القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحكيم ماهر عبدالحكيم خليفة80791 122القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عمران80792 20القشيش ع مشبي 

 دمحم قرطام80793
 
ن القناطردمحم عصام شوق 49.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عالء طه فتىح السلكاوى80794 35القشيش ع مشبي 

ف80795 ن القناطردمحم عل طه دمحم عبدالهادي شر 20القشيش ع مشبي 

ف80796 ن القناطردمحم عماد شعبان زىكي دمحم شر 39القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم عواد محروس عواد عبدالرازق80797 21القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم قاسم صالح قاسم عمر80798 64القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم كريم دمحم عبدالدايم دمحم80799 48القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم مجدى حسن صبيح نعماان80800 43.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم عواد يوسف برغوث80801 52القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عل دمحم درويش80802 53.5القشيش ع مشبي 

ن قرطام80803 ن القناطردمحم محمود فتىحي امي  87.5القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم محمود الشيخة80804 107القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم مسعد عبدالعال محمود وهبه80805 39القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم نجاح درويش عبدالعزيز دمحم80806 74القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم وائل حمدي احمد حسن80807 42القشيش ع مشبي 

ن حجاب80808 ن القناطردمحم ياش دمحم حسي  101القشيش ع مشبي 

ن القناطردمحم يشي السيد محمود سليمان نايل80809 21.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد بدوى دمحم رضوان80810 53القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود سعيد عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد80811 62.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود شعبان عبدالعظيم عبدالجليل قرطام80812 15.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود عاطف محمود سالمه دمحم80813 50.5القشيش ع مشبي 

ن صبيح عمران80814 ن القناطرمحمود عل حسي  83.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود عواد رمضان عواد ربيع80815 35.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم سليمان طه سليمان80816 46القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم طه عبدالرازق فرماوي80817 33القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم يوسف امام يوسف80818 109.5القشيش ع مشبي 

ي عبدالظاهر دمحم عبدالظاهر80819
ن
ن القناطرمحمود هان 87القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود ياش صبىحي عبدالغفور علي80820 127القشيش ع مشبي 

ن القناطرمروان احمد ماهر سيد دمحم80821 60.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمروان دمحم السيد عبدالعزيز عبدالعاىطي80822 52القشيش ع مشبي 

ن القناطرمصطفن احمد انور عمران80823 53.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمصطفن احمد فؤاد عبدالحليم سويلم80824 65.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عمرو عواد مصطفن80825 37.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم مصطفن دمحم عبدالعال80826 96القشيش ع مشبي 

ن عبدالرازق80827 ن القناطرمعاذ فيصل عبدالعزيز امي  83القشيش ع مشبي 

ن القناطرنادر جالل رفاع دمحم دمحم80828 47.5القشيش ع مشبي 

ن80829 ي حسن حسي 
ن
ن القناطرنارص هان 131.5القشيش ع مشبي 



ن القناطرنض عبدالظاهر نارص عبدالظاهر مخلوف80830 28.5القشيش ع مشبي 

 ابراهيم دمحم قنديل80831
ن
ن القناطرنورالدين هان 77.5القشيش ع مشبي 

 طه دمحم بيوىم80832
ن
ن القناطروليد هان 51.5القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد دمحم طه قرطام80833 25.5القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف سعيد نوار عبدالحليم نوار80834 43القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف عرفة عبدالعزيز عل نعمه80835 62.5القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف عصام السيد عبدالعزيز عبدالعاىطي80836 30القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالظاهر سليمان جاد هللا80837 25.5القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم دمحم سعد شعالن80838 61.5القشيش ع مشبي 

ي درويش نوار80839
ن القناطريوسف دمحم مصطفن 100القشيش ع مشبي 

ن القناطريوسف مصطفن محمود سالمه دمحم80840 41.5القشيش ع مشبي 

ن منصور80841  عبدالخالق حسي 
ن
ن القناطريوسف هان 43القشيش ع مشبي 

ن القناطراشاء احمد صالح مصلح80842 52.5العطارة ع مشبي 

ن عبدربه80843 ن القناطراشاء دمحم حسي  38العطارة ع مشبي 

ن امبارك80844 ن القناطراسماء عماد حسي  89.5العطارة ع مشبي 

ن القناطراسماء عمر احمد مامون80845 98العطارة ع مشبي 

 عبدالنارص فكرى دمحم80846
ن
ن القناطرامان 61العطارة ع مشبي 

ن امبارك80847 ن القناطرامل عبدالجليل امي  49العطارة ع مشبي 

ن القناطرامل عبدالمنعم حسن دمحم80848 18العطارة ع مشبي 

ن القناطرايمان دمحم رمضان حامد80849 125العطارة ع مشبي 

ن القناطرايه عبدالمنعم سليمان عبدالحق80850 133.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم دمحم عل80851 123.5العطارة ع مشبي 

ن القناطربثينه مسعد لطفن صالح احمد عرفه80852 131العطارة ع مشبي 

ف فاروق سيد80853 ن القناطرجنا اشر 92العطارة ع مشبي 

ن القناطرخلود خالد دمحم ابراهيم احمد حباجه80854 55.5العطارة ع مشبي 

 صالح عبدالهادي80855
ن
ن القناطرخلود هان 91العطارة ع مشبي 

ن القناطررانيا سيد صالح سيد80856 98العطارة ع مشبي 

ن القناطررانيا عبدهللا السيد عبدالحق80857 78.5العطارة ع مشبي 

ن القناطررباب عبدالخالق حسن عبدالخالق80858 71العطارة ع مشبي 

ن القناطررحمه صباح عبدالعزيز عواد دمحم80859 98العطارة ع مشبي 

 عبدالمؤمن ابوزيد80860
ن
ن القناطررحمه هان 101العطارة ع مشبي 

ن القناطرردينه تامر دمحم محمود80861 125.5العطارة ع مشبي 

ن القناطررضوى باسم سيد دمحم بيوىم صبيح80862 124.5العطارة ع مشبي 

ن القناطررغده عبدهللا السيد عبدالحق80863 64العطارة ع مشبي 

ن القناطرريهام نارص عبدالمجيد عبدالرازق80864 129العطارة ع مشبي 

ن القناطرزينب احمد عبدالقادر تسم بنن80865 128.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسعديه طارق احمد ابرهيم حباجه80866 44.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسما شعبان عبدالىح زيدان80867 122.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسوميه مسعد طلعت اسماعيل80868 54العطارة ع مشبي 

وق حماده احمد موس جمعه ضيف80869 ن القناطرشر 107.5العطارة ع مشبي 

وق دمحم عبدالواحد عبدالكريم ضيف80870 ن القناطرشر 11العطارة ع مشبي 

ن القناطرشيماء سيد نور سيد80871 125العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه ابو المعاىط حسنن رزق80872 94العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حسن شعبان سعد80873 121العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه خليل سليمان عبدالحق80874 120العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه سعيد فاروق عبدالبديع80875 45.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عبدالرازق مني  عبدالرازق80876 30.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم كمال مصطفن80877 134.5العطارة ع مشبي 

80878
 
 سيد احمد عبدالباق

 
ن القناطرفرح عبدالباق 61العطارة ع مشبي 

ن القناطرفرح قدرى سيد عبدالرحمن80879 88العطارة ع مشبي 



ن القناطرفرحه حسام احمد دمحم80880 91العطارة ع مشبي 

ن القناطرفرحه سليمان عبدالرازق عبدالخالق80881 26العطارة ع مشبي 

ن القناطرفرحه صابر كمال مصطفن80882 134.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفرحه عالء دمحم رزق80883 125.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفوزيه دمحم حسنن توحيد80884 51العطارة ع مشبي 

ن القناطرماجده مجاهد حسن عبداللطيف80885 46.5العطارة ع مشبي 

ن احمد احمد حسن عمر80886 ن القناطرمرفت امي  52العطارة ع مشبي 

 عبدالسميع عبدالظاهر80887
ن
ن القناطرمروه بسيون 135العطارة ع مشبي 

ن القناطرمريم ابراهيم امام عبدالننى80888 95العطارة ع مشبي 

ن القناطرمريم ابراهيم سيد ابراهيم80889 66.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمريم حاتم حفنن امن حفنن صبيح80890 113العطارة ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالجواد عبدالمعز دمحم80891 104العطارة ع مشبي 

ف اسماعيل فريد80892 ن القناطرملك اشر 38العطارة ع مشبي 

ن القناطرملك عبدالرازق فتىح عبدالرازق80893 63العطارة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد يوسف يوسف ادم80894 60العطارة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سليمان عبدالكريم امام80895 93.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمنه رفيق نبيل جمعه80896 116العطارة ع مشبي 

ن القناطرمنه صابر ابراهيم جاد80897 36.5العطارة ع مشبي 

ن حافظ عزب80898 ن القناطرمنن عبدالحليم حسي  27العطارة ع مشبي 

ن القناطرنجالء عادل عامر صديق80899 39العطارة ع مشبي 

ن القناطرنعمه يشى صبىحي عبدالرحمن80900 33.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرنور الهدى السيد دمحم السيد80901 133.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرنورا عماد الدين عبدهللا تسم احمد80902 67العطارة ع مشبي 

ن القناطرنورهان وائل صالح دمحم80903 38العطارة ع مشبي 

ن القناطرهاجر والء عبدهللا عبداللطيف80904 59العطارة ع مشبي 

ن حفنن80905 ن القناطرهند بدران امي  40.5العطارة ع مشبي 

ن القناطروجيهه رضا عبدالسالم منصور80906 45العطارة ع مشبي 

ن القناطروعد محب الدين عبدالعادل سيد ابراهيم80907 111العطارة ع مشبي 

ن القناطروالء ايمن صبىح شلنى حالوه80908 127.5العطارة ع مشبي 

ن80909 ن القناطرابراهيم مجاهد فتىح امي  51العطارة ع مشبي 

ن80910 ن القناطراحمد ابراهيم دمحم امي  36العطارة ع مشبي 

ن القناطراحمد سمي  عبدالشكور عبدالروف بكر80911 23العطارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم ابوزيد دمحم ابو زيد بكر80912 130العطارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدربه جمعه80913 134العطارة ع مشبي 

ن القناطراحمد وائل دمحم احمد80914 76العطارة ع مشبي 

ن القناطرادهم دمحم عبدالعزيز دمحم ابراهيم سلطان80915 96.5العطارة ع مشبي 

ف دمحم عل سيد80916 ن القناطراشر 124العطارة ع مشبي 

80917
ن
ن القناطرجميل عمرو جميل عبدالرالزق الفخران 37العطارة ع مشبي 

ن القناطرحسام مصلح السيد دمحم الجوهرى80918 30.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسعيد احمد سعيد عبدالعاىط80919 42.5العطارة ع مشبي 

ن كمال ابراهيم سلطان80920 ن القناطرسعيد امي  78.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم سعيد سيد80921 40.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسمي  حماده سمي  مصلح80922 45.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسيد احمد سيد كامل80923 92العطارة ع مشبي 

ن القناطرسيد حسن اسماعيل دمحم بيوىم80924 0.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرسيف احمد رزق يوسف80925 56العطارة ع مشبي 

ى باتع عبدالىح دمحم80926 ن القناطرصيى 41.5العطارة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- صالح رضا دمحم عثمان 80927 91.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرصالح رمضان صالح مرزوق عيد80928 35العطارة ع مشبي 

ن القناطرطارق عالم محمود عبدالمومن80929 15.5العطارة ع مشبي 



ن القناطرعبدالرحمن حسن احمد احمد حسن80930 44.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد صابر عبدالمنعم ضيف80931 125.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا نجاح مصلح80932 114العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم ابراهيم احمد80933 56.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم احمد متوىل80934 46العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم مرزوق عبدالعزيز80935 94العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرزق ابراهيم عبدالرازق صادق80936 17العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا حلىم جالل حلىم80937 62العطارة ع مشبي 

80938
 
ن القناطرعبدهللا عبدالحافظ جمال لطفن دمحم دسوق 27العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم حافظ صالح دمحم صبيح80939 62.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالننى فراج فايز السيد80940 21العطارة ع مشبي 

ن القناطرعل سيد علي سيد علي متوىلي80941 29.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعل عبدالمنعم سليمان عبدالحق80942 114العطارة ع مشبي 

ن القناطرعماد توحيد صابر توحيد80943 64.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعمرو حسام شحات هيكل80944 120.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرعوض دمحم عوض احمد80945 54العطارة ع مشبي 

ن القناطرفارس حالوة سيد بيوىم80946 50.5العطارة ع مشبي 

ي80947
ن القناطرفتىحي ناجح فتىحي لطفن 81.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفريد حسام فريد صالح احمد80948 108.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرفريد محمود حسنن حامد80949 80.5العطارة ع مشبي 

ن القناطركريم سيد عبدالموجود طه80950 77.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمجدى دمحم مجدى شلنى80951 75.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمجدى وجيه مجدى سليمان عل80952 43.5العطارة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم ابوالمعاىط حسنن رزق 80953 108العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالشفيق مصطفن80954 99العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد لبيب عبدالرحمن80955 131.5العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد ماهر دمحم80956 125العطارة ع مشبي 

80957
 
ن القناطردمحم حسام عمر عبدالباق 116العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا رجب عبدالصادق ضيف80958 101.5العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم رفعت صالح عبدالعال80959 110العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد سيد عل متوىل80960 94.5العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم عاطف ناجح طلعت80961 118.5العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالحسيب احمد دمحمعبدالنافع80962 67العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالغفور بيوىم عبدالحليم80963 101العطارة ع مشبي 

ن80964 ن القناطردمحم عبدالننى سعيد امي  51العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم عمر محمود عبدالبديع80965 92.5العطارة ع مشبي 

ه80966 ن القناطردمحم مجدى فتىح عل دمحم صيى 113العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالمعز دمحم ابوزيد80967 130.5العطارة ع مشبي 

ن80968 ن القناطردمحم نارص عبداللطيف حسي  108.5العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم وائل دمحم احمد دمحم كساب80969 86.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد سعيد عبدربه80970 132.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرمحمود رضا رجب عبدالصادق ضيف80971 85العطارة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن نادى احمد مسلم80972 78العطارة ع مشبي 

ن القناطرنارص ايمن سمي  محمود80973 84العطارة ع مشبي 

ن القناطرنشات ضياء عبدالعال سيد80974 119العطارة ع مشبي 

ن القناطرنورالدين دمحم عثمان رشاد عثمان ابوحالوه80975 91.5العطارة ع مشبي 

ن القناطرهالل حماده دمحم حسن80976 65.5العطارة ع مشبي 

ن القناطريىح دمحم يىح دمحم80977 73.5العطارة ع مشبي 

ن القناطريوسف عادل سيد فريد80978 50العطارة ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالعال عبدالعال عبدالظاهر80979 79العطارة ع مشبي 



ن القناطريوسف دمحم بيوىم عبدالعظيم بكر80980 73العطارة ع مشبي 

ن القناطرابتسام دمحم السيد محمود عبدالمنعم80981 106.5الحزانية ع مشبي 

ي80982
ن القناطراروى دمحم عبدالعال حنفن 105الحزانية ع مشبي 

ن القناطراريام جمال احمد ابراهيم جاد80983 136.5الحزانية ع مشبي 

ي عبدالعال محمود80984
ن القناطراشاء حنفن 126الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسماء عبدهللا دمحم السعودى80985 133.5الحزانية ع مشبي 

ن80986 قت ابراهيم عواد شاهي  ن القناطراشر 108.5الحزانية ع مشبي 

ف دمحم عبداللطيف80987 ن القناطراالء اشر 120الحزانية ع مشبي 

ه دمحم عبدالعزيز محمود حسن80988 ن القناطرامي  100.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرانوار صالح توفيق شادى80989 112.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرايمان احمد كمال الدين عبدالرازق80990 103.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرايمان صالح دمحم سيد80991 51الحزانية ع مشبي 

ن ابو بكر عبدالجواد80992 ن القناطرايه حسي  78.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطربسمله باهر بيوىم محمود دمحم بدير80993 103الحزانية ع مشبي 

ن القناطربسمله هشام وحيد جاد80994 71.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه احمد سعيد عبدالمنعم80995 107الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه تامر احمد ابوكثي 80996 118.5الحزانية ع مشبي 

ي80997 ن القناطرحبيبه سعيد ابراهيم دمحم خفاجى !VALUE#الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه سعيد دمحم محمود80998 109الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه سعيد هاشم حسن80999 104الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه سيد سعيد سليمان عيد81000 84الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه سيد مجدى عبدالمعز81001 55.5الحزانية ع مشبي 

ي محمود فهيم مرسي81002
ن
ن القناطرحبيبه عبدالشاق 88.5الحزانية ع مشبي 

ن عل دمحم عفيفن81003 ن القناطرحني  69.5الحزانية ع مشبي 

ن وليد سليمان فرج سليمان81004 ن القناطرحني  101.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردنيا صفوت عواد سليمان81005 25.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطررغد محسن لطفن العطارى81006 137.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطررغده احمد سالم احمد81007 49الحزانية ع مشبي 

ن81008 ن القناطرروان عزت عبدالغنن حسي  55.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرروى عفيفن دمحم عفيفن احمد81009 92الحزانية ع مشبي 

ن العطاري81010 ن القناطرسلسبيل احمد حسي  133الحزانية ع مشبي 

ن81011 ن القناطرسلسبيل دمحم عبدالوهاب امي  65الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسما خالد دمحم عل ابراهيم81012 133الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسما سالم احمد سالم81013 130.5الحزانية ع مشبي 

ى81014 ن القناطرسندس دمحم راضن ابوعسي  91.5الحزانية ع مشبي 

ف حسن عبدالعال81015 وق اشر ن القناطرشر 59الحزانية ع مشبي 

وق راضن شعبان فاضل81016 ن القناطرشر 79الحزانية ع مشبي 

وق ساىم فريح عوده81017 ن القناطرشر 121.5الحزانية ع مشبي 

وق عبدالرازق مصلح ابوزيد81018 ن القناطرشر 51الحزانية ع مشبي 

وق عبدالننى عبدالفتاح اسماعيل81019
ن القناطرشر 67الحزانية ع مشبي 

وق دمحم زكريا عباس حسن81020 ن القناطرشر 130.5الحزانية ع مشبي 

وق محمود عل خطاب81021 ن القناطرشر 113الحزانية ع مشبي 

ف طه برهام محمود81022 ن القناطرشهد اشر 121.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشهد انور دمحم عمار81023 126.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشهد حسن مىح حسن81024 127.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشهد دمحم محمود دحلوب81025 58الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشيماء كمال احمد عبدالرازق81026 69.5الحزانية ع مشبي 

 صادق سطوج81027
ن
ن القناطرشيماء هان 61.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرضىح سامح السيد كمال صادق يوسف81028 120الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعال عالء عل امام81029 78.5الحزانية ع مشبي 



ن القناطرعال عل موس محرم81030 82الحزانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه ابراهيم عبدالعزيز حمزة عوض81031 95الحزانية ع مشبي 

ن القناطرفرح دمحم عل دمحم عبدهللا81032 130.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطركريمه رجب شديد عبدالقادر81033 39.5الحزانية ع مشبي 

ى ايهاب دمحم العرنى81034 ن ن القناطركين 134الحزانية ع مشبي 

ي81035
ن القناطرمروه احمد علي عباس الفاضن 124.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمروه شديد محسن عبدالحميد81036 132.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمريم حسان دمحم عيسوى81037 80.5الحزانية ع مشبي 

ن دمحم عبدالرحمن81038 ن القناطرمريم دمحم حسي  129.5الحزانية ع مشبي 

 عل السويفن81039
ن
ن القناطرمريم هان 110.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرملك مصطفن نادى مصطفن ابراهيم81040 115.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمنار احمد بدر فاضل81041 81الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمنار دمحم رضا احمد81042 122.5الحزانية ع مشبي 

ن عبدالعال81043 ن القناطرمنة هللا مظهر عبدالعظيم حسي  130.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمنه ساىم عيد عبدالمقصود81044 58.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمنه ناصف عبدالمحسن محسن81045 !VALUE#الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمنن رمضان عبدالعال عبدالقادر81046 45الحزانية ع مشبي 

ن القناطرىم سيد سعد محمود81047 97.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرىم دمحم عبدالعال حسب كامل81048 137الحزانية ع مشبي 

ن القناطرناديه فراج سيد برهام81049 67.5الحزانية ع مشبي 

ي فوزى ربيع81050 ن القناطرندا عرنى 32.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرندى احمد طه بدر81051 130.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرندى عادل دمحم سيد81052 60.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنضه اكراىم صابر عبدالعاىط81053 39.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنعمه طه عبدالرازق طه عبدالرازق جاد81054 60.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنغم جمال عبدالحليم دمحمجاد81055 63الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنور حسام دمحم جاد81056 92الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنور دمحم محمود النقيب81057 98الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنورا رمضان فتىح سالمه81058 69الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنورا دمحم عبدالفتاح حافظ81059 38الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنورهان خالد دمحم طه الغنيىمي81060 41.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرهدير عمرو فريح عوده81061 109.5الحزانية ع مشبي 

ي سليمان دمحم81062
ن القناطرهنا حسنن 121الحزانية ع مشبي 

ن القناطرهنا دمحم فخرى سالم81063 130الحزانية ع مشبي 

ن القناطروالء عبدالعزيز صادق سطوج81064 106.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرابراهيم ضياء الدين احمد هارون81065 70.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرابراهيم عادل شعبان عبدربه81066 118.5الحزانية ع مشبي 

ن81067 ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم حسي  70.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم حنفن81068 122الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد ابوالمعاىط مسلم عودة81069 69الحزانية ع مشبي 

ن دمحم81070 ن القناطراحمد اسامة حسي  43.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد السيد صبىح بيوىم احمد ابو العال81071 32.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد جمال عودة نارص81072 36الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد حامد احمد عبدالرازق81073 98.5الحزانية ع مشبي 

81074
 
ن القناطراحمد خالد احمد محمود الدسوق 122الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد زكريا سيد طايع81075 !VALUE#الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد عبدالعظيم احمد فرج81076 134.5الحزانية ع مشبي 

ى دمحمى سالمه81077 ن القناطراحمد صيى 50الحزانية ع مشبي 

ي ابو السعود ابو الذهب81078 ن القناطراحمد صيى 57الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسمع- احمد ضياء الدين سعد الكمار 81079 120الحزانية ع مشبي 



ن القناطربسيطه- احمد عاطف عبدالمنعم محمود عامر 81080 105الحزانية ع مشبي 

ن81081 ن القناطراحمد عبدالرازق صبىح حامد شاهي  136الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالقادر شديد السيد حميد81082 18.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالمرضن احمد الشيىم81083 38الحزانية ع مشبي 

ن81084 ن القناطراحمد دمحم سيد شاهي  71الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم طه فرج مخلوف81085 79الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم فيصل النقيب81086 56.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم دمحم سويلم81087 105الحزانية ع مشبي 

ي81088 ن القناطراحمد مصطفن فتىح المغرنى 65الحزانية ع مشبي 

ن القناطرادهم سيد دمحم عبدالسالم81089 50.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسالم طارق عودة عبدالرازق81090 41.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسالم فراج شعبان حسن81091 49.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسالم فراج عبدالفتاح واىل81092 37الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسالم دمحم طه سالم81093 53الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسماعيل محمود اسماعيل فريد خليل احمد81094 32.5الحزانية ع مشبي 

ن احمد عبدالرازق عبدالخالق81095 ن القناطرامي  31الحزانية ع مشبي 

ن حسيب عبدالرافع81096 ن القناطربدر حسي  120.5الحزانية ع مشبي 

 تواب مسعد81097
ن
ن القناطربيشوى رومان 80الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحسن قاسم حسن عبدالجواد علوان81098 98الحزانية ع مشبي 

ن عمرو حسنن فرج81099 ن القناطرحسي  52الحزانية ع مشبي 

ن القناطرحمزه بهجت لطفن العطارى81100 104الحزانية ع مشبي 

ن القناطررفاع عبدهللا رفاع ابوذهب81101 81الحزانية ع مشبي 

ن القناطررياض قاسم هاشم عبدهللا81102 76الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسعيد صادق سعيد سطوج81103 109.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم جمال سالم81104 85الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسيد دمحم سويلم السيد احمد81105 61.5الحزانية ع مشبي 

81106
ن
 دمحم الفخران

ن
ن القناطرسيف هان 69الحزانية ع مشبي 

ي81107 ي شلنى
ن القناطرسيف هشام عفيفن 133.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشديد تامر شديد عبدالقادر81108 72الحزانية ع مشبي 

ن القناطرشديد محمود فرج عبدالحميد عبدالرازق81109 91.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرصالح عبدالننى عبدالحميد صالح سالم81110 70.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرضياء احمد ماهر دمحم81111 99الحزانية ع مشبي 

ن القناطرطه محمود طه برهام81112 128الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد سعيد مرس81113 97الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن باسم مرس الجزار81114 121الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن جمعه دمحم دمحم هالل81115 92الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدالحكيم بكرى جاد81116 112الحزانية ع مشبي 

81117
ن
ن القناطرعبدالرحمن دمحم عادل سيد عبدالىح الفخران 109الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا حمدى احمد عواد81118 96.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا صبىح دمحم دمحم81119 111الحزانية ع مشبي 

ن القناطربسيطه- عبدهللا عبدالمنصف دمحم سويفن 81120 82.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم مني  الجزار81121 66.5الحزانية ع مشبي 

ن عبدالعزيز81122 ن القناطرعبدالمنعم سمي  عبدالمنعم حسني  88الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعالء الدين هشام علي احمد عبدالجواد81123 120الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعل رضا عل محمود عامر81124 71.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعماد سليمان صبىح مسعد81125 106الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعمار جمال شكري دمحم81126 68الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعمار ياش مصلح العطارى81127 137.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعمر حمدان احمد عبدهللا نارص81128 103الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعمر عاشور متوىل حسن81129 70الحزانية ع مشبي 



ن القناطرعمر عمرو حسنن سالمه81130 25.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعواد فرج عواد فرج81131 62.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرعيد سعيد شعبان عبدربه81132 103.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرفارس ايمن حمدان عبدالاله81133 115الحزانية ع مشبي 

 فتىح صالح81134
ن
ن القناطرفتىح هان 16.5الحزانية ع مشبي 

ن81135 ن حسن شاهي  ن القناطرفكرى ايمن فكري امي  118الحزانية ع مشبي 

ن القناطرفيصل نض فراج دمحم81136 78.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطركامل ابراهيم كامل عبدالمومن النقيب81137 132الحزانية ع مشبي 

ن القناطركرم طارق عودة عواد81138 66الحزانية ع مشبي 

ن القناطركريم ابراهيم عبدالىح سيد عبدالىح81139 101.5الحزانية ع مشبي 

ن81140 ن القناطرلطفن احمد لطفن دمحم عبدالهادي شاهي  99الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمحسن وليد محسن عبدالعزيز81141 76.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم عبدالننى سالم81142 23.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم محمود عبدالمنعم81143 85الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد رشدي سيد81144 91الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالفتاح ابو كثي 81145 55.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم دمحمى81146 47.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم ايهاب ماهر رجب81147 63.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم تامر محمود عباس81148 55.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم جميل فتىح سالمه81149 68الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم حجاج دمحم المغرنى81150 76.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم حمدان منصور عبده81151 96.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد طه دمحم عبدالظاهر81152 88.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم سالم دمحم سالم عبدالمجيد81153 88.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم سامح سند اسماعيل81154 117الحزانية ع مشبي 

ي81155 ن القناطردمحم سعيد ابو مسلم شعبان الرونى 24الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم سمحان عيد دمحم81156 54.5الحزانية ع مشبي 

ي81157 ن القناطردمحم شاكر السيد المليىحى 27.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم شحته فراج دمحم81158 33.5الحزانية ع مشبي 

ى اسماعيل سنجر81159 ن القناطردمحم صيى 18.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم صالح دمحم سيد علوان81160 88الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عاصم ماهر عبدالمنعم شادى81161 78الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالرحيم عبدالرازق طه عبدالرازق81162 95الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالعزيز محمود العطارى81163 126.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالقادر شديد عبدالقادر81164 73الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدهللا رفاع اسماعيل سيد81165 126.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عيد عبدربه رجب81166 33الحزانية ع مشبي 

ن القناطرسمع- دمحم ماهر محمود دمحم 81167 65الحزانية ع مشبي 

ن دمحم ابو شادي81168 ن القناطردمحم مجدي امي  60.5الحزانية ع مشبي 

ن81169 ن القناطردمحم محمود صبىح شاهي  29.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم مصطفن عمر سيد81170 138.5الحزانية ع مشبي 

 فتىح صالح81171
ن
ن القناطردمحم هان 23الحزانية ع مشبي 

 مصلح عبدهللا81172
ن
ن القناطردمحم هان 92الحزانية ع مشبي 

ن القناطردمحم يوسف عواد يوسف برغوث81173 91الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود رجب شديد عبدالقادرالسيد حميد81174 26.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود سيد ابو السعود دمحم81175 126.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم مصلح حسن عبدهللا81176 86الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود مراد دمحم محمود الجندى81177 68الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمرسي سيد مرسي الجزار81178 59.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمصطفن سيد ابو السعود دمحم81179 136الحزانية ع مشبي 



ن القناطرمصطفن دمحم ابراهيم السيد81180 55الحزانية ع مشبي 

ن القناطرمصطفن نارص مصطفن سيد دحلوب81181 68الحزانية ع مشبي 

ن القناطرممدوح طارق سمحان احمد81182 60الحزانية ع مشبي 

ن القناطرنارص كريم وحيد بيوىمي عبدالمقصود81183 74.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريىح عبدربه كمال الشوره81184 89.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد خليل ابو كثي 81185 121.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد عبدالسميع احمد عباس81186 89.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف انور فكرى موس81187 68.5الحزانية ع مشبي 

 فراج دمحم81188
 
ن القناطريوسف دسوق 102.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف سامح امام بيوىم امام81189 135الحزانية ع مشبي 

يف شدبد السيد81190 ن القناطريوسف شر 76.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف صفوت دمحم عبدربه ابراهيم81191 66.5الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف عادل ابراهيم دمحمى81192 136الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف كرم مصلح عبدهللا81193 69الحزانية ع مشبي 

ن القناطريوسف نصار عل دمحم81194 122الحزانية ع مشبي 

ن القناطراسماء سعيد احمد سيد سيد81195 !VALUE#السلمانية ع مشبي 

ه صبىح ابراهيم عل عقل81196 ن القناطرامي  62.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرامينه رضا رشاد عبدالعزيز نصار81197 66.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرامينه طارق سعيد احمد عل81198 79.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرايمان صبىح عبدالخالق ابو العال الدكرورى81199 94.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرايىم ابراهيم صبىح عبدالسيد ابراهيم81200 115.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرايه ايهاب عبدالمقصود حسن عبدالمقصود81201 104السلمانية ع مشبي 

ن القناطرايه عبدهللا احمد عل ابراهيم81202 56.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطربتول ابراهيم سمي  يوسف81203 123.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطربسمله دمحم رمضان دمحم دمحم مخلوف81204 127.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرحبيبه طه سعيد طه خي  الدين81205 127السلمانية ع مشبي 

ن القناطرحنان دمحم سيد عبدالحميد عبدالمنعم81206 89.5السلمانية ع مشبي 

ى سيد يوسف اسماعيل81207 ن القناطردعاء صيى 122السلمانية ع مشبي 

ي81208
 
ن القناطررحمه دمحم سيد نصار عبدالباق 101.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطررحيل حمدى عبدالرازق شحات عبدالدايم81209 96السلمانية ع مشبي 

ن القناطررقيه خالد محمود عبدالمجيد ابو السعود81210 116.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرروفيده دمحم عل العطارى81211 124.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطررؤيه دمحم صالح دمحم سليم81212 66السلمانية ع مشبي 

ن القناطرزينب عبده سيد عبده ابراهيم81213 90.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرساره ادهم ابراهيم عل جاد81214 71.5السلمانية ع مشبي 

ن81215 ن دمحم حسي  ن القناطرساره حسي  100السلمانية ع مشبي 

ن81216 ن احمد حسي  ن القناطرساره سيد حسي  129.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرساميه عبدالحكيم منصور اسماعيل عبدالمطلب81217 95السلمانية ع مشبي 

وق رضا اسماعيل دمحم سليمان81218 ن القناطرشر 67.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرشهامه حسن رجب محمود خي  الدين81219 52السلمانية ع مشبي 

ف الدين كرم دمحم عبدالننى81220 ن القناطرعائشه شر 66.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعطيات ابو طالب بدوى الحاج عل81221 41السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعلياء دمحم سيد عل ابو العال81222 46.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حسن صالح محمود غنيم81223 61.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه خليل ابراهيم مصلح81224 125.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه سمارة كمال عبدالمقصود81225 43.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم طه عبدالمقصود السهوى81226 32السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفاطمه دمحم دمحم سليمان رمضان81227 67.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفرحه سيد عبدالوهاب منصور دمحم81228 101السلمانية ع مشبي 

ن القناطركريمه شعبان دمحم ابراهيم عوبس81229 95.5السلمانية ع مشبي 



ن القناطرلقاء ابراهيم دمحم محمود السيىس81230 114السلمانية ع مشبي 

ن القناطرماريز نعيم مني  خليل81231 106السلمانية ع مشبي 

ن السيىس81232 ن عبدالرؤوف حسي  ن القناطرمريم حسي  48.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمريم شعبان سيد عبدالجليل سيد81233 78.5السلمانية ع مشبي 

ى محمود دمحم عبدالرحمن81234 ن القناطرمريم صيى 63السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمريم محمود حلىم رضوان نصار81235 23.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرملك عيد عبدالواحد دمحم سويلم81236 83السلمانية ع مشبي 

ن القناطرملك ياش احمد عبدالدايم عل81237 87السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا ايمن سيد محمود البايوس81238 91السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا مجدى عل يوسف81239 125السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمنن بربرى عبدالعزيز عل حسن81240 98السلمانية ع مشبي 

ن السيىس81241 ن عبدالرؤف حسي  ن القناطرمنن حسي  9.5السلمانية ع مشبي 

ى زىك عطيه سليم81242 ن القناطرمنن صيى 100السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمونيكا ميخائيل فوزى حنا ابراهيم81243 109السلمانية ع مشبي 

ن القناطرىم محمود دمحم احمد عرفة81244 43السلمانية ع مشبي 

ن القناطرميادة صابر صالح طه81245 23السلمانية ع مشبي 

ن القناطرندا دمحم ابراهيم شاج الدين81246 117السلمانية ع مشبي 

ن سيد سيد احمد81247 ن القناطرندى سعيد امي  104.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرندى سعيد دمحم طه هالل81248 103السلمانية ع مشبي 

ن القناطرنه عبدالجواد صبيح عبده صبيح81249 30السلمانية ع مشبي 

ن القناطرنورا عبدالننى سيد عبدالننى عبدالعزيز81250 24.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرنورا محمود عبدالمؤمن سالم راضن81251 61السلمانية ع مشبي 

ن القناطرهاجر دمحم دمحم عبدالغنن هالل81252 66السلمانية ع مشبي 

ن القناطرهبه احمد عبدالكريم عبدالرحيم دمحم81253 60.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرهدير عصام اللينى عبدالرؤف سيد81254 66.5السلمانية ع مشبي 

ن81255 ن احمد سعيد سالم حسي  ن القناطرياسمي  72.5السلمانية ع مشبي 

ن عبدالعزيز81256 ن دمحم حسي  ن القناطرياسمي  104السلمانية ع مشبي 

ن القناطريمنن سيددمحم عبدالحليم فارس81257 107السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوانا نبيل سبيع حنا ابراهيم81258 130السلمانية ع مشبي 

ن القناطرابرام لبيب سبيع حنا ابراهيم81259 45.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرابراهيم عل ابراهيم عبدالخالق ابراهيم81260 39.5السلمانية ع مشبي 

 السيىس81261
ن
ف عبدالشاق ن القناطراحمد اشر 25السلمانية ع مشبي 

ن القناطراحمد بالل يوسف دمحم عبده81262 58.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد عبدالحليم سيد عوض هللا81263 43.5السلمانية ع مشبي 

ف كامل عزيز ابراهيم81264 ن القناطرامي  شر 39السلمانية ع مشبي 

ن القناطرانس احمد دمحم عبدالعزيز عيد81265 88.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرحمدى دمحم عبدالسالم ابراهيم راضن81266 !VALUE#السلمانية ع مشبي 

ن القناطرخالد حسن عل حسن العطارى81267 90.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطررافائيل عماد زىك خليل ابراهيم81268 38السلمانية ع مشبي 

ن القناطرسالم اسماعيل غنيم سالم غنيم81269 76.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرسيد ابراهيم سيد حامد نصار81270 104.5السلمانية ع مشبي 

81271
ن
ن القناطرسيد عماد سيد صالح كفاق 70.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرسيف دمحم دمحم محمود سيد81272 60.5السلمانية ع مشبي 

81273
ن
ن القناطرصالح ياش صالح صالح كفاق 28.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عرفة عبدالعظيم عرفة81274 40.5السلمانية ع مشبي 

ن اسماعيل محمود سالم81275 ن القناطرعبدالرحمن حسي  85.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد عبدالجليل81276 89.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعل رضا سيد عل ابو العال81277 85السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعل دمحم عل دمحم81278 64السلمانية ع مشبي 

81279
ن
ن القناطرعمار شحته سيد صالح كفاق 90.5السلمانية ع مشبي 



ن القناطرعمر احمد عبدالرؤف سيد احمد81280 95.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعمر حمدى حسب الننى اسماعيل مصطفن81281 76.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعمر عادل حسن عبدالحليم81282 68.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعمر عامر عبدالىح عامر عبدالىح81283 46السلمانية ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم رجب عباس ابراهيم81284 87السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفلوباتي  وجدى حليم عوض81285 99السلمانية ع مشبي 

ن القناطرفهد ابراهيم عبدالكريم عبدالحميد غنيم81286 55السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم اسماعيل حسب الننى اسماعيل عيد81287 39السلمانية ع مشبي 

ن عفيفن حسن عفيفن81288 ن القناطردمحم حسي  62السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد عبدالىح نصار81289 95السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم ربيع رجب محمود عل81290 22السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم سليمان طه احمد سليمان81291 5.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم شحات سيد سالم سيد81292 87.5السلمانية ع مشبي 

ف عبدالعاىط السيىس81293 ن القناطردمحم شر 44السلمانية ع مشبي 

 عبدالمنعم السيىس81294
 
ن القناطردمحم عبدالعاىط دسوق 41السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالننى عبدالعاىط سيد درويش81295 30السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم فاضل يوسف دمحم دمحم81296 61.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم فايد عل طه يوسف81297 96السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم كمال عل طه يوسف81298 55.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم مجدى عبدالعظيم مصطفن شلتوت81299 74.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود عبدالحليم احمد دمحم81300 61السلمانية ع مشبي 

 احمد عبدالمعط دمحم81301
ن
ن القناطردمحم هان 33السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم ياش دمحم سيد عامر81302 37.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطردمحم يشى حامد عيىس81303 36السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود حماده محمود عبدالرحمن مصطفن81304 34السلمانية ع مشبي 

ن81305 ن القناطرمحمود رضا محمود امي  22السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمحمود ممدوح رجب عبدالفتاح بدوى81306 76السلمانية ع مشبي 

ف دمحم عبدالرحمن مصطفن81307 ن القناطريوسف اشر 70.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف سالم دمحم دمحم81308 25.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف سيد خالد محمود عل81309 40السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف سيد سيد يوسف سويلم81310 29السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف عل سيد عل الطويل81311 45السلمانية ع مشبي 

ي81312
 
ن القناطريوسف دمحم سيد نصار عبدالباق 94السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم طه احمد فرج81313 87.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم محمود خضن سالم81314 46.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم محمود دمحم عبدالرحمن81315 53.5السلمانية ع مشبي 

ي طه دمحم81316 ن القناطراشاء احمد صيى 5.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراشاء صابر كامل صابر81317 9الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراشاء نارص صالح عبدالسميع عبدالواحد81318 27.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراسماء محمود دمحم احمد81319 59.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراسماء مسلم دمحم موس رضوان81320 42الجعافرة ع مشبي 

 وليد فرج حسن81321
ن
ن القناطرامان 120الجعافرة ع مشبي 

ن محمود ابو قاسم81322 ن القناطرايمان سيد امي  121الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرايه خالد دمحم دمحم81323 87.5الجعافرة ع مشبي 

ن عبدالمؤمن81324 ن القناطربدور محمود حسي  80.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرجانا كرم عبدالحكيم عل81325 68الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرجنن احمد عطا دمحم81326 108.5الجعافرة ع مشبي 

ف محمود عل81327 ن القناطرجنن اشر 125.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه احمد عبدالننى سيد عل81328 55.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه خالد عبدهللا شحاته81329 56الجعافرة ع مشبي 



ن القناطرحبيبه عبدالعال عبدهللا سيد81330 94الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- حبيبه عبدالفتاح سالم عبدالفتاح 81331 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه عالء الدين سيد عبدالخالق81332 42الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه مجدى امام سيد81333 97.5الجعافرة ع مشبي 

ن محمود81334 ن القناطرحبيبه محمود حسي  88.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه محمود عوض سيد81335 28الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحنان صابر محمود سيد ابوقاسم81336 111.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحنان عبدالنارص دمحم عبدالعال81337 34.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردعاء حاتم قدرى عواد81338 103الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردعاء ممدوح السيد امام81339 110.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- دنيا حمادة فتىح سالم 81340 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردنيا شحات شعبان دمحم81341 72.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررانا مسعد انور عبدالفتاح81342 41.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررحمه خالد عبدهللا سيد81343 39الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررحمه ربيع سيد ليس شالق81344 48.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم رافت بيوىم81345 111.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررقيه عبدالعظيم حسن خضي 81346 115.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- رقيه دمحم عبدالحكيم دمحم 81347 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن القناطررنا ماجد سيد حجاج81348 118الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرريم دمحم شحات احمد81349 122.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرزكرى حسن عبدالرؤف احمد81350 22الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرزينب احمد عبداللطيف علي نصار81351 116.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرزينه رضا شحاته دمحم81352 65الجعافرة ع مشبي 

ن81353 ن حسي  ن امي  ن القناطرساره حسي  122الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرساره سيد سيد عبدالحميد81354 81الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرساره شعبان دمحم عبده81355 62.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرساره طلعت سعد سيد81356 65الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- سمر ساىمي محمود سعيد 81357 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن 81358 ن القناطرمنقطع- سندس ممدوح سيد حسي  !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

وق سليمان احمد سليمان81359 ن القناطرشر 43.5الجعافرة ع مشبي 

وق ماجد عبدالىحي صابر سالم81360 ن القناطرشر 49الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرشمس دمحم سيد عبدالخالق81361 56الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرشهد سعيد فتوح عبدالمنعم81362 54.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرشهد محمود سعيد محمود81363 103الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- شيماء سعيد سعد ماهر 81364 33.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرصباح ابراهيم دمحم يبوىمي81365 61.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرضىح ماهر سعيد ماهر81366 120الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعائشه خالد رفيق عبدالمنعم81367 72الجعافرة ع مشبي 

ن موسي 81368 ن القناطرمنقطع- عبي  دمحم امي  !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن عبدالعزيز عبدالمنعم هاشم81369 ن القناطرعزه امي  119.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرغاده حسن محمود عمر81370 57.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرفاتن فرج عبدالمنعم فرج81371 97.5الجعافرة ع مشبي 

ن محمود81372 ن القناطرفاطمه محمود حسي  94.5الجعافرة ع مشبي 

 دمحم81373
ن
ن القناطرفاطمه محمود عبدالشاق 38الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه مصطفن قاسم دمحم81374 37.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرفرحه سيد عبدالعظيم عبدالمحسن81375 15.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمروه سالم عبدالرحمن سالم81376 116الجعافرة ع مشبي 

ي81377
ن القناطرمريم ابو بكر محمود عبدالغنن 23الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم احمد شداد عباس81378 93.5الجعافرة ع مشبي 

ن عبدالعزيز81379 ن القناطرمريم خالد حسي  53.5الجعافرة ع مشبي 



ن القناطرمريم سعيد عبداللطيف عبدالرحمن81380 36الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم سعيد فتوح دمحم81381 37الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم ضياء سالمة ابوزيد منىسي81382 19الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم فرج محمود دمحم81383 90.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم دمحم عبده81384 96.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمريم موس صادق موس81385 96.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرملك ضياء سالمة ابوزيد منىسي81386 24الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرملك عبدالعال دمحم الجاىكي81387 24.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرملك عواد دمحم عواد81388 23الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرملك ممدوح عل ذىك81389 77الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا جاش دمحم حسن عمر81390 69.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد دمحم محمود81391 113.5الجعافرة ع مشبي 

ن ابوشيع موس81392 ن القناطرمنة امي  102الجعافرة ع مشبي 

ن دمحم81393 ن القناطرمنن حسن امي  48الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرىم بدوى ابراهيم عبدالشفيق81394 46الجعافرة ع مشبي 

ن81395 ن حافظ امي  نا امي  ن القناطرمي  62.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرنجوى دمحم عبدالمنعم شديد81396 60.5الجعافرة ع مشبي 

مه81397 ي شعبان شر
ن
ن القناطرندا عبدالشاق 70.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرندا مجدى محمود امام81398 83.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرندى سيد صالح سيد81399 103الجعافرة ع مشبي 

يف قاسم دمحم81400 ن القناطرندى شر 53الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرندى هنداوى سالم صابر81401 82الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرندى وائل عبدالرازق عليوة عمر81402 97.5الجعافرة ع مشبي 

ن عبداللطيف عواد مصطفن81403 ن القناطرنرمي  45الجعافرة ع مشبي 

ن81404 ن كمال حسي  ن القناطرنوال حسي  115.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرنور ايمن فتىح دمحم81405 124الجعافرة ع مشبي 

ن دمحم81406 ن القناطرنور دمحم امي  102.5الجعافرة ع مشبي 

ن81407 ن القناطرنور دمحم حافظ امي  85الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرنورهان دمحم محمود جميل81408 89.5الجعافرة ع مشبي 

ه احمد دمحم محمود 81409 ن القناطرمنقطع- ني  !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ه عماد سالم ابراهيم81410 ن القناطرني  111.5الجعافرة ع مشبي 

ن محمود قاسم81411 ن القناطرهاجر امي  104.5الجعافرة ع مشبي 

ن81412 ن حسي  ن امي  ن القناطرهاجر حسي  108الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرهاجر عبدربه سيد عبدربه81413 107.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرهبه كريم سيد سالم81414 60.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرهبه نارص عزت دمحم81415 67.5الجعافرة ع مشبي 

ن دمحم احمد81416 ن القناطروفاء حسي  50الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- يارا احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 81417 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ف معوض عبدالقوي علي81418 ن اشر ن القناطرياسمي  49الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرابراهيم شعبان رجب احمد81419 36.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرابوبكر سيد يونس سيد81420 38الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد اسامة عبدالمومن حافظ81421 40الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد دمحم ابراهيم81422 106.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد سعيد دمحم حافظ81423 109الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد طه احمد عبدالمطلب81424 65.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام دمحم عبدالرازق81425 94الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد عل احمد عبدالمقصود81426 109الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد عليوة عبدهللا عليوة81427 55.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد عني  احمد احمد81428 79.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد ماهر دمحم امام81429 80الجعافرة ع مشبي 



ن القناطرمنقطع- احمد دمحم صالح محمود 81430 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد محمود دمحم رضوان هاشم81431 94.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراحمد نبيل سيد محمود81432 74الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراسالم دمحم دمحم عبدالحليم خليفة81433 56الجعافرة ع مشبي 

ن دمحم خضي 81434 ن حسن امي  ن القناطرامي  55الجعافرة ع مشبي 

ي دمحم السمري81435  عبدالننى
ن ن القناطرامي  46.5الجعافرة ع مشبي 

ن دمحم موسي دمحم موسي81436 ن القناطرامي  70.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطربالل عرنى عبدالحليم دمحم81437 62الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحسن احمد دمحم حسن دمحم محرم81438 34.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحسن سعيد احمد قاسم سليمان عمر81439 44الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرحسن سيد حسن سيد81440 52الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم سعيد سعد81441 113الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرسيف رائد محمود امام81442 128.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرسيف دمحم دمحم يوسف دمحم81443 42.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرشهاب سيد سالم سيد81444 31الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرصالح الدين ايمن صالح دمحم عبدهللا81445 41الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرصالح سيد صالح سيد81446 77الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدالحكيم مهدى عبدالحكيم قاسم81447 36.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سيد امام سيد دمحم الصوانى81448 35الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا احمد سيد ليىس81449 44الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا تامر عبدالمنعم عل81450 74الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا حسن قاسم حسن81451 90الجعافرة ع مشبي 

ن مصطفن81452 ن القناطرعبدهللا سعيد امي  32الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز81453 67الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا عرنى محمود دمحم81454 52الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا علي عبداللطيف ابراهيم عزب81455 33الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم صبىح عبدربه81456 55الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عبدالننى محمود81457 63.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم عواد دمحم81458 42.5الجعافرة ع مشبي 

 عبدالننى احمد81459
ن
ن القناطرعبدهللا هان 36الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعزت سعيد عزت دمحم81460 50.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعطا علي عبداللطيف يونس81461 27.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر احمد بدوى محمود81462 94الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر اسامة سيد ذىك81463 40الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر ربيع دمحم محمود ابو ندا81464 61الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر سيد دمحم قاسم81465 93الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم شحات زكريا81466 70الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمر محمود حلىمي عبدالمحسن81467 99الجعافرة ع مشبي 

ن81468 ن حسي  ن القناطرعمرو فؤاد حسي  22الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرعمرو كرم سيد عبدالغنن81469 72الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرفتىح نادى فتىح عبدالرحمن81470 91الجعافرة ع مشبي 

ي81471
ن القناطركريم دمحم فتىحي سيد الدوينن 35الجعافرة ع مشبي 

ي عرفة81472 ن القناطركمال ايمن درويش عبدالننى 56.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمحسن دمحم محسن سيد81473 121.5الجعافرة ع مشبي 

ي81474
ن القناطردمحم ابوبكر محمود عبدالغنن 28الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد شحات فرج81475 26.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم اسالم دمحم فكرى81476 122.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم امي  ابوشيع عبدالغنن81477 83الجعافرة ع مشبي 

ن سعد سيد81478 ن القناطردمحم امي  41.5الجعافرة ع مشبي 

ن سيد عبدالغنن81479 ن القناطردمحم امي  52.5الجعافرة ع مشبي 



ن القناطردمحم ايمن دمحم عبدالعزيز81480 111.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن شحات زكريا81481 71.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن صبىح عبدالرازق81482 52.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم حسن فرج حسن81483 19.5الجعافرة ع مشبي 

ي81484
ن القناطردمحم خالد دمحم حسن عفيفن 81الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- دمحم ذىكي محمود الجاىكي 81485 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن عبدالعال81486 ن القناطردمحم رافت حسي  47.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم سالم عودة عواد ابراهيم81487 17.5الجعافرة ع مشبي 

ن سيد81488 ن القناطردمحم سعيد امي  99.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد سيد دمحم81489 59الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد فتح هللا عل81490 73.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم صبىحي حسن خضي 81491 49.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم طارق فاضل سيد81492 78الجعافرة ع مشبي 

ى طه81493 ن القناطردمحم طه صيى 53.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- دمحم عاطف شحات محمود 81494 !VALUE#الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم عباس عبدالعظيم عبدالمومن81495 35الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالسالم دمحم احمد81496 69الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالمنعم فتوح عبدالمنعم81497 21.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم عزت عزيز حجاج81498 58الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم فرج عبدالمنعم فرج81499 73الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم فرج عبده فرج81500 59.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم كرم دمحم عبدالعليم81501 86الجعافرة ع مشبي 

ي كمال81502 ن القناطردمحم كمال عبدالننى 56الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم كمال دمحم مرع81503 30الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود رمضان نوفل81504 28الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم مرزوق صالح سعد81505 101الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم ممدوح عزت دمحم81506 117الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم نارص دمحم موس81507 102الجعافرة ع مشبي 

ن سيد81508 ن القناطردمحم هيثم امي  65.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطردمحم يشي عطيه خليل81509 34.5الجعافرة ع مشبي 

ي محمود نوفل81510 ن القناطرمحمود صيى 24الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبداللطيف سالم سيد نجم81511 41.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمحمود عصام دمحم متوىلي عمر81512 30.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم عطية عبدالمنعم81513 62.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود عبدالرحمن81514 65.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمسلم شحاته مسلم عواد81515 32.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عبداللطيف فرج درويش81516 40.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عماد سالم احمد عرفة81517 31الجعافرة ع مشبي 

ي عبدالمنعم نصار81518
ن القناطرنصار عماد عفيفن 28الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف احمد بدوى عبدالعال81519 34الجعافرة ع مشبي 

ن القناطرمنقطع- يوسف احمد عطا دمحم 81520 80.5الجعافرة ع مشبي 

ف فكرى عل81521 ن القناطريوسف اشر 70.5الجعافرة ع مشبي 

ن81522 ف دمحم حسي  ن القناطريوسف اشر 50.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف حمدان محمود سالمة81523 29.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف ربيع دمحم سليمان81524 7.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف سمي  دمحم مصطفن81525 88الجعافرة ع مشبي 

ن81526 ن القناطريوسف عل عواد حسي  61.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف عمر متوىل دمحم81527 51.5الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد خليل81528 111الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم سيد خليل81529 65.5الجعافرة ع مشبي 



ن القناطريوسف دمحم سيد علي عبدالهادي81530 53الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عبدالقوى دمحم81531 80الجعافرة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم دمحم سيد81532 86الجعافرة ع مشبي 

 فتوح عبدالغنن81533
ن
ن القناطريوسف هان 109الجعافرة ع مشبي 

ن القناطراسماء ابو الهدى دمحم عبدالعزيز احمد مرع81534 40.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطراشىك عمر كمال محمود دمحم البيل81535 94.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطراالء محمود دمحم محمود عبدالرحمن81536 108الغريرى ع مشبي 

ه عطوه سليمان نصار عطوه81537 ن القناطرامي  69الغريرى ع مشبي 

ن القناطرايه مجدى حسن عواد الفف 81538 30.5الغريرى ع مشبي 

ي81539
ن هشام محمود حنفن ن القناطرحني  67.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردعاء ممدوح عبدالعظيم دمحم عل حمزة81540 94الغريرى ع مشبي 

 محمود ابراهيم حمزة81541
ن
ن القناطردينا هان 84.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطررحاب عل ابراهيم محمود عل بدور81542 46.5الغريرى ع مشبي 

ى81543 ن القناطررحمه احمد دمحم سيد سيد بحي  76.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطررحمه بدوي سيد عبدالواحد81544 91الغريرى ع مشبي 

ن القناطررشا رضا سعيد عبدالحميد حمزة81545 107الغريرى ع مشبي 

ن القناطررضوه احمد ابراهيم محمود رضوان81546 106.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطررضوى خالد سيد ابراهيم سيد81547 66.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرروان طاهر دمحم محروص مصطفن81548 106الغريرى ع مشبي 

ن القناطرسلىم بدران شحات عل السيد81549 126.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرغاده ساىم محمود ابراهيم حمزة81550 62.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرلبنن عبدالعزيز دمحم ابراهيم احمد81551 41الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا سعيد دمحم عبدالحميد سيد81552 52.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمنه دمحم فتىح سيد عل81553 62.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرىم سعيد رسالن موس81554 17.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرميادة سعيد صبىح ابو شيع ابراهيم81555 65الغريرى ع مشبي 

ن القناطرندا احمد حسن عبدالخالق حسن81556 37.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرندا وليد كمال محمود دمحم81557 111.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرنوال بيوىم صالح احمد مصطفن العزب81558 96الغريرى ع مشبي 

ن القناطرنورهان هاشم فوزى احمد امام81559 23.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرهنا رزق صبىح عوض منصور81560 16.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطروفاء امام انور امام دمحم81561 89الغريرى ع مشبي 

ن عبدالعزيز دمحم ابراهيم احمد 81562 ن القناطر- ياسمي  13.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرابراهيم دمحم جالل ابراهيم امبانى81563 40.5الغريرى ع مشبي 

ن عواد بيوىم ابراهيم81564 ن القناطراحمد حسي  28الغريرى ع مشبي 

ن القناطراحمد سيد دمحم دمحم محفوظ81565 11.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطراحمد عادل دمحم دمحم الحاج حسن81566 73.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطراحمد عبدالحليم احمد عبدالحليم البيل81567 33الغريرى ع مشبي 

ن القناطراحمد يشى احمد محمود81568 69.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطراسالم ياش عزت دمحم مصطفن ابو العزب81569 28.5الغريرى ع مشبي 

ن81570 ن القناطراسماعيل مجدى اسماعيل حسي  96الغريرى ع مشبي 

ن القناطرحسن محمود صباح عبدالعزيز دمحم عطيه81571 62الغريرى ع مشبي 

ن القناطررحيم طارق دمحم شاكر دمحم امام81572 46.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطررزق لويفن ابراهيم سالم رزق81573 15.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطررضوان احمد ابراهيم محمود رضوان81574 57الغريرى ع مشبي 

ن القناطرسعيد رضا سعد بيوىم ابراهيم81575 40الغريرى ع مشبي 

ن القناطرسعيد دمحم سعيد عبدالوهاب البيل81576 90.5الغريرى ع مشبي 

 سيد توفيق مصطفن81577
 
ن القناطرسمي  دسوق 85الغريرى ع مشبي 

ن القناطرسمي  سيد عبدالسالم دمحم اسماعيل81578 40الغريرى ع مشبي 

ي81579
ن القناطرصالح دمحم صالح احمد مصطفن 54.5الغريرى ع مشبي 



ن القناطرعبدالرحمن سيد محمود سيد غنيم81580 22.5الغريرى ع مشبي 

81581
ن
ن القناطرعبدالعزيز عمر سيد عمر كيالن 43الغريرى ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا ابراهيم دمحم رياض81582 119.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرعل شديد عل موس رسالن81583 132.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرعمر خطاب ممدوح عبدالرحمن محمود البيل81584 102الغريرى ع مشبي 

ن81585 ن القناطرعمر نبيل عمر حسي  91.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرفؤاد دمحم فؤاد سيد صبيح81586 95.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرفارس عيد جمال سيد81587 20.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمازن حاتم دمحم شاكر دمحم امام81588 99.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمجدى وائل مجدى دمحم كامل81589 104.5الغريرى ع مشبي 

ن صالح81590 ف دمحم حسي  ن القناطردمحم اشر 18.5الغريرى ع مشبي 

ن ابوزيد سيد حنفن81591 ن القناطردمحم حسي  10الغريرى ع مشبي 

81592
 
ن القناطردمحم رمضان عبدالكريم امام دسوق 18.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد محمود ابراهيم81593 3.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم سمي  جالل ابراهيم امبانى81594 1الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم سمي  مصطفن محروس اسماعيل81595 23الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد فتىح محمود خليل الصيفن81596 5الغريرى ع مشبي 

يف امام محمود عل81597 ن القناطردمحم شر 16الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالرحمن عبدالننى عبدالرحمن81598 4.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم قاسم عبدالننى هالل عبدربه81599 9الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم دمحم سيد صالح اسماعيل81600 7.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود شحات محمود السيد81601 37.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطردمحم موس صباح عبدالعزيز عطيه81602 39.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمحمود دمحم محمود دمحم البيل81603 16.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرمصطفن احمد بدوى ابراهيم صالح81604 10.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرنبيل عاطف نبيه هالل عبدربه81605 2.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطرنور ايمن وجدى زىك رضوان81606 15.5الغريرى ع مشبي 

ن حفنن السيد صبيح81607 ن القناطروجدى عادل امي  17الغريرى ع مشبي 

ن القناطريىح ياش يىح عبدالفتاح81608 1.5الغريرى ع مشبي 

ن القناطريوسف بدوي زىكي توفيق81609 91الغريرى ع مشبي 

ن القناطراشاء رافت سعد صالح81610 77عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراشاء زاهر اسماعيل دمحم81611 129عرب الشعارة ع مشبي 

ن فرج81612 ن القناطراشاء دمحم حسي  111عرب الشعارة ع مشبي 

ن فرج81613 ن القناطراالء دمحم حسي  103.5عرب الشعارة ع مشبي 

ه رمضان امبارك حسن81614 ن القناطرامي  90.5عرب الشعارة ع مشبي 

ي سيد عبدالسميع81615
ه سيد لطفن ن القناطرامي  63عرب الشعارة ع مشبي 

ي81616
ن القناطرامينه دمحم سيد دمحم مصطفن 65.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن سالمه81617 ن القناطربسمه دمحم فرج حسي  98عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرحبيبه وليد احمد ربيع81618 118عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطررجاء سمي  سالمة محمود81619 119عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطررحمه دمحم صالح ابراهيم81620 116.5عرب الشعارة ع مشبي 

ي حفناوي81621
ن القناطررنا ربيع حسنن 104عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرريحانه سعيد احمد عبدالفتاح81622 107عرب الشعارة ع مشبي 

ن81623 ن القناطرزينب سيد فرج حسي  102.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرساره دمحم حسن مرعي81624 109عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرسما ابراهيم عل سالم81625 76عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرسما عبدالحكيم زكريا عبداللطيف81626 125.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرشيماء دمحم مختار خضي 81627 124.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعائشه احمـــــد عبدالعليم حسيـــــن81628 119.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعال ياش سعيد سيد81629 131عرب الشعارة ع مشبي 



ن القناطرمريم ايمن ساىمي دمحم81630 73.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن دمحم81631 ن القناطرمريم سعيد امي  125عرب الشعارة ع مشبي 

ي مصطفن81632
ن القناطرمريم دمحم عبدالغنن 115عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمريم ناجح طه مصطفن81633 121عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرملك عمرو جاد دمحم81634 119.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرملك مفرح سالم سيد81635 114عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا ايمن اسماعيل ابراهيم81636 60.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا حماده عبدالرحمن سيد81637 76.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا راغب سمي  راغب عفيفن81638 124عرب الشعارة ع مشبي 

ي سيد81639 ن القناطرمنة هللا سيد عبدالننى 53عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمنه دمحم هاشم بيوىمي81640 64.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرندى راىم جمعه امام81641 69.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرندى سالمه محمود دمحم81642 129عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرنورهان سعد سيد بيوىم81643 116عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرنورهان مصطفن عبدالهادي حسن81644 112.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن دمحم اسماعيل جاد81645 ن القناطرياسمي  122.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرابــراهيـــم عني  سالم صالح81646 77.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن81647 ن القناطرابوبكر سالم احمد حسي  30عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد جميل عبدالعاىطي عبدالوهاب81648 43عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد علي فكري احمد81649 25عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم سالمه دمحم81650 47عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم صالح عبدالمومن81651 86.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالحافظ سليم81652 16.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبداللطيف سيد81653 99عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد مني  سيد عبدالبديع81654 124عرب الشعارة ع مشبي 

ن عبدالفتاح احمد عبدالفتاح بدر81655 ن القناطرامي  107.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرتامر عواد عليوة محمود81656 72عرب الشعارة ع مشبي 

ن سالم اسماعيل81657 ن القناطرحازم حسي  54.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرحسن احمد رزق خضي 81658 101عرب الشعارة ع مشبي 

ي سالم حسن81659
 
ن القناطرحسن شوق 41.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرحسينن كرم الحسينن سيد81660 42.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطررضا دمحم عبدالحميد سالم81661 57.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن دمحم81662 ن القناطرزياد عبدالمحسن امي  51عرب الشعارة ع مشبي 

 رشدى سيد81663
ن
ن القناطرسيد هان 61.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرطه رجب عبدالعزيز مصطفن81664 79عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد مني  محمود محرم81665 90عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سيد عبدالننى سيد81666 32عرب الشعارة ع مشبي 

ن81667 ن القناطرعبدالرحمن كارم سيد حسي  123.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم سالمه يونس81668 106.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن دمحم محروص طه81669 84عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا محمود عبدالفتاح احمد81670 103عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعل سالم عل سالم81671 20.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرعل دمحم علي سالم81672 61.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطركريم عالء شحات قاسم81673 114.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم نجيب حامد81674 48عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد شحات سالم ربيع81675 49عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم بدوى عبدهللا دمحم81676 103.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم بالل اسماعيل دمحم81677 96عرب الشعارة ع مشبي 

ن عبدالعال احمد81678 ن القناطردمحم حسي  58عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد سالمه عبدالعزيز81679 102عرب الشعارة ع مشبي 



ن81680 ن القناطردمحم رمضان دمحم امي  131.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم سعد رزق عبدالكريم 81681 52عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم سيد صابر سلطان مصطفن81682 82عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم عليان دمحم سالمة81683 104.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم كرم بدوي دمحم81684 98.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن81685 ن القناطردمحم كمال سالمة حسني  107.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطربسيطه- دمحم محمود عبدالرازق احمد 81686 85.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطردمحم هشام دمحم حسن نوفل81687 88عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمحمود حسان عبدالحميد حسان81688 119عرب الشعارة ع مشبي 

ن دمحم81689 ن القناطرمروان دمحم امي  81.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرمعاذ دمحم عبدالننى سيد81690 26.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن احمد خضي  حسن81691
ن القناطرمعي  44.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطريوسف عبدالفتاح عبدالرازق دمحم81692 51.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطريوسف محفوظ محفوظ مصطفن81693 79عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم حلىمي دمحم81694 45عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم سالم اسماعيل81695 51.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراسماء مصلح صالح مصلح81696 اقوة ت أشبي  70.5عرب الشر

ن القناطرايه سيد عطيه ابراهيم81697 اقوة ت أشبي  85عرب الشر

ن القناطربــدور رفــاعـي عــــواض رفـــاعـي81698 اقوة ت أشبي  40.5عرب الشر

ن ابو شيع سيد دمحم81699 ن القناطرحني  اقوة ت أشبي  100عرب الشر

ن القناطردعاء مصلح صالح مصلح81700 اقوة ت أشبي  58.5عرب الشر

ن القناطررحمه طه مرزوق محمود81701 اقوة ت أشبي  51.5عرب الشر

ن القناطررضا محمود دمحم احمد81702 اقوة ت أشبي  47.5عرب الشر

وق عادل امام عل81703 ن القناطرشر اقوة ت أشبي  9عرب الشر

ن القناطرشمس رضا رمضان احمد81704 اقوة ت أشبي  61.5عرب الشر

ن القناطرشمس دمحم سالمه حامد81705 اقوة ت أشبي  95.5عرب الشر

ن القناطرشهد محمود بيوىم دمحم81706 اقوة ت أشبي  107.5عرب الشر

ن القناطرفاطمه حسام سعيد صالح81707 اقوة ت أشبي  92عرب الشر

ن القناطرمريم بيوىم ابراهيم حسن81708 اقوة ت أشبي  86عرب الشر

ن القناطرمنن عمرو خليفه دمحم81709 اقوة ت أشبي  54عرب الشر

ن القناطرنورهان دمحم صالح عيد81710 اقوة ت أشبي  107.5عرب الشر

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم صالح81711 اقوة ت أشبي  44عرب الشر

ن القناطرابراهيم دمحم عيد ليس81712 اقوة ت أشبي  22.5عرب الشر

ن القناطراحمد ابراهيم خليفة دمحم81713 اقوة ت أشبي  33.5عرب الشر

ن القناطررافت محمود احمد محمود81714 اقوة ت أشبي  73.5عرب الشر

ن القناطررجب احمد رجب يوسف81715 اقوة ت أشبي  5عرب الشر

ن القناطرسالمه تامر سالمة عبدالرازق81716 اقوة ت أشبي  1عرب الشر

ن القناطرسيد ابراهيم سيد ابو العال81717 اقوة ت أشبي  20.5عرب الشر

ن القناطرسيد دمحم دمحم صابر81718 اقوة ت أشبي  73.5عرب الشر

ن القناطرعبدالرحمن مجدي احمد دمحم81719 اقوة ت أشبي  20.5عرب الشر

ن القناطرعل ابراهيم شحات عل ندا81720 اقوة ت أشبي  86.5عرب الشر

ن القناطرعمر دمحم محمود دمحم81721 اقوة ت أشبي  73.5عرب الشر

ن القناطرعمرو ضياء مصطفن دمحم81722 اقوة ت أشبي  97.5عرب الشر

ن القناطرفؤاد دمحم عل عبدالعظيم81723 اقوة ت أشبي  17عرب الشر

ن القناطركمال احمد كمال حامد81724 اقوة ت أشبي  72.5عرب الشر

ن القناطردمحم بدوى عيد عواد81725 اقوة ت أشبي  38.5عرب الشر

ن القناطردمحم رضا ابو شيع علي81726 اقوة ت أشبي  47.5عرب الشر

ن القناطردمحم سالمه سالم عبدالعظيم81727 اقوة ت أشبي  53.5عرب الشر

ن القناطردمحم سيد صابر علي81728 اقوة ت أشبي  71عرب الشر

ن القناطردمحم عاطف كرم علي81729 اقوة ت أشبي  28.5عرب الشر



ن81730 ن القناطردمحم عيد سعيد حسي  اقوة ت أشبي  105عرب الشر

ن القناطرمحمود عزت دمحم احمد81731 اقوة ت أشبي  48عرب الشر

ن القناطرمروان كمال دمحم سيد81732 اقوة ت أشبي  65عرب الشر

ن القناطرمنصور صالح دمحم احمد81733 اقوة ت أشبي  76عرب الشر

81734
 
ن القناطرنادر احمد دمحم عبدالباق اقوة ت أشبي  66.5عرب الشر

ن القناطرهالل سيد محروس احمد81735 اقوة ت أشبي  83عرب الشر

ن القناطروائل دمحم سعد سيد81736 اقوة ت أشبي  80عرب الشر

ن القناطرياش سعيد خضي  صالح81737 اقوة ت أشبي  28عرب الشر

 ابراهيم81738
 
ن القناطراشاء دمحم دسوق فا/ششبي  125دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراسماء سالم السيد علي81739 فا/ششبي  137دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراسماء مجدى محمود يوسف81740 فا/ششبي  126.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ي عيد العزيز81741 ن القناطراسماء دمحم عرنى فا/ششبي  106.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراسماء مصطفن دمحم سيد احمد امي 81742 فا/ششبي  43.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراالء السيد حموده السيد حموده81743 فا/ششبي  130.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراالء دمحم السيد عبدالعزيز81744 فا/ششبي  128.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ه السيد دمحم ابراهيم عبدالوهاب81745 ن القناطرامي  فا/ششبي  112دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ه رضا دمحم دمحم81746 ن القناطرامي  فا/ششبي  103دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ه دمحم اسماعيل السيد81747 ن القناطرامي  فا/ششبي  130دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرايه ايمن دمحم عبدالحميد عل81748 فا/ششبي  101.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطربسيطه- ايه دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم 81749 فا/ششبي  101.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطربسمه سعيد صبىح عبدالحميد81750 فا/ششبي  61.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطربسنت مصطفن دمحم سيد احمد81751 فا/ششبي  47.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرجهاد السيد سعد به سعد81752 فا/ششبي  130.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرجهاد فؤاد محمود دمحم81753 فا/ششبي  102.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطررانيا السيد عل امي 81754 فا/ششبي  127دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطررحمه طارق كامل دمحم81755 فا/ششبي  100دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطررحمه دمحم محمود عبدالرازق سالمه81756 فا/ششبي  130دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطررضوى وليد يىحي ابراهيم81757 فا/ششبي  127دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرريهام صابر السيد حسن السيد81758 فا/ششبي  62دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرزهراء علي دمحم دمحم ابراهيم81759 فا/ششبي  125.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرساره سعيد محمود حسن عامر81760 فا/ششبي  120.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسندس اسامه صالح عبدالحميد81761 فا/ششبي  132.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسهيله دمحم رزق دمحممنىسي81762 فا/ششبي  79دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرشهد تامر كمال عبدالعزيز81763 فا/ششبي  17.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرشيماء حمدى عبدالننى دمحم81764 فا/ششبي  98.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرشيماء عادل دمحم سيد احمد81765 فا/ششبي  26.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرصفاء ابراهيم دمحم ابراهيم81766 فا/ششبي  81.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرصفاء راىم السيد عطيه81767 فا/ششبي  7دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعلياء عالء عطا عبدالصادق81768 فا/ششبي  116دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعلياء دمحم مىح عبدالوهاب81769 فا/ششبي  111دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 عوض عبدالغفار81770
 
يف ابراهيم الدسوق ن القناطرغاده شر فا/ششبي  65دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 عبدالمنعم السيد81771
ن
ن القناطرفاطمه هان فا/ششبي  123دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرفتحيه سامح السيد دمحم81772 فا/ششبي  103.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمروه السيد دمحم محمود81773 فا/ششبي  136دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمريم دمحم عبدالرحمن ابراهيم بدر81774 فا/ششبي  132.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمريم دمحم محمود عزب السيد81775 فا/ششبي  135.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمريم محمود كامل دمحم81776 فا/ششبي  132دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمريم هادى عبدالرازق دمحم81777 فا/ششبي  138.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرملك احمد دمحم احمد نارص81778 فا/ششبي  120دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنار حافظ السيد حافظ81779 فا/ششبي  108.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر



ن القناطرمنة هللا سالم سعد الدين سالم81780 فا/ششبي  25دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنه احمد السيد حسن81781 فا/ششبي  102.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ى صابرشومان81782 ن القناطرمنه رضا صيى فا/ششبي  135.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنه دمحم رزق احمد81783 فا/ششبي  48.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنه محمود احمد السيد81784 فا/ششبي  90.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنن السيد دمحم محمود81785 فا/ششبي  134دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمنن محمود حنفن محمود حسن81786 فا/ششبي  99دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمىاده حموده صالح الدين دمحم81787 فا/ششبي  132دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرندى محمود حامد ابوالوفا81788 فا/ششبي  77.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرندى مصطفن محرم السيد مصطفن81789 فا/ششبي  137دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرنورهان دمحم عبدهللا حسن عل81790 فا/ششبي  108دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 جمال تويق81791
 
ن القناطرهاله زنان فا/ششبي  98دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرهبه هللا مصطفن عبدالرازق الطاهر81792 فا/ششبي  102دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرهند قاذف دمحم علي81793 فا/ششبي  67دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرهنية هاشم رزق عبدالحق81794 فا/ششبي  56.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن سعيد دمحم المسلىم81795 ن القناطرياسمي  فا/ششبي  92دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراحمد صالح السيد احمد81796 فا/ششبي  128دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراحمد عادل صبىح حسن81797 فا/ششبي  10دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراحمد عادل دمحم ابو الوفا81798 فا/ششبي  131.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراحمد عماد عرنى عبدالعزيز81799 فا/ششبي  86.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراحمد دمحم احمد معروف81800 فا/ششبي  69.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرادهم عبدالوهاب دمحم عبدالحميد81801 فا/ششبي  69دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 صالح عبدالغفار81802
ن
ن القناطرادهم هان فا/ششبي  88دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرالسيد نضال السيد شحات81803 فا/ششبي  95دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرامي  قاذف دمحم علي81804 فا/ششبي  65دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطربالل كرم عبدالغنن عبدالحميد81805 فا/ششبي  66دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرجمال رضا جمال سالمة81806 فا/ششبي  65.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرجمال هشام صالح عبدالغفار81807 فا/ششبي  66دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرحسن السيد حسن عبدالرحمن81808 فا/ششبي  85دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن السيد81809 ن دمحم حسي  ن القناطرحسي  فا/ششبي  77.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسعيد عليوة سعيد عليوة81810 فا/ششبي  53.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسعيد عماد سعيد السيد81811 فا/ششبي  78دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

يف ماهر دمحم طه81812 ن القناطرشر فا/ششبي  101.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدالجليل السيد عزب السيد81813 فا/ششبي  48دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدالحميد دمحم عبدالحميد سيداحمد81814 فا/ششبي  39دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدالحميد دمحم عني  دمحم81815 فا/ششبي  36دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدالرحمن منصور عبدالرحمن ابراهيم بدر81816 فا/ششبي  73.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدالرحمن نور ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم81817 فا/ششبي  105.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدهللا عل عبدالعزيز هاشم81818 فا/ششبي  138.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدهللا دمحم محمود طه81819 فا/ششبي  131دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدهللا نور هاشم دمحم81820 فا/ششبي  126دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعل السيد فتىح ابراهيم81821 فا/ششبي  130.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعماد عماد عبدالعزيز عبدالرحمن عماره81822 فا/ششبي  57.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعمار ايمن محمود عبدالجواد81823 فا/ششبي  109.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعمار محمود عبدالفتاح السيد81824 فا/ششبي  44دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

81825
 
ن القناطرعمر ايمن ابراهيم الدسوق فا/ششبي  56دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

81826
 
ن القناطرعمر عاطف صابر منصور زنان فا/ششبي  52.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعمرو دمحم فتىح محمود81827 فا/ششبي  29.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرفتىح ابراهيم فتىح ابراهيم امام81828 فا/ششبي  80دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرفتىح دمحم فتىح عبدالمعط احمد81829 فا/ششبي  130دمحمى ماهر ع م بكفر الشر



ن القناطردمحم محمود فكرى دمحم سعيد81830 فا/ششبي  27دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم ابراهيم هاشم عل دمحم81831 فا/ششبي  23.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم احمد حامد السيد عفيفن81832 فا/ششبي  67دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 هاشم دمحم81833
 
ن القناطردمحم السيد شوق فا/ششبي  34.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم السيد فوزى عبدالىح81834 فا/ششبي  73.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم السيد موسي مصطفن81835 فا/ششبي  78دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم جميل دمحم بكر عبدالفتاح81836 فا/ششبي  75.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم حاتم دمحم دمحم ابراهيم81837 فا/ششبي  80.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم خالد رزق عبدالحق فضل81838 فا/ششبي  78دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم خالد مصطفن عبدالجواد81839 فا/ششبي  87.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم رضا دمحم صالح الدين81840 فا/ششبي  111دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم سعيد دمحم عبده امبانى81841 فا/ششبي  43دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم صالح سليمان دمحم االنور81842 فا/ششبي  134.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم عل السيد دمحم مصطفن81843 فا/ششبي  24.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم عل دمحم عيد81844 فا/ششبي  104دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم عمرو دمحم شحته81845 فا/ششبي  105دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم فضل ابراهيم فضل81846 فا/ششبي  128دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم مصطفن دمحم عبدالوهاب81847 فا/ششبي  43.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم ممدوح عبدالعظيم عبدالمنعم مصطفن81848 فا/ششبي  125دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم وائل جالل دمحم81849 فا/ششبي  125.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم ياش عل عبدالمنعم81850 فا/ششبي  94دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطردمحم ياش دمحم السيد81851 فا/ششبي  20.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود سعيد السيد ابراهيم81852 فا/ششبي  4.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود صالح محمود حسن عامر81853 فا/ششبي  73دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود عادل محمود حسن81854 فا/ششبي  128.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود عبدالحليم السيد عبدالحليم81855 فا/ششبي  119دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود مجدى محمود عزب81856 فا/ششبي  121.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمصطفن السيد دمحم دمحم81857 فا/ششبي  106دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمصطفن عطية سعد به81858 فا/ششبي  112.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمصطفن دمحم عبدالخالق دمحم81859 فا/ششبي  76دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمصطفن دمحم علي سعد الدين81860 فا/ششبي  95.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمصطفن مظهر مصطفن دمحم81861 فا/ششبي  117.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمومن احمد صالح عبدالمنعم81862 فا/ششبي  90دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرهاشم محمود هاشم علي81863 فا/ششبي  114دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

 هاشم81864
 
ن القناطرهشام عاطف شوق فا/ششبي  37دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرهشام دمحم رضا ابراهيم81865 فا/ششبي  86.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرياش دمحم دمحم سعيد عبدالننى81866 فا/ششبي  64دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطريوسف رضا دمحم يوسف81867 فا/ششبي  50.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطريوسف عادل محروس احمد دمحم81868 فا/ششبي  46.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطريوسف عصام عماره عبدالفتاح81869 فا/ششبي  58.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطريوسف دمحم السيد عبدالعزيز81870 فا/ششبي  105دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطريوسف دمحم جمال سالمة81871 فا/ششبي  53.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطربسيطه- يوسف دمحم عبدالمقصود محمود 81872 فا/ششبي  96.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن81873 ن القناطريوسف مصطفن عبدالظاهر دمحم شاهي  فا/ششبي  123.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطراشاء احمد دمحم سعدون81874 ى ع مشبي  123كفر سعد بحي 

ن القناطراالء انور عبدالعزيز ابراهيم81875 ى ع مشبي  119كفر سعد بحي 

ن القناطرالهام سعيد السيد عبداللطيف81876 ى ع مشبي  121كفر سعد بحي 

 عبده احمد عبده حجاج81877
ن
ن القناطرامان ى ع مشبي  91كفر سعد بحي 

ن القناطرباسمه عبدالحميد سعيد عبدالحميد ضيف81878 ى ع مشبي  24.5كفر سعد بحي 

ن القناطربسنت احمد السيد احمد دمحم81879 ى ع مشبي  23كفر سعد بحي 



ن القناطربسنت حامد دمحم عبدالعزيز مصطفن81880 ى ع مشبي  80كفر سعد بحي 

ن القناطرتيسي  احمد درويش ابراهيم برك81881 ى ع مشبي  98كفر سعد بحي 

81882
ن
ن القناطرحبيبه احمد دمحم عبدالقادر كيالن ى ع مشبي  134.5كفر سعد بحي 

ن السيد عزت دمحممصطفن81883 ن القناطرحني  ى ع مشبي  98.5كفر سعد بحي 

ن يوسف عزت الشحات81884 ن القناطرحني  ى ع مشبي  118.5كفر سعد بحي 

ن القناطرروميساء انور دمحم السيد بدار81885 ى ع مشبي  126كفر سعد بحي 

ن القناطرسلوى صبىح مجاهد مبارك موجى81886 ى ع مشبي  125كفر سعد بحي 

ن القناطرسهيله سعيد السيد عل81887 ى ع مشبي  98كفر سعد بحي 

وق فرج عبده اسماعيل عزازى81888 ن القناطرشر ى ع مشبي  98كفر سعد بحي 

وق نارص دمحم ابو الفتوح81889 ن القناطرشر ى ع مشبي  94.5كفر سعد بحي 

ن القناطرشهد صبىح عبدالعزيز دمحم السيد81890 ى ع مشبي  106.5كفر سعد بحي 

ن القناطرشهندة عليوة عبدالفتاح عبدالحميد يوسف81891 ى ع مشبي  126.5كفر سعد بحي 

ن القناطرشيماء رمضان جاد دمحم عفيفن81892 ى ع مشبي  117كفر سعد بحي 

ن القناطرصباح دمحم فوزى حسن81893 ى ع مشبي  105كفر سعد بحي 

ن القناطرضىح ضاج شحته احمد81894 ى ع مشبي  100.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعال مجدى عبدالستار عطيه السيد81895 ى ع مشبي  132.5كفر سعد بحي 

ن القناطرغاده ربيع دمحم احمد81896 ى ع مشبي  133.5كفر سعد بحي 

ن القناطرفاطمه مهنن دمحم رضا صالح صالح81897 ى ع مشبي  123.5كفر سعد بحي 

ن القناطرفرح احمدى عبده السيد امام81898 ى ع مشبي  105.5كفر سعد بحي 

ن القناطركريمه رضا احمد محمود احمد81899 ى ع مشبي  105كفر سعد بحي 

ن القناطرلوتس دمحم عبدالرحمن محمود81900 ى ع مشبي  115كفر سعد بحي 

ن القناطرمريم دمحم محروس دمحم غزال81901 ى ع مشبي  42.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمنن وائل عيد ابوالفتوح81902 ى ع مشبي  84.5كفر سعد بحي 

ن القناطرىم حمدى السيد غاىل81903 ى ع مشبي  120.5كفر سعد بحي 

ن القناطرنجوى ابراهيم عبده دمحم الشبينن81904 ى ع مشبي  45.5كفر سعد بحي 

ن القناطرندا صابر بيوىم قطب سليمان81905 ى ع مشبي  30كفر سعد بحي 

ن القناطرنورهان احمد دمحم عبدالمقصود امام81906 ى ع مشبي  119.5كفر سعد بحي 

 عبدالسميع عطية81907
ن
ن القناطرنورهان مصطفن شوق ى ع مشبي  118.5كفر سعد بحي 

ه امي  ابراهيم متبوىل دمحم81908 ن القناطرني  ى ع مشبي  120كفر سعد بحي 

ن القناطرهند سمي  مرس ابراهيم81909 ى ع مشبي  36كفر سعد بحي 

ن القناطريارا اسامه زينهم حافظ81910 ى ع مشبي  111كفر سعد بحي 

ن القناطريارا محمود دمحم دمحم حسن81911 ى ع مشبي  127.5كفر سعد بحي 

ن القناطرابراهيم خالد دمحم عبدالمقصود امام81912 ى ع مشبي  50كفر سعد بحي 

ن القناطراحمد تامر دمحم حامد عبدالحميد81913 ى ع مشبي  91.5كفر سعد بحي 

ن القناطراحمد صبىح دمحم احمد سالم81914 ى ع مشبي  102كفر سعد بحي 

ن القناطراحمد محمود عبدالرحيم سعيد81915 ى ع مشبي  87.5كفر سعد بحي 

ن القناطراسالم سعيد سعد نض سالم81916 ى ع مشبي  72كفر سعد بحي 

ن القناطراسالم دمحم دمحم ابراهيم81917 ى ع مشبي  39.5كفر سعد بحي 

ف عاطف دمحم دمحم الديب81918 ن القناطراشر ى ع مشبي  74كفر سعد بحي 

ن القناطرباسم رجب ناجح ابراهيم81919 ى ع مشبي  121كفر سعد بحي 

ن القناطرباسم مىح دمحم عبدالعزيز81920 ى ع مشبي  70.5كفر سعد بحي 

ن القناطربدر ابراهيم عبدالرازق احمد نافع81921 ى ع مشبي  100كفر سعد بحي 

ن القناطربالل جمعة السيد متوىلي ابراهيم81922 ى ع مشبي  113.5كفر سعد بحي 

 حسن دمحم81923
 
ن القناطرحسام حسن شوق ى ع مشبي  73كفر سعد بحي 

ن القناطرحمزه نارص السيد رضوان عل81924 ى ع مشبي  81كفر سعد بحي 

 رفعت شحات يوسف81925
ن
ن القناطررفعت هان ى ع مشبي  87.5كفر سعد بحي 

ن القناطرزياد حماده عبدالجيد دمحم فرج81926 ى ع مشبي  129كفر سعد بحي 

ن القناطرزياد حمدان عبدالفتاح عبدهللا81927 ى ع مشبي  120.5كفر سعد بحي 

ن القناطرسامح دمحم الشحات يوسف دمحم81928 ى ع مشبي  110.5كفر سعد بحي 

ن القناطربسيطه- سيف سيد احمد عبدالواحد 81929 ى ع مشبي  79.5كفر سعد بحي 



ن عبدالرازق احمد81930 ن القناطرطه حسي  ى ع مشبي  119كفر سعد بحي 

ن القناطرعادل السيد عادل السيد دمحم81931 ى ع مشبي  110كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدالفتاح عبدالحميد81932 ى ع مشبي  130.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدالرحمن عليوة شحات عليوة81933 ى ع مشبي  101.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدالرحمن غزال محروس دمحم81934 ى ع مشبي  114.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدهللا حسام عل ابراهيم محمود81935 ى ع مشبي  68.5كفر سعد بحي 

ن دمحم81936 ن ابراهيم حسي  ن القناطرعبدهللا حسي  ى ع مشبي  72.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدهللا عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز عطية81937 ى ع مشبي  58.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعبدالمنعم معروف عبدالمنعم حسن عليوه81938 ى ع مشبي  95كفر سعد بحي 

ي81939 ن القناطرعبدالهادي دمحم عبدالهادي دمحم بحي  ى ع مشبي  106.5كفر سعد بحي 

ن القناطرعمادالدين سيد عرنى فج النور81940 ى ع مشبي  112كفر سعد بحي 

ن القناطرفارس اسامة احمد دمحم طلبة81941 ى ع مشبي  104.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمازن مجدى حسن السيد السيد81942 ى ع مشبي  118كفر سعد بحي 

ن القناطرمحروس حسن محروس حسن عبدهللا81943 ى ع مشبي  132كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم احمد عبدالعليم مصطفن81944 ى ع مشبي  131كفر سعد بحي 

ي عبدالحليم دمحم81945
ن القناطردمحم حسنن ى ع مشبي  108كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم حمدى عطا دمحم غنيم81946 ى ع مشبي  128.5كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم رفيق عبدالصادق السيد81947 ى ع مشبي  47كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم سيد دمحم جمال سالم81948 ى ع مشبي  104كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم عاشور احمد دمحمطلبه81949 ى ع مشبي  112.5كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم عمر ابراهيم متبوىل81950 ى ع مشبي  70كفر سعد بحي 

 عبدالمحسن81951
 
ن القناطردمحم فرج شوق ى ع مشبي  64كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم فرحات احمد عبدربه81952 ى ع مشبي  126كفر سعد بحي 

ن القناطربسيطه- دمحم مجدى ابراهيم متبوىل 81953 ى ع مشبي  87كفر سعد بحي 

ة هللا عبدالقادر81954 ن القناطردمحم محمود جي  ى ع مشبي  68.5كفر سعد بحي 

ي السيد منصور عابد81955
ن
ن القناطردمحم هان ى ع مشبي  76كفر سعد بحي 

ن القناطردمحم هشام بصي  ابراهيم81956 ى ع مشبي  88كفر سعد بحي 

ن81957 ن القناطرمحمود وائل محمود بيوىم حساني  ى ع مشبي  123.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمصطفن احمد عل دمحم ابراهيم81958 ى ع مشبي  103.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمصطفن اسماعيل دمحم عل81959 ى ع مشبي  112كفر سعد بحي 

ن القناطرمصطفن معروف عبدالمنعم حسن عليوه81960 ى ع مشبي  115.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمعاذ تامر عبدالفتاح عبدهللا81961 ى ع مشبي  121.5كفر سعد بحي 

ن القناطرمهاب عبدالحكيم دمحم ضيف عبدالرحمن81962 ى ع مشبي  123.5كفر سعد بحي 

ن القناطروسيم دمحم عبدالنارص دمحم امام81963 ى ع مشبي  126.5كفر سعد بحي 

ن القناطريوسف خالد دمحم عبدالمقصود امام81964 ى ع مشبي  73.5كفر سعد بحي 

ن القناطريوسف سعيد عزت سالم السيد81965 ى ع مشبي  126كفر سعد بحي 

ن81966 ن القناطريوسف صالح حسن دمحم حسي  ى ع مشبي  106كفر سعد بحي 

ن القناطريوسف وليد السيد عبدهللا81967 ى ع مشبي  108كفر سعد بحي 

ن القناطراشاء شحتة مصطفن عليوة81968 63.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراشاء عبدالننى عبدالمنعم رزق81969 71.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراشاء محفوظ دمحم دمحمى81970 93القلزم ت أشبي 

ة81971 ن القناطراشاء دمحم محسوب صيى 119.5القلزم ت أشبي 

ن81972 ن ابراهيم شاهي  ن القناطراسماء حسي  102القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء دمحم العرنى صالح سالم ابراهيم81973 97.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء دمحم جودة عبدالفتاح سليمان81974 125.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء دمحم عبدالجليل عبدالعزيز عل81975 136القلزم ت أشبي 

ن القناطراكرام عصام حجازى رشاد81976 52.5القلزم ت أشبي 

 حمدى سيد دمحم81977
ن
ن القناطرامان 65.5القلزم ت أشبي 

ه احمد حسينن احمد عبدالحميد81978 ن القناطرامي  111.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرايه دمحم احمد السيد حسن نصار81979 91.5القلزم ت أشبي 



ن القناطرايه محمود عبدالموجود عبدالعظيم81980 97.5القلزم ت أشبي 

ن القناطربسمله دمحم رضا عبدالعزيز81981 122القلزم ت أشبي 

ن القناطربسمه احمد محمود السيد حسن81982 77القلزم ت أشبي 

ن القناطربسنت عصمت عبدالمنعم عبدالرحمن81983 41القلزم ت أشبي 

ن القناطرجنن ابوزيد عبدربة احمد السيد81984 65القلزم ت أشبي 

ن القناطرحبيبه محمود عبدالحميد دمحم الطوجن81985 72.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرحبيبه نارص محمود ابراهيم دمحم81986 91القلزم ت أشبي 

 دمحم81987
ن
ن القناطرحسناء جمعة همدان 80القلزم ت أشبي 

ن سامح محمود رفاع81988 ن القناطرحني  75.5القلزم ت أشبي 

ن طارق كامل عبدالصمد81989 ن القناطرحني  82.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردعاء تامر دمحم احمد81990 93القلزم ت أشبي 

ن القناطردنيا خالد غريب دمحم81991 85.5القلزم ت أشبي 

ن القناطررحمه احمد دمحم احمد81992 86القلزم ت أشبي 

ن القناطررقيه مرشد السيد احمد81993 95.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرروميساء دمحم مدبوىل سالمه81994 98.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرزينب دمحم شافع ابراهيم دمحم صقر81995 133.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرزينب نجم عبدالعليم حامد81996 46القلزم ت أشبي 

ن القناطرسلىم انور احمد دمحم81997 82.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرسما ياش رفاع محمود متوىل81998 100القلزم ت أشبي 

ن القناطرسماء سليمان احمد سليمان81999 87.5القلزم ت أشبي 

وق حمدى ابرهيم السيد82000 ن القناطرشر 116.5القلزم ت أشبي 

ف جمال موس82001 ين اشر ن القناطرشر 119.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرشهد احمد السيد دمحم82002 70.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرشهد احمد دمحم عبدالحليم82003 101القلزم ت أشبي 

ن القناطرشهد حسام رفاع محمود متوىل82004 88.5القلزم ت أشبي 

ن82005 ن القناطرشهد عبدالسميع احمد حسي  106.5القلزم ت أشبي 

ف احمد السيد82006 ن القناطرشيماء اشر 100القلزم ت أشبي 

ن القناطرشيماء دمحم مصطفن عليوة82007 67.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرشيماء محمود سلىم سيد82008 75القلزم ت أشبي 

ن القناطرصفاء سعيد عدىل رشاد82009 65القلزم ت أشبي 

ن القناطرعال ابراهيم متبوىل السيد82010 132.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرفاطمه سامح امبارك دمحم82011 83القلزم ت أشبي 

ف حسنن دمحمى82012 ن القناطرمريم اشر 68القلزم ت أشبي 

ن القناطرمريم عواد شفيق حنفن82013 104القلزم ت أشبي 

 شحاته82014
 
ن القناطرملك ابراهيم شوق 87القلزم ت أشبي 

ن القناطرملك احمد رمضان غنيم عطا82015 105.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمنة احمد دمحم جودة عوض اللة82016 32.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمنة اللة احمد حمدان احمد عبدالعاىط82017 84.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمنة هللا حسام الدين مصطفن غاىل82018 96.5القلزم ت أشبي 

82019
 
ن القناطرمنة هللا رمضان محمود دسوق 52القلزم ت أشبي 

ن القناطرمنه دمحم ابراهيم دمحم82020 111.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرنشين دمحم عل دمحم82021 119القلزم ت أشبي 

ن القناطرنسمه ياش دمحم عبدالعليم82022 82القلزم ت أشبي 

ن القناطرنورهان رمضان رضا السيد دمحم82023 75القلزم ت أشبي 

ن القناطرنورهان نارص عبدالفتاح زيان82024 82القلزم ت أشبي 

ن القناطرنيجار محمود عطوة عبدالحميد82025 91القلزم ت أشبي 

ه حمدى مختار دمحم82026 ن القناطرني  116القلزم ت أشبي 

ن القناطرهاجر هيثم محمود ابراهيم82027 128.5القلزم ت أشبي 

82028
 
ن القناطرهبه ياش حسينن موس دسوق 92.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرابراهيم حسام فؤاد رشاد حسن82029 32.5القلزم ت أشبي 



ن القناطرابراهيم عبدالحليم ابراهيم فتىح82030 32.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد سعيد ابراهيم دمحم82031 52.5القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد سالمة دمحم سالمة82032 32القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم فتىح ابراهيم82033 85.5القلزم ت أشبي 

 ابراهيم عبدالخالق82034
ن
ن القناطراحمد هان 96القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد وفيق دمحم قطب82035 67.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرالسيد دمحم السيد ابو العال82036 80القلزم ت أشبي 

ن القناطرامي  احمد سعيد عبدالعاىط دمحم82037 76القلزم ت أشبي 

ن القناطرحازم عليوة عبدالخالق عليوة82038 53.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرحسن يشى حسن السيد82039 36.5القلزم ت أشبي 

ن السيد عواد82040 ن احمد حسي  ن القناطرحسي  42.5القلزم ت أشبي 

ن عبدالحكم عبدالحكم حامد82041 ن القناطرحسي  40.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرحمدى احمد حمدى احمد عبدالفتاح82042 82القلزم ت أشبي 

ن القناطرخليل سعيد خليل السيد82043 65.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرزياد اسامة السيد يوسف82044 108.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرسالم وليد سالم هندي82045 89القلزم ت أشبي 

ن82046 ن دمحم ابراهيم شاهي  ن القناطرشاهي  119القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سند عبدالموجود عبدالعظيم سليم82047 74القلزم ت أشبي 

 غريب دمحم82048
ن
ن القناطرعبدالرحمن هان 100القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا خالد غريب دمحم82049 65.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا طه السيد عبدالرحمن82050 44.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا عطوة عبدالحميد دياب82051 54القلزم ت أشبي 

ن القناطرعطية رمضان عطية حماد عطية82052 119القلزم ت أشبي 

ن القناطرعمر دمحم مدبوىل السيد82053 128القلزم ت أشبي 

ن القناطرعمرو رفاع امبارك دمحم82054 88القلزم ت أشبي 

ن القناطرفتىح وائل فتىح السيد82055 64.5القلزم ت أشبي 

اوى فهىم عيد82056 ن القناطرفهىم شيى 38.5القلزم ت أشبي 

ن القناطركريم عادل ابراهيم رمضان82057 122القلزم ت أشبي 

ن القناطركريم عماد دمحم محمود82058 60.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمجدى عبدالعاىط عثمان طة بيوىم82059 75.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد سيد احمد بيوىم سيد احمد82060 42.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالوهاب احمد مصطفن82061 72.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد مصطفن عليوة82062 50.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد شفيق دمحم82063 52القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم جمعة حسن احمد82064 49.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم جمعة دمحم احمد82065 109القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم حمادة رضا السيد الشابورى82066 97.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم حمدان احمد عبدالعاىط82067 43.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم رمضان عبدالننى عيد82068 46القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم صبىح دمحم جودة82069 53.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح82070 45.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم دمحم رضا دمحم محمود82071 78.5القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم نارص شفيق عطية82072 93.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمحمود توفيق عيد السيد بدوى82073 85.5القلزم ت أشبي 

ن القناطرمحمود رمضان سليمان السيد82074 51القلزم ت أشبي 

ن القناطرمحمود دمحم فران السيد82075 88.5القلزم ت أشبي 

ن عطية82076  شعبان عطية امي 
ن القناطرمصطفن 123القلزم ت أشبي 

ن القناطرمصطفن محمود مصطفن عليوة دمحم متبوىل82077 119القلزم ت أشبي 

ن القناطرمكسيموس ناجى عطية سليمان عوض82078 112القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف حمدى رضا السيد الشابورى82079 64.5القلزم ت أشبي 



ن القناطريوسف حمدى سعيد عبدالفتاح سليمان82080 52.5القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف شعبان دمحمى عبدالقادر82081 77.5القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف طه عبدالعليم عبدالحليم82082 113.5القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف عماد سعيد لطفن82083 110.5القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد عبدالفتاح82084 103.5القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف مسعد دمحم سالمه82085 86القلزم ت أشبي 

ن القناطراشاء راضن جودة ابراهيم مانع82086 80منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراشاء وليد خليفة ابوالوفا82087 108.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء بيوىمي السيد بيوىمي82088 75.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء سالم حامد صبيح82089 125منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء سليمان محمود سليمان محمود82090 67.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراسماء دمحم سالمان سالم منصور82091 72منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرالبتول محمود حسن دمحم82092 131.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرالعنود دمحم راشد سويلم82093 98.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرايرينن ايمن صابر عزيز ابراهيم82094 130منشية القلزم ت أشبي 

82095
 
ن القناطرايه حسن دمحم عبدالباق 88منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرخلود خالد عتمان احمد الشبلنجاوى82096 40.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرخلود دمحم فتىح عبدالفتاح الهادى عثمان82097 56منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرشاديه سند احمد سند82098 39.5منشية القلزم ت أشبي 

 عبدالرحمن عيدحسن82099
 
ن القناطرشهد شوق 80منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرشهد عمرو عواد عمروالمالك82100 103منشية القلزم ت أشبي 

ن82101 ن القناطرشيماء عبدالننى دمحم حسني  61منشية القلزم ت أشبي 

ي السيد عفيفن مرس سيف الدين82102
ن القناطرعزيزه عفيفن 71.5منشية القلزم ت أشبي 

ن82103 ن القناطرالما رضا السيد امي  115.5منشية القلزم ت أشبي 

82104
ن
ن القناطرمنة محمود دمحم دمحمالخنان 107.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرىم سامح السيد شحات احمد موس82105 110.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرىم عل عبدالرحمن عيد حسن82106 95منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرناهد عبده سليمان محمود82107 70.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرنوال كرم رزق عوض هللا82108 90منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرنورهان احمد دمحمدمحم عبدالمحسن82109 111منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرهاجر مجدى دمحم دمحم82110 129منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرهدى السيد عيد دمحم82111 118.5منشية القلزم ت أشبي 

ن عادل ابراهيم محمود دمحم82112 ن القناطرياسمي  61.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد حماد نجم سيد سالم نجم82113 18.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد عبدالهادى احمد السيد82114 21منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالعاىط دمحمعل82115 51.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرالسيد حماده احمد السيد عل82116 50.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطربيي  رضا فوزى نجيب بسطا82117 125.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرجمال عبدالنارص السيد دمحم82118 10منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرحسام رضن رفعت مدبوىل82119 37.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرراىم ايوب نجيب بسطا82120 133.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطررشاد السيد رشاد خضن82121 101.5منشية القلزم ت أشبي 

ف سالم علي82122
ن القناطرسالم اشر 22.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرسعيد علي دمحم علي82123 24.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرسالمه عثمان سالمه سالم82124 10.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرصالح رضا صالح عبدالفتاح82125 20.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن سليمان دمحم سليمان82126 74منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدالرحمن نزيه عبدالمجيد عبدالغفار82127 42.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدالعظيم رجب دمحم عبدالعظيم82128 44منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا عل فاضل دمحم82129 45منشية القلزم ت أشبي 



ن القناطرعمار سالمة عيد صبيح82130 63.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرعمر محمود رشاد سعدالدين حرب82131 102.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرفهد محمود عيد دمحمى عودة82132 29منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطركريم ابراهيم عبدالعزيز دمحم82133 23.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطركريم دمحم رضا عبدالىح دمحم عبدالىح82134 57منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطركريم مصطفن سالمة دمحمى82135 28.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم سالم82136 10منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم عل مرس82137 5.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد شحتة طة82138 14منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد عطية السيد82139 49منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم جمعة احمد دمحم غصن82140 43منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم رجب جميل خضن82141 22منشية القلزم ت أشبي 

ن82142 ن القناطردمحم رضا دمحم حسي  25.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم سالمة دمحم سالمة82143 21منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالهادى ابراهيم دمحمجالل82144 28منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم عرنى السيد احمد82145 60.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم عرفة عبدالرحمن سند82146 71منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطردمحم عمادالدين دمحم عبدالعال82147 50.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرمحمود خالد دمحم علي82148 94منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرمحمود راضن دمحم عبدالعال ابراهيم السبع82149 51.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرمصطفن احمد محمود سليمان82150 67منشية القلزم ت أشبي 

 احمدعبدالننى ابراهيم سعد82151
ن القناطرمصطفن 78.5منشية القلزم ت أشبي 

ف دمحم السيداحمد سليمان82152 ن القناطرمصطفن اشر 83منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطرهيثم سالم عبدهللا سالم سالمة82153 71منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف ايمن عطيه السيد82154 65.5منشية القلزم ت أشبي 

82155
ن
ن القناطريوسف رضا رمضان دمحم دمحم الخنان 80منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف عامر السيد عبدالغفار82156 40.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف عزيز سليمان عزيز82157 126.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف قاسم عبدالرحمن محمود82158 23.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف محمود عبدالرحمن محمود82159 33منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف نايل دمحم دمحم82160 72منشية القلزم ت أشبي 

 فوزى نجيب82161
ن
ن القناطريوسف هان 92منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطراشاء دمحم سلطان دمحم82162 30كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراسماء وحيد توفيق عبدالمجيد82163 125.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراسماء يشي عثمان حسن82164 93كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرامل بيوىمي فكري بيوىمي82165 74.5كوم السمن ع مشبي 

ي يوسف82166
ن
ن القناطرامل يوسف جلشان 128.5كوم السمن ع مشبي 

ه دمحم عبدالفتاح دمحم82167 ن القناطرامي  39.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرايمان عبدهللا عبدالفضيل دمحم82168 77كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرايه عصام عبدالسالم مكاوي82169 96كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرايه وليد سيد عبدهللا82170 34.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرتف  دمحم دمحم غنيم82171 37كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرثريا دمحم زغلول ريان82172 35.5كوم السمن ع مشبي 

ي محمود عرفة82173 ن القناطرجنه عبدالننى 120كوم السمن ع مشبي 

ي دمحم دمحم82174
ن
ن القناطرجنه هان 113.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرحاجة ادهم عبدالحليم خليل82175 49كوم السمن ع مشبي 

ن82176 ن القناطرحبيبه سامح سيد حسي  28.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرحماس مجدى سيد دمحم82177 18كوم السمن ع مشبي 

ن ايمن جابر دمحم82178 ن القناطرحني  72كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرخلود ناجح محمود دمحم82179 70.5كوم السمن ع مشبي 



ن القناطردهب عبدالمحسن عواد شديد82180 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطررشا اسامة بدر محمود82181 70كوم السمن ع مشبي 

ف محمود عبدالعزيز82182 ن القناطررضوى اشر !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطررضوى سيد مسلم محمود82183 36كوم السمن ع مشبي 

ن القناطررضوى عبدالعاىطي احمد امام82184 29كوم السمن ع مشبي 

 يوسف عواد موس82185
ن
ن القناطررقيه هان 101.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرروان عبدهللا سلطان دمحم82186 87كوم السمن ع مشبي 

ن القناطررودينه نارص سيد الشبينن82187 120كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرزينب احمد صبىحي احمد82188 128.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرزينب فرج عبدالظاهر عبدالحكيم82189 28كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرساره اسامة دمحم حسن82190 58كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرساره صبىحي عبدالعزيز مكاوي82191 130.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرساميه طه حسن عثمان82192 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

82193
ن
ن القناطرسلسبيل سيد دمحم جلشان 30.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرسندس احمد عبدالرافع دمحم82194 116.5كوم السمن ع مشبي 

وق سيد محمود شاج الدين82195 ن القناطرشر 66.5كوم السمن ع مشبي 

وق ضياء نبيل موس82196 ن القناطرشر 92كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرشمس فكري عبدالمنعم يوسف82197 78كوم السمن ع مشبي 

ي محمود82198
ن القناطرشهد احمد حنفن 94.5كوم السمن ع مشبي 

ي82199
ن القناطرصابرين محمود سلطان السمنن 50.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرصباح ابراهيم دمحم ابراهيم82200 74.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرضىح بدوي عبدالعظيم دمحم82201 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرضىح عبدهللا سيد دمحم82202 52كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرضىح وليد عبدالفتاح عبدالمجيد82203 77.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعالية سامح بدر سيد الشافع82204 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعزه اكراىم عبدالحكيم شاج الدين82205 88كوم السمن ع مشبي 

ي احمد دمحم82206
ن
ن القناطرعزه هان 42.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفاطمه بدوى رضوان صابر82207 24.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حسن مسلم عل82208 47.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفاطمه حمدي محمود عزوز82209 84.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفاطمه سيد هاشم خليل82210 58كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفاطمه عبدالجليل حسينن شديد82211 36كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرماجده عبدالجليل سعيد دمحم82212 29.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم حسام دمحم غنيىمي82213 63كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم سيد حسن دمحم82214 48كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم صابر عبدهللا صابر82215 60.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم عبدالقوي محمود شاج الدين82216 46.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم محمود ابراهيم دمحم82217 39كوم السمن ع مشبي 

ي جالل شديد82218 ن القناطرمريم مغرنى 36كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم هشام عبدالبديع سعيد82219 28.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم وليد حسن دمحم82220 40كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمريم ياش سالم ابراهيم82221 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرملك تامر محمود عبدالفضيل82222 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرملك هاشم احمد عبدالمؤمن82223 45كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا قاسم سعيد دمحم82224 73.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمنة سعد دمحم سعد82225 20كوم السمن ع مشبي 

ن82226 ن القناطرمنة شحتة نارص امي  10كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمياده حمدى صادق بيوىم82227 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرناديه عادل بدوى عبدالحافظ82228 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرنجالء خالد نض الدين محمود82229 44كوم السمن ع مشبي 



ن القناطرندا نور دمحم محمود82230 25.5كوم السمن ع مشبي 

ن دمحم محمود صابر82231 ن القناطرنرمي  47.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرنه عبدالفتاح فراج دمحم82232 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرنورا احمد زغلول ريان82233 46.5كوم السمن ع مشبي 

ه سكر عبدالفتاح عبدالمجيد82234 ن القناطرني  82كوم السمن ع مشبي 

ن القناطروفاء حامد سيد حامد82235 122كوم السمن ع مشبي 

ن القناطروالء عبدالوهاب احمد الجندى82236 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن صابر حسن طه82237 ن القناطرياسمي  78.5كوم السمن ع مشبي 

ن مخلص عبدالعظيم دمحم غنيم82238 ن القناطرياسمي  !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن يونس محمود يونس82239 ن القناطرياسمي  62.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد حسن عبدالمنجد دمحم82240 21.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد سعد رزق سعد82241 87كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد شحتة نجاح ابراهيم82242 105كوم السمن ع مشبي 

ن احمد82243 ن القناطراحمد عاطف حسي  5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد عصام السيد طه82244 85كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد عمرو سعيد دمحم82245 91كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالمنعم ابراهيم82246 131.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم فرج هللا عبدالموجود82247 81كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم قدري كمال حسان82248 107كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراحمد مرسي رشاد مرسي82249 105.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرادهم رفاعي محمود عبدهللا82250 50.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرجالل خالد جالل عبدالحليم82251 49كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرحمزه مدحت عبدهللا صابر82252 51كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرخالد حسام الدين عبدالحكيم شاج الدين82253 96.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرخالد طه دمحم حسن82254 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ي82255
ي شحات لطفن ن القناطرسعيد ناجى 44كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرصالح عاطف عبدالعزيز عبدالحميد82256 18.5كوم السمن ع مشبي 

ى محمود سلطان دمحم82257 ن القناطرصيى 110.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعاطف دمحم عثمان السيد82258 100كوم السمن ع مشبي 

ف توفيق82259 ي شر
ن
ن القناطرعبدالحميد هان 34كوم السمن ع مشبي 

ي82260
ن القناطرعبدالعزيز خالد عاطف لطفن 30.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا علي مسلم علي82261 27كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعزالدين دمحم عزت عل82262 28كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعمر عبدالحكيم احمد عبدالفتاح82263 107.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرعمرو خالد دمحم غنيىمي82264 51كوم السمن ع مشبي 

ن محمود شديد صاح82265 ن القناطرعمرو معي  39كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفتىحي سيد فتىحي سيد عبدالفتاح82266 64كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرفكرى ابراهيم فكري دمحم صالح82267 85كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمجدى طه حسن عثمان82268 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد ساىم فتوح سيد82269 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالمحسن لطفن82270 27.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم اسامه محمود صابر محمود82271 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم اسماعيل حسن اسماعيل82272 42.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم ايمن جابر دمحم82273 126.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم تامر صبىحي عبدالىحي82274 52.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم تامر قاسم عبدالمعطي82275 98.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم خالد صبىحي احمد عبدالمومن82276 72.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم رجب محسن عواد82277 93كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم رشاد احمد عبدالمومن82278 65.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم زين احمد شديد82279 37.5كوم السمن ع مشبي 



ن القناطردمحم شافعي شكلي شافعي82280 96كوم السمن ع مشبي 

ي ابراهيم سيد82281 ن القناطردمحم صيى 77.5كوم السمن ع مشبي 

ي82282 ي سيد عرانى ن القناطردمحم صيى !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم عادل فراج دمحم82283 68كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم عادل هاشم خليل82284 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم عبدالباسط دمحم عبدالباسط82285 41.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم علي محمود شديد82286 63.5كوم السمن ع مشبي 

ن الجندى82287 ن القناطردمحم عيد حسي  !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم محمود دمحم عبدالمنصف82288 107.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم مسلم حماده قاسم82289 104كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم وحيد توفيق عبدالحميد82290 114كوم السمن ع مشبي 

ي82291
ن القناطردمحم وليد عبدالونيس حسنن 39.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطردمحم يوسف عواد دمحم82292 90كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود ابراهيم حسن حسن رزق82293 102كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود احمد محمود يحن 82294 63.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود صبىح محمود دمحم82295 82.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود عبدالمعط العرنى قاسم82296 95.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود قاسم عبدالحميد عبدالفتاح82297 128.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمحمود هيثم محمود عبداللطيف82298 118كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمسلم دمحم مسلم عزوز82299 59كوم السمن ع مشبي 

 اكراىمي شكلي شافعي82300
ن القناطرمصطفن 55كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمصطفن حلىمي مصطفن دمحم82301 36كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرمصطفن ياش شكلي شافعي82302 11.5كوم السمن ع مشبي 

 ياش سيد سيد82303
ن
ن القناطرهان 34كوم السمن ع مشبي 

ن القناطروليد هشام رفعت سعيد حسان82304 38.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطرياش عماد مصطفن عبدهللا82305 76كوم السمن ع مشبي 

ي82306
ن القناطريوسف احمد توفيق الشبينن 122.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطريوسف خالد دمحم حسن82307 32كوم السمن ع مشبي 

ن القناطريوسف ضياء سيد احمد82308 103كوم السمن ع مشبي 

ن القناطريوسف قاسم العرنى قاسم82309 27كوم السمن ع مشبي 

ي82310
ي شحات لطفن

ن القناطريوسف لطفن 25.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطريوسف مسلم دمحمي محمود82311 !VALUE#كوم السمن ع مشبي 

ي عبدالىحي عبدالغفار82312
ن
ن القناطريوسف هان 103.5كوم السمن ع مشبي 

ن القناطراشاء ابراهيم السيد عبدالفتاح82313 76.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطراشاء السيد سالمه دمحم سالمه82314 73ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ي عبدالحميد عبداللطيف82315
ن
ن القناطراسماء هان 115ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

قت تامر عادل حماد حسن82316 ن القناطراشر 125.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ي82317
ن
ه احمد سالمان دمحم كفاق ن القناطرامي  110ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ه السيد سالم علي82318 ن القناطرامي  108.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرايمان انور مرسي حسن82319 100.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرايه هللا عيد سليمان سالمه القواس82320 87.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرايه حسن عايد حسن82321 87.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرايه دمحم ابراهيم السيد82322 83.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطربسمله السيد بركات موس شور82323 117ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطربسمله شحته عايد حماد82324 45ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطربسمله مدحت احمد ابراهيم رفاعي82325 75ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرحبيبه محمود عبدالرحمن حسن82326 102ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرحبيبه نارص عيد دمحم82327 101ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردعاء احمد احمد النهر82328 107.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردنيا ساىمي عبدالفتاح عبده82329 105ش دمحم احمد النهر ت أشبي 



ن القناطردينا عبدالعاىطي عبدالحميد حرب82330 78.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردينا يونس احمد عبداللطيف موس82331 104.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرزينب هشام عبدالفتاح دمحم82332 113.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرساره مجدي علي عبدهللا سيد احمد82333 133ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرسما هشام جمعة عبدالفتاح حرب82334 136ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرسهيله ابو القاسم دمحم زىكي82335 105.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ف شحات حلىمي موس82336 ن القناطرسيده اشر 111.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشاهنده محمود عبدالحليم السيد النهر82337 48.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

وق عبدالحليم محمود النهر82338 ن القناطرشر 77.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ف سعد عبدالمقصود82339 ن القناطرشهد اشر 116ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ي عليوة علي82340
ن القناطرشهد راضن 89.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشهد سعيد احمد السيد82341 86ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشهد دمحم عايد دمحم مرسي82342 109ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشيماء حمدي عليوة علي82343 43ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشيماء سعيد عيد عودة سليم82344 91.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرشيماء صالح عبدالحميد صبيح82345 85.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرفاطمه بكر عرفة دمحم82346 108ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرفاطمه طبالوي دمحم عبدالمنعم علي82347 62ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن عبدالفتاح82348 ن القناطرليل عبدالفتاح ياسي  104.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمريم عرفه عبدالحميد عبداللطيف82349 121ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمريم عصام حسن راجح وهدان82350 76ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمريم دمحم سليمان عياده82351 135ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمريم محمود دمحم ابوزيد احمد82352 135ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرملك طلعت احمد دمحم دمحم82353 54.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرملك عادل دمحمي هاشم82354 60ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرملك عبدالسالم احمد ابراهيم82355 56ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمنة هللا احمد بركات موس شور82356 133.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ي ابراهيم حسن ابراهيم82357 ن القناطرمنة هللا صيى 126ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمنة هللا كارم محمود حرب82358 116.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمنه دمحم دمحم دمحم حسن بيوىمي82359 65ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

فت دمحم فرج دمحم حماد82360 ن القناطرمي  84ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرناديه عماد محروس حرب82361 77.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن عبداللطيف دمحم سالم82362 ن القناطرنانىسي حسي  90ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرنجوان السيد دمحم عليوة حجازي82363 101ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرندى احمد ضيف دمحم دمحم82364 93ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرندى دمحم احمد عبدالعزيز82365 108ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرندى وجيه جالل سعد82366 124.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرنورهان ايمن رمضان خطاب82367 119.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرنيجار محمود علي محمود82368 107.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرهايدى شحته عليوه عيد عليوه82369 132ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرهند نايف فرحان حسن خليل82370 131ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطراحمد شحته فرحان حسن82371 57ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطراحمد عاطف صالح ابراهيم82372 119.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطراحمد ماهر عبدالمنعم سليمان82373 41.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن82374 ن القناطراحمد محمود دمحم شاهي  53ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطراسالم سيد محمود شحات محمود82375 98.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرالسيد عيد دمحم المنهي82376 65ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرباسم رفاعي حموده حرب82377 47ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطربالل صبىحي عبدالمهدي الشبلنجاوي82378 69ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرحسن السيد حسن ابراهيم النجار82379 111ش دمحم احمد النهر ت أشبي 



ن القناطرحسن عالء السيد احمد النهر82380 100ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرحسن محمود حسن يوسف82381 68.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن عالء السيد احمد النهر82382 ن القناطرحسي  97ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطررمضان صبىح عبدالظاهر دمحم حرب82383 75.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطررمضان وليد رضا ابراهيم عوض هللا82384 62ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرسعد حماد شحته حسن خليل82385 88.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرسعد عمرو سعد عبدالمقصود سعد82386 69.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ف سعد علي احمد82387
ن القناطرسعيد شر 64ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرسعيد ياش عيد دمحم عبدهللا82388 63.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرصابر السيد صابر مصلىحي82389 85ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرصابر رضا صابر السيد مصلىحي82390 66.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرصابر عبدالفتاح صابر السيد82391 73ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن سليمان82392 ن القناطرعبدالرحمن سليمان حسي  83ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ي عبدالفتاح82393 ن القناطرعبدالرحمن دمحم عبدالننى 71ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا سعيد رفعت احمد سعد82394 73ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا عوض عبدالفتاح عبدالمجيد82395 79.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعبدهللا دمحم احمد عبدالعزيز82396 92.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعطا صابر عطا عبداللطيف موس82397 75.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعل جمال علي محمود82398 82.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرعيد دمحم سند عيد82399 113.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم فرحان حسن خليل82400 79.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم السيد عبدالفتاح دمحم دمحم82401 102.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم رفاعي حسن بركات82402 77ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم سيد دمحم سالمة82403 47.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم عبدالعزيز دمحم ابراهيم82404 81.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم عصام عطا عبدالمجيد82405 72ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن82406 ن القناطردمحم عطية عطية امي  75.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم عمر فتىحي عمر82407 77ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم عيد عبدالمنعم احمد82408 112ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم محمود اسماعيل دمحم حرب82409 72.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم مسعد عبدالحميد عبدالعزيز82410 101.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطردمحم وائل مصطفن عبدالفتاح حرب82411 92.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمحمود اسامة ابراهيم اسماعيل82412 120.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمحمود سعد السعيد طاهر سعد82413 118.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمحمود شحتة عبدالفتاح عبدالمجيد82414 40.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمحمود ياش مهدي راشد82415 84.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمصطفن سعيد سلمان سالمه82416 49.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمصطفن عمرو فتىحي ابراهيم82417 70ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرمصطفن ياش احمد ابراهيم رفاعي82418 115.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

يف سعد علي احمد82419
ن القناطريوسف شر 98ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطريوسف عبداللطيف ابو الغيط عبداللطيف طلبة82420 125.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطريوسف ماهر علي دمحم طلبة82421 49.5ش دمحم احمد النهر ت أشبي 

ن القناطرالفت احمد مصطفن زىك بدوى82422 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  123شبي 

ن القناطرانىحى دمحم احمد امام اسماعيل82423 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133شبي 

ن القناطرايمان خالد دمحم سعيد عبدالحميد سالم82424 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136.5شبي 

ي82425 ن القناطرجنات ياش احمد حسب الننى ن القناطر الرسمية لغاتشبي  !VALUE#شبي 

ن القناطرجنه هيثم عبدالعزيز سليم بركات82426 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133.5شبي 

ن القناطرجنن احمد احمد سيد احمد عوض هللا82427 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  104شبي 

ن القناطرجودى مدحت فوذان جمعة حسان82428 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  117.5شبي 

يف82429 ن نارص احمد هاشم امام الشر ن القناطرحني  ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 



ن القناطردعاء ضياءالدين فرحان احمد دمحم82430 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  131.5شبي 

ن القناطررقيه عبدالحليم السيد عبدالحليم سالم82431 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  126.5شبي 

ن القناطرروان عبدالحميد صبىحي عبدالحميد عبدالمعطي82432 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  132.5شبي 

ن القناطرروضه السيد دمحم بهاء الدين السيد احمد82433 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  127شبي 

ن القناطرروضه دمحم محمود صالح82434 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ن القناطرروى محمود عبدالرازق دمحم عبدالرازق82435 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  125.5شبي 

ن القناطرروى هشام دمحم السيد الدبيس82436 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136.5شبي 

ن القناطرساره احمد عبدالخالق موسي علي الدين82437 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  100.5شبي 

ن القناطرساره احمد دمحم بدراوى عبدالواحد82438 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطرساره محمود سعيد دمحم الشافعي82439 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  129شبي 

ي مكرم فهىمي82440
ن
ن القناطرساندى رومان ن القناطر الرسمية لغاتشبي  129شبي 

ن القناطرسلىم وليد دمحم سعيد يوسف82441 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  132.5شبي 

ن القناطرشدا مؤمن دمحم فتىحي الجمل82442 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  131شبي 

ن عقل ابو الفتوح82443 ن القناطرصباح عبدالعزيز حسي  ن القناطر الرسمية لغاتشبي  131.5شبي 

ن القناطرضىح عبدالفتاح محمود حسن حجاب82444 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  117.5شبي 

ن القناطرمريم احمد عبدالحميد عبدالسالم العسيل82445 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  128.5شبي 

ن القناطرمريم دمحم مني  امام عامر82446 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

ن القناطرملك عبدالعزيز منصور صباح82447 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  127شبي 

ف المحمدي دمحم عوده82448 ن القناطرندى اشر ن القناطر الرسمية لغاتشبي  129شبي 

اوي الوكيل82449 ن القناطرندى السيد موسي شيى ن القناطر الرسمية لغاتشبي  113.5شبي 

ي82450
ن
ن القناطرنوران احمد دمحم عبدالوهاب الطنان ن القناطر الرسمية لغاتشبي  106.5شبي 

ن القناطرنوران السيد دمحم صالح الدين دمحم82451 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطرنورهان رشدي فكري عوض هللا سيد احمد82452 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

ي82453 ن القناطرهايدى وليد دمحم عبدالحميد علي الشوجى ن القناطر الرسمية لغاتشبي  123.5شبي 

ن القناطرهمسه كريم جالل بيوىمي82454 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

ن القناطرهنا سيد احمد عبدالحليم سالمة82455 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133شبي 

ن القناطرابراهيم ادهم سعد محمود عبده82456 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطراحمد اسالم دمحم ربيع دمحم الور82457 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  131.5شبي 

ن القناطراحمد سامح السيد عبدالعزيز82458 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطراحمد عبدالحليم السيد عبدالحليم سالم82459 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133.5شبي 

ن القناطراحمد فريد ابو بكر فرغلي82460 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  124.5شبي 

ن القناطراحمد دمحم احمد كامل حبيب82461 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  131شبي 

ن القناطراحمد دمحم عطية محمود82462 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ن القناطراحمد دمحم فاروق حسن عليوة82463 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134شبي 

ن القناطراحمد دمحم محسن دمحم عبدالرحمن82464 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136.5شبي 

ي احمد زىكي عبدالهادي82465
ن القناطراحمد مصطفن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136شبي 

ن القناطرادريان فهىمي وليم فهىمي سدراك82466 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  128.5شبي 

ن القناطرادهم دمحم عل دمحم المهدى عيد82467 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطراسالم دمحم سعيد سيد الخصوضي82468 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  129.5شبي 

ن القناطرامي  دمحم فكري عبدالحميد82469 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  137.5شبي 

ن القناطرباسل معتصم دمحم سالمة ناجع82470 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  130.5شبي 

ن القناطرجورج الفريد منىسي الكسان82471 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136.5شبي 

ي االزهري82472
ن القناطرحسن عبدالقادر السيد حنفن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  111شبي 

ن القناطرحسن دمحم حسن دمحم الخوىلي82473 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133.5شبي 

ن القناطرحسن محمود حسن عليوة ابراهيم82474 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

ي عبدالخالق ابو الدهب82475
ن القناطرزياد ابراهيم مصطفن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  104.5شبي 

ن القناطرسيف احمد عبدالحافظ دمحم82476 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134شبي 

ف احمد علي82477
ن القناطرسيف اشر ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ي82478
ن القناطرسيف الدين اسالم علي فؤاد الفف  ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134شبي 

ن القناطرسيف الدين رضا فاروق عبدهللا داود82479 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134شبي 



ن القناطرعبدالرحمن احمد السيد عوض82480 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  130شبي 

ن القناطرعبدالرحمن اسعد عبدالفتاح ابراهيم رفاعي82481 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  99شبي 

ن القناطرعبدالرحمن حسن عليوه توفيق احمد82482 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  109شبي 

ي82483
ن القناطرعبدالرحمن دمحم السيد ماضن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  129شبي 

ن القناطرعل ايمن احمد عبدالحميد الوكيل82484 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  128.5شبي 

ن القناطرعمر احمد السيد نض82485 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136شبي 

ن القناطرعمر احمد دمحم رضا سالمه الصواف82486 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ن القناطرعمر سعيد صالح عبدالجواد82487 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ن القناطرعمر محمود عبدالعظيم محمود عواد82488 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

لس جرجس نجيب غاىل نضهللا82489 ن القناطركي  ن القناطر الرسمية لغاتشبي  138شبي 

ن القناطردمحم احمد صالح الدين توفيق82490 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  120.5شبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم خليل82491 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  133.5شبي 

ن القناطردمحم اسالم صالح عويضة منشار82492 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ن القناطردمحم السيد دمحم عكاشة دمحم82493 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  134.5شبي 

ن القناطردمحم رافت الحسينن عبدالفتاح حسن82494 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  66شبي 

ن القناطردمحم شاكر علي السيد بصيلة82495 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  137شبي 

ن القناطردمحم طارق عبدالمنعم عبدهللا دمحم82496 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  130شبي 

ن القناطردمحم عادل صالح عبدالخالق82497 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136.5شبي 

ي دمحم82498
ن القناطردمحم عاطف عبدالمطلب مصطفن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135شبي 

ي82499
ن القناطردمحم عصام علي طه مصطفن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  136شبي 

ي عطا82500
ن القناطردمحم دمحم محمود عبدالغنن ن القناطر الرسمية لغاتشبي  135.5شبي 

ي82501
بينن ي دمحم البدري عبدالعظيم الشر

ن
ن القناطردمحم هان ن القناطر الرسمية لغاتشبي  138شبي 

ن القناطرمحمود احمد محمود عل اللينى82502 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  108شبي 

ن القناطرمروان احمد عبدالوهاب سيد القصاص82503 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  115شبي 

ف عبدالرؤف سعد82504 ن القناطرمصطفن اشر ن القناطر الرسمية لغاتشبي  110.5شبي 

ن القناطرمعاذ ايهاب دمحم عبدالظاهر دمحم82505 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  137شبي 

ن القناطريوسف جمال دمحم احمد علي82506 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  138شبي 

ن القناطريوسف دمحم احمد بيوىم82507 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  93شبي 

ن القناطريوسف دمحم سعد طلبة سلطان82508 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  127شبي 

ن ناصف82509 ن القناطريوسف دمحم سعيد حسي  ن القناطر الرسمية لغاتشبي  120.5شبي 

ن القناطريوسف دمحم لبيب امام82510 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  106شبي 

ن القناطريوسف محمود عيد بدوى82511 ن القناطر الرسمية لغاتشبي  132شبي 

ن هشام دمحم نور الدين حسان82512 ن القناطرحني  128فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرروان دمحم عبدالسالم دمحم حسان82513 30.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرروضه مجدى دمحم توفيق دياب82514 131.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

وق احمد جودة دمحم مطر82515 ن القناطرشر 129فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرشيماء سعيد عل عل حماده82516 121فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرفرح خالد ابراهيم محمود الوكيل82517 133فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرملك نبيل سعيد سليمان عيد82518 134.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرمنة هللا محسن دمحم نارص االغديري82519 133.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطريارا محمود السيد عبدالمؤمن الغديري82520 132.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرابراهيم احمد سليمان ابراهيم دمحم82521 126.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرحسام طارق ابراهيم سعيد حسن82522 124.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرخالد سعد السيد دمحم قنديل82523 78فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ي82524
دينن ف سعيد دمحم اليى ن القناطرعبدالرحمن اشر 66فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرعبدالرحمن سعيد دمحم سعيد عبدالسالم عمر82525 13.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرعبدالرحمن شوكت فهىمي سيد سلطان82526 129فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ى82527 ن القناطرعل دمحم علي عبدالمقصود الدقمي  133فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ي عبدالصمد82528
ي حفنن ن القناطرعمر سيد دمحم المني  131.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرعمر مجدي دمحم توفيق دياب82529 126.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 



ن القناطركمال عرفه سيد علي عرفه82530 !VALUE#فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرماجد حازم محمود دمحم سليمان82531 126.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن عبدالحميد جميل82532 ن القناطردمحم احمد حسي  116فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ي82533
ن القناطرمحمود حمدي احمد احمد الصفن  94فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ن القناطرنور سيد عبدالوهاب ابراهيم حسن شاكر82534 125فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

ي فؤاد السيد الخوىلي82535
ن القناطريوسف مصطفن 131.5فجر االسالم الخاصة عرنى شبي 

 ساىمي فؤاد حسن غريب82536
ن ن القناطرحني  136.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرعنود خالد دمحم السيد حمزه82537 108فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرمريم دمحم السيد يوسف هزاع82538 135.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

س82539 ن القناطرملك رضا الفوىلي الضوي اليى 114فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطراحمد قاسم عبدالمالك جادو82540 133.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن82541 ن القناطرحمزه وليد قاسم دمحم عبده شاهي  111.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرزياد مصطفن فوزى مصطفن منصور82542 134فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرسيف الدين حمدي ابراهيم مجاهد عشماوي82543 121فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرعمر خالد دمحم السيد حمزه82544 134.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطرفارس محمود محروس احمد علي ضوه82545 134فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

يف82546 ن القناطرمروان سامح دمحم عبدالعزيز شر 129.5فجر االسالم الخاصة لغات شبي 

ن القناطراالء طه احمد ابراهيم سعد82547 127.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطربتول السيد عبدالخالق موس احمد82548 130سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطربراءه زياد عبدهللا عبدالرحمن عمر82549 121سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطربسمله محمود عطيه محمود نبهان82550 127سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن82551 ن القناطرتسنيم سامح السيد دمحم الشي  132.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرتف  احمد صالح احمد الشيىم82552 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرتف  عبدهللا عبدالشكور عبدالكريم الشقرى82553 132.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن عمرو محمود عبدالصادق زايد82554 ن القناطرجاسمي  135سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرجنن احمد عبدالرازق السيد فرج هللا82555 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن دمحم82556 ن القناطرحبيبه احمد سليم امي  137سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرحنان مصطفن محمود دمحم معروف82557 129سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن عارف عباس احمد محمود82558 ن القناطرحني  130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن دمحم سليمان جويل82559 ن القناطرحني  137.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن دمحم دمحم عبدالفتاح هاشم82560 ن القناطرحني  130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطررحمه السيد مرع عل صالح82561 135سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرردينه نارص دمحم الكحال دمحم احمد82562 135سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطررقيه عمرو عبدالخالق منصور الوكيل82563 134سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرروان احمد عل حسن عل82564 133سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطررودينه عزت السيد مدبوىل غالب82565 112.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرروضه احمد عبدالمقصود السيد عياد82566 133.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرروى احمد فرج حسن مصطفن بكرى82567 130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرريم اسامه ابراهيم احمد ابراهيم82568 133سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرساره احمد اسماعيل دمحم اسماعيل82569 129.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرساره سامح جميل فهيم السيد82570 130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرساره دمحم السيد عبدالرحمن طنطاوى82571 129.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرسلىم احمد فؤاد عبدالسالم حبيب82572 131سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن مهران82573 ن القناطرسما دمحم عبدالحافظ حسي  122سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن حسام الدين اسماعيل عل ابوالدهب82574 ن القناطرسني  128سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

وق مسلم عل دمحمى توفيق82575 ن القناطرشر 125.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرشهد عطا حامد دمحم يوسف82576 127.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرشهد عمر عابد عبدالجليل عل الشوجى82577 128.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرشوق عبدالحكيم عبدالمحسن ابراهيم82578 125.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرشيماء محمود حسينن عبدالحليم حسن82579 130سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 



ن القناطرفاطمه احمد سالم دمحم سالمه82580 126سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرفرح نارص السيد احمد دمحم رزق82581 136.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن82582 ن القناطرفريده احمد صالح احمد حساني  136.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرفريده حاتم حامد عبدالحميد حامد82583 133.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ى احمد دمحم عبدالمنعم عبدالفتاح82584 ن ن القناطركين 133.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمريم تامر محمود حسن عبدالكريم82585 131.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمريم ساىمي يىحي ابراهيم عزب82586 126سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمريم عصام دمحم ابراهيم نافع82587 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرملك اسماعيل السيد حسن ابورقيه82588 134.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرملك عمرو سعيد احمد محمود82589 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرملك منتض السيد ابراهيم دمحم منتض82590 138.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطروصال وائل يوسف دمحم صالح82591 139سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطراحمد احمد السيد عبدالعزيز عزب82592 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطراحمد خالد محمود دمحم محيسن عبيه82593 137.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطراحمد طلبه عبدالكريم طلبه سالمه صابر82594 136.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عبدالحكيم منصور عل82595 132سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن82596 ن القناطراحمد دمحم دمحم كامل احمد شاهي  133سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرايهاب ايمن ابراهيم مصطفن حسن82597 137سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرحسن اسامة حسن محمود عبدالغفار82598 127سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرحسن دمحم عل فرج حسان82599 117.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن عبدالسالم الخوىل82600 ن وليد حسي  ن القناطرحسي  130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرسيف الدين اسالم صبىح عبداللطيف نوفل82601 120سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن82602 ن احمد السيد دمحم عبده شاهي  ن القناطرشاهي  115سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا عل فرج حسان82603 107.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعبدهللا السيد هالل السيد صالح خشب82604 136سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعل احمد شوقت دمحم رزق82605 128سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمار عمرو احمد دمحم الحاج عل82606 130سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمر احمد دمحم شحاته طوجن82607 130.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمر خالد عل عبدالسالم82608 132.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمر عصام دمحم زكريا حامد حلوه82609 135.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمر دمحم عبدالحفيظ عبدهللا دمحم82610 130سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعمرو جمال محمود عبدالعزيز مرس زيدان82611 126سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

82612
ن
 عبدالسميع الزلبان

ئ
ن القناطرعمرو دمحم رجان 137سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرعيد رضا عيد عبدالكريم جابر بشاير82613 117سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرفتىح دمحم فتىح يوسف ابراهيم82614 96.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطركريم عل شعبان عل مصطفن82615 102.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمازن دمحم محمود حلىم دمحم عبدالحميد82616 124.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم عبدالمقصود عبدالحميد شاج الدين82617 131.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم عل دمحم حرب البدوي82618 127سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد عبدالسالم طوجن عالم82619 112.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد احمد ابراهيم حسن زايد82620 132.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

 مصطفن82621
 
 دمحم دمحم دسوق

ن
ن القناطردمحم هان 132.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمحمود اسالم محمود دمحم عبدالظاهر سالمه82622 132سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرمهاب خالد عبدالحميد عفيفن دمحم82623 138.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطروائل احمد سيدهم مصطفن رزق82624 118.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطروليم مراد وليم فهىم سدراك82625 91سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطريوسف خالد فضل عل رزق فول82626 127.5سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطريوسف كامل دمحم دمحم كامل العروس82627 114سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطريوسف يحن  سعد سيد الجزار82628 127سليم ذهنن الخاصة ع مشبي 

ن القناطرايه دمحم منصور عبدالعزيز82629 128.5المستقبل الخاصة شبي 



ن ايمن احمد السيد النجار82630 ن القناطرحني  129.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرروى دمحم عبدالفتاح طه ريان82631 135.5المستقبل الخاصة شبي 

82632
ن
ن القناطرلميس حسن عفيفن ابراهيم الطنان 116.5المستقبل الخاصة شبي 

اوي محمود حسبو82633 ن القناطرملك احمد دمحم الشيى 53.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرملك ضياء عبدالظاهر دمحم حموده82634 101المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرملك عالء عبدالمقصود عبدالحميد شاج الدين82635 134المستقبل الخاصة شبي 

ي مرسي ابراهيم82636
ن القناطرملك ياش حسنن 134.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرمنه محمود احمد دمحم الخوىل82637 123.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطراحمد جمال احمد عبدالعزيز بركات82638 130.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطراحمد محمود رزق كامل شافعي82639 117.5المستقبل الخاصة شبي 

ي82640
ن القناطراياد عل عبدالفتاح عل الفف  107المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرزياد احمد حامد عبدالرحمن طويله82641 97المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرزياد وائل صالح عبدالعزيز صقر82642 129.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرطه السيد عبدالفتاح رزق حبيب82643 116المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرعادل سعيد عبدالوهاب دمحم82644 112المستقبل الخاصة شبي 

يف حافظ حسن82645 ن القناطرعبدالرحمن احمد عبدهللا الشر 118المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرعبدالرحمن حسام الدين مصطفن مصطفن ابو كريمة82646 130المستقبل الخاصة شبي 

ن احمد82647 ن شلنى حسي  ن القناطرعمار حسي  111المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرعمار دمحم فتىحي عبدالمنعم82648 108المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرعمر عبدالحميد علي دمحم مصطفن82649 81المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرعمر دمحم السيد حسن الصواف82650 124المستقبل الخاصة شبي 

ي دمحم مهدي82651
ن القناطرمازن وليد مصطفن 104المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطردمحم احمد شحات احمد82652 125.5المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطردمحم طه عبدالفتاح طه82653 113المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرمصطفن دمحم يوسف ابراهيم هيبه82654 81المستقبل الخاصة شبي 

ن القناطرمهند اسماعيل جاد الكريم علي82655 79.5المستقبل الخاصة شبي 

67.5السالم ع بناتالخانكةاروة ابراهيم احمد احمد البطاوى82656

124.5السالم ع بناتالخانكةاروى سمي  احمد عبدالسالم82657

 عل عبدالعزيز الهنداوى82658
 
97السالم ع بناتالخانكة اشاء شوق

89.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- اشاء دمحم مصلح دمحم الدخاخنن 82659

46السالم ع بناتالخانكةاسماء اسامه جابر سالم دمحم82660

40.5السالم ع بناتالخانكةاسماء ربيع دمحم سيد احمد الغمازى82661

58السالم ع بناتالخانكةاصاله محمود دمحم عيد دمحم82662

 فوزى محمود احمد82663
ن
118السالم ع بناتالخانكةافنان هان

124.5السالم ع بناتالخانكةاالء عادل دمحم ابراهيم ابراهيم82664

ن82665 103السالم ع بناتالخانكةاالء دمحم عل محمود ابو حساني 

84السالم ع بناتالخانكةاالء محمود عيد عبدالسميع عطاهللا82666

102.5السالم ع بناتالخانكةالهام احمد حسن تاج الدين ابراهيم كامل82667

26السالم ع بناتالخانكةامال صبىح عطية ابو قبلو82668

100السالم ع بناتالخانكةامل خالد رباع حسن رباع82669

66.5السالم ع بناتالخانكةامل دمحم سيد عيد سليمان82670

28.5السالم ع بناتالخانكةامنيه حمادة عبدالعليم دمحم شطورى82671

109.5السالم ع بناتالخانكةامنيه محمود عبدالجليل بدران82672

65.5السالم ع بناتالخانكةامنيه وليد عوض محمود عباس82673

ه خالد دمحم السيد82674 102.5السالم ع بناتالخانكةامي 

ه محمود ابو المعاىط شفيق82675 62السالم ع بناتالخانكةامي 

68السالم ع بناتالخانكةاميمه دمحم عبدالعظيم السيد عبدالعال82676

50السالم ع بناتالخانكةايات ماجدى دمحم اسماعيل احمد82677

71.5السالم ع بناتالخانكةايمان احمد سيد خليل سالم82678

100السالم ع بناتالخانكةايمان ايمن احمد بيوىم عاشور82679



72السالم ع بناتالخانكةايمان خلف عبدالعظيم ابوبكر82680

49.5السالم ع بناتالخانكةايمان شعيب احمد مبارك خميس82681

84.5السالم ع بناتالخانكةايمان دمحم عبدالعال دمحم82682

43.5السالم ع بناتالخانكةايىم صالح عل حامد82683

120السالم ع بناتالخانكةايه احمد صالح السيد ابو قبلو82684

68.5السالم ع بناتالخانكةايه احمد مصطفن احمد ابو الهوى82685

107السالم ع بناتالخانكةايه بالل مصلح دمحم الدخاخنن82686

83.5السالم ع بناتالخانكةايه حسن سمي  احمد عمر82687

20السالم ع بناتالخانكةايه دمحم فؤاد السيد مسلم82688

ن عبدالستار82689 131السالم ع بناتالخانكةايه وليد كرم حسي 

115السالم ع بناتالخانكةبسمله احمد حسن احمد حسن فرحان82690

121السالم ع بناتالخانكةبسمله احمد خليفه دمحم احمد82691

76.5السالم ع بناتالخانكةبسمله احمد طلعت حامد امام82692

123السالم ع بناتالخانكةبسمله امي  يحن  سيد عبدهللا82693

96السالم ع بناتالخانكةبسمله حسن رضا حسن الصاوى82694

118السالم ع بناتالخانكةبسمله حسن معروف عبدهللا82695

62السالم ع بناتالخانكةبسمله رفاع يوسف عبدالمقصود حجازى82696

49.5السالم ع بناتالخانكةبسمله سعيد دمحم السيد مفتاح82697

64.5السالم ع بناتالخانكةبسنت ربيع سيد رزق82698

87.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- بسنت سيد خليل امام 82699

61السالم ع بناتالخانكةبسنت دمحم حرب محمود دمحم العريان82700

135.5السالم ع بناتالخانكةبسنت دمحم سعودى ابو شيع سالم82701

 ناجى احمد احمد82702
ن
115.5السالم ع بناتالخانكةبسنت هان

119.5السالم ع بناتالخانكةبيسان خليل الجباىل معتمد82703

يل82704  السيد جيى
112السالم ع بناتالخانكةتغريد محمود عفيفن

105السالم ع بناتالخانكةتف  حسنن دمحم سيد عبده82705

ن ايمن هديه حلىم هديه82706 108السالم ع بناتالخانكةجاسمي 

129السالم ع بناتالخانكةجنا احمد دمحم سيد الحوت82707

128.5السالم ع بناتالخانكةجنا حمدي دمحم فتح الباب82708

128السالم ع بناتالخانكةجنه حسن دمحم ابو السعود السيد82709

98السالم ع بناتالخانكةجنن احمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم82710

ف دمحم دمحم82711 56.5السالم ع بناتالخانكةجنن اشر

118السالم ع بناتالخانكةجنن سامح عبدالمنعم عبدالهادى دمحم82712

58السالم ع بناتالخانكةبسيطه- جنن عالء الدين كمال عبدالفتاح يوسف 82713

136السالم ع بناتالخانكةجنن وليد عبدالحكم دمحم82714

59.5السالم ع بناتالخانكةجهاد احمد محمود احمد محمود82715

120.5السالم ع بناتالخانكةجهاد سعد عبدالننى عباس سليمان82716

98السالم ع بناتالخانكةجومانا باسم اديب لبيب82717

ن82718 101.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه ابراهيم صالح حسي 

70السالم ع بناتالخانكةحبيبه حازم عبدالعزيز ابراهيم82719

114السالم ع بناتالخانكةحبيبه حماده ابراهيم احمد جمعه82720

78.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه سامح عبدالرازق حسن بخيت82721

92.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه طارق احمد دمحم عثمان82722

85.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه عاطف رباع حسن رباع82723

75.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- حبيبه عبده خليل عبده خضن 82724

101السالم ع بناتالخانكةحبيبه عمرو سعيد السيد مصطفن82725

ن82726 59السالم ع بناتالخانكةحبيبه كارم محسوب عمر حساني 

58.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- حبيبه دمحم جباىل عبدالرحمن 82727

86.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه دمحم سعيد عواد بخيت82728

86السالم ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عبداللطيف عبدالحميد صالح82729



100.5السالم ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عل دمحم سلطان82730

28السالم ع بناتالخانكةحبيبه دمحم فؤاد السيد مسلم82731

104.5السالم ع بناتالخانكةحكمت يحيا محمود متوىل82732

82733
 
يبان !VALUE#السالم ع بناتالخانكةحال احمد عدنان شر

105.5السالم ع بناتالخانكةحنان دمحم رضا فرج الحجار82734

69.5السالم ع بناتالخانكةحنان محمود شافع شافع بدوى82735

ن ابراهيم82736 75السالم ع بناتالخانكةحنان وحيد ابراهيم حسي 

ن احمد فتىح دمحم82737 81السالم ع بناتالخانكةحني 

ن احمد محمود دمحم82738 107السالم ع بناتالخانكةحني 

ن حاتم عبدالوهاب امام دمحم82739 103السالم ع بناتالخانكةحني 

ن سيد محمود احمد المرس82740 94السالم ع بناتالخانكةحني 

ن عبده خليل عبده خضن 82741 81.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- حني 

ن نور دمحم احمد82742 118السالم ع بناتالخانكةحني 

52السالم ع بناتالخانكةخديجه دمحم حفنن جوده الجباس82743

37السالم ع بناتالخانكةخلود صابر عبدالرؤف سالم جمعه82744

50السالم ع بناتالخانكةداليا ابراهيم سيد جمعة صبيح82745

104السالم ع بناتالخانكةدعاء انور سيد احمد عياده82746

45.5السالم ع بناتالخانكةدعاء صالح عبدالستار عبدالرازق بدران82747

98.5السالم ع بناتالخانكةدعاء دمحم اسماعيل اسماعيل بدر82748

28السالم ع بناتالخانكةدعاء دمحم شحات شحات سالمه82749

66السالم ع بناتالخانكةدنيا سيد عبدالمعط سيد عبدالمعط82750

22.5السالم ع بناتالخانكةدنيا كرم سعيد حفنن الحجار82751

33.5السالم ع بناتالخانكةدنيا كمال رشدي كمال82752

120.5السالم ع بناتالخانكةدينا دمحم صالح عبدالمقصود دمحم82753

113.5السالم ع بناتالخانكةراحيل وحيد صبىح عل دمحم82754

113السالم ع بناتالخانكة عل دمحم  منصور  دمحم رانيا82755

86.5السالم ع بناتالخانكةرحاب رفاع السيد عبدالمنعم احمد82756

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةرحمه رجب صالح دمحم عيد82757

27.5السالم ع بناتالخانكةرحمه سالمه علي سالمه82758

66السالم ع بناتالخانكةرحمه سيد ابراهيم عل عل82759

94.5السالم ع بناتالخانكةرحمه فيصل حسان دمحم عوده82760

100السالم ع بناتالخانكةرحمه دمحم ابراهيم عبدالحميد82761

46السالم ع بناتالخانكةرحمه محمود رمضان محمود اللبان82762

 سالم عواد طنطاوى82763
ن
38السالم ع بناتالخانكةرحمه هان

52.5السالم ع بناتالخانكةرحمه وحيد عبده سيد الهنداوى82764

77.5السالم ع بناتالخانكةرحمه وليد صالح دمحم عبدالعال82765

يف دمحم دمحم ابو سعده82766 88.5السالم ع بناتالخانكةرضوى شر

119السالم ع بناتالخانكةرضوى فارس دمحم سيد احمد رمضان82767

84.5السالم ع بناتالخانكةرقيه خالد همام يوسف هاشم82768

ن82769  سعد حسي 
88.5السالم ع بناتالخانكةرقيه دمحم طوجن

116السالم ع بناتالخانكةرنا دمحم فؤاد بحلق82770

75السالم ع بناتالخانكةروان احمد ابراهيم احمد82771

69السالم ع بناتالخانكةروان ربيع كامل دمحم عرندس82772

95.5السالم ع بناتالخانكةروان عاطف دمحم سليمان ريحان82773

75.5السالم ع بناتالخانكةروزانا محمود عل محمود82774

117.5السالم ع بناتالخانكةروضه دمحم فتىح دمحم يوسف قطب82775

90.5السالم ع بناتالخانكةروميساء ياش السيد ابراهيم عل82776

ن نارص82777 116السالم ع بناتالخانكةرويدا مصلح محسوب حسي 

ن جمعه82778 76.5السالم ع بناتالخانكةرويده عبدهللا دمحم حسي 

ف سيد عيد سليمان82779 45.5السالم ع بناتالخانكةزينب اشر



24السالم ع بناتالخانكةزينب حلىم دمحم محمود العريان82780

133السالم ع بناتالخانكةزينب عمرو سيد سليمان82781

74السالم ع بناتالخانكةزينب دمحم احمد دمحم ريحان82782

53السالم ع بناتالخانكةزينب نارص عبدالفتاح المرس الرويىصن82783

89.5السالم ع بناتالخانكةساره حسن رمضان دمحم احمد82784

134.5السالم ع بناتالخانكةساره خالد مهدى عبدالرحمن مهدى82785

114.5السالم ع بناتالخانكةساره سامح فوزى غريس سمعان82786

78.5السالم ع بناتالخانكةساره سيد ابراهيم ابراهيم الشحات82787

86السالم ع بناتالخانكةساره سيد دمحم عبدالحميد عطيه82788

13السالم ع بناتالخانكةساره عبدالسالم راغب دمحم82789

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةساميه احمد نبيل احمد دمحم82790

111.5السالم ع بناتالخانكةسجده خالد محمود شاكر82791

43.5السالم ع بناتالخانكةسعاد عادل يوسف عبدالفتاح الهنداوى82792

ن فرحان82793 44السالم ع بناتالخانكةسعديه سيد ابراهيم حسي 

60.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- سلىم اكرم عل دمحم 82794

60.5السالم ع بناتالخانكةسلىم تامر فوزى بكرى امام82795

38.5السالم ع بناتالخانكةسلىم سالم عواد سالم متوىل82796

96السالم ع بناتالخانكةسلىم سعيد عجىم حسن سيد82797

115.5السالم ع بناتالخانكةسلىم عواد السيد عواد82798

66السالم ع بناتالخانكةسلىم وحيد سعيد كمال حافظ82799

36.5السالم ع بناتالخانكةسما بدر دمحم جمعه82800

58.5السالم ع بناتالخانكةسما رشاد احمد عبدالغنن عبدالرحمن82801

135.5السالم ع بناتالخانكةسما سيد مصلح السيد ابو سعده82802

128.5السالم ع بناتالخانكةسما دمحم رفاع دمحم82803

104السالم ع بناتالخانكةسما دمحم عبدهللا دمحم82804

46.5السالم ع بناتالخانكةسماح سيد عبدالعزيز دمحم ابراهيم82805

ه دمحم عوض غريب سالمه82806 46السالم ع بناتالخانكةسمي 

90السالم ع بناتالخانكةسناء طارق سعيد سالم دمحم82807

71.5السالم ع بناتالخانكةسندس احمد عبدالحكيم اسحق82808

20السالم ع بناتالخانكةسندس اسماعيل اسماعيل عبدالعظيم احمد82809

113السالم ع بناتالخانكةسندس اسماعيل رشدى اسماعيل ابراهيم82810

90السالم ع بناتالخانكةسندس محمود مصطفن دمحم82811

109السالم ع بناتالخانكةسندس مصطفن صابر طه ابو السعود82812

87.5السالم ع بناتالخانكةسها ممدوح شحاته ابو العود الشعشاع82813

107السالم ع بناتالخانكةسهيله ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم82814

76السالم ع بناتالخانكةسيده امام صالح عبده حبلص82815

54السالم ع بناتالخانكةشاهنده محسن محمود حمدى82816

وق احمد فتىح مجاهد فرحان82817 90السالم ع بناتالخانكةشر

وق سيد سعيد جمعه صويلح82818 52السالم ع بناتالخانكةشر

وق مجدى حسن مصطفن حبلص82819 63السالم ع بناتالخانكةشر

وق نجاح مصطفن عبدالغنن الزينن82820 105السالم ع بناتالخانكةشر

103.5السالم ع بناتالخانكةشهد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم82821

96.5السالم ع بناتالخانكةشهد ابو الفتوح دمحم احمد عبدهللا82822

90السالم ع بناتالخانكةشهد احمد ابراهيم كمال82823

114.5السالم ع بناتالخانكةشهد احمد سيد عبدالحميد احمد82824

120السالم ع بناتالخانكةشهد احمد عبدالعزيز دمحم بدوى82825

108.5السالم ع بناتالخانكةشهد احمد لطفن زىك عبدالمقصود82826

ف شاذىل احمد دمحم82827 65السالم ع بناتالخانكةشهد اشر

69.5السالم ع بناتالخانكةشهد تامر عبدالغنن احمد82828

106.5السالم ع بناتالخانكةشهد رجب سيد سالم الرفاع82829



135.5السالم ع بناتالخانكةشهد رزق دمحم ابراهيم عبدهللا82830

87.5السالم ع بناتالخانكةشهد زكريا احمد جاد82831

47.5السالم ع بناتالخانكةشهد سيد مصلح دمحم عل82832

111السالم ع بناتالخانكةشهد صبىح رمضان سالمه سالم82833

127.5السالم ع بناتالخانكةشهد صبىح زغلول سيد خميس82834

102.5السالم ع بناتالخانكةشهد عادل سيد عبدالحميد زايد82835

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةشهد عادل دمحم سالم دمحم عفيفن82836

50.5السالم ع بناتالخانكةشهد عبده سيد عبده عطا هللا82837

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةشهد دمحم احمد عل قسيط82838

123السالم ع بناتالخانكةشهد دمحم عبدالمعط احمد السيد عل82839

81.5السالم ع بناتالخانكةشهد دمحم عل طه احمد82840

62.5السالم ع بناتالخانكةشهد دمحم فرج سيد احمد82841

47.5السالم ع بناتالخانكةشهد دمحم دمحم احمد الرفاع82842

89السالم ع بناتالخانكةشهد محمود كامل ابراهيم فرحان82843

82844
ن
 بيوىم احمد التون

ن
125السالم ع بناتالخانكةشهد مصطفن علوان

 حجازى الحسينن حجازى82845
ن
117السالم ع بناتالخانكةشهد هان

121.5السالم ع بناتالخانكةشهد هشام عبدالمنعم نبوى الزينن82846

ن محمود ابو ليله82847  حسن حسي 
ن
ين هان 124السالم ع بناتالخانكةشي 

126السالم ع بناتالخانكةشيماء دمحم صالح السيد ابو قبلو82848

73السالم ع بناتالخانكةشيماء ممدوح عبدالفتاح عثمان82849

44السالم ع بناتالخانكةصابرين حسن السيد عامر عل82850

114.5السالم ع بناتالخانكةصباح مصلح دمحم احمد باطه82851

30.5السالم ع بناتالخانكةضىح مصطفن صالح السيد حسن82852

132.5السالم ع بناتالخانكةعائشه جيى عبدهللا زايد عبدهللا82853

87.5السالم ع بناتالخانكةعايده حسن رشاد سيد القطان82854

97.5السالم ع بناتالخانكةعزيزه جمال سعد دمحم اسماعيل82855

109.5السالم ع بناتالخانكةعال عالء محمود نض82856

111السالم ع بناتالخانكةعال عل رضا عل82857

119السالم ع بناتالخانكةعليه مسعد معتمد دمحم بيوىم82858

72السالم ع بناتالخانكةعنود عيد جمعه دمحم حسان دراهم82859

56.5السالم ع بناتالخانكةعيناء طه صالح عبدالعظيم82860

114.5السالم ع بناتالخانكةغاده عادل احمد عوض هللا سالم82861

104السالم ع بناتالخانكةفاتن احمد جمعه عل سالم عيد82862

25السالم ع بناتالخانكةفاطمه احمد ابراهيم سيد سلطان82863

50السالم ع بناتالخانكةفاطمه احمد دمحم عبدالقادر82864

69.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- فاطمه السنوس عل سيد رمضان 82865

120.5السالم ع بناتالخانكةفاطمه رفاع سيد رفاع الزينن82866

107السالم ع بناتالخانكةفاطمه ساىم السيد دمحم عبدالرازق82867

64السالم ع بناتالخانكةفاطمه شحاته صالح شحاته عوده82868

يف راوى رمضان مصطفن82869 74السالم ع بناتالخانكةفاطمه شر

31السالم ع بناتالخانكةفاطمه عبدالمنعم عبدالسالم ابراهيم حسن82870

75السالم ع بناتالخانكةفاطمه عماد السيد منىس شعالن82871

49السالم ع بناتالخانكةفاطمه عماره طوجن السيد دمحم ابو قبلو82872

72.5السالم ع بناتالخانكةفاطمه كرم عبدالستار عبدالرازق بطران82873

88السالم ع بناتالخانكةفاطمه دمحم الحسينن بدوى الحجار82874

60السالم ع بناتالخانكةبسيطه- فاطمه دمحم حسن عبدالغنن عبدالرحمن 82875

110.5السالم ع بناتالخانكةفاطمه محمود عبدالكريم مصطفن الفرماوى82876

130السالم ع بناتالخانكةفاطمه مرس صالح مرس اللبان82877

 احمد مصطفن عقيل82878
ن
73.5السالم ع بناتالخانكةفاطمه هان

128السالم ع بناتالخانكةفاطمه وائل عل كمال دمحم عثمان82879



23السالم ع بناتالخانكةفاطمه وجيه مصلح محسن سعد هللا82880

57.5السالم ع بناتالخانكةفتحيه جمال دمحم مصلح خضن82881

67السالم ع بناتالخانكةفرح سيد سالمه صالح خميس82882

 ابو الفتوح دمحم ابراهيم82883
ن
!VALUE#السالم ع بناتالخانكةفرح هان

119السالم ع بناتالخانكةفرح هشام نبيل عل عل82884

71.5السالم ع بناتالخانكةفرحه سيد عبدالرحيم غنيم دمحم82885

م82886 56السالم ع بناتالخانكةفرحه عبدالعظيم دمحم دمحم االشر

28.5السالم ع بناتالخانكةفرحه دمحم سيد اسماعيل82887

119السالم ع بناتالخانكةفرحه دمحم كمال عبدالعظيم محمود عل82888

67.5السالم ع بناتالخانكةفرحه ناه درويش عبدالحميد سالمه82889

ن رمضان منصور82890 64السالم ع بناتالخانكةكريمه سيد حسي 

91.5السالم ع بناتالخانكةكريمه دمحم سعد عبدالوهاب علي82891

 دمحم اسماعيل دمحم82892
ن
71السالم ع بناتالخانكةكريمه هان

ى رزق رزق شحان82893 ن 112السالم ع بناتالخانكةكيين

89.5السالم ع بناتالخانكةلقاء دمحم به الدين عبدالمجيد محمود عبيده82894

116.5السالم ع بناتالخانكةلمياء عيد جالل محمود82895

64.5السالم ع بناتالخانكةلياىل تامر نبيل احمد دمحم82896

ن82897 ن السمي   حسي 
66السالم ع بناتالخانكةليل احمد مصطفن

ف عل عبدالحميد عبدالجواد82898 88.5السالم ع بناتالخانكةماجده اشر

124.5السالم ع بناتالخانكةماجده محمود دمحم خلف احمد82899

 حلىم رزق عبدالموىل82900
ن
93السالم ع بناتالخانكةماجده هان

63.5السالم ع بناتالخانكةمارينا باسم عياد شحاته جادهللا82901

ن دمحم82902 ان مرس حسي  63السالم ع بناتالخانكةمانيفي 

109السالم ع بناتالخانكةمايفل شنوده فريد ميخائيل82903

99.5السالم ع بناتالخانكةمروه احمد ابراهيم عطيه82904

105السالم ع بناتالخانكةمريم ابراهيم صالح عبدالعال82905

ن82906 86.5السالم ع بناتالخانكةمريم احمد ابوالوفا السيد امي 

125.5السالم ع بناتالخانكةمريم احمد صبىح مصطفن درويش82907

76السالم ع بناتالخانكةمريم احمد عبدالغنن سيد الدخاخنن82908

112السالم ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم درويش مصطفن82909

90.5السالم ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم سيد عبدالرازق82910

126السالم ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم عبدالفتاح82911

130السالم ع بناتالخانكةمريم احمد يس دمحم سالم82912

82913
ن
ن العوق ن حسي  ف حسي  112السالم ع بناتالخانكةمريم اشر

77السالم ع بناتالخانكةبسيطه- مريم ايمن دمحم زغلول دمحم 82914

74السالم ع بناتالخانكةمريم تامر جمال عبدالعال دمحم ابو قبلو82915

100.5السالم ع بناتالخانكةمريم حسن خالد خليل القطرى82916

82917
ن
122السالم ع بناتالخانكةمريم حمدى احمد عبدالرازق عبدالشاق

89.5السالم ع بناتالخانكةمريم حمدى عطا يونس عبدهللا82918

115.5السالم ع بناتالخانكةمريم سيد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح82919

79السالم ع بناتالخانكةمريم سيد دمحم ابراهيم المغربل82920

104السالم ع بناتالخانكةمريم صالح احمد خليل سالم82921

75السالم ع بناتالخانكةمريم عبدالحميد حسن عبدالحميد عل82922

116السالم ع بناتالخانكةمريم ماجد عبدالمطلب دمحم فاضل82923

79السالم ع بناتالخانكةمريم دمحم عماد الدين عبدالحميد متوىل82924

124.5السالم ع بناتالخانكةمريم محمود سيد رفاع رفاع82925

75السالم ع بناتالخانكةمريم مصطفن عل عبدالرحمن ابراهيم82926

83.5السالم ع بناتالخانكةمريم نارص شافع سليمان ربيع82927

114.5السالم ع بناتالخانكةمريم هشام دمحم السيد احمد اللينى82928

124.5السالم ع بناتالخانكةمريم وائل فاروق دمحم82929



104.5السالم ع بناتالخانكةمريم وليد جابر دمحم خي 82930

129.5السالم ع بناتالخانكةمريم ياش بكر عبدالمجيد بكر82931

115.5السالم ع بناتالخانكةملك احمد فتىح سيد دمحم82932

99.5السالم ع بناتالخانكةملك احمد محمود دمحم الشافع82933

42السالم ع بناتالخانكةملك اسماعيل عبدالمنعم عبدالرحمن82934

ف عواد دمحم عل82935 65السالم ع بناتالخانكةملك اشر

53.5السالم ع بناتالخانكةملك تامر حسن سيد فرحان82936

ن82937 71.5السالم ع بناتالخانكةملك توفيق عطيه توفيق حسني 

107السالم ع بناتالخانكةملك جمعه مجدى جمعه الدخاخنن82938

132السالم ع بناتالخانكةملك حامد كمال عباس82939

50.5السالم ع بناتالخانكةملك حسام الدين دمحم سيد احمد الغمازى82940

ن لطفن دمحم ابو شنب82941 97السالم ع بناتالخانكةملك حسي 

117السالم ع بناتالخانكةملك حمدى يحن  سيد عبدهللا82942

119.5السالم ع بناتالخانكةملك خالد شحات فهىم دمحم82943

16السالم ع بناتالخانكةملك خالد دمحم احمد موس82944

80السالم ع بناتالخانكةملك رافت صابر مدبوىل خضن82945

105.5السالم ع بناتالخانكةملك سعيد صبىح السيد دمحم82946

47السالم ع بناتالخانكةملك سعيد دمحم السيد مفتاح82947

62السالم ع بناتالخانكةملك سعيد دمحم دمحم احمد82948

93السالم ع بناتالخانكةملك سالمه مصطفن احمد عبدالخالق82949

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةملك شاكر السيد الشحات رمضان82950

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةملك شعبان سعد امام المشتوىل82951

ن82952 53.5السالم ع بناتالخانكةملك طارق عبدالعزيز محمود حسي 

56السالم ع بناتالخانكةملك عصام سيد شعبان عل82953

82.5السالم ع بناتالخانكةملك عيىس عبدالفتاح دمحم بدوى82954

62السالم ع بناتالخانكةملك فتىحي عل عبدالفتاح82955

96السالم ع بناتالخانكةملك كامل سعيد كامل عرفات82956

136السالم ع بناتالخانكةملك مجدى فتح هللا عبدالقادر الفف 82957

56السالم ع بناتالخانكةملك دمحم سيد عبدالحميد زايد82958

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةملك دمحم عبدالقادر احمد سالمه82959

97.5السالم ع بناتالخانكةملك دمحم عبدالننى سيد حبلص82960

ن82961 103.5السالم ع بناتالخانكةملك دمحم عبده ابراهيم حسي 

!VALUE#السالم ع بناتالخانكةملك دمحم مصطفن دمحم درويش82962

ن دمحم خميس82963 81السالم ع بناتالخانكةملك معي 

89السالم ع بناتالخانكةملك ممدوح احمد محمود82964

 سيد سيد82965
ن
115السالم ع بناتالخانكةملك هان

ن دمحم سليمان82966 116السالم ع بناتالخانكةمنا ايمن حسي 

ن82967 106.5السالم ع بناتالخانكةمنار خالد سيد محمود عل ابو حساني 

65السالم ع بناتالخانكةمنال جمال سيد عبدالعظيم السيد عبدالعال82968

82969
ن
121.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا احمد اسماعيل عبدالفضيل عمران

124السالم ع بناتالخانكةمنة هللا احمد صبىح فتىح حسن82970

104السالم ع بناتالخانكةمنة هللا تامر محمود مهدى رضوان82971

97.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- منة هللا حسن عل سيد بحنيط 82972

105السالم ع بناتالخانكةمنة هللا زىك عبدهللا زىك عماره82973

38.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا عل السيد ابراهيم82974

88.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم توفيق يوسف دمحم82975

58.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم سيد دمحم82976

131السالم ع بناتالخانكةمنة هللا محمود حسنن دمحم82977

37.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا وحيد هاشم عبدالفتاح الهنداوى82978

36.5السالم ع بناتالخانكةمنة هللا ياش ابراهيم دمحم82979



ف عبدالفتاح شحاته دمحم82980 66.5السالم ع بناتالخانكةمنه اشر

98.5السالم ع بناتالخانكةمنه صالح ابراهيم صالح ابراهيم خميس82981

131.5السالم ع بناتالخانكةمنه عادل سيد صالح الغمازى82982

72.5السالم ع بناتالخانكةمنه عبدالرازق عبدالستار عبدالرازق بطران82983

134السالم ع بناتالخانكةمنه ياش سمي  احمد ابراهيم82984

33السالم ع بناتالخانكةمنن دمحم دمحم عيد82985

62.5السالم ع بناتالخانكةمنن هالل عبدالستار عبدالرازق بطران82986

112.5السالم ع بناتالخانكةمهرائيل ساىم فريد ميخائيل82987

110السالم ع بناتالخانكةىم احمد عبدالمرضن سالم82988

93.5السالم ع بناتالخانكةىم تامر دمحم عبدالعزيز82989

119.5السالم ع بناتالخانكةىم دمحم جمال الدين حامد سالم82990

ام سالمه مصطفن احمد عبدالخالق82991 99.5السالم ع بناتالخانكةمي 

102السالم ع بناتالخانكةنجاه سيد خلف حجازى82992

ن سالم عل رباع82993 103.5السالم ع بناتالخانكةندا ايمن حسي 

ن عبدهللا82994 ى حسي  106السالم ع بناتالخانكةندا دمحم خي 

ن محمود سالم82995 102.5السالم ع بناتالخانكةندى ابراهيم حسي 

ن صويلح82996 43السالم ع بناتالخانكةندى احمد صبىح حسي 

131.5السالم ع بناتالخانكةندى احمد دمحم احمد احمد الخياط82997

ن82998 126السالم ع بناتالخانكةندى تامر سيد حساني 

64.5السالم ع بناتالخانكةندى حامد دمحم موس ابو عجوه82999

35السالم ع بناتالخانكةندى سيد رجب السيد النقيش83000

69السالم ع بناتالخانكةندى ماجدي عليوه علي دمحم83001

ن ابو شوشه83002 89السالم ع بناتالخانكةندى دمحم عبدالحميد امي 

81السالم ع بناتالخانكةندى نارص سيد دمحم باطه83003

115السالم ع بناتالخانكةندى ياش شحاتة سيدعبدالجليل83004

ن 83005 103.5السالم ع بناتالخانكةبسيطه- نسمه خالد محسوب عمر حساني 

 سالم عل83006
 
ف ابراهيم الدسوق 104السالم ع بناتالخانكةنغم اشر

124.5السالم ع بناتالخانكةنور اسامة بدرى حنفن83007

103.5السالم ع بناتالخانكةنور الهدى محمود جيى سيد احمد83008

ى فارس دمحم حسن83009 106.5السالم ع بناتالخانكةنور صيى

102السالم ع بناتالخانكةنور مجدى جمعه سالم درويش83010

119السالم ع بناتالخانكةنور دمحم عل عبدالقادر عل83011

127.5السالم ع بناتالخانكةنورا ايهاب عبدالعزيز دمحم83012

30.5السالم ع بناتالخانكةنورا رضا مىح الدين دمحم83013

 السيد83014
ئ
131السالم ع بناتالخانكةنوران احمد دمحم رجان

76.5السالم ع بناتالخانكةنورهان احمد السيد درويش النقيش83015

29.5السالم ع بناتالخانكةنورهان شحته سيد شيىم دمحم83016

ن83017 55السالم ع بناتالخانكةنورهان عاطف عبدالمنعم السيد حساني 

67السالم ع بناتالخانكةنورهان دمحم احمد احمد83018

57.5السالم ع بناتالخانكةنورين عمرو عبدالعزيز عبدالننى احمد83019

ن عبدالحميد عزب83020 10.5السالم ع بناتالخانكةهاجر حسي 

35السالم ع بناتالخانكةهاجر سيد عاشور دمحم عاشور83021

62السالم ع بناتالخانكةهاجر صالح مصلح عواد بخيت83022

120السالم ع بناتالخانكةهاجر عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز مرس83023

120.5السالم ع بناتالخانكةهاجر عصام سيد حسن الكوانينن83024

93.5السالم ع بناتالخانكةهبه حسن عبدالغنن حسن اللينى83025

86السالم ع بناتالخانكةهبه محمود سعيد محمود83026

74.5السالم ع بناتالخانكةهدى ايمن عطية عجىم بيوىم83027

102السالم ع بناتالخانكةهدى رمضان علي فهىمي دمحم83028

22.5السالم ع بناتالخانكةهدى دمحم احمد شحاته عوده83029



57السالم ع بناتالخانكةهدى دمحم مصطفن دمحم83030

109.5السالم ع بناتالخانكةهدير احمد دمحم مصطفن83031

وك الشافع83032 59.5السالم ع بناتالخانكةهالله عبدالفتاح عبدالفتاح ميى

ن دمحماحمد83033 67.5السالم ع بناتالخانكةهنا سيد حسي 

90.5السالم ع بناتالخانكةهنا صبىح عبدالرازق حسن بخيت83034

81السالم ع بناتالخانكةهند مجدى فتىح دمحم عبدالوهاب83035

56.5السالم ع بناتالخانكةهيام سمي  دمحم اسماعيل سليم83036

يت83037 110.5السالم ع بناتالخانكةوعد جمعه سيد جمعه كيى

0السالم ع بناتالخانكةوالء سيد دمحم سيد حسن83038

125السالم ع بناتالخانكةوالء فرج عياد فرج زعي 83039

128السالم ع بناتالخانكةيارا سيد دمحم سيد مراد زايد83040

121.5السالم ع بناتالخانكةيارا عبده بكرى ابراهيم83041

133السالم ع بناتالخانكةيارا دمحم صالح عبدالخالق83042

ن عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالرحيم83043 123السالم ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم رزق محمود83044 107السالم ع بناتالخانكةياسمي 

131السالم ع بناتالخانكةيمنن مجدى رضوان فرج الحجار83045

83046- 92(1)الخانكة ع بنات الخانكةسارة عالء رمضان امبانى

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةابرار دمحم حسب هللا دمحم عل83047

123.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةاحالم دمحم جابر ابو الفضل جابر83048

ف صبىح عفيفن اسماعيل83049 125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةاروى اشر

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةاريام مصطفن دمحم مصطفن عل الدين83050

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء سامح جابر مصطفن عبيد83051

ن83052 119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء سيد حسن حسي 

117.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء عبدالسميع محمود عبدالسميع83053

117(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء دمحم عل قطب حسن الشوربىحى83054

ي حسن عل دمحم اسماعيل83055
ن
113(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء هان

84(1)الخانكة ع بنات الخانكةاسماء ابراهيم عبدالرحمن مدبوىلي83056

يد83057 ن قت ياش توفيق ابوالي  118(1)الخانكة ع بنات الخانكةاشر

130.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةافنان صبىح رياض سعد عبدالرحيم83058

77(1)الخانكة ع بنات الخانكةاالء ابراهيم عبدهللا عل مصطفن83059

90(1)الخانكة ع بنات الخانكةبضى- االء الحسينن نجدي دمحم سلطان 83060

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةاالء عصام سالم سليمان جاد هللا83061

80(1)الخانكة ع بنات الخانكةاالء عل حسن عبدالرازق83062

45.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةالشيماء عصام صالح الدين فاضل83063

ف صبىح نبوى83064 99.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةامل اشر

109(1)الخانكة ع بنات الخانكةامل دمحم جابر محمود حسان83065

ن دمحم احمد83066 119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةامل دمحم حسي 

119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةامنه عبدالعزيز حمدى الحسينن83067

125(1)الخانكة ع بنات الخانكةامنيه سيد احمد سالمه الغمازى83068

122.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةامنيه عبدالنارص حلىم قطب83069

ه دمحم سيد ابوجبل83070 134(1)الخانكة ع بنات الخانكةامي 

115(1)الخانكة ع بنات الخانكةايات سيد حسنن دمحم83071

ف رجب ابراهيم83072 78(1)الخانكة ع بنات الخانكةايمان اشر

111(1)الخانكة ع بنات الخانكةايه كمال حجازى صالح83073

120(1)الخانكة ع بنات الخانكةايه دمحم رضوان عثمان قسيط83074

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةايه محمود دمحم ابراهيم علي83075

ي83076 52(1)الخانكة ع بنات الخانكةايه مصلح يوسف عبدالننى

ن ابو حمد83077 136(1)الخانكة ع بنات الخانكةبتول دمحم ابراهيم حسي 

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبرديس طارق دمحم دمحم الحجار83078

122.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله احمد جمعة سالم83079



98(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله احمد عبدالمنعم عبدالرحمن83080

119(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله احمد دمحم نض الدين المهدى83081

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله بهاءالدين ابراهيم عبدالعال ابراهيم83082

ي سالمة سالم83083 116.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله جميل عرنى

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله طارق دمحم حافظ الجمل83084

ن محمود مصطفن83085 123.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله عصام حسي 

119(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله دمحم محروس عبدهللا مصطفن83086

123.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله دمحم مصباح دمحم دياب83087

103(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله دمحم يشى كمال خضن83088

 دمحم ماهر القشيش83089
ن
124.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله هان

124.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت احمد دمحم نضالدين المهدى83090

79(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت السيد دمحم الجوهرى دمحم83091

126(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت تامر سمي  سالم قطب83092

99(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت عل سعد محمود احمد83093

120.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت علي عزالدين علي وهبة83094

117(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت دمحم جمال دمحم ابوليلة83095

125(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت دمحم دمحم دمحم ابو سعده83096

100(1)الخانكة ع بنات الخانكةبهيه عل دمحم حسن عبده83097

97.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتسنيم عبده احمد دمحم83098

122(1)الخانكة ع بنات الخانكةتسنيم عرنى حسن سالم خضن83099

122.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتسنيم عل محمود عل حامد83100

127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتسنيم محمود عباس اسماعيل دمحم83101

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةتف  احمد نبهان عودة صوان83102

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةتف  فارس دمحم سيد احمد83103

98.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتف  كمال عل دمحم النخال83104

131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتف  دمحم شعبان دمحم83105

 محمود يحن  السيد83106
133.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةتف 

ن فراج83107 ي رشدان حساني 
ن
138.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنا هان

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن ابراهيم جودة السيد83108

104(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن احمد رمضان حسن جمعه83109

81.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن احمد دمحم ابراهيم83110

114(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن احمد منصور احمد عبدالحليم83111

119(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن اسامة دمحم خليل83112

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن ايهاب جالل عل دمحم83113

95.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن زكريا دمحم دمحم صالح83114

99(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن سيد دمحم السيد ودن83115

96.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن سيد دمحم عبدالعزيز83116

129(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن عالء الدين سيد حسن بدوى83117

ن اللبان83118 131(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن عماد رجب حسي 

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن دمحم الطوجن يوسف83119

132(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن دمحم رشاد عبدالعليم83120

ن83121 116.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن دمحم شعبان سيد حساني 

ي83122
ي عبدالغنن

100(1)الخانكة ع بنات الخانكةجنن دمحم عبدالغنن

114.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه احمد ساىم عبدالمعبود83123

62.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه احمد دمحم محمود خليل83124

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه احمد محمود رافت احمد83125

ف دمحم عل احمد83126 127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه اشر

126.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه جمال احمد احمد هالل83127

116(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه سيد دمحم مصلح عوض83128

131(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه عماد عبدالفضيل مصلىحي دمحم83129



ن83130 118(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه عمر فتىحي احمد امي 

101.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه عيد سيد زىكي83131

132(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه محفوظ عبدالرحمن سعيد عل83132

126.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه دمحم درويش مصطفن83133

50(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه دمحم سيد حسان زيدان83134

134.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه دمحم عبدالحميد وهيب83135

132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه دمحم عل حسن دمحم83136

اسر83137 95.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحفصه سعيد دمحم عبدهللا اليى

102(1)الخانكة ع بنات الخانكةحنان سعيد حجاج دمحم83138

ن احمد جمعة ابراهيم83139 112.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةحني 

ن السيد ابراهيم السيد83140 122(1)الخانكة ع بنات الخانكةحني 

ن رجب عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد83141 124(1)الخانكة ع بنات الخانكةحني 

ن عالءالدين شحاتة عبدهللا83142 124(1)الخانكة ع بنات الخانكةحني 

ن هيثم السيد دمحم83143 126(1)الخانكة ع بنات الخانكةحني 

ي دمحم83144 105(1)الخانكة ع بنات الخانكةدعاء احمد عبدالننى

90(1)الخانكة ع بنات الخانكةدعاء صالح احمد الرفاع سالم83145

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةدعاء دمحم عبدة دمحم محمود83146

76(1)الخانكة ع بنات الخانكةدنيا ابراهيم عبدالرحمن مدبوىلي83147

117.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه اسامة كمال عل الجعيدى83148

ف 83149 58(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسيطه- رحمه تامر دمحم اشر

104.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه طارق عيىس عبدالحليم دمحم83150

102(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه عبيد سيد احمد دمحم83151

124(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه عصام مهدي عبدالرحمن83152

63(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه دمحم احمد حسن83153

98(1)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه دمحم فوزي السيد83154

127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةردينه دمحم جمال صالح عاصم83155

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةرزان احمد دمحم دمحم83156

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرزينه محسن دمحم صالح حسن فرج83157

101.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرضوة سيد دمحم صوانى83158

129(1)الخانكة ع بنات الخانكةرضوى حمدي موس دمحمي83159

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةرضوى هارون دمحم علي83160

126(1)الخانكة ع بنات الخانكةرنا خالد رمضان نصي 83161

116.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرنا سيد رجب سطوج عمر83162

116.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرنا دمحم عبدالمعز السيد83163

ن عليان83164 132(1)الخانكة ع بنات الخانكةرهف رافت سيد حسي 

122(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان احمد بخيت احمد عامر83165

133(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان احمد دمحم دمحم83166

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان احمد نض دمحم83167

133.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان اسامة دمحم عوادالمشتوىل83168

ن دمحم البيل83169 132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان جمال امي 

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان عاطف خليل محمود83170

113(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان علي جابر علي83171

ن83172 129(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان عمر دمحم شاهي 

ي دمحم83173
131(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان عمرو اسامه حنفن

ن83174 131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان دمحم توفيق حسي 

133(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان دمحم عبدهللا حسن دمحم83175

131(1)الخانكة ع بنات الخانكةروان وجيه عبدالقادر احمد83176

130.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروجينا عماد وجيه بولس يوسف83177

120.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةرودينا هشام احمد عبدالعزيز83178

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةروضه سيد محمود سيد83179



126.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروضه علي سمي  علي عبدهللا83180

135.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروضه دمحم نبيل عثمان83181

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروى محمود دمحم هاشم دمحم صابر عرفة83182

129.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةروى ياش صالح الدين عبدالرحمن83183

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةرويدا حسن عل حسن83184

129(1)الخانكة ع بنات الخانكةرويدا عمر محمود زيدان موس83185

137(1)الخانكة ع بنات الخانكةريم عاطف دمحم يسن83186

136(1)الخانكة ع بنات الخانكةزهرة يوسف دمحم الصابر ابراهيم عيىسي83187

ن احمد عبدالرحيم83188 100(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب احمد حسي 

119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب احمد دمحم حسن الخياط83189

94(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب تامر دمحم عادل83190

69.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب طلعت كمال دمحم83191

124.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب عبدالرحمن ابو النض عبدالرحمن83192

ن83193 127(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينب محمود عبدالننى دمحم حسي 

بينن83194 135.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينه اسالم احمدرزق عل الشر

ن83195 109.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةزينه وليد محمود امي 

ن دمحم83196 124(1)الخانكة ع بنات الخانكةساره سعد امي 

 حسام الدين جمعة83197
 
135(1)الخانكة ع بنات الخانكةساره شوق

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةساره صموئيل ثابت متياس سالمه سلمون83198

132(1)الخانكة ع بنات الخانكةساره عمرو عادل عبدالكريم83199

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةساره فوزى دمحم سالم فضل83200

15.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةساميه دمحم جمال عواد83201

110.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةساندى محمود حمدى محمود زيد83202

19.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسجود دمحم هاشم دمحم83203

ي مسعود83204
129.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسحر عبدالتواب لطفن

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسعاد محمود دمحم محمود83205

136(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم احمد عطية علي عمر83206

124.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم احمد عل عبدالجواد دمحم83207

136(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم رزق احمد دمحم عبدالرحمن83208

يف احمد عبدالمطلب غنيم83209 102.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم شر

ن83210 ي امي 
129.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم دمحم لطفن

اسر83211  دمحم عبدالرحمن اليى
ن
131(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم هان

ن83212 ي فؤاد حسي 
ن
135(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم هان

ن احمد83213 119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسلوى تامر دمحم حسي 

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما اسامة متوىل متوىل خليل83214

135(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما خالد ابراهيم فتىح83215

116(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما سعيد حمدى سعيد83216

يف رجب عبدالحليم عل رفاع83217 136(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما شر

يف صابر مصلح83218 134.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما شر

131(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما عمران ابراهيم سيد عمران83219

100(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما دمحم جابر كرار محمود83220

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما هشام احمد دمحم الجندى83221

107.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسما ياش سيد عواد83222

129.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسماح دمحم نجاح فتىح83223

ه احمد عبدالمجيد احمد عبدالحافظ83224 115(1)الخانكة ع بنات الخانكةسمي 

ن مصلح83225 132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسميه احمد دمحم دمحم حسي 

105.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسندس حازم واصف عبدالمعبود سليمان83226

111.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةسهيله ربيع ابو شيع محمود83227

وق احمد جابر ابو الفضل جابر83228 118.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر

ن83229 وق عمر عبدالحفيظ حامد حسي  128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر



وق دمحم بدوي دمحم ابراهيم83230 102.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر

وق دمحم شعبان محمود حسن83231 116(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر

وق دمحم علي دمحم83232 109(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر

وق محمود عبدالخي  سيف النض83233 115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشر

101(1)الخانكة ع بنات الخانكةشمس دمحم احمد عبدالعاىط ابراهيم83234

132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد ابراهيم محمود ابراهيم83235

122(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد احمد ابراهيم احمد83236

ف صالح عطية عبداللطيف83237 113.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد اشر

73(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد ايهاب مسعد عبدالحميد83238

100(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد تامر مغاورى متوىل83239

134.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد خالد دمحم حسن احمد83240

127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد رمضان السيد فرحات علي83241

107.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد صالح يىح دمحم صالح احمد83242

112(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد طارق فتىحي جابر موس83243

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد عماد فرج دمحم احمد83244

105.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد عمارة امام عبدالخالق83245

ن السيد83246 95(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم حسي 

114(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم رمضان اسماعيل83247

98(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم صبىحي فراج83248

20.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم عارف دمحم83249

79(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم عبدالكريم دمحم هاشم83250

101(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد دمحم عل احمد عسكر83251

93.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشهد محمود عبدالعال كاسب83252

ي83253
ن مصطفن يف عبدالمنعم امي  ين شر 127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةشي 

125(1)الخانكة ع بنات الخانكةضن طارق عل دمحم النخال83254

132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةعائشه سامح دمحم عواد83255

88(1)الخانكة ع بنات الخانكةعزه عبدالرحمن عبدالعزيز دمحم83256

133.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةعزه نض صبىحي احمد ابراهيم83257

80(1)الخانكة ع بنات الخانكةعليه عبداللطيف احمد احمد83258

131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةغيداء عبدالننى احمد دمحم المهدى83259

133(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه احمد دمحم عوض عبدالرحمن83260

128(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه اسالم محمود احمد83261

20(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه اسماعيل دمحم ابراهيم83262

ف حامد احمد النقيب83263 125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه اشر

53.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه الزهراء كامل دمحم كامل عبداللطيف83264

129.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه حاتم عزت محمود سيد احمد83265

103.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه حامد دمحم السيد عبدالرحمن83266

116.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه حسن دمحم احمد محمود غندور83267

119.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه سعد عبدالستار دمحم احمد83268

 عبدالفتاح83269
ن
127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه شعبان حصاق

ي احمد محمود83270
 
61(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه شوق

61.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةبسيطه- فاطمه عثمان دمحم السيد 83271

73(1)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه دمحم عل يوسف83272

119(1)الخانكة ع بنات الخانكةفداء طارق رضوان مصطفن القاضن83273

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفرح خالد ابراهيم دمحم83274

130.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفرح مجدي محمود عبده83275

101(1)الخانكة ع بنات الخانكةفريده ابراهيم عبده ابراهيم83276

132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةفريده نض الدين مضى مرس احمد83277

ن مكرم مريد رفله83278 113(1)الخانكة ع بنات الخانكةكرستي 

77.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةكريمه هالل محمود دمحم منصور83279



81(1)الخانكة ع بنات الخانكةكوثر سيد دمحم نافع83280

ن ايمن الهادى احمد عبدالسالم83281 123(1)الخانكة ع بنات الخانكةلجي 

ف عزت محمود سيد83282 126.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةلقاء اشر

ي83283
135.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةليندا عادل عبدالمقصود الصينن

69(1)الخانكة ع بنات الخانكةماجده دمحم علي طه83284

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةماريا ناجح شنوده حنا83285

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمارينا فايز فوزى فؤاد فهيم83286

117.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمايا دمحم عادل اسماعيل83287

137.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم ابراهيم عبدالمنعم اسماعيل83288

134(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم ابراهيم عبدالننى ابراهيم عبدالنعيم83289

74(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم احمد رشيد سالمة83290

133(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم احمد صبىح كامل83291

ي83292
131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم اسامة السيد احمد القاضن

134.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم جمال دمحم اسماعيل مرزوق83293

92(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم حسام السيد غريب83294

86.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم حسن حسن دمحم83295

16(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم خالد عبدالعزيز بيوىم الفرماوى83296

93(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم غريب عبدالوهاب علي عبدالحليم83297

ن دمحم فودة83298 101.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم امي 

102.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم عيد السميع ابراهيم83299

99.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم دمحم زىك عل سطيح83300

108.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم وليد عبدالدايم احمد سيد83301

124(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم وليد عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن83302

106(1)الخانكة ع بنات الخانكةمريم وليد دمحم عبدالمقصود83303

ي عثمان83304
134(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ابراهيم الطوجن

ن83305 108(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ابوشيع سيدحسن بيوىم السمي 

131(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك احمد فتىح كامل83306

ي بضي83307
134(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ادهم عفيفن

127(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك اسامة دمحم دمحم83308

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ايمن دمحم عبدهللا83309

121(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك بدر عطيه بدر83310

112(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك جمعه دمحم جمعه عل زايد83311

119(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك حسام دمحم احمد االشعل83312

125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك حسن عبدالرحمن حسن زهرة83313

101(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك خالد معروف عل83314

98(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك عبدهللا فخرى رزق عوض83315

136.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك عصام صالح الدين83316

135(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك عل دمحم يسن83317

128.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك عماد الدين دمحم دمحم اللبان83318

127.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك كمال سعيد ابوشنب83319

42(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك دمحم ابو شيع السيد83320

111(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك دمحم حشمت دمحم83321

120(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك دمحم مجدى عبدالحليم83322

ي بيوىمي83323 125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك محمود عبدالننى

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك مدحت دمحم محمود83324

131(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ممدوح خليفة تعلب سيدهم83325

ي سيد83326
ي مهنن

ن
120.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك هان

105(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك وائل جمال احمد عوض83327

112.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك وليد سعيد ابراهيم الجمل83328

108(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك وليد دمحم عبدالسيد مصطفن83329



107.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةملك ياش السيد دمحم83330

118.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنار احمد علي عيد83331

!VALUE#(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنار خالد دمحم سعيد الدمرداش83332

87(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنار عل معروف دمحم83333

131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا ابراهيم حسن ابراهيم83334

113(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا خالد احمد علي الفرماوي83335

71.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا رفيق دمحم السعيد83336

52.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا عمرو دمحم عوض83337

 احمد الصغي 83338
69.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا مصطفن

109.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة دمحم شعبان عبدهللا83339

118.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنة محمود عل حسن خليل83340

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنه ابراهيم احمد سيد83341

125(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنه عبدهللا دمحم السيد83342

103(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنه محسن سعيد ابراهيم83343

115.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةمنن حسام رجب عبدالرؤف دمحم83344

ي83345
ن
136(1)الخانكة ع بنات الخانكةىم حسام دمحم محمود عون

88(1)الخانكة ع بنات الخانكةىم شوكت رمضان احمد83346

126(1)الخانكة ع بنات الخانكةىم عبدالمنعم دمحم دمحم83347

130(1)الخانكة ع بنات الخانكةىم دمحم حسن احمد دمحم83348

66.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةناديه عالء كامل بيوىم83349

118.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندا دمحم عبدهللا حسن حامد83350

104(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى احمد سيد حسان83351

128(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى احمد محمود دمحم83352

109.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى تامر صالح الدين ابراهيم83353

98.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى سيد فرج عل83354

107.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى صالح عبدالودود حسن83355

20(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى محمود دمحم عبداللطيف83356

ي حسن دمحم83357
89.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى مصطفن

110.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةندى هشام عبدالمطلب اللبان83358

ن ايمن دمحم عل مصطفن83359 125.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنرمي 

ن دمحم احمد ابو زيد83360 111.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنرمي 

ي83361
111.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور احمد بدوي ابراهيم حفنن

132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور احمد عبدالغنن دمحم عل83362

ي توفيق جيى83363
122(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور صالح لطفن

110.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور ضياء سالم فايد سالم83364

78.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور فتىح يوسف حسن83365

112.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور دمحم حامد شحاته غانم83366

122(1)الخانكة ع بنات الخانكةنور يشى سيد احمد جيى83367

94(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورا طه حسن دمحم حسن83368

بج83369 132.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنوران رضا دمحم شر

135(1)الخانكة ع بنات الخانكةنوران سيد دمحم مكاوى عوده83370

124(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان احمد جمال كامل عرفات83371

ن83372 123.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان احمد محسن حسي 

69(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان سعيد عبدالحميد دمحم بكر83373

104.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان سيد دمحم دمحم المهدى83374

103.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان ياش ساىم سيلمان دمحم احمد83375

94.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان ياش سيد عاشور83376

ه سيد سعيد دمحم عل عيد83377 103(1)الخانكة ع بنات الخانكةني 

135(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر ابراهيم عبدالعظيم دمحم83378

100(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر احمد احمد محمود83379



93(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر شافع كريم عل83380

134(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر عبدالرؤف ابراهيم عبدالرؤف83381

134(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر دمحم سعيد بيوىم83382

114(1)الخانكة ع بنات الخانكةهاله دمحم احمد ماهر شاكر83383

118.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةهايدى عز نزه سالمان83384

63(1)الخانكة ع بنات الخانكةهبه تامر محمود السيد83385

ن هندى83386 126.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةهدير رفعت ابراهيم امي 

128(1)الخانكة ع بنات الخانكةهنا دمحم صالح عبدالرحمن83387

74.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةهنا هشام صالح الدين عبدهللا احمد83388

131.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةهيا مصطفن عل سالم سعد83389

ن اسامه منصور عبدالظاهر غنيه83390 128(1)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن بسام وليد البلشة83391 91.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن خليل دمحم خليل اسماعيل83392 111(1)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن دمحم سعيد دمحم83393 130.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

40(1)الخانكة ع بنات الخانكةيمنن سيد عبدالعال عبدالعال فرج83394

92.5(1)الخانكة ع بنات الخانكةيوستينا سعيد شاكر ارمانيوس بولس83395

116(1)الخانكة ع بنات الخانكةيوستينا وائل كمال عطا هللا عيىس83396

137.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاشاء احمد سعيد دمحم طه مبارك83397

75.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاالء محمود رمضان محمود83398

75.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةامنيه رضا السيد صبىح عواد83399

105الشمس الرسمية لغاتالخانكةايثار مجدى حمدى صادق83400

125الشمس الرسمية لغاتالخانكةايمان دمحم عبدالرحمن عل مصطفن83401

130الشمس الرسمية لغاتالخانكةاينور دمحم مني  عبدالىح محمود83402

130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةايه دمحم عبدالسالم مروان ابراهيم83403

 سمي  جابر83404
ن
94.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبتول رومان

 عبدالرحمن83405
 
93.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله احمد شوق

120الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله احمد دمحم عبده83406

84.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله حامد ابراهيم احمد83407

90الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله سعيد ابراهيم سعيد سيد83408

110الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله سيد عيد السيد83409

121.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله عبدالعال مهران عبدالعال عبدالرحيم83410

122الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله عل دمحم احمد83411

131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله دمحم السيد يوسف83412

127الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله دمحم عبدهللا رمضان83413

100الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله دمحم فتح دمحم شكر83414

114.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبسمله محمود متوىل عبدالمجيد83415

113الشمس الرسمية لغاتالخانكةتريفينا سعيد عدىل جرجس83416

130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةتف  ابراهيم يىح عبدالقادر دمحم83417

ف صابر جاد مصطفن83418 73الشمس الرسمية لغاتالخانكةتف  اشر

72الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنا ايمن السيد دمحم83419

ن83420 89.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنا سيد عبدالوارث حسي 

134الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنا عبدالحكيم دمحم عبدالدايم زبي 83421

89الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنا هشام انور دمحم83422

97.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنه احمد سعيد عبدالقوى عز الدين83423

77الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنه دمحم احمد المصطفن83424

101.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن بدوى طه دمحم83425

127الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن عل محمود عل الريس83426

109.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن مجدى عل السيد83427

121الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن دمحم جابر مصطفن دمحم مصطفن83428

117الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن دمحم عزت حسن دمحم مكاوى83429



 سعد احمد سالم83430
ن
119الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن هان

103الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن هيثم عل طه صقر83431

98.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجنن وائل دمحم سمي  دمحم اللينى دياب83432

107الشمس الرسمية لغاتالخانكةجهاد دمحم احمد المصطفن83433

يف رضوان ابراهيم ابراهيم83434 122الشمس الرسمية لغاتالخانكةجودى شر

118.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجومانا مصطفن عبدالحميد عبدالسميع عبدالصمد83435

117.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةجومانا ميالد صبىح حبيب83436

120الشمس الرسمية لغاتالخانكةحبيبه رفيق سيد عبدالرازق باطه83437

124الشمس الرسمية لغاتالخانكةحبيبه مجدى عبدالخالق عل83438

110الشمس الرسمية لغاتالخانكةحبيبه هشام عبدالفتاح احمد سليمان83439

114الشمس الرسمية لغاتالخانكةحال وائل السيد رضوان فرج83440

ف عل عثمان83441 ن اشر 108الشمس الرسمية لغاتالخانكةحني 

105.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدعاء طارق نض امام منصور83442

ن دمحم83443 115الشمس الرسمية لغاتالخانكةرتاج احمد حسي 

ف عبدالعزيز دمحم احمد83444 121الشمس الرسمية لغاتالخانكةرتاج اشر

109.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةرحاب دمحم مدبوىل دمحم خميس83445

119.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةرقيه سعد دمحم بيوىم83446

111.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةرميساء دمحم عبدالباسط دمحم83447

117.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةروان احمد صالح شحاته83448

121الشمس الرسمية لغاتالخانكةروان حسام الدين دمحم دمحم عجالن83449

83الشمس الرسمية لغاتالخانكةروان سعيد اسماعيل عالم83450

110الشمس الرسمية لغاتالخانكةروان سليمان صالح سليمان83451

122.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةروفيده دمحم احمد دمحم عبدالحليم83452

ف عبدالمنعم محفوظ83453 114.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةريتال اشر

 عزيز83454
 
112الشمس الرسمية لغاتالخانكةريفان ريمون شوق

ي يوسف عبدالمؤمن83455 129الشمس الرسمية لغاتالخانكةريم صيى

115.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةريوان دمحم سالم دمحم السيد83456

119الشمس الرسمية لغاتالخانكةزينب احمد دمحم رجب نبوى بلح83457

91.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزينب دمحم علي ماهر83458

ن83459 118.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزينه احمد محمود فهىم حامد حسي 

105.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزينه مدحت هاشم احمد83460

100.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةساجده احمد دمحمى دمحم عبدالسالم83461

131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةساره حمدى دمحم احمد سالمه83462

129.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةساره عبدالرحمن عل ربيع عمران83463

133الشمس الرسمية لغاتالخانكةساره عمرو سالمه دمحم سالمه83464

75.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةساره وليد ممدوح عبدهللا دمحم83465

107الشمس الرسمية لغاتالخانكةسحر سلطان صالح محمود علي83466

88الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلسبيل ياش دمحم عليوة غنيم83467

130الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم احمد حمزة محمود83468

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم احمد نبيل عل عل دمحم83469

139الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم زكريا دمحم عواد عبدالهادى اللبان83470

يف عبدالدايم عبدالمقصود سليمان83471 109.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم شر

135الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم طلعت نبوى غريب83472

ن83473 138.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم عاشور عبدالعظيم حسي 

137الشمس الرسمية لغاتالخانكةسلىم وائل معوض ابراهيم عبدهللا83474

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسما سيد حسن قاسم83475

117الشمس الرسمية لغاتالخانكةسما شعبان رجب توفيق عبدالمجيد83476

115الشمس الرسمية لغاتالخانكةسما عمرو سالمه دمحم سالمه83477

123.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسما مصطفن صابر دمحم عبدهللا83478

108الشمس الرسمية لغاتالخانكةسميه ياش عبدالننى دمحم83479



111.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسندس صالح دمحم محمود مسعود83480

107.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسهر طارق صبىح عفيفن83481

136.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسهيله سامح كرم احمد ابراهيم عوض83482

134.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةشهد وائل نجاح دمحم83483

117الشمس الرسمية لغاتالخانكةضىح طارق عبدالمحسن عبدالرحمن حسن83484

125الشمس الرسمية لغاتالخانكةعال سعيد محمود دمحم محمود83485

98الشمس الرسمية لغاتالخانكةعال عل عبدااله كمال83486

114الشمس الرسمية لغاتالخانكةغدير تامر ابراهيم دمحم83487

ن سليمان83488 125.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةفاطمه الزهراء سعيد حسي 

123الشمس الرسمية لغاتالخانكةفرح عماد السيد احمد الحجار83489

يه ميشيل وهيب توفيق فرج83490 108.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةكي 

ن دمحم عبدهللا عبدالفضيل83491 134.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةلوجي 

72الشمس الرسمية لغاتالخانكةمارسيل ماجد جمال فلدس83492

133الشمس الرسمية لغاتالخانكةمارفل جوزيف ناثان موس83493

125.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمارينا فوزى وهبه عبدالمسيح وهبه83494

118.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمريم حسام الدين رمضان عل83495

134الشمس الرسمية لغاتالخانكةملك ايهاب صالح الدين دمحم83496

133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة ابراهيم بيوىم رشاد83497

100.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا احمد شعبان صاوى ابراهيم83498

113الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا تامر دمحم صبىح حامد عفيفن83499

ن احمد محمود83500 112الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا حسي 

132.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا خالد ابراهيم نورالدين83501

121.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا سامح غريب محمود83502

ى فرح عبدالباسط83503 92الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا صيى

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمنة هللا عبدالفتاح محمود دمحم اسماعيل83504

97.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمهرائيل سمي  رياض زىك بشاى83505

ي مهدي83506
نا وليد حسنن 120الشمس الرسمية لغاتالخانكةمي 

ن الوزان83507 يف حسي  122الشمس الرسمية لغاتالخانكةنادين شر

ي روفائيل83508
 
111الشمس الرسمية لغاتالخانكةناردين رمزي صدق

89الشمس الرسمية لغاتالخانكةنه وليد حسن احمد الغريرى83509

86الشمس الرسمية لغاتالخانكةنو رهان ياش مصطفن شعالن83510

يف فرج صابر83511 66الشمس الرسمية لغاتالخانكةنور هللا شر

95الشمس الرسمية لغاتالخانكةنور دمحم عبدالمقصود دمحم83512

يف عبده محمود83513 122.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةنورهان شر

ه نورالدين دمحم حمادة83514 131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةني 

117الشمس الرسمية لغاتالخانكةهبه دمحم عثمان طه83515

122.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةهنا هيثم جوده فتىح دمحم83516

121.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيارا عبدالرحمن عل ربيع عمران83517

96.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيارا ياش محمود جمال عبدالرازق83518

ى سالم حنا83519 119الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوستينا نادى عشر

121الشمس الرسمية لغاتالخانكةابراهيم احمد ابراهيم عبدالصادق عبدالحميد83520

75الشمس الرسمية لغاتالخانكةابراهيم عادل ابراهيم جمعة83521

130الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد السيد جمال سالمه83522

111الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد ايمن دمحم عبداللطيف83523

132الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد جميل سليمان اسماعيل سيف الدين83524

ي83525
 
84الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد حسام ابراهيم الدسوق

103.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد خالد جالل احمد النقيش83526

96.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد رافت البلبيىس قاسم83527

ن دمحم فروح83528 116الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد سعيد امي 

ن احمد غالب83529 119.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد طلعت حسي 



116الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد عبدالمعز عبدالمعز عبدالمعز سليم83530

113الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد عل رمضان عل السيد83531

54.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد عمادالدين احمد ابراهيم83532

94.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد عمرو عابدين محمود عبدهللا محمود83533

103.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد عوض عطية عبدالجليل83534

61.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد فتىح سعد سالم83535

ن سليمان83536 76الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد مجدى حسي 

124الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم احمد جاب هللا83537

ن83538 119الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم احمد حسي 

127الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم سعيد احمد طلحه83539

121الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم سعيد دمحم طبل83540

110.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم سيد حافظ عبدالغفار83541

ي83542
 
127الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد دمحم عبدالمجيد دسوق

92الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد مصطفن احمد سليمان83543

 دمحم دمحم الزينن83544
ن
128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد هان

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد وليد صالح شعالن83545

116الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد ياش احمد احمد83546

130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاحمد ياش عبدالفتاح دمحم منصور83547

83.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةادهم سعيد احمد دمحم شبانه83548

131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةادهم دمحم سمي  دمحم كهرمان83549

87.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةادهم دمحم عادل ابراهيم ابو زيد83550

104.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاستيفن سامح عطا شفيق مهنن83551

130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاسالم ماهر عل ديب83552

134الشمس الرسمية لغاتالخانكةاسالم محمود فوزى احمد عبدالعزيز83553

ن حموده83554 127الشمس الرسمية لغاتالخانكةاسالم هشام حسي 

ن83555 ف حسام الدين عبدالفتاح حساني  128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاشر

ف دمحم ابراهيم دمحم السيد83556 112الشمس الرسمية لغاتالخانكةاشر

137الشمس الرسمية لغاتالخانكةانس دمحم ربيع عبدالحكيم83557

131الشمس الرسمية لغاتالخانكةاياد احمد احمد حسن الشوجى83558

135.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةاياد احمد حسن احمد اسماعيل83559

126الشمس الرسمية لغاتالخانكةاياد دمحم معروف عبدهللا عواد83560

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبافل اسامة جاد هللا عبدالمسيح83561

يال جرجس83562  غيى
ن
126.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبموا هان

120الشمس الرسمية لغاتالخانكةبيشوى عاطف لطيف عبده واصف83563

ى سالم حنا83564 105.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبيشوى مكرم عشر

115.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبيشوى نسيم جاد بخيت ابوالسعود83565

87.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةبيشوى نشات توفيق بيشاى83566

117.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةحازم طه عباس طه مىكي83567

ي83568
133الشمس الرسمية لغاتالخانكةحازم دمحم احمد ابراهيم مصطفن

 عني  سيد83569
ن
131الشمس الرسمية لغاتالخانكةحسن هان

114الشمس الرسمية لغاتالخانكةخالد عبدالرحمن عبدالرؤؤف فهىم83570

 السيد النونى83571
ن 113.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةخالد عماد حسي 

132.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةخالد محمود ممدوح صديق فضل هللا83572

47.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةخالد وليد عني  محمود83573

ى الشافع الشافع83574 ى عادل خي  96الشمس الرسمية لغاتالخانكةخي 

108.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةرياض دمحم عل زىك83575

92.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةريمون رضا ناجى ابراهيم83576

105.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزياد احمد سمي  دمحم83577

121.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزياد دمحم السيد سعد السيد عبده83578

101.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةزياد محمود عني  محمود83579



66الشمس الرسمية لغاتالخانكةزياد وليد ابوالحديد سيد83580

 عزيز83581
 
95.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةستيفن ميالد شوق

86.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةسعيد وائل سعيد عل83582

99الشمس الرسمية لغاتالخانكةسيد دمحم سيد حسان83583

129الشمس الرسمية لغاتالخانكةسيف الدين عل عل دمحم دمحم العيسوى83584

115الشمس الرسمية لغاتالخانكةسيف سامح السيد شحات83585

71.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةشادى عادل عبدالسالم سعد83586

95الشمس الرسمية لغاتالخانكةشنوده جرجس سمي  جابر83587

122الشمس الرسمية لغاتالخانكةصالح الدين احمد صالح السيد83588

116الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن السيد دمحم السيد83589

122الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن ايمن شحاته دمحم83590

88.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن عالء دمحم عبدالواىل عل83591

ن83592  السمي 
130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن محمود جمعة الطوجن

136.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن ممدوح ابراهيم السيد ابراهيم83593

134الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالرحمن وليد عمر ابراهيم83594

133الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدهللا خالد دمحم دمحم حسن83595

93الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدهللا سعيد ابراهيم سعيد83596

135الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدهللا عصام شعبان رمضان خطاب83597

130.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالمنصف محمود عبدالمنصف دمحم83598

133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعبدالوهاب محمود حسنن بيوىم83599

ي83600
127.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعزت قاسم السيد عبدالمجيد راضن

124.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعل احمد دمحم نبيه83601

ف عل فهيم83602 137الشمس الرسمية لغاتالخانكةعل اشر

131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعل عاطف كامل دمحم83603

123.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعل عصام دمحم عبدالننى مصطفن83604

120.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعل وائل نبيل جيى83605

107الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمار سعد دمحم بيوىم83606

127الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمار دمحم حسنن عبدالجليل شكشك83607

116الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر احمد غريب ابراهيم83608

117.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر الحسن عبدالحكيم عبدالحليم83609

124.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر ايمن اسماعيل عبداللطيف83610

96.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر خالد صالح دمحم83611

109.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر صفوت دمحم دمحم83612

127.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر دمحم سيد محمود83613

123الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمر مسعد دمحم عاضي حماده83614

124الشمس الرسمية لغاتالخانكةعمرو ياش عبدالعزيز عبدالعظيم83615

121.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةفارس دمحم صبىح دمحم83616

ون عماد فؤاد عبدالمسيح حنا83617 133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةفي 

133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةكريم عمرو دمحم سعيد83618

133الشمس الرسمية لغاتالخانكةماجد محمود ابوالمجد محمود اللبان83619

129الشمس الرسمية لغاتالخانكةماركو عماد فايق نصيف83620

133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمازن احمد السيد احمد83621

135الشمس الرسمية لغاتالخانكةمازن دمحم يىحي عبداللطيف دمحم83622

ن83623 113الشمس الرسمية لغاتالخانكةمالك عبدالسالم السبع حسي 

131الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم احمد بيوىمي احمد83624

127الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم احمد دمحم ابراهيم83625

118.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم احمد دمحم طه83626

97.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم اسامه عبدهللا سليم83627

114الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم اسالم حامد بضى بخيت83628

ف اسماعيل عبدالمنعم83629 118.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم اشر



119الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم حمدى عبدالعزيز غريب83630

118الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم سمي  صبىح احمد الزمين 83631

113الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم سيد طه دمحم83632

 القصنى83633
112.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم سيد دمحم دمحم مصطفن

98.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم ضياء دمحم سنوس دمحم83634

125.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم عبدهللا متوىل عبدالمجيد83635

89الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم عصام دمحم عل83636

120.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم فيصل دمحم زىك عبدالعظيم83637

128الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم محمود عبدالمنعم محمود حافظ83638

128.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم هشام عبدالفتاح عبدالغفار83639

86.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم هشام دمحم عبدالىح83640

!VALUE#الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم وليد ادريس النمر83641

ن كامل83642 129الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم ياش حسي 

60الشمس الرسمية لغاتالخانكةدمحم ياش قاسم عبدالعزيز83643

78.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمحمود سامح محمود احمد83644

92.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمحمود طلعت محمود عبدااله83645

91الشمس الرسمية لغاتالخانكةمحمود عباس دمحم عبدالغنن الزينن83646

ن عبدالرازق صالح83647 133.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمروان حسي 

117الشمس الرسمية لغاتالخانكةمروان يشى حجازى يوسف83648

ن فتىح احمد الدهشان83649  احمد امي 
120.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمصطفن

131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمصطفن ماهر مصطفن عبدالفتاح قطب83650

130الشمس الرسمية لغاتالخانكةمعاذ دمحم احمد زىك احمد83651

ف سيد دمحم83652 ن اشر 96الشمس الرسمية لغاتالخانكةمعي 

89.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمعتصم احمد حمودة سيد احمد83653

104.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمهند عواد امام شحاتة83654

99الشمس الرسمية لغاتالخانكةمومن سمي  دمحم عوض83655

87.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةمومن مصطفن يونس عبدالعزيزابراهيم83656

78الشمس الرسمية لغاتالخانكةنارص دمحم فتىح ابراهيم المحالوى83657

ن دمحم محمود اسماعيل المشتوىل83658 123الشمس الرسمية لغاتالخانكةياسي 

135.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيحن  سالمه عبدالوهاب سيد برع83659

109.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف احمد عبدالرازق دمحم اللبان83660

ي83661
ف دمحم عبده الدخاخنن 127الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف اشر

106الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف خالد فاروق عبدالصادق83662

يف دمحم السيد83663 111الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف شر

130الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف عبدالحكيم سعيد عبدالصمد83664

86الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف دمحم مصطفن سعد احمد83665

126.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف دمحم نبيل احمددمحم83666

ي عبدالقادر جاب هللا83667
ن
131.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف دمحم هان

ن احمد83668 126.5الشمس الرسمية لغاتالخانكةيوسف هشام حسي 

112الشمس الرسمية لغاتالخانكةيونس مدحت يونس دمحم83669

نالخانكةابراهيم ابوالقاسم صالح ابوالقاسم83670 51الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم احمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم83671 106الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم احمد ابراهيم مسلم الغمازي83672 81الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم احمد فتىح عبدالفتاح حسن83673 113الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم السيد احمد دمحم الشيىم83674 80الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم خميس ابراهيم خميس83675 75الخانكة الرسمية ع بني 

ن83676 نالخانكةابراهيم سمي  ابراهيم صالح حسي  39الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم دمحم جمال دمحم83677 73الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم مصطفن ابراهيم دمحم العدىل83678 52.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةابراهيم نجاح ابراهيم دمحم عبدهللا بكر83679 38.5الخانكة الرسمية ع بني 



نالخانكةابراهيم وليد ابراهيم عبدهللا عثمان83680 73.5الخانكة الرسمية ع بني 

ى احمد البدوى83681 ى دمحم خضن نالخانكةاحمد الشيخ خضن 61.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد ايهاب ربيع دمحم عواد عفيفن83682 49الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد تامر دمحم دمحم بكر83683 115.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد تامر دمحم نبوي الحجار83684 89الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد جميل جمعه عيد83685 43.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد حسام دمحم مصطفن قطب83686 66الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد رفاع سيد رفاع الزينن83687 129.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد سالم السيد سليمان ربيع83688 121.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد ساىمي صبىحي السالوي83689 42.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد سعد عباده ابراهيم83690 41.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد سليمان احمد سليمان الحجار83691 89.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد سيد عل دمحم عيد83692 104.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد شعبان انور دمحم ابراهيم83693 82.5الخانكة الرسمية ع بني 

 دمحم احمد الرفاع83694
 
نالخانكةاحمد شوق 40الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد صالح عبدالننى مصلح الحجار83695 60.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد صالح احمد دمحم خليل رباع83696 112الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالحميد عل حسن الملط83697 37.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالرحمن سعيد عبدالصمد83698 52الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد علي سعد عبدهللا83699 122.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد عيد عبدالفتاح منصور عوض83700 125.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد فؤاد السيد دمحم سليمان83701 66الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد فتىحي عودة احمد عودة83702 92.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد محروس عيد سيد دمحم زايد83703 86الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم رجب خميس الحجار83704 133الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم ظريف قطب83705 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالىح زاكية83706 76الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالمجيد شحاته سالم83707 107الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم دمحم عبده83708 62الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم محمود عبده فرحان83709 95.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم موس احمد بدوي83710 62.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد محمود احمد احمد درويش الرفاع83711 56الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد محمود عبدالحكم محمود العطار83712 66.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمنقطع- احمد محمود دمحم ابراهيم 83713 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد مصلح دمحم مصلح83714 53.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد ممدوح احمد عبدالخالق دمحم سعد83715 90الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد وحيد عباس دمحم ابراهيم83716 51الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد ياش عبدهللا عبدالعال عبدهللا83717 63.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن سيد83718 نالخانكةاحمد يىح زيادة حساني  45الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاحمد يىح دمحم جمعة عل زايد83719 58الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةادهم احمد السيد دمحم سليمان83720 29.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةادهم فارس احمد دمحم النقيش83721 37الخانكة الرسمية ع بني 

يف احمد دمحم اللبان83722 نالخانكةاسامه شر 63.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم احمد سيد خليل سالم83723 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم سمي  عبدالرازق دمحم اللبان83724 81الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم عمرو دمحم السيد عبدهللا83725 21.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم دمحم صادق دمحم عل83726 16.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم دمحم عبدالفتاح دمحم83727 59.5الخانكة الرسمية ع بني 

ف كمال احمد موس حسن 83728 نالخانكةمنقطع- اشر !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

اسر83729 ف يوسف السيد دمحم اليى نالخانكةاشر 50.5الخانكة الرسمية ع بني 



 عل نبوى شلنى83730
 
نالخانكةامام سعيد شوق 84الخانكة الرسمية ع بني 

يف سعيد ابراهيم عطوه83731 نالخانكةامجد شر 104.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمنقطع- امي  سعيد عبدالظاهر ابراهيم اللبان 83732 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةامي  ميشة عبدالرحمن دمحم سليمان حويس83733 114.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن السيد حسن عطية جنيدى 83734 نالخانكةمنقطع- امي  !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

 يوسف83735
 
نالخانكةانس محمود دمحم دسوق 88.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن خزام عبدالسالم83736 نالخانكةاياد ايمن سيفي  115الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةباسم تامر كمال عبدالقادر83737 79الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبالل حمدى عبدالعزيز دمحم بدوي83738 41.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةتامر دمحم احمد دمحم سيداحمد83739 15الخانكة الرسمية ع بني 

 جمعه سالم سالم83740
ن
نالخانكةجمعه هان 54الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبسيطه- جميل فتىح دمحم فتىح رمضان خطاب 83741 77.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحازم محمود سيد شيىم دمحم83742 30الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسام حسن عل حسن عل83743 31.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسام دمحم مراد محمود ابوزيد83744 100الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسن رزق هللا حسن حسن دمحم خضن83745 65.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسن رضا حسن دمحم عواد83746 34الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسن رضا فهىم هاشم ارباهيم83747 36.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحسن عل عاشور عل83748 43الخانكة الرسمية ع بني 

ن طارق شعبان صابر83749 نالخانكةحسي  49الخانكة الرسمية ع بني 

ن دمحم سليم صبيح عيد83750 نالخانكةحسي  24.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن محمود احمد ابراهيم اللبان83751 نالخانكةحسي  15.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحمزه احمد عزت عبدالرحيم بخيت83752 72الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةحمزه جمعه محمود عز الدين احمد83753 22.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةرجب احمد دمحم ابراهيم سعد هللا83754 68الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةرحيم وليد يىح عبدالمجيد المنشاوى83755 34.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةريمون ايسم زهجر زاخر83756 30.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد احمد السيد عبدالمنعم المغربل83757 112الخانكة الرسمية ع بني 

ف فوزى التهاىم83758 نالخانكةزياد اشر 96الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد الشحات ظريف قطب رسالن83759 94الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد صالح عيد دمحم مفتاح83760 72.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد عامر فتىح متوىل حسن83761 72.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن 83762 نالخانكةمنقطع- زياد عالء سالمه متوىل حسي  !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد عمرو سيد سيد ابراهيم83763 41الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد عني  احمد دمحم درويش النقيش83764 32الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد كرم عبدالعزيز خميس عبدالعال83765 80الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمنقطع- زياد دمحم صابر دمحم عوده 83766 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةزياد هشام دمحم السيد اللينى83767 77الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعد دمحم سعد حسن عباس83768 59الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعيد احمد سعيد دمحمخضن83769 48الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعيد سمي  حسن سالم83770 65الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعيد شعبان دمحم بكر السيد83771 110الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعيد عصام سعيد عبدالعظيم83772 62.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسمي  عزت سمي  عبدالواحد عبداللطيف83773 50.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسمي  دمحم سمي  دمحم اللبان83774 56الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيد احمد عيد شحاته حسن83775 39.5الخانكة الرسمية ع بني 

 عل نبوى شلنى83776
 
نالخانكةسيد عل شوق 85.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيد محسن رباع خليل83777 48الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيد دمحم سيد عبدالوهاب83778 63.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيد دمحم دمحم دمحم خضن83779 135.5الخانكة الرسمية ع بني 



نالخانكةسيد ياش سيد عبدالعزيز83780 117.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي احمد ابراهيم83781
نالخانكةسيف احمد مصطفن 85.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيف عصام معوض دمحم غانم83782 71.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيف دمحم قاسم احمد حسن83783 112الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةشحته دمحم شحات دمحم خروب83784 56.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةشهاب عادل بدوى فرج شلنى83785 50الخانكة الرسمية ع بني 

 صالح الدين ذىك ابراهيم83786
ن
نالخانكةصالح الدين هان 47.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةصالح سيد صالح محمود ابو ليلة83787 36الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةطارق احمد عني  نفادى رضوان83788 18الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةطارق سعيد شعبان سعيد83789 15.5الخانكة الرسمية ع بني 

اسر83790 نالخانكةعاطف عمرو فتىح مصلح اليى 32.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالحكم سيد عبدالحكم دمحم سباع83791 128الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالحميد سيد عبدالحميد احمد سعود83792 73الخانكة الرسمية ع بني 

83793
ن
 ضمران

 
نالخانكةعبدالراضن مليىحى عبدالباق 55الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ابوالمعاىطي رجب ابو السعود83794 68الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد درويش احمد83795 113الخانكة الرسمية ع بني 

ن حلىم عبدهللا مرس83796 نالخانكةعبدالرحمن الحسي  77الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سعيد صبىح متبوىل رويحل83797 61الخانكة الرسمية ع بني 

يف عبدالرحمن دمحم دمحم83798 نالخانكةعبدالرحمن شر 114الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن صالح هالل صالح سليمان83799 107.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن طارق عبدالمعطي عشماوى83800 15الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عرفات احمد دمحم بكر السيد83801 84الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عماد الدين السيد ابراهيم83802 122الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن مؤتمن عبدالعزيز عبدهللا83803 65الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم ابراهيم صالح شحاته83804 15الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم العسكري عبدالرحمن دمحم83805 61الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم حسن حسن دمحم خضن83806 64الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم حسنن عبدالعزيز الهنداوى83807 58الخانكة الرسمية ع بني 

 القاضن83808
 
نالخانكةعبدالرحمن دمحم طوجن عراق 67الخانكة الرسمية ع بني 

83809
ن
نالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عوده العنان 55الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عبده دمحم برع83810 86.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن محمود عبدالقادر دمحم مرسه83811 42الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن محمود دمحم دمحم عطيه83812 84.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن دمحم83813  حسي 
نالخانكةعبدالرحمن مصطفن 55.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي صابر 83814 نالخانكةمنقطع- عبدالرحمن وليد عبدالننى !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن وليد دمحم دمحم ابراهيم ابو شعي 83815 20الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالعاىطي محمود عبدالعاىطي جمعة83816 31.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدالعزيز سعيد عبدالعزيز عبدالفتاح83817 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالعظيم جمال عبدالعظيم ابراهيم المغربل 83818 64الخانكة الرسمية ع بني 

ف حسن عبدالعزيز83819 نالخانكةعبدهللا اشر 42.5الخانكة الرسمية ع بني 

ف عبدالقادرعلي عبدالقادر83820
نالخانكةعبدهللا اشر 90الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا خالد سالم ابراهيم طنطاوي83821 51الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا سيد سيد ابراهيم سعد83822 97الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا عبدالنارص صابر عبدالعظيم83823 116الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم عبدهللا ابراهيم83824 97الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم محمود عبدالفضيل83825 99.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا محمود عبدالخالق دمحم سعد83826 51الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعبدهللا محمود دمحم محمود المرجاوى83827 53الخانكة الرسمية ع بني 

وك عبدالغفار83828 نالخانكةعبدهللا نبوي ميى 67.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي دمحم الهنداوي83829 نالخانكةعبدهللا وليد عبدالننى 41.5الخانكة الرسمية ع بني 



ن ابراهيم83830 نالخانكةعالء ابراهيم صالح امي  49.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعل ابو العيون زهران ابو الحسن نض83831 88الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعل مصطفن عل بخيت ابراهيم83832 60.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعل هشام دمحم السيد اللينى83833 101.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي83834
نالخانكةعمار تامر حسن دمحم جمعه القاضن 98الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمار حسن حسن حسن الملط83835 96.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمار فهىم مصطفن كمال83836 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمار مصلح عاشور مصلح الصينن83837 39الخانكة الرسمية ع بني 

 سيد عواد التحورى83838
ن
نالخانكةعمار هان 76الخانكة الرسمية ع بني 

 عيد ابراهيم دراهم83839
ن
نالخانكةعمار هان 95.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمار ياش عباس برعي عطيه83840 123الخانكة الرسمية ع بني 

يل83841 نالخانكةعمر جميل سعيد سيد جيى 128.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر رضا بيوىمي سليمان83842 67الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر سيد نجيب سالمة83843 127الخانكة الرسمية ع بني 

يف كمال عبدالفتاح يوسف83844 نالخانكةعمر شر 53.5الخانكة الرسمية ع بني 

 علي دمحم83845
نالخانكةعمر علي احمدالمصطفن !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر عماد الدين سيد ابو السعود83846 57.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر فتىح شعبان عبده دمحم83847 50الخانكة الرسمية ع بني 

ن83848 نالخانكةعمر كمال ابراهيم علي حسي  72.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر دمحم علي بيوىمي سيد83849 98.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمر يوسف ابراهيم عواد ابو ربع83850 119الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمرو حسن بكري ابراهيم83851 130.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي مطر83852
نالخانكةعمرو سيد عبدالفتاح عفيفن 32الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمرو عبده يىحي دمحم عويضة83853 93الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعيىس عمرو محروس عبدهللا83854 64الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبسيطه- فارس دمحم ابو زيد بيوىم حمزة 83855 87.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي سيدفرج83856
نالخانكةفارس دمحم الحسينن 95الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةفارس دمحم دمحم منصور محجوب83857 46الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةفاروق دمحم فاروق دمحم المغربل83858 110الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةفتىح احمد فتىح سالم عل83859 121.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةفهد سالم سلىم سالم زايد83860 18الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةكامل احمد كامل سيد دمحم83861 34الخانكة الرسمية ع بني 

ن83862  جمعة السمي 
نالخانكةكريم حاتم طوجن 112.5الخانكة الرسمية ع بني 

 زهران ابو الحسن83863
 
نالخانكةكريم زنان 77الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةكريم سمي  سالم سالمة الحجار83864 79.5الخانكة الرسمية ع بني 

83865
ن
نالخانكةكريم دمحم محمود جالل العوق 87.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةكريم مصطفن فتىح مصطفن داود83866 25الخانكة الرسمية ع بني 

ن83867 نالخانكةكمال دمحم كمال شعراوى حساني  91الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةكمال محمود دمحم محمود المرجاوى83868 9.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمازن احمد رجب سالمة83869 29الخانكة الرسمية ع بني 

ي محمود83870
نالخانكةمازن محمود حنفن 83الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمالك عمرو جمعة عبدالوهاب المغربل83871 91.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمالك ياش عبدالدايم احمد سيد جمعة83872 64الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمجدى احمد محمود احمد عطية83873 37الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم جمال عبدالمنعم ابراهيم اللبان83874 29الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم دمحم عبدالعال83875 45الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم احمد سليمان خليفة سليمان83876 78الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالظاهر اللبان83877 83الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدهللا احمد عبدهللا83878 50الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم علي فرحان83879 82.5الخانكة الرسمية ع بني 



نالخانكةدمحم احمد دمحم فؤاد دمحم ابوشنب83880 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم احمد دمحم دمحم اللبان 83881 83الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم احمد مصطفن محمود احمد83882 50الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم السيد احمد سيد القطان83883 22الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم بدران عبدالجليل بدران83884 71الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم تامر فتىح صابر ابراهيم القطان83885 77.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم جمال سعيد عبده الدخاخنن83886 50.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم جمال مصلح بدوى المغربل 83887 95الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم حسام الدين دمحم دمحم امام83888 71.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحم احمدالخياط83889 67.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحم رضا حسن اللبان83890 75الخانكة الرسمية ع بني 

ن83891 ن سعد دمحم حسي  نالخانكةدمحم حسي  79.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم خالد سعد عبدالسميع توفيق83892 67.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم خالد عبدهللا علي83893 119الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم رفاع سيد رفاع الزينن83894 114الخانكة الرسمية ع بني 

83895
 
 دمحم شوق

 
نالخانكةدمحم سامح شوق 111الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم سامح دمحم علي فرحان83896 50الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم سعد دمحم عيد السقا83897 38.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم سعيد دمحم حفنن الحجار83898 70.5الخانكة الرسمية ع بني 

83899
 
نالخانكةدمحم سيد فؤاد دمحم الزنان 97.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم سيد ماهر شعبان جمعة83900 51.5الخانكة الرسمية ع بني 

يف رضا عبدالمعبود83901 نالخانكةدمحم شر 77الخانكة الرسمية ع بني 

 سيد نبوى اللبان83902
 
نالخانكةدمحم شوق 93الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم صابر دمحم احمدالخياط83903 58.5الخانكة الرسمية ع بني 

يل هندي83904 نالخانكةدمحم صالح ابراهيم جيى 50الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عادل صالح ابراهيم دمحم83905 125الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عادل دمحم احمد احمد83906 79.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عايد دمحم عياد منىسي83907 61.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالرحيم فاروق ابراهيم83908 124.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن عبدالعزيز83909 نالخانكةدمحم عبدالعزيز حسي  102.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالعزيز دمحم السيد نض83910 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالمجيد دمحم دمحم83911 36الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عثمان عبده سالم جوده83912 40.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عماد صبىحي عبدالمنعم حبش83913 107الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عماد عبدالننى دمحم83914 16.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عمرو السيد عل فودة83915 103الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عمرو مجدي حسن اللبان83916 87.5الخانكة الرسمية ع بني 

83917
 
نالخانكةدمحم عواد ابو السعود دسوق 54.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم عواد دمحم عواد اللبان83918 93الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم السيد عبدالكريم عبده83919 53.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم عبدالعاىط دمحم كله83920 36الخانكة الرسمية ع بني 

ن83921 نالخانكةدمحم محمود اسماعيل احمد حسي  38الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم محمود فريد عبدالراضن83922 54.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم مسعد عباده ابراهيم83923 32.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن السيد دمحم السيد83924 45.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن رجب ابو السعود الشافع83925 72الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن مصلح سالمه83926 64.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم هادي دمحم حسن حسن83927 67.5الخانكة الرسمية ع بني 

ي رجب نبوي الحجار83928
ن
نالخانكةدمحم هان 83الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم وائل عيد شحات83929 44الخانكة الرسمية ع بني 



نالخانكةمنقطع- دمحم وحيد مسلم عبده 83930 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم وليد عبدالحكم السيد جيى83931 65الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم وليد قاسم دمحم القطرى83932 63الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم يشى طه سعيد السيد83933 42.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم يوسف عبدالواحد عبداللطيف83934 70الخانكة الرسمية ع بني 

 محمود صالح83935
 
نالخانكةمحمود احمد ابراهيم الدسوق 51الخانكة الرسمية ع بني 

ف محمود دمحم حمادة83936 نالخانكةمحمود اشر 127الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود رضوان محمود عبدالحميد83937 119الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود سعد مهدى دمحم83938 49الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود سعيد محمود دمحم اللبان83939 104.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود طارق عبدالغنن عبدالعل جاد الكريم83940 13.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمنقطع- محمود عبدالغفار عبدالونيس عثمان الفوىل 83941 20الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود عل السيد حسن83942 22الخانكة الرسمية ع بني 

83943
ن
نالخانكةمحمود عوده مصطفن عودة العنان 56الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم صالح دمحم يوسف القطرى83944 46.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم محمود صالح محمود83945 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم محمود دمحم83946 65.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود نعيم ابو زيد دمحم83947 97الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمحمود وليد دمحم نبوى اللبان83948 118الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمروان حسام دمحم ابو شيع دمحم83949 87.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمروان طارق دمحم ابراهيم فرج83950 116.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن ابراهيم عبدالقوى احمد عل83951 115.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد عاطف خلف83952 115.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد قاسم سالم83953 68.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد دمحم احمد83954 106الخانكة الرسمية ع بني 

83955
ن
نالخانكةمصطفن جالل محمود جالل العوق 48.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن سامح عبدالعظيم ابو بكر83956 78.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن سامح دمحم امام الباجورى83957 72.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن شعبان جمعة بكري83958 30الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن صابر مصطفن احمد ابراهيم83959 71الخانكة الرسمية ع بني 

ي 83960
نالخانكةمنقطع- مصطفن عماد رشاد سيد اللينى !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

ن السيد83961 نالخانكةمصطفن دمحم زيادة حسني  61الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن دمحم مصطفل سيد قرعل83962 97.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن محمود احمد ذىك83963 100.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمنقطع- مصطفن محمود سالمة عل 83964 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن نارص عبدالفتاح دمحم منصور83965 43الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمصطفن وحيد مصطفن سيد احمد سيد احمد83966 24.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةمينا عبدهللا زهجر زاخر83967 48.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةنشات دمحم جمال الدين ابراهيم بيوىم المشتوىل83968 30الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةنض عادل نض عبدالسميع كله83969 98.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةوليد عمرو سمي  سعيد دمحم الدمرداش83970 63.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةياش كمال محمود صالح عبده83971 66الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيحن  احمد رجب احمد عبدالعزبز83972 40.5الخانكة الرسمية ع بني 

ن ابراهيم سالمه83973 نالخانكةيوسف ابراهيم حسي  90.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف احمد حسن سالم عويمر83974 44الخانكة الرسمية ع بني 

ي عيد صالح83975
نالخانكةيوسف احمد حسينن 96.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف احمد عبدالعظيم عبدالحميد83976 85.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف احمد مصطفن عوده83977 99.5الخانكة الرسمية ع بني 

ف مصلح دمحم83978 نالخانكةيوسف اشر 26الخانكة الرسمية ع بني 

ف هاشم خميس عبده83979 نالخانكةيوسف اشر 25.5الخانكة الرسمية ع بني 



نالخانكةيوسف السيد جالل عيد عباس83980 44الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف حاتم نض عبدالسميع83981 89.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف حمدى رجب ابراهيم الخرصاية83982 24.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف زكريا سيد سالم الرفاعي83983 88الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف سيد صالح دمحم مليىحى83984 62.5الخانكة الرسمية ع بني 

83985
ن
يف احمد شعبان الطنان نالخانكةيوسف شر 61الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف طارق رمضان احمد محيسن83986 83الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف عادل احمد عبدالستار دمحم83987 32الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف عبدالحليم دمحم راغب دمحم شعراوى الصينن83988 45.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف عبده احمد دمحم83989 72الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف عل احمد عبدالعال احمد83990 44الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف عمرو احمد السيد ودن83991 49.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم زىك دمحم درويش83992 26.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم صادق حسن جمعه عثمان83993 55.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم صبىح احمد التحورى83994 99.5الخانكة الرسمية ع بني 

83995
ن
نالخانكةيوسف دمحم عدوى فرج العوق 36.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم فاروق زغلول الجباىل83996 132الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف نارص فتح هللا اسماعيل شلنى83997 86.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف نبوى عل المضى نبوى عل83998 116.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف نبيل دمحم عبدالعزيز83999 121.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف هشام دمحم السيد احمد اللينى84000 92.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف وليد سيد دمحم خليل الباجورى84001 88الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف ياش فاروق زغلول الجباىل84002 122.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةيوسف ياش دمحم محروس84003 29الخانكة الرسمية ع بني 

121(2)الخانكة ع بنات الخانكةاروى دمحم رجب عبدهللا الحجار84004

130.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء عصام دمحم دمحم حموده84005

ي محمود حامد84006
ن
93(2)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء قرن

113(2)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء دمحم ايمن دمحم دمحم فرح84007

101(2)الخانكة ع بنات الخانكةاشاء دمحم دمحم بدوى الحجار84008

100(2)الخانكة ع بنات الخانكةاسماء احمد سالم دمحم سالم84009

128(2)الخانكة ع بنات الخانكةاسماء صبىح دمحم العسكرى عبدالحليم احمد84010

131(2)الخانكة ع بنات الخانكةاسماء دمحم صالح ابراهيم دمحم84011

91(2)الخانكة ع بنات الخانكةاسماء دمحم دمحم سالم جمعة عثمان84012

84(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسيطه- اسماء دمحم محمود علي احمد 84013

قت نارص احمد عبدالقادر84014 110.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةاشر

107.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةاالء ابراهيم ناجح احمد ابراهيم84015

45.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةاالء السيد عمر دمحم باطة84016

ي84017 99(2)الخانكة ع بنات الخانكةاالء ايمن دمحم دمحم النونى

104.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةاالء كامل حنفن دمحم هاشم84018

77.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةالشيماء دمحم ابراهيم دمحم القطان84019

73(2)الخانكة ع بنات الخانكةامل خالد صبىح عبدالمجيد المنشاوى84020

129.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةامنيه جمال دمحم محمود خليل84021

111(2)الخانكة ع بنات الخانكةامنيه زىك دمحم عواد فودة84022

ه رضا احمد نبوى منصور عيىس84023 126(2)الخانكة ع بنات الخانكةامي 

84024
ن
ه عل دمحم الطنان 108(2)الخانكة ع بنات الخانكةامي 

89(2)الخانكة ع بنات الخانكةامينه احمد ابراهيم عويس حسن84025

111.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةامينه احمد عل عبدالننى السيد84026

88(2)الخانكة ع بنات الخانكةانىحى ساىم رشدى ساويرس84027

49.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةانىحى مجدى نادى جاد84028

123.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةايات سيد نبوى عل شلنى84029



107(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان احمد عبدالمنعم السيد مرس84030

96.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان حسنن عل دمحم الهنداوى84031

62.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان عبدالظاهر حسن السيد اللبان84032

105.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان دمحم سيد دمحم عل فودة84033

!VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان دمحم نادر ادريس84034

105(2)الخانكة ع بنات الخانكةايه الشحات محمود الشحات دمحم84035

128(2)الخانكة ع بنات الخانكةايه دمحم فهىم عبدالعزيز ابراهيم84036

108.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبدور دمحم دمحم سعد84037

99(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله احمد عل دمحم عبدالخالق84038

91(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله السيد عرفه عبدالحكم عبدالسالم84039

97.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله امام عبدالعزيز امام عبدالعزيز84040

102(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله سعيد عبدالحميد محمود البلك84041

64.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله صالح ابراهيم دمحم سالمه84042

107(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله طه فهىم متوىل دمحم84043

75.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله عبدالنارص دمحم ربيع عبدهللا84044

115.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله عبده محمود عبدالغنن حسن84045

84(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمله دمحم عل السيد ابوزهرة84046

119(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسمه دمحم زىكي عبدالمطلب عبدالجواد84047

104.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت السيد احمد مسلم84048

114.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت عماد رشدى فكرى قلدس84049

70.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت عمرو حسن احمد السيد ابو زهرة84050

70.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسنت دمحم سعد دمحم عل84051

107.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةتف  رضا احمد عبدالكريم عوض84052

ن84053  ابو العيني 
 
122.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةتف  فارس عبدالمعط دسوق

127.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةثناء عصام الدين مجدى عمر احمد84054

ن84055 ن دمحم حسي  119.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجنا حسي 

 يوسف عبدالننى البيل84056
86.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجنه طوجن

122.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجنن جمال محمود دمحم84057

89.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجنن عمرو عل انور عل84058

 دمحم سيد دمحم84059
ن
107(2)الخانكة ع بنات الخانكةجنن هان

101.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجودى ايهاب مصلح عثمان ابو دشيش84060

80.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةجومانه دمحم محمود شايب عبدالصادق84061

131.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه احمد شعبان عبدالعليم عيد عبدالحافظ84062

ف سعيد عطية القطرى84063 48(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه اشر

31.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه السيد رجب عواد حسن مرغة84064

39.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه هللا هيثم عيد دمحم احمد84065

!VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه رضا صالح الدين دمحم امام84066

50.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه عبدالعزيز عبدالظاهر ابراهيم اللبان84067

76.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه عرفات دمحم الصغي  ابراهيم دمحم84068

96(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه ماهر طه ابو زيد موس84069

ن84070 95.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه دمحم سعد الدين حسني 

61.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه محمود حمودة عبدالعال حمودة84071

87(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه مصطفن محمود مصطفن84072

73.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه نارص عبدالرحمن عبدالسميع84073

127(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه وائل سيد دمحم84074

ن84075 123(2)الخانكة ع بنات الخانكةحبيبه ياش عبدالقادر عبدالحميد شاهي 

 امام84076
 
86.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةداليا ايمن ابراهيم الدسوق

110.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةدعاء معاذ زكريا علي محمود84077

64.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرانيا سيد عبدالغنن السيد فوده84078

86.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحاب سيد حسن احمد زغله84079



70(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحاب عماد الدين دمحم احمد عل الغريرى84080

 احمد ابراهيم84081
ن
125(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه احمد قرن

107.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه جمعة عبدالرحمن احمد المغربل84082

113(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه عبدالحليم فتىح عبدالحليم ابو شوك84083

100.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه دمحم حسن دمحم حمد84084

96(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه دمحم رشاد حسنن الهنداوى84085

112(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه محمود دمحم عبدالرحمن84086

129.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه مصطفن دمحم دمحم ابو شعي 84087

47(2)الخانكة ع بنات الخانكةرحمه نجاح عبدالمحسن دمحم مصطفن84088

ن شعبان احمد84089 64(2)الخانكة ع بنات الخانكةرضا هللا امي 

117(2)الخانكة ع بنات الخانكةرنا احمد دمحم عل حسن اللبان84090

84091
ن
133.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةروان ابراهيم عبدالرحمن عودة العنان

ن لطفن عل قطب84092 108.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةروان سامح امي 

ف احمد موس84093 122(2)الخانكة ع بنات الخانكةروضه اشر

74.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةروى السيد سيد شفيق دمحم84094

120.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةرويدا صالح السعيد عبدهللا فرح84095

130(2)الخانكة ع بنات الخانكةريتاج السيد سمي  دمحم اللبان84096

68(2)الخانكة ع بنات الخانكةزينب خالد بدوى احمد اللبان84097

125.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةزينب خالد عبدالعزيز سيد شلنى84098

28(2)الخانكة ع بنات الخانكةزينه وليد محمود عبدالرحمن84099

112(2)الخانكة ع بنات الخانكةساره ابراهيم فضل مصطفن مرزوق84100

114(2)الخانكة ع بنات الخانكةساره جمال مصلح بدوى المغربل84101

91.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةساره هيثم فوزى السيد عل الجباىل84102

113(2)الخانكة ع بنات الخانكةساميه سامح ابو العال عودة الشيىم84103

41.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم السيد سالم عبدالفتاح العوادىل84104

111.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم خلف هديه خلف84105

100.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسلىم هشام ابراهيم دمحم السيد84106

23(2)الخانكة ع بنات الخانكةسماح رضا سعيد احمد اللبان84107

80(2)الخانكة ع بنات الخانكةسماح عبدالمقصود دمحم الباجورى84108

36(2)الخانكة ع بنات الخانكةسماهر عيد عبدالعاىط دمحم ابراهيم84109

123.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسمر عادل فرج هللا المرس فرج هللا84110

122.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسميه عمرو سعيد خميس الحجار84111

122(2)الخانكة ع بنات الخانكةسميه دمحم احمد عبدالمنعم عبدالكريم المغربل84112

114(2)الخانكة ع بنات الخانكةسندس احمد دمحم نض عفيفن84113

118.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةسندس مجدى حفنن ذىك الجمل84114

وق حسن عبدالهادى حسن بلح84115 116.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشر

ن زغلة84116 ن شكل حسي  وق حسي  46.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشر

وق عبدالظاهر سالمه ابراهيم اللبان84117 !VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةشر

88(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد احمد نادى احمد مرس ابو الحسن84118

ن عثمان84119 ن انصارى حسي  130.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد حسي 

107.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد رمضان طلعت احمد خضن84120

131(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد سعيد حسن مصلح شلنى84121

130.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد سليمان منصور دمحم فوده84122

57(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد سيد عبدالعزيز منصور سيد احمد84123

49.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد صابر سالم فرج خضن84124

62.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد صبىح دمحم السيد دمحم84125

70.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد قاسم عل يوسف خضي 84126

123(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد هيكل ثابت احمد عل84127

ن84128 92(2)الخانكة ع بنات الخانكةشهد يشي عبدالحليم دمحم حسي 

135.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةضىح دمحم يحن  عبدالمجيد المنشاوى84129



86(2)الخانكة ع بنات الخانكةعفاف دمحم ابو الفتوح دمحم عبدالىحي84130

134.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةعال دمحم السيد دمحم عل زيدان84131

60.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةعليه احمد لطفن السيد دمحم القطان84132

80(2)الخانكة ع بنات الخانكةعليه عل عبدالفتاح عل84133

120.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه اسماعيل فتح هللا اسماعيل شلنى84134

99(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه الزهراء شحته ربيع ابو السعود شافع84135

132(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه تامر احمد دمحم القطرى84136

ى راضن خميس الغمازى84137 56(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه خي 

ن ابراهيم زغلة84138 39(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه شكل حسي 

78.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه عصام دمحم عبدهللا خلف84139

113(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه دمحم ابراهيم دمحم السيد الدولة84140

78.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه دمحم احمد جمعه الحجار84141

117(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه دمحم فوزى عبدالراضن84142

111(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه مصطفن دمحم ابراهيم مىك84143

98.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفاطمه ممدوح عبده عبدالعزيز84144

118(2)الخانكة ع بنات الخانكةفايزه عل نبوى عل شلنى84145

66.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفايزه دمحم هاشم بيوىم84146

58.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفرح عصام حسن محمود عامر84147

50(2)الخانكة ع بنات الخانكةفرحه دمحم قاسم دمحم84148

45.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةفرحه مصلح عل دمحم القطان84149

ى دمحم سليمان84150 ى دمحم صيى ن 111.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةكين

ى هيثم احمد دمحم الحسينن84151 ن 110(2)الخانكة ع بنات الخانكةكين

119(2)الخانكة ع بنات الخانكةلوجينا طارق عيد رمضان84152

91.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمروه سيد رمضان عبدالحليم قسيط84153

93.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم ابراهيم بيوىمي ابراهيم بيوىمي84154

61(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم احمد دمحم احمد ابو خاطر84155

118.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم السيد حسن السيد84156

113.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم ايهاب ابراهيم عبدهللا بحر84157

100(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم جميل بدر الدين دمحم خروب84158

ن84159 ن عبدالقوي حساني  109.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم حساني 

131.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم رضوان السيد جمعة سيد احمد84160

88.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب84161

129(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم عبده محمود عبدالحسيب84162

71(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم فتىح احمد دمحم84163

86(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم سالم عواد عبدالرازق84164

126.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم شحاتة ابراهيم سليمان ابو قبلو84165

23(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم دمحم كمال دمحم سعودى84166

72(2)الخانكة ع بنات الخانكةبسيطه- مريم محمود احمد مصطفن جنيدى 84167

69.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم مصطفن دمحم محمود زايد84168

 دمحم صالح الدين احمد عثمان84169
ن
126(2)الخانكة ع بنات الخانكةمريم هان

130(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك احمد شحات رشاد84170

106.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك احمد صالح سليمان الحجار84171

132(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك حسام عل دمحم84172

76.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك حسن يىح احمد المشتوىل84173

134.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك سعيد صالح عل الديب84174

 مختار حسن دمحم عبدالحليم84175
 
107(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك شوق

42.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك عبدالنارص السيد دمحم سليمان84176

124(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك دمحم دمحم حريز84177

ي سعيد صالح84178
ن
93(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك هان

105(2)الخانكة ع بنات الخانكةملك يوسف دمحم يوسف84179



120(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنار وليد اسماعيل دمحم زعزوع84180

64(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنال ايمن سالمة حسن84181

102.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة احمد رفعت عل دمحم84182

107.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا دمحم السيد ابراهيم المغربل84183

93(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا دمحم كمال عبده النادى ابو شنب84184

126(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا محمود فهىمي مصطفن84185

137.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة هللا مصطفن السيد عبدالمنعم المغربل84186

43(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنة نارص دمحم محمود84187

ى  جابر  ابراهيم منن84188 116.5(2)الخانكة ع بنات الخانكة حسن عشر

54(2)الخانكة ع بنات الخانكةمنن دمحم سعد يوسف سليمان عبدالجليل84189

40.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةىم حسن احمد عبداللطيف باطه84190

ي عيد محمود احمد سعد84191 61.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةىم عبدالننى

!VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةناديه ممدوح رجب عبدالحافظ84192

85(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى احمد دمحم رضا دمحم84193

90.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى شادى انور دمحم عيسوى84194

98.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى شعبان ربيع احمد سالم اللبان84195

76(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى دمحم حماد دمحم جمعة84196

116.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى دمحم دمحم سعد84197

51.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى مصطفن كامل يونس دمحم84198

!VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةنسمه حسن حسنن عبدالعزيز84199

79.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةنه عصام دمحم اسماعيل السيد يوسف84200

15(2)الخانكة ع بنات الخانكةنوال رمضان محمود دمحم مرجاوى84201

31(2)الخانكة ع بنات الخانكةنور عبدالعزيز لطفن دمحم االلفن84202

34(2)الخانكة ع بنات الخانكةنورا ابراهيم سالمة ابراهيم اللبان84203

46(2)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان سعيد عبدالرحمن دمحم جزيرة84204

82.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةنورهان دمحم مفيد يونس الروينن84205

84206
ن
67.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر سيد احمد شعبان الطنان

104.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر سيد احمد دمحم كرار84207

98(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر سيد برع عبدالعزيز برع84208

113(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر عادل دمحم محمود خليل84209

63(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر دمحم نبوي علي84210

45(2)الخانكة ع بنات الخانكةهاجر محمود محمود ابراهيم84211

ف صبىح احمد السيد التحورى84212 69.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةهبه اشر

!VALUE#(2)الخانكة ع بنات الخانكةهبه رضا صالح الدين دمحم امام84213

39(2)الخانكة ع بنات الخانكةهدى شحات حسن ابراهيم المغربل84214

56.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةهدى نارص ابراهيم دمحم الطوجن84215

39.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةهدير عبدالرازق عبدالمنعم عل القطان84216

105(2)الخانكة ع بنات الخانكةهدير عالء عبدالقادر جمعه ابراهيم84217

114(2)الخانكة ع بنات الخانكةهمس احمد حسن جمعة قسيط84218

108(2)الخانكة ع بنات الخانكةهنا احمد فهىم محمود البيل84219

24.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةورده صبىح ابراهيم عل خضن84220

82(2)الخانكة ع بنات الخانكةيارا عمرو حسن سيد سيد احمد84221

ن ابراهيم صالح ابراهيم دمحم84222 86(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن احمد صبىح احمد الطحورى84223 39(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن عاطف دمحم دمحم84224 123.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن عبدالننى كارم سعيد درويش ابو سعدة84225 134.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن عمارة جالل عل فوده84226 122(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن محمود دمحم االسيد عبدالسالم84227 75.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن هواري ثابت احمد عل84228 110.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 

ن يحن  توفيق سعد عل84229 123.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةياسمي 



ن ع بناتالخانكةاشاء احمد بكر دمحم السعيد84230 106ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةاشاء عل دمحم عبدالمجيد دمحم84231 62.5ام المؤمني 

ن84232 ن ع بناتالخانكةاشاء مصلح دمحم السيد السمي  129.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةاسماء بدوى دمحم عبدالجيد عيد84233 30ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةاسماء سعيد دمحم حسيب االخرس84234 49.5ام المؤمني 

ص84235 ف صالح عبدالىح اليى ن ع بناتالخانكةاالء اشر 80ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةاالء سعيد دمحم حسيب االخرس84236 48.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةاالء دمحم حنفن محمود حسن84237 99.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةالشيماء احمد عبدالموىل احمد حسن84238 73ام المؤمني 

ه فتىح عبدالحفيظ محمود عبدالحفيظ84239 ن ع بناتالخانكةامي  113.5ام المؤمني 

ه دمحم حسن عل84240 ن ع بناتالخانكةامي  107.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمنقطع- انىحى سيد احمد دمحم 84241 !VALUE#ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايات محمود هالل عشماوى دمحم84242 121.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايمان حمدى احمد عبدالغنن عبدالرحمن84243 108.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايه صابر ابراهيم فرحات كثي 84244 58.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايه طارق دمحم سيد احمد عل84245 51.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايه فتىح فرجى دمحم الراوى84246 65.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةايه دمحم صابر عبدالجليل84247 88.5ام المؤمني 

 احمد84248
 
 عبدالباق

 
ن ع بناتالخانكةايه منصور صدق 78.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسمله حسن حسن دمحم الجمل84249 56ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسمله عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عوض84250 78.5ام المؤمني 

ي امبانى عباس الحجار84251 ن ع بناتالخانكةبسمله عمرو امبانى 106ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسمله مجدى احمد يوسف مفتاح84252 106ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسمله دمحم رمضان حنفن فؤاد84253 103.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسمله دمحم فتىحي عل دمحم جادو84254 48ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسيطه- بسنت رضا امبانى امبانى عباس الحجار 84255 61ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةبسنت سيد سعيد زىكي دمحم84256 93.5ام المؤمني 

ن84257 ن ع بناتالخانكةتسنيم صبىح عبدالرازق دمحم شاهي  114.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةجنات هشام شحاته عبدالحميد دمحم84258 108.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةجنن ابراهيم دمحم مصلح البطاوى84259 94.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةجنن عاطف خليفة احمد خليفة84260 56ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةحبيبه خالد دمحم دمحم دمحم الجباس84261 104ام المؤمني 

84262
ن
ن ع بناتالخانكةحبيبه فراج سيد حسان 44.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عبدالدايم عل84263 48ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةحبيبه دمحم فتىحي سعيد امام84264 56ام المؤمني 

ن دمحم ابوالمعاىط محمود الجوهرى84265 ن ع بناتالخانكةحني  101.5ام المؤمني 

ن وليد قنديل حجاج دمحم84266 ن ع بناتالخانكةحني  97ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةحورية دمحم حسن دمحم بركات84267 52ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةدينا دمحم حنفن دمحم عل84268 48.5ام المؤمني 

ى ذىك الدوله84269 ن ع بناتالخانكةرحاب زىك صيى 71ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحاب كرم منصور سند سالم84270 128.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحمه السيد دمحم السيد علي84271 101ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحمه ايمن طوجن شعراوى بيوىم84272 93.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحمه سعيد جوده دمحم سالم84273 53.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحمه عبدالحليم الشحات عبدالحليم محمود84274 75ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةرحمه مجدى ابراهيم ابراهيم دمحم84275 49ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةروضه محمود عبدالمنعم مهدي طاهر84276 65ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةريهام رفعت عبدالحميد احمد موس84277 94.5ام المؤمني 

ن قنديل عبدالفتاح84278 ن ع بناتالخانكةزهراء دمحم امي  39.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةزينب عرفه احمد دمحم بازيد84279 90.5ام المؤمني 



ن ع بناتالخانكةساره حسن زىكي حسن سعيد84280 70ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةساره عمرو السيد عل دمحم ابو شوك84281 95.5ام المؤمني 

84282
ن
ن ع بناتالخانكةساندى يوسف سباع دمحم القبان 109ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةسلىم سيد عايد عوده نصار84283 91.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةسلىم عمرو السيد عل دمحم ابو شوك84284 115.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةسما عبدالمنعم السيد احمد عل84285 86ام المؤمني 

 عبدالرازق عبدالسالم84286
ن
ن ع بناتالخانكةسمر دمحم قرن 62ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةسندس احمد رجب حسينن عبدالوهاب84287 108ام المؤمني 

ن84288 ن ع بناتالخانكةسندس دمحم عبدالبارى عبدالصمد السمي  68.5ام المؤمني 

وق خالد سيد عواد المليىحى84289 ن ع بناتالخانكةشر 85.5ام المؤمني 

وق عصام مصطفن دمحمى مطاوع84290 ن ع بناتالخانكةشر 97ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد شعبان رمضان دمحم عيد84291 89ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد عبدالرحمن صديق دمحم دمحم84292 126.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد دمحم حافظ احمد عبدربه84293 77ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد دمحم عبدالغنن عل المنايل84294 136.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد دمحم فريد عبدالراضن محمود84295 94.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد مصطفن ابراهيم عبدهللا سليم84296 90.5ام المؤمني 

 عل عل عبدالهادى84297
ن
ن ع بناتالخانكةشهد هان 63.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشهد وحيد شعبان عبدهللا سلطان84298 90.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةشيماء دمحم حسن بخيت اسماعيل84299 73.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةصابرين جمعه عبدهللا موس عمر84300 44.5ام المؤمني 

84301
ن
ن ع بناتالخانكةصفيه دمحم صالح دمحم الطنان 118ام المؤمني 

ن84302 ن ع بناتالخانكةغنية عل فرغل احمد حسي  35.5ام المؤمني 

ن دمحم عبدهللا84303 ن محمود حسي  ن ع بناتالخانكةفاطمه حسي  65ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةفاطمه دمحم حمدى بكر ضاوى84304 68ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةفاطمه دمحم عمر السيد سيد احمد84305 56.5ام المؤمني 

 احمد سيد عالم84306
ن
ن ع بناتالخانكةفاطمه هان 88.5ام المؤمني 

 عبدالحميد عثمان سباق84307
ن
ن ع بناتالخانكةفاطمه هان 121ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةفاطمه وائل عبدالوهاب دمحم قسيط84308 79.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةلطيفه عل ابو الوفا دمحم حسن84309 63ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم دمحم بيوىم84310 131.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم اسامه سعد متوىل عبدالرحمن84311 119.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم السيد فتىحي عل جادو84312 60ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم حسام دمحم السيد شعراوى نزيل84313 75ام المؤمني 

ن دمحم احمد موس84314 ن ع بناتالخانكةمريم حسي  60.5ام المؤمني 

 الحوام84315
 
ن ع بناتالخانكةمريم خالد احمد احمد دسوق 121.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم دهب زىك ابراهيم عمران84316 76ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم رجب السيد عثمان عبدالقادر84317 125.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم عثمان احمد عثمان عالم84318 94.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم كريم ابو العز فايز مخلوف84319 104.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم ماهر دمحم عوده الغمازى84320 71.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم دمحم احمد عل دمحم84321 103.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمريم دمحم عمر السيد سيد احمد84322 70.5ام المؤمني 

ن الشيخ84323 ن ع بناتالخانكةملك احمد رياض امي  118ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك احمد دمحم ابراهيم العريان84324 82ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك احمد دمحم فتىح السيد متوىل84325 93.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك السيد دمحم كمال السيد الشواش84326 93ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك جالل حنفن اسماعيل ابو العال84327 80.5ام المؤمني 

ن دمحم بري فوده84328 ن ع بناتالخانكةملك حسي  93.5ام المؤمني 

ي زىكي دمحم84329
ن ع بناتالخانكةملك سيد حسنن 121.5ام المؤمني 



ن ع بناتالخانكةملك صالح دمحم عويس دمحم84330 114.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك عزوز صبيح عبدالفتاح صبيح84331 127ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةملك وليد احمد عبدالرازق دويدار84332 130ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمنال محمود دمحم حسن شعبان84333 103ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمنة هللا حمدي صديق دمحم دمحم84334 101.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمنة هللا سالمه عل البيوىم حسن جيى84335 95ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم بركات مصطفن دمحم احمد84336 124.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةىّم سعيد حامد عثمان يوسف الحجار84337 103ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةناديه احمد السيد دمحم عمر القطرى84338 89.5ام المؤمني 

ن شعبان عبدالعزيز فضل84339 ن ع بناتالخانكةندى حسي  93.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةندى سعيد احمد زىك النبتين 84340 54.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةنه اسامة محمود رياض القصبىحى84341 65.5ام المؤمني 

ف 84342 ن ع بناتالخانكةبسيطه- نور الهدى سيد سعيد بندارى دمحم شر 81ام المؤمني 

ن دمحم عليوه احمد مكور84343 ن ع بناتالخانكةنور حسي  99ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةنور سالمة فهىم حسن دمحم84344 66.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةنوره مجدى شحاته عبدالسالم المهدى84345 38.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةنوره مجدي فهىمي علي حسن84346 55.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةنورهان دمحم حسن احمد االشعل84347 28ام المؤمني 

فانا اكرم عبدالمسيح فهيم يوسف84348 ن ع بناتالخانكةني  129.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةهبه احمد بيوىم احمد الفرماوى84349 62.5ام المؤمني 

ن قاسم84350 ن ع بناتالخانكةهبه عادل حسن حسي  47.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةهدى حسام عبدالعزيز عبدالعزيز حمزه84351 67.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةهدى سلطان ابو الحجاج محمود84352 37.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةهدى عصام دمحم عيد القطرى84353 129ام المؤمني 

ي84354
ن
ن ع بناتالخانكةهنا نزار مصطفن دمحم القبان 112.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةهند حسن حسنن سيد زهران84355 113.5ام المؤمني 

ن خالد احمد سالم84356 ف حسي  ن ع بناتالخانكةوسام اشر 105ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةوعد احمد دمحم زىك النبتين 84357 93.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةوالء زيدان غريب دمحم قرنه84358 119.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةيارا عصام السيد عارف السايح84359 74ام المؤمني 

ن ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم84360 ن ع بناتالخانكةياسمي  126.5ام المؤمني 

86ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةايرينن امي  فوزى وهبه واصف84361

107ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةبسمله عل محمود عليوه بدر84362

135ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةجنن حسام احمد احمد ناصف84363

117.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةحبيبه احمد محمود عبدالمقصود عبدهللا84364

116.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةحبيبه عمر مهنن عمر بدر الدين84365

130ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةحفصه عبدالمنعم اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل84366

134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةرغد عمرو صالح الدين االلفن84367

134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةروان دمحم حماده صبيح بدر الدين84368

ن احمد ابو ستيت84369 135.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةشذى دمحم حسي 

133ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةشهد خالد دمحمى ابراهيم احمد84370

134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةشهد دمحم عبدهللا صابر عبده84371

ينا كامل ميخائيل كامل ميخائيل84372 108ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةفي 

ن محمود حسن عبدالعال دمحم عفيفن84373 114.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةلجي 

ن محمود احمد عبدهللا عل84374 134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةلوجي 

135ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةمانتاشا افرين مرتيكا مسعود رانا84375

110.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةمريم احمد ابراهيم حسن دمحم84376

ن القشيىسر84377 134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةندى ياش دمحم رفعت دمحم امي 

104.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةنورهان محمود قاسم احمد محمود84378

63.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد حسام جمعه دمحم احمد84379



129.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد عبدالعزيز ابراهيم عثمان عبدالخالق84380

107ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد عبدالوهاب احمد دمحم عل زارع84381

106ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد دمحم دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالعال84382

119.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد وائل زغلول عبدالغفار راضن84383

122.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةاحمد وائل مرزوق جابر84384

ن احمد هيكل84385 ن سيد امي  34.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةامي 

ن احمد عطيه84386 ن احمد حسي  135.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةحسي 

129.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةحلىم احمد دمحم راغب ورد84387

133.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةزياد دمحم نارص احمد عل84388

ن مازن المهدى84389 134ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةسمي  سامح امي 

71ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةصالح مصلح عبدالجليل بدران عبدهللا84390

115ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةعمر احمد مصطفن مصطفن مرزوق84391

129.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةعمر دمحم سعيد دمحم محمود84392

126.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةعمرو ايهاب محمود دمحم عماره84393

101.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةدمحم احمد السيد محمود84394

126ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةدمحم سميح فتىح احمد ابو الخي 84395

134.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةدمحم عبدهللا سيد عل دمحم84396

114.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةنورالدين عماد طلعت توفيق84397

ى احمد الحادى84398 125.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةيوسف احمد صيى

118.5ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةيوسف دمحم سيد سيد الجمل84399

133ابن سينا الخاصة لغاتالخانكةيوسف دمحم عبدالراضن دمحم84400

70ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةجودى ياش دمحم عبدالقوي عز الدين84401

129.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةحور محمود ابراهيم االلفن84402

110ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةروضه سيد عبدالوارث ابوالعزم مدينه84403

84404
 
106.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةساىل دمحم عاطف محمود الزيان

43.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةسمر دمحم حسن احمد عبدهللا84405

114ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمنيه دمحم السيد طلعت دمحم84406

91ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةابانوب اسامه بباوى شكيس بباوى84407

110ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةبالل عمرو فؤاد حمدان عيد84408

77ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةبسيطه- بيشوى صفوت عبده جرجس عبدالمالك 84409

66ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةرمضان احمد محمود سيد84410

78ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةسيف نارص سعيد عبدالرحمن محمود84411

94ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةعمر عادل معاذ محمود مصطفن84412

65ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمجدى دمحم حسن البضى جمعة84413

97ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمجدى دمحم مجدى سعيد محمود سليم84414

49.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةدمحم مصطفن احمد عبدالعزيز حمزه84415

دينن84416 101.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةدمحم هيسم فاروق محمود اليى

57.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةدمحم وسام رشاد عبدالمقصود84417

68.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمحمود احمد السيد عبدالحميد84418

89.5ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمحمود صالح عطية السيد ابراهيم84419

100ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةمصطفن سعيد مصطفن احمد عبدالخالق84420

ن دمحم فتىح دمحم السيد84421 100ابن سينا الخاصة عرنىالخانكةياسي 

108طالئع المستقبل الخاصةالخانكةحبيبه عل احمد دمحم84422

123طالئع المستقبل الخاصةالخانكةحبيبه محمود ابراهيم احمد84423

124.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةروان السيد دمحم السيد عبدالعال84424

يف سيد84425 64.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةشهد ايمن شر

114طالئع المستقبل الخاصةالخانكةفاطمه احمد دمحم دمحم84426

103طالئع المستقبل الخاصةالخانكةفاطمه هكزمانا عبدالرحمن جمعه84427

135.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةملك تامر حفنن السيد84428

102.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةملك حسن احمد دمحم84429



ن احمد84430 ن احمد حسي  105طالئع المستقبل الخاصةالخانكةحسي 

121طالئع المستقبل الخاصةالخانكةزياد عالء سعيد سيد بيوىم العجرودى84431

33.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةدمحم تامر السيد احمد السيد احمد84432

127.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةمعاذ وليد صابر عبدالموجود84433

121.5طالئع المستقبل الخاصةالخانكةهادى دمحم دمحم هادى84434

78طالئع المستقبل الخاصةالخانكةيوسف فايز وصفن عبدالوهاب84435

116جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةاستي  عادل فتىح ثابت عبدالمالك84436

130.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةاشاء دمحم عبدالمحسن عثمان84437

107جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةجنه محرم صالح عبدالقادر84438

119جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةزينب عادل عبدالعال احمد84439

112جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةسما عبدالعال سالم عبدالعال84440

122جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةاحمد خالد عبدالستار دمحم84441

ي راشد عمر84442
122جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةراشد مصطفن

124جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةشهاب سليم سليمان نصار84443

ي84444
ن
120.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةعبدالرحمن ايهاب سيد واق

124.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةعبدهللا وائل دمحم دمحم84445

125جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةعمر احمد متوىل عبدالحافظ84446

ف عبدالفتاح ابراهيم84447 95.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةدمحم اشر

111جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةدمحم عمرو سيد دمحم84448

109.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةمحمود احمد دمحم رجب84449

115جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةمحمود حمدي حسن سالم84450

135.5جرين سكول الخاصة عرنىالخانكةمعاذ احمد سليمان متوىلي84451

101جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةجنن حسام عبدالرحيم احمد84452

ن دمحم سيد شحات84453 137جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةحورعي 

129جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةسلىم عزت صالح حسن84454

116.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةفرح جمال جوده فهيم دمحم الشوربىحى84455

118جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةمريم ايمن سالم سيد84456

114.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةمنة هللا دمحم سالم دمحم84457

123جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةمنن دمحم عواد عواد84458

129.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةنور ابو زيد دمحم ابو زيد84459

136.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةاياد ايهاب السيد حسن84460

137.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةعمر تامر دمحم عبدالمنعم محمود84461

لس ريمون شهدى شاكر84462 129.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةكي 

125.5جرين سكول الخاصة لغاتالخانكةدمحم حرب عبدالعظيم دمحم84463

113الكرداس الخاصةالخانكةاريج دمحم سعيد حسن دمحم84464

ن مىك صالح84465 109الكرداس الخاصةالخانكةامنيه عل حسني 

119الكرداس الخاصةالخانكةايه وائل عباس دمحم احمد84466

70الكرداس الخاصةالخانكةجنن احمد اسماعيل احمد الجندى84467

ن نوار84468 ن عل رجب حسي  89الكرداس الخاصةالخانكةحبيبه حسي 

75.5الكرداس الخاصةالخانكةرزان زكريا عبدالخالق مدثر عبدالمجيد84469

106الكرداس الخاصةالخانكةرقيه سيد مصلح عبدالوهاب عواد سمحان84470

85.5الكرداس الخاصةالخانكةرقيه عبدالقادر دمحم عبدالقادر سمحان84471

ن ابراهيم عيد جندي84472 124.5الكرداس الخاصةالخانكةرواء حسام حسي 

128.5الكرداس الخاصةالخانكةروان اكراىم يحن  ابو زيد84473

ي السيد عبده84474
120الكرداس الخاصةالخانكةروان محمود حسنن

124الكرداس الخاصةالخانكةسلىم سعيد اسماعيل عليوه سالمة84475

ن حامد84476 118.5الكرداس الخاصةالخانكةسندس ايمن حامد حسي 

110.5الكرداس الخاصةالخانكةشمس عواد عبدالوهاب دمحم عواد84477

94.5الكرداس الخاصةالخانكةصفيه محمود سالم محمود ابراهيم الساكت84478

ي احمد84479
122.5الكرداس الخاصةالخانكةمريم ايهاب صالح الدين حنفن



ي ذىكي السيد شحاته84480
124.5الكرداس الخاصةالخانكةمريم راضن

116الكرداس الخاصةالخانكةمريم دمحم احمد عبدالرحيم84481

128.5الكرداس الخاصةالخانكةملك احمد دمحم بحر حموده84482

 متوىلي84483
ن 113الكرداس الخاصةالخانكةملك دمحم احمد حسي 

114.5الكرداس الخاصةالخانكةملك دمحم حامد عبدالقادر84484

ن84485  حسي 
80.5الكرداس الخاصةالخانكةمنة هللا رمضان صابر مصطفن

127.5الكرداس الخاصةالخانكة.نادين هشام دمحم عبدالوهاب سمحان84486

125.5الكرداس الخاصةالخانكةنغم حسن سعيد حسن سمحان84487

126.5الكرداس الخاصةالخانكةنور الهدي ممدوح مختار بيوىمي سمحان84488

130.5الكرداس الخاصةالخانكةهاجر دمحم شحاته مغازي الهواري84489

70الكرداس الخاصةالخانكةهمس سامح محمود دمحم السيد مفتاح84490

101الكرداس الخاصةالخانكةوعد سيد حسن محمود عثمان84491

ن ايهاب حمدى محمود اسماعيل84492 117.5الكرداس الخاصةالخانكةياسمي 

ن مدحت ابراهيم السيد ابراهيم84493 104الكرداس الخاصةالخانكةياسمي 

95.5الكرداس الخاصةالخانكةابرام ايوب جاد عطية مرجان84494

73الكرداس الخاصةالخانكةاحمد عماد يحن  ابو زيد84495

115الكرداس الخاصةالخانكةاحمد عيد ذىك احمد شعبان84496

ن العرقسوسي84497 95.5الكرداس الخاصةالخانكةاحمد دمحم علي بهي امي 

85الكرداس الخاصةالخانكةاسالم عبدالحميد عبدالمنعم الشحات صالح84498

58الكرداس الخاصةالخانكةاسالم دمحم السيد دمحم السيد84499

113الكرداس الخاصةالخانكةاياد وليد عبدالمنعم عبدالمجيد سليم84500

110.5الكرداس الخاصةالخانكةايمن ابراهيم عبدالرحمن قتىحي علي84501

97.5الكرداس الخاصةالخانكةبالل دمحم حامد دمحم السيد84502

ي كمال الدين سليم حسن84503
28الكرداس الخاصةالخانكةزياد مصطفن

112الكرداس الخاصةالخانكةشادى دمحم كامل عبدالوهاب محمود84504

41.5الكرداس الخاصةالخانكةصابر جمال صابر سيد سالم84505

75الكرداس الخاصةالخانكةعبدالرحمن خليل عبدالننى خليل دمحم عكاشه84506

120.5الكرداس الخاصةالخانكةعبدالرحمن عصام خلف فرغلي84507

ف احمد دمحم جاد الموىلي84508 121.5الكرداس الخاصةالخانكةعمر اشر

107.5الكرداس الخاصةالخانكةكريم دمحم نض بدوي مدينه84509

لس عماد سعد موسي حنا84510 74.5الكرداس الخاصةالخانكةكي 

لس نان عياد ميخائيل سليمان84511 94الكرداس الخاصةالخانكةكي 

128.5الكرداس الخاصةالخانكةدمحم ابراهيم احمد ابراهيم سليمان84512

28الكرداس الخاصةالخانكةدمحم ابراهيم احمد عبدالوهاب سالم84513

124الكرداس الخاصةالخانكةدمحم احمد دمحم عبدالفتاح هاشم84514

107الكرداس الخاصةالخانكةدمحم تامر ثابت طه علي احمد84515

89الكرداس الخاصةالخانكةدمحم سيد احمد سيد احمد حالوة84516

ى84517 94الكرداس الخاصةالخانكةدمحم سيد صالح دمحم عشر

114الكرداس الخاصةالخانكةمروان دمحم عثمان رمضان84518

ي84519 ي ابراهيم ابراهيم شلنى
11الكرداس الخاصةالخانكةمصطفن ابراهيم مصطفن

ن84520 93الكرداس الخاصةالخانكةمعاذ ايمن عواد احمد حسي 

ن دمحم حمدي دمحم السيد84521 92الكرداس الخاصةالخانكةياسي 

ي محمود السيد84522 111الكرداس الخاصةالخانكةيحن  هشام يحن 

125الكرداس الخاصةالخانكةيوسف محمود عبدالحليم محمود سالمه84523

نالخانكةابراهيم احمد عبدالفتاح البقلي84524 83مض الحديثة ع بني 

نالخانكةابراهيم خالد ابراهيم دمحم84525 75مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد السيد احمد السيد الحجار84526 120مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد السيد احمد حسن84527 118مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد ايمن دمحم السيد84528 128مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد تامر زكريا احمد84529 84.5مض الحديثة ع بني 



نالخانكةاحمد جمال االمي  السهوىلي84530 82.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد جمال دمحم عدىل84531 26مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد جمال مساعد عل84532 46مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد حمدي غريب دمحم علي84533 66مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد خالد دمحم حسن عطاهللا84534 14مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد سيد علي سيد84535 111.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد شعبان علي سليم84536 110.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عادل عبدالسالم علي خالف84537 94مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عادل كمال حسن84538 113.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالرحمن نعيم زىكي84539 122مض الحديثة ع بني 

 حامد84540
ن
نالخانكةاحمد عبدالرحيم عبدالشاق 93.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالرحيم فتىح يوسف عل84541 16.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عبده سعيد دمحم عبدالحافظ84542 36.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عصام سعد ابو العال84543 82.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عماد سعيد عبدالفتاح حسن84544 70مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد عمرو فاروق حمدان84545 76مض الحديثة ع بني 

ي84546
ن مصطفن نالخانكةاحمد دمحم حسي  60مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم دمحم محمود الريس84547 18.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد مصطفن صبىحي علي84548 124.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد مصلح احمد مصلح حسن84549 34.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد ياش سعيد عبدالحميد84550 90.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاحمد ياش عبداللطيف حميدة84551 28مض الحديثة ع بني 

نالخانكةادهم اسامة مصطفن احمد84552 124مض الحديثة ع بني 

نالخانكةادهم اسامه علي نضالدين84553 21.5مض الحديثة ع بني 

 مصطفن اللينى84554
 
نالخانكةاسالم ابوبكر احمد شوق 24مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاسالم سمي  عبدالرحمن عبدالعال عبدالرحمن84555 67.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاسالم عل النحاس عل الغمرى84556 35مض الحديثة ع بني 

نالخانكةاسالم دمحم كمال زايد عل84557 17.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةانس احمد عبدالرازق احمد84558 52مض الحديثة ع بني 

نالخانكةانس وائل احمد موس84559 97.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةبدر الدين عاطف سالم عواد84560 38.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةبيشوى مجدي خلف عبدهللا ارمانيوس84561 15.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةجابر احمد سيد عبدالفتاح السيد84562 22.5مض الحديثة ع بني 

ي84563
ي جمال مصطفن

نالخانكةجمال مصطفن 91.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةحسام وليد فاروق يوسف ابوزيد84564 35مض الحديثة ع بني 

نالخانكةحسن سلطان حسن سلطان دمحم84565 88مض الحديثة ع بني 

نالخانكةحسن دمحم حسن دمحم حسن84566 96مض الحديثة ع بني 

نالخانكةخالد هجان عمر دمحم سيد84567 56.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةزياد حسن السيد دمحم84568 76.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةزياد دمحم سيد علي دمحم84569 87.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةزياد دمحم دمحم احمد عبدهللا84570 103مض الحديثة ع بني 

نالخانكةساىم عمرو ساىمي احمد يوسف84571 21.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةسيد ممدوح عبدالوارث علي84572 46.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةسيف اسامة دمحم يوسف84573 39مض الحديثة ع بني 

نالخانكةسيف دمحم سيد دمحم باطة84574 51مض الحديثة ع بني 

نالخانكةشمس الدين وسام دمحم عل حبيب84575 11مض الحديثة ع بني 

ى منصور فكري ـ84576 نالخانكةصيى 119.5مض الحديثة ع بني 

ي84577 نالخانكةصالح كمال علي عبدالننى 109مض الحديثة ع بني 

ف دمحم طه 84578 نالخانكةبسيطه- طه اشر 56.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةطه طارق احمد كامل84579 29.5مض الحديثة ع بني 



نالخانكةعبدالحافظ محمود عبدالحافظ حماد84580 80مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالحميد سعيد عبدالحميد عبدالىح المنشاوى84581 55مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد علي عبدالموىل علي84582 83.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن اسماعيل احمد دمحم الديك84583 41مض الحديثة ع بني 

ن شحات بيوىم84584 نالخانكةعبدالرحمن حسي  22.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سعيد مؤمن متوىلي84585 34.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سيد عطية احمد احمد ابو طالب84586 113.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عزت عبدالمنعم84587 105مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن محمود دمحم ابراهيم84588 41.5مض الحديثة ع بني 

ي84589
نالخانكةعبدالرحمن وليد دمحم عبالغنن 97مض الحديثة ع بني 

ي نارص سيد84590
نالخانكةعبدهللا حسنن 82.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةبسيطه- عبدهللا محمود دمحم محمود الهلباوى 84591 66مض الحديثة ع بني 

84592
ن
نالخانكةعالء خليل ديب مرجان 99.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعل السيد احمد حسن84593 100.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعل دمحم رفعت عل84594 103مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعل دمحم علي دمحم84595 120.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمنقطع- عل نبيل عطيه دمحم 84596 34مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمار دمحم الطوجن محمود الحفناوى84597 25.5مض الحديثة ع بني 

ن عباس84598 نالخانكةعمار دمحم عبدالتواب حسي  60مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمر احمد السيد دمحم عبدالحميد84599 55مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمر عاطف خطاب عبده84600 68مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمر دمحم احمد دمحم84601 68مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمر دمحم غريب سالم84602 30مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمر نارص عبدالعليم حسان نجم84603 33.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمرو خالد عبدالعزيز دمحم84604 99مض الحديثة ع بني 

نالخانكةعمرو خالد دمحم عبدالفتاح84605 74.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةفتىحي عمرو دمحم النبوي موس84606 83مض الحديثة ع بني 

نالخانكةكمال دمحم الصغي  محمود حامد دمحم84607 24مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمازن اسامة عاطف دمحم84608 118مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمازن شادي رضوان ابراهيم84609 119.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم اسامة طاهر دمحم84610 64مض الحديثة ع بني 

ن سيد84611 نالخانكةدمحم ايهاب دمحم حسي  49مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم جمال امام اسماعيل84612 79مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم حمدي ابراهيم السيد غاىلي84613 108.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم خالد دمحم عبدالقادر84614 57.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم رضا ابراهيم حسن84615 19.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم سامح ابراهيم سالم حسن84616 26مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمنقطع- دمحم ساىم دمحم عل درويش 84617 !VALUE#مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم سعد معتمد طلبة84618 42مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم سليمان فتىح عل84619 114مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم سيد سالم دمحم سعد84620 118.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم طه دمحم كامل عبده84621 15.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم عاطف فتىح السيد دمحم84622 27.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالسالم انور عبدالسالم84623 23مض الحديثة ع بني 

ن البهواش84624 نالخانكةدمحم عبده عبده امي  18.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم عسكرى احمد احمد عفيفن84625 22مض الحديثة ع بني 

ي84626
نالخانكةدمحم ماهر علي عفيفن 81.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم دمحم عبدالسالم علي حسن 84627 95مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم عبدالوهاب مصلح84628 107.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم محمود دمحم محمود الريس84629 93مض الحديثة ع بني 



نالخانكةدمحم محمود محمود جيى84630 109مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم منصور دمحم محمود84631 111.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم نارص ابوالقاسم مطاوع عبدهللا84632 41.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةدمحم وليد ابراهيم عبده84633 64.5مض الحديثة ع بني 

ن صاوي84634 نالخانكةمحمود احمد حسي  70.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمحمود احمد زكريا خالد عبدالمجيد84635 35مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمحمود سيد فرغلي دمحم84636 38مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمحمود صابر شاور عل شوى84637 69مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم عبدالرحيم عبداللطيف84638 38مض الحديثة ع بني 

نالخانكةبسيطه- محمود دمحم دمحم اسماعيل 84639 54.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمحمود مسعد دمحم العسكري84640 86.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمىحي الدين سيد مىحي الدين السيد عواد84641 70مض الحديثة ع بني 

ي84642
 
نالخانكةمروان تامر ابراهيم الدسوق 54.5مض الحديثة ع بني 

ن عبدالرحيم84643 نالخانكةمسعد ابراهيم حسي  11.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمصطفن السيد عطية حسن84644 100مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمصطفن عمر دمحم عمر عبدالحافظ84645 25مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمنقطع- مصطفن دمحم سعيد مبارك 84646 !VALUE#مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمصطفن دمحم شديد السيد84647 52مض الحديثة ع بني 

ي84648 نالخانكةمصطفن دمحم صادق عبدالعزيز عبدالننى 25.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمعاذ ايهاب عكاشة دمحم84649 26مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمعاذ دمحم حمدي حمدي عبدالرحمن84650 104مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمهدى احمد دمحم محمود84651 55.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمهند ايهاب عبدالسالم دمحم84652 84مض الحديثة ع بني 

نالخانكةمومن طارق احمد السيد84653 19مض الحديثة ع بني 

ي جرجس84654
 
نالخانكةمينا نضت شوق 64.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةنور الدين اسالم دمحم عبدالحفيظ دمحم ابو طالب84655 101.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةهشام محمود دمحم دمحم عيد84656 114مض الحديثة ع بني 

نالخانكةوحيد سامح دمحم محمود84657 120.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةوليد دمحم احمد خليفة84658 58.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيس عماد الدين حسن عبدالمجيد بكي 84659 118.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف احمد موس دمحم84660 111مض الحديثة ع بني 

ف خليفة دمحم 84661 نالخانكةمنقطع- يوسف اشر !VALUE#مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف خالد جابر دمحم84662 89.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف ربيع بربرى دمحم عوضاهلل84663 49.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف رضا حافظ عل84664 54.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف سعيد يوسف يوسف84665 89مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف سيد عبدالمنعم احمد84666 89مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف صبىح حسن ابراهيم المغربل84667 33مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف عاشور دمحم ابراهيم84668 135مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف عماد سعد عبدالحميد84669 109.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم سالم عبدالفتاح دمحم84670 51.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم سعيد دمحم متوىلي84671 122مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم لبيب دمحم مصطفن ابو ليلة84672 27مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم مجدى دمحم ابراهيم القاضن84673 89.5مض الحديثة ع بني 

نالخانكةيوسف مصطفن عبدالمنعم عل84674 45.5مض الحديثة ع بني 

 دمحم عبدالحميد84675
ن
نالخانكةيوسف هان 33.5مض الحديثة ع بني 

133.5مض الحديثة ع بناتالخانكةاحالم نض الدين عبدالهادى عبدهللا84676

123.5مض الحديثة ع بناتالخانكةاشاء محمود صبيح حسن84677

58.5مض الحديثة ع بناتالخانكةاشاء مدحت عمر دمحم84678

105مض الحديثة ع بناتالخانكةاسماء عصام احمد احمد مهران84679



ن دمحم84680 89.5مض الحديثة ع بناتالخانكةاسماء دمحم حسي 

يل84681 104.5مض الحديثة ع بناتالخانكةاالء جمال سعيد جيى

21.5مض الحديثة ع بناتالخانكةامال محمود احمد حسن النقيىسر84682

41مض الحديثة ع بناتالخانكةامل دمحم عبدالوهاب دمحم السيد84683

ه االمي  كامل عبدالغنن84684 59.5مض الحديثة ع بناتالخانكةامي 

16.5مض الحديثة ع بناتالخانكةانتصار سيد كامل السيد حسن84685

61.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسمله احمد عبدالستار عل عياد84686

ف دمحم عبدالباسط84687 61.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسمله اشر

74مض الحديثة ع بناتالخانكةبسمله السيد عل قطب84688

70.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسمله رفعت دمحم عيد عثمان84689

92.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسمله فتىح احمد مرس84690

58مض الحديثة ع بناتالخانكةتسابيح حسن جمال خاطر84691

108مض الحديثة ع بناتالخانكةتف  عل دمحم محمود الفرماوى84692

121مض الحديثة ع بناتالخانكةجنا احمد فتىح احمد84693

100.5مض الحديثة ع بناتالخانكةجنا محمود عل زياد84694

97.5مض الحديثة ع بناتالخانكةجنه دمحم نبيل سعد84695

97مض الحديثة ع بناتالخانكةجنن عبدهللا سعيد حفنن الحجار84696

73.5مض الحديثة ع بناتالخانكةجنن فرج السيد دمحم84697

97.5مض الحديثة ع بناتالخانكةجهاد احمد سيد حسن84698

54مض الحديثة ع بناتالخانكةجهاد دمحم بكر احمد عل84699

118.5مض الحديثة ع بناتالخانكةحبيبه حماده انور خلف84700

120مض الحديثة ع بناتالخانكةحبيبه خالد كمال دمحم فرج84701

57.5مض الحديثة ع بناتالخانكةحبيبه سيد دمحم معوض84702

56.5مض الحديثة ع بناتالخانكةحبيبه موسي اسماعيل عيىسي84703

81مض الحديثة ع بناتالخانكةبسيطه- حنان سيد مىحي الدين السيد عواد 84704

76مض الحديثة ع بناتالخانكةدعاء ساىم محمود ابراهيم84705

56.5مض الحديثة ع بناتالخانكةرجاء مصطفن صالح مصطفن84706

53مض الحديثة ع بناتالخانكةرحمه سعيد احمد احمد عفيفن84707

99.5مض الحديثة ع بناتالخانكةرحمه سيد سيد حسن عل الدخاخنن84708

107.5مض الحديثة ع بناتالخانكةرحمه عاطف فاروق صالح84709

94مض الحديثة ع بناتالخانكةرحمه دمحم سالم شهيد عايد84710

84.5مض الحديثة ع بناتالخانكةرحمه دمحم هاشم مصطفن84711

63.5مض الحديثة ع بناتالخانكةرشا عمرو صالح عبدالىح طه84712

ن 84713 ن ابراهيم حسي  38.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسيطه- رضوى حسي 

113.5مض الحديثة ع بناتالخانكةروان حمدي احمد دمحم84714

71مض الحديثة ع بناتالخانكةروان رمضان ناجى سلطان84715

110مض الحديثة ع بناتالخانكةروان عبدالهادى عبده الصغي 84716

65مض الحديثة ع بناتالخانكةروضه رضا عبدالوهاب ابراهيم عسل84717

75.5مض الحديثة ع بناتالخانكةزينب خليل عبدالمالك خليل84718

104.5مض الحديثة ع بناتالخانكةزينب عالء الدين كمال دمحم ابراهيم84719

ى دمحم فؤاد84720 70مض الحديثة ع بناتالخانكةساره خي 

128مض الحديثة ع بناتالخانكةساره عبدالعزيز دمحم دمحم84721

45.5مض الحديثة ع بناتالخانكةساره عزت دمحم مدبوىل84722

52مض الحديثة ع بناتالخانكةساره عماد فوزى دمحم84723

97مض الحديثة ع بناتالخانكةسعاد ابراهيم عل عفيفن84724

84.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسلىم ابراهيم دمحم حافظ84725

32.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسلىم احمد ساىم السيد84726

65مض الحديثة ع بناتالخانكةسلىم ذىك دمحم ذىك84727

133مض الحديثة ع بناتالخانكةسلىم دمحم طلعت عل84728

135.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسلىم مصطفن سعد عبدالهادى84729



96.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسما احمد فتىح احمد84730

120مض الحديثة ع بناتالخانكةسما حسنن عبدالمنعم انور الشناوى84731

108.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسما رجب دمحم شعبان84732

ن84733 100مض الحديثة ع بناتالخانكةسما دمحم ابراهيم امي 

99.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسما دمحم كمال رجب84734

109.5مض الحديثة ع بناتالخانكةسميحه خالد احمد فؤاد84735

116مض الحديثة ع بناتالخانكةسميه عصام سعد عبدالحميد84736

ن غريب مرزوق الصعيدى 84737 وق حسي  77.5مض الحديثة ع بناتالخانكةبسيطه- شر

 عبدالعزيز84738
 
98.5مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد تيسي  شوق

112.5مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد حاتم سالم دمحم عوض84739

46مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد سعد معتمد طلبة84740

102.5مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد عبدالنارص عبدالظاهر دمحم84741

ي84742
 
44مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد فارس سعيد عبدالمقصود دسوق

7.5مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد محمود احمد حسن84743

 سيد سالمة84744
ن
134.5مض الحديثة ع بناتالخانكةشهد هان

ن عواد84745 113مض الحديثة ع بناتالخانكةصباح دمحم حسي 

103.5مض الحديثة ع بناتالخانكةضىح منصور رضا منصور84746

76مض الحديثة ع بناتالخانكةعائشه دمحم مصطفن دمحم مصطفن84747

63مض الحديثة ع بناتالخانكةعنان عل عبدالننى عل84748

80.5مض الحديثة ع بناتالخانكةغاده عادل خلف عبداللطيف84749

33مض الحديثة ع بناتالخانكةفاطمه سيد شحاته احمد84750

57.5مض الحديثة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم علي دمحم84751

50.5مض الحديثة ع بناتالخانكةفايزه اسامة مهدى دمحم84752

100مض الحديثة ع بناتالخانكةفرح مسعد رجب يوسف84753

88مض الحديثة ع بناتالخانكةكاترين مجدى انيس اسكندر سليمان84754

ن سامح عياد اسحاق روفائيل84755 12.5مض الحديثة ع بناتالخانكةكرستي 

ف محسن دمحم84756 66.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمريم اشر

58مض الحديثة ع بناتالخانكةمريم صالح فهىم فوزى84757

7مض الحديثة ع بناتالخانكةمريم فضل عبدالمالك اسحق واصف84758

113مض الحديثة ع بناتالخانكةمريم هشام رضا جمال حسن84759

66.5مض الحديثة ع بناتالخانكةملك احمد عبدالرحمن احمد فاضل84760

ن احمد النبوى مرع84761 93مض الحديثة ع بناتالخانكةملك حساني 

75.5مض الحديثة ع بناتالخانكةملك طارق فايز عل احمد84762

31.5مض الحديثة ع بناتالخانكةملك عل حسن عبدالرازق84763

59.5مض الحديثة ع بناتالخانكةملك فرغل دمحم عل84764

 مبارك حسن84765
 
 الدسوق

ن
99.5مض الحديثة ع بناتالخانكةملك هان

107.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا ابراهيم دمحم حسن جاد هللا84766

101مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا احمد عثمان هاشم84767

122مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا خالد عطا صابر عطا84768

54.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا خالد دمحم خالد84769

115.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا عادل حسن عبدالمجيد84770

73.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم دمحم حسن غريب84771

136مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا مسعد عباس قنديل84772

67مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة هللا وائل عل قطب ابراهيم84773

93مض الحديثة ع بناتالخانكةمنة محمود ابو راضن دمحم84774

86.5مض الحديثة ع بناتالخانكةمنن عبدالكريم ابراهيم جاد الرب84775

124مض الحديثة ع بناتالخانكةنانىس سامح مسعود مهنن84776

104.5مض الحديثة ع بناتالخانكةندى سيد عبدالعزيز سيد84777

74مض الحديثة ع بناتالخانكةنعيمه عبدالرحمن غريب دمحم دمحم84778

92مض الحديثة ع بناتالخانكةنور خالد دمحم فراج سليمان84779



81مض الحديثة ع بناتالخانكةنور سالمة دمحم سالمة عل84780

ن دمحم العشار84781 134.5مض الحديثة ع بناتالخانكةنور سيد دمحم حسي 

!VALUE#مض الحديثة ع بناتالخانكةمنقطع- نورا دمحم مصلح دمحم دمحم طرفه 84782

67.5مض الحديثة ع بناتالخانكةنورهان بالل مصطفن دمحم مصطفن84783

م84784 100مض الحديثة ع بناتالخانكةنورهان زكريا احمد دمحم االشر

97مض الحديثة ع بناتالخانكةنورهان دمحم جمال الدين دمحم84785

128.5مض الحديثة ع بناتالخانكةنورهان مصطفن دمحم محمود84786

ن مظهر حيدر احمد مني 84787 86مض الحديثة ع بناتالخانكةنيفي 

 كامل عبدالغنن فرج84788
ئ
109.5مض الحديثة ع بناتالخانكةهبه هللا صفان

84789
ن
101مض الحديثة ع بناتالخانكةهبه فتىح خليل سالم الطنان

89مض الحديثة ع بناتالخانكةهنا دمحم سمي  محفوظ84790

59مض الحديثة ع بناتالخانكةهناء طارق محمود عباس دمحم84791

40.5مض الحديثة ع بناتالخانكةيارا دمحم سنوس دمحم84792

59.5مض الحديثة ع بناتالخانكةياره احمد ابوزيد احمد عبدالحميد84793

ي حزين84794  سيد نونى
ن 69مض الحديثة ع بناتالخانكةياسمي 

ي احمد84795
ن عبدالنارص مصطفن 114.5مض الحديثة ع بناتالخانكةياسمي 

ن مصطفن صالح محمود84796 66.5مض الحديثة ع بناتالخانكةياسمي 

يف يوسف فهيم يوسف84797 نالخانكةابرام شر 85الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم حسام الدين ابراهيم دمحم84798 64الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم سالمه صالح سالمه ابو قبلو84799 26الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم سيد حماد اسماعيل دمحم غنيم84800 30.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم فايد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم84801 111الخانكة ع الحرة بني 

84802
 
نالخانكةابراهيم دمحم السيد دمحم الدسوق 95.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم دمحم حمدى ابراهيم84803 15الخانكة ع الحرة بني 

ه84804 ن نالخانكةابراهيم نارص دمحم عل ابو عجي  56الخانكة ع الحرة بني 

 ابراهيم موس ابراهيم84805
ن
نالخانكةابراهيم هان 59.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابراهيم هشام حنفن عبدالسالم84806 72الخانكة ع الحرة بني 

ي دمحم84807
نالخانكةابراهيم ياش ابراهيم حسينن 68.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةابوبكر عصام صالح الدين فاضل84808 23الخانكة ع الحرة بني 

ن خليل84809 نالخانكةاحمد ابراهيم خليل حسي  97.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد اسامة مرسي قاسم مرسي84810 128.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابويىح84811 115الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد السيد دمحم دمحم مفتاح84812 103.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد جمال دمحم عبدالظاهر دمحم84813 94.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد حسن طلعت عبدالنعيم عيد84814 112الخانكة ع الحرة بني 

ن عوض84815 ن احمد حسي  نالخانكةاحمد حسي  59الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد حماده دمحم سليمان حسن فرحات84816 70.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد رافت احمد عبدالسالم قسيط84817 127الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد رضا دمحم سيد84818 125.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد رمضان نجدى عواد84819 39الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد سعيد عل عبدالننى84820 76.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد سيد دمحم سالم عوده84821 91الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد شحتة دمحم الفران84822 26الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد صالح محسن دمحم امام84823 100.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد عبدالرحمن ابراهيم احمد ترك84824 107.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب84825 55الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد عزت دمحم اسماعيل مهدى84826 29الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد عالء شحته مصلح جمعه84827 11الخانكة ع الحرة بني 

ي84828 نالخانكةاحمد عالء دمحم فتح الباب الشوربىحى 79الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد عمارة سالمة سالم الحجار84829 130.5الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةاحمد عمرو عبدالصادق عبدالحميد84830 55.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد فاروق عطيه عفيفن الجمال84831 132الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد فرج دمحم عبدالعزيز دمحم كلبة84832 83.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد مجدى فاروق دمحم84833 80.5الخانكة ع الحرة بني 

ي اسماعيل ابوشنب84834
 
نالخانكةاحمد دمحم ابراهيم الدسوق 83.5الخانكة ع الحرة بني 

ي84835
نالخانكةاحمد دمحم احمد عفيفن 110الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم احمد محمود84836 122.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم السيد دمحم84837 131.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم جمال دمحم84838 110.5الخانكة ع الحرة بني 

ي دمحم وهبه84839
نالخانكةاحمد دمحم حسنن 34.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم صبىحي سيد سيد الدايلي84840 96.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم صالح عبده دمحم84841 71الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالحكيم عجىم عزام84842 85الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالرحمن فتىح عل84843 76.5الخانكة ع الحرة بني 

ن84844 نالخانكةاحمد دمحم عبدالفتاح حسي  84.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالوهاب حسن84845 123.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم عل دمحم عوض84846 69الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد دمحم فاروق عواد هندى84847 96الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد محمود ابراهيم حسب84848 56.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد محمود احمد سيد ابو جبل84849 126الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد محمود بدوى سالم ابراهيم84850 89.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد محمود رمضان سالم84851 98.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد محمود عيد عبدالسميع84852 104.5الخانكة ع الحرة بني 

ي احمد عمر84853
نالخانكةاحمد مصطفن 92.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد مقبول سيد عمران مقبول84854 63.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد ممدوح احمد محمود84855 48.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد نجاح فوزى اسماعيل ندا84856 123الخانكة ع الحرة بني 

ي حسن دمحم84857
ي عبدالمرضن

ن
نالخانكةاحمد هان 37.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةاحمد ياش السيد ابراهيم84858 125.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادم احمد دمحم دمحم84859 122.5الخانكة ع الحرة بني 

يف جهادالدين عبدهللا الحجار84860 نالخانكةادهم شر 130.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم عبدالخالق دمحم سليم مهنن84861 54.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم عماد دمحم عبدالرحمن84862 85الخانكة ع الحرة بني 

84863
ن
نالخانكةادهم مجدى سمي  محمود ابراهيم عبدالشاق 102.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم دمحم سعيد عل84864 64.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم دمحم عبدالرازق دمحم84865 100.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم دمحم دمحم مصلح84866 73.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةادهم وليد سعيد عبدالمعطي84867 13.5الخانكة ع الحرة بني 

ن84868 نالخانكةاسالم دمحم ابراهيم حسي  125الخانكة ع الحرة بني 

اوى جمعه84869 نالخانكةاسالم دمحم فتىح الشيى 121.5الخانكة ع الحرة بني 

ن84870 نالخانكةاكرم عالء فتىحي حسي  128الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةايهاب طارق حنفن محمود84871 47الخانكة ع الحرة بني 

ف دمحم ذىك عل84872 نالخانكةباسل اشر 88.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةباسل تامر سيد هاشم باطه84873 128.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةباسل صفوت عبدالوهاب علي84874 69الخانكة ع الحرة بني 

ن84875 نالخانكةباسم خالد حسن حسي  42.5الخانكة ع الحرة بني 

ي دمحم ابراهيم84876 نالخانكةباسم ياش عبدالننى 39الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبافل حنا زىك كامل عبدالمسيح84877 84.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبدر دمحم احمد عبدالقادر84878 83الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبدرالدين سامح راغب فتح مصطفن84879 24الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةبالل سعيد مصطفن عبدالغنن الزينن84880 126الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبالل عمرو بالل سيد احمد84881 63.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبالل دمحم محمود شايف عبدالصادق84882 49الخانكة ع الحرة بني 

 عبدالرحمن مىك84883
 
نالخانكةجالل دمحم ابراهيم الدسوق 77الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةجالل ممدوح عل محمود84884 54.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمنقطع- جمال عبده دمحم عبده حبلص 84885 !VALUE#الخانكة ع الحرة بني 

 جاكو فكرى عطيه84886
ن
نالخانكةجوفان 96.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحاتم وحيد دمحم وهبه عوض84887 126.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحازم نادر شحاته دمحم عثمان84888 124.5الخانكة ع الحرة بني 

ف صابر ابراهيم84889 نالخانكةحسام اشر 56.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحسام الدين احمد عبدالسميع عبدالفتاح84890 79.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحسام سيد حماد اسماعيل دمحم غنيم84891 105.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحسن صالح حسن صالح سالم84892 73.5الخانكة ع الحرة بني 

ن ممدوح عبدالعزيز خليل ابراهيم84893 نالخانكةحسي  111.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةحمزه دمحم عبده عواد مرغة84894 124الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةخالد دمحم عبدالسالم حافظ84895 129.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةخالد محمود دمحم محمود حسن84896 95.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةخالد وليد عباده سليمان84897 114.5الخانكة ع الحرة بني 

ن الجباس84898 نالخانكةرافت احمد رافت دمحمى حساني  112.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد ابراهيم سالمه سيد عبده84899 67.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد ابراهيم سيد احمد البدرى84900 52.5الخانكة ع الحرة بني 

ن84901 نالخانكةزياد احمد عز الدين حمدى حسني  81.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد احمد ماهر عبدالصبور84902 102.5الخانكة ع الحرة بني 

ف عرنى عبدالعال الشاىم84903
نالخانكةزياد اشر 88الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد تامر دمحم دمحم84904 56.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد حسن احمد صابر84905 43الخانكة ع الحرة بني 

يف حسنن عبدالعظيم دمحم84906 نالخانكةزياد شر 65الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد طارق السيد دمحم84907 105الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد عالء مصطفن دمحم84908 38الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد فريد دمحمجميل دمحمثابت84909 128.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد دمحم ابراهيم خميس حسن84910 114الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد دمحم السيد فتوح النبتين 84911 94الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد دمحم الشحات السيد عبدالعال84912 126.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد دمحم حسنن سالم مصطعن84913 86الخانكة ع الحرة بني 

ن عبدالرحمن84914 نالخانكةزياد دمحم حسي  13.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد دمحم دمحم حافظ الجمل84915 63الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد مروان عبدالبديع شعراوى84916 69.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد نارص حشمت برعي84917 133.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد نارص دمحم مرزوق حامد84918 96.5الخانكة ع الحرة بني 

 عبدالجواد دمحم بدوى84919
ن
نالخانكةزياد هان 110الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد وائل عبدالفتاح مليىحى اسماعيل84920 96الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةزياد ياش احمد عبدالرحيم84921 130.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةساىم نجاح دمحم ساىم84922 99الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيد عل دمحم لطفن السيد84923 123الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيد دمحم السيد الشحات رمضان84924 35الخانكة ع الحرة بني 

ن مرسي84925 نالخانكةسيف الدين خالد حسي  111الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف الدين رضا احمد دمحم دياب84926 89.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف الدين كمال عل دمحم84927 92.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف ايمن عل ابوالعال عل84928 110الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف راضن االسد عطيه84929 49.5الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةسيف سمي  محمود ابراهيم المشتول84930 118الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف دمحم حمدى عبدالفتاح84931 123الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف دمحم عبدالمنعم شافع عبدالفتاح84932 120الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف دمحم عليوه شحاته84933 61الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةسيف وليد شمس محمود84934 130الخانكة ع الحرة بني 

84935
ن
نالخانكةشعبان سيد شعبان ابراهيم شعبان العوق 73الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةشهاب الدين حمدى عبدالمطلب حسينن ابوليلة84936 130.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةشهاب دمحم رجب عبدالفتاح84937 90.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةصالح عبدالكريم صالح دمحم84938 81.5الخانكة ع الحرة بني 

ي84939
ن
ي العوق

نالخانكةطارق اسامة السيد حسنن 115الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةطه عبدالرحمن احمد دمحم سالم84940 130.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعادل بيوىمي احمد ابراهيم84941 121.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعادل دمحم عادل دمحم السيد عل84942 50.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعادل وليد عبدهللا عثمان84943 84الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالحميد دمحم عبدالحميد درويش84944 78الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالحميد وليد سيد عبدالحميد84945 90.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالحميد ياش عبدالحميد وهيب عبدالحميد84946 124.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد خميس احمد محمود84947 118.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد رجب دمحم عبود84948 131الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد سعد خلف84949 58الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن فتىح عل84950 110الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن ايمن احمد فريد84951 72الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن حسن عبدالعال السيد االشعل84952 100الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن خالد سالمة دمحم المشتوىل84953 128.5الخانكة ع الحرة بني 

 احمد كله84954
 
 عبدالرحمن دسوق

 
نالخانكةعبدالرحمن دسوق 66.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن سعيد بيوىمي سليمان84955 66الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن سليم زهران سليم خليفه84956 122.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن سيد مصطفن دمحم عبدهللا84957 49.5الخانكة ع الحرة بني 

 الدوله ابو شنب84958
 
يف فاروق دسوق نالخانكةعبدالرحمن شر 116الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن صابر صابر دمحم عفيفن84959 47.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن طلعت احمد رجب84960 68الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن عادل دمحم الحسينن دمحم الزعبالوى84961 44.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن عماد الدين محروس احمد84962 63.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن عماد كمال احمد عيىس84963 122الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم ابوبكر عبدالقادر84964 103الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم احمد دمحم84965 10الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم امام عبده امام84966 66الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم جعفر عبدالمنعم احمد84967 131.5الخانكة ع الحرة بني 

ى بخيت زيدان84968 نالخانكةعبدالرحمن دمحم صيى 70الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم صالح دمحم المشتوىل84969 43.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم84970 37الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن ممدوح علي محمود حجر84971 37الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن وليد سيد عبدالنعيم عبدالحافظ84972 94الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالرحمن ياش عبدالحميد وهيب عبدالحميد84973 120الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدالكريم علي عبدالكريم عزب84974 74الخانكة ع الحرة بني 

ف84975 نالخانكةعبدهللا احمد حسن فرج مشر 47.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا احمد عصام الدين احمد دمحم84976 116.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا انور دمحم عيد مقبول84977 38الخانكة ع الحرة بني 

 احمد كله84978
 
 عبدالرحمن دسوق

 
نالخانكةعبدهللا دسوق 63.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا سيد احمد ابو الفتح84979 109الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةبسيطه- عبدهللا عصام احمد امام 84980 71.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا عواد صبىح عواد مرغه84981 26.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا فرج دمحم فرج84982 77الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبسيطه- عبدهللا دمحم احمد احمد دمحم 84983 75.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم سعيد دمحم84984 73.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم ناجح احمد خضن84985 97الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا مروان دمحم دمحم84986 96.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعبدهللا مصطفن قاسم عبدالخالق84987 43الخانكة ع الحرة بني 

 دمحم دمحم84988
 
 دمحم عراق

 
نالخانكةعراق 18الخانكة ع الحرة بني 

ي حزين84989
 
ي عبدالباق

 
نالخانكةعل احمد عبدالباق 43.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعل ايمن عل عبدالجواد84990 51الخانكة ع الحرة بني 

 احمد كله84991
 
 عبدالرحمن دسوق

 
نالخانكةعل دسوق 67الخانكة ع الحرة بني 

84992
 
نالخانكةعل عبدالعزيز عابدين زنان 88الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعل دمحم عبدالحميد درويش مصطفن84993 30.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعل دمحم عل عبدالسميع84994 44.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعل مصطفن محمود مصطفن84995 57.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمار احمد محمود احمد شلنى84996 83.5الخانكة ع الحرة بني 

ن اسكندر84997 ف حسي  نالخانكةعمار اشر 113الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمار ايمن جندى نبوى زغل84998 74.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمار خميس عبدالمنعم احمد84999 123.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمار فارس صبىح عبده عياد85000 52الخانكة ع الحرة بني 

ن85001 نالخانكةعمار دمحم عبدالباري احمد حسني  130الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر احمد رمضان دمحم85002 40.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر احمد عطا عبدالحميد85003 99.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر احمد عمر دمحم ملش85004 70.5الخانكة ع الحرة بني 

ن اسكندر85005 ف حسي  نالخانكةعمر اشر 98الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر حسن علي حسن محمود85006 129.5الخانكة ع الحرة بني 

ن عبدالتواب دمحم85007 نالخانكةعمر حسي  125الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر طارق فتىحي دمحم85008 89.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر عل حسن عل عبدالموجود85009 55.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر عماد مصطفن دمحم احمد الجمل85010 87الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم العسكرى سالمه عواد85011 87.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم حسينن دمحم الحسينن85012 129.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم رفاعي علي85013 110الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم رمضان فؤاد85014 93الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم عفيفن سليم عفيفن85015 66.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم عمر احمد سعد هللا85016 103.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر دمحم مصلح احمد القاضن85017 38الخانكة ع الحرة بني 

ه85018  ابوالسعود محمود جي 
نالخانكةعمر مصطفن 65.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر نارص حارس صالح85019 114.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمر هشام شعبان دمحم85020 67.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمرو خالد عبدالمنصف محمود85021 118الخانكة ع الحرة بني 

يف درويش مصطفن قابيل85022 نالخانكةعمرو شر 56الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعمرو وليد دمحم سليمان85023 132الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةعيد رضا عيد صابر عبود85024 50الخانكة ع الحرة بني 

ن فؤاد يوسف الروينن85025 نالخانكةفؤاد حسي  84الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةفارس مدحت يونس ابراهيم دمحم موسي85026 123الخانكة ع الحرة بني 

 دمحم عواد الحفناوى85027
 
نالخانكةفاروق شوق 112.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةفتىح السيد كامل سيد حسن اللبان85028 89الخانكة ع الحرة بني 

 بيوىمي85029
ن  علي امي 

ن نالخانكةفتىح امي  62الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةفهد حماد عبدالظاهر يوسف القطرى85030 27الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةفوزى عماد فوزى دمحم85031 19الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةفوزى ممدوح فوزى اسماعيل ندا85032 115الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم احمد حامد عبدالعظيم85033 118الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم سمي  عطيه دمحم مرجان85034 118الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم صابر علي عبدالرحيم85035 14الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم طارق محمود شافعي85036 97.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم عبدة عل دمحم85037 105.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم عبده عمر عبدالمطلب قرعل85038 67.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةكريم دمحم صالح الدين دمحم جيى85039 92.5الخانكة ع الحرة بني 

ي حزين85040
 
ي عبدالباق

 
نالخانكةكمال احمد عبدالباق 76.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبسيطه- مارك مدحت مجدى رزق صليب 85041 93الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمازن احمد سيد احمد85042 129.5الخانكة ع الحرة بني 

ي85043
نالخانكةمازن فرج سكران دمحم مصطفن 128الخانكة ع الحرة بني 

ي85044
نالخانكةمازن مجدي فاروق دمحم الحسينن 114الخانكة ع الحرة بني 

85045
 
نالخانكةمازن نبيل طلعت دمحم الدسوق 120.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمازن ياش صالح دمحم85046 67الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمالك احمد عاطف السيد عبدالرحمن85047 119.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم دمحم عل الجعيدي85048 109.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد ابراهيم احمدالمهدى85049 117.5الخانكة ع الحرة بني 

ن85050 نالخانكةدمحم احمد ابراهيم حسي  115الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد ابو المجد غريب85051 96الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد سالم متوىل دمحم85052 118.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالمعبود احمد كشك85053 103الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم اسماعيل القطرى85054 95.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم السيد85055 75الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم اسامه دمحم عارف حسن85056 77الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم اسماعيل رمضان منتض85057 102.5الخانكة ع الحرة بني 

ف رمضان السيد عل85058 نالخانكةدمحم اشر 126.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم السيد دمحم السيد عويس85059 131الخانكة ع الحرة بني 

ن يوسف مفتاح85060 ن امي  نالخانكةدمحم امي  40الخانكة ع الحرة بني 

ن عل قسيط85061 ن فؤاد امي  نالخانكةدمحم امي  99الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ايمن عبدالمطلب صباح الحجار85062 118.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ايهاب حامد محمود حسان85063 106الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم جمعة حسن عثمان85064 66الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم جميل عرنى سالمة سالم85065 41.5الخانكة ع الحرة بني 

ن الدخاخنن85066 ن حسن حساني  نالخانكةدمحم حساني  116الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم حسن احمد صابر85067 54.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحم حسن حسن85068 101الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم خالد احمد دمحم خليفه85069 114الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم خالد سليمان صابر ابو ليله85070 116.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم خالد سيد عجىم ابراهيم85071 130الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم خالد شفيق سالمه85072 104.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم خالد عبدالقوى عوض85073 103الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم رجب عبدالهادى دمحم85074 33.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم رضا فرج احمد عبدالواحد85075 126.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم رضا قطب دمحم85076 64الخانكة ع الحرة بني 

85077
ن
نالخانكةدمحم رمضان دمحم دمحم البتانون 49.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم زكريا احمد دمحم85078 93الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم زكريا دمحم دمحم بيوىمي85079 124.5الخانكة ع الحرة بني 



ن85080 نالخانكةدمحم سامح ابوالعال دمحم حسي  113.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم سامح دمحم عبدالقادر85081 123الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم سامح دمحم عبدالمنعم دمحم85082 131.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ساىمي دمحم جاد85083 120الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم سعيد مصلح عبده سالمه85084 63الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم سيد عبدالمعز سالم دمحم85085 60الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم شافع كريم عل85086 67.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم طارق عبدالرحمن سيد احمد85087 115الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عصام احمد عبدالظاهر القطرى85088 121الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عطا جمال حسن سالمه85089 91الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عالء دمحم محمود يوسف85090 96الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عل احمد حسن عل85091 108الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عل رجب السيد85092 101الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عل عبدالرحمن عل مصطفن85093 101.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عل دمحم نشات85094 84.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عل نورالدين دمحم85095 111.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عماد دمحم صبيح عل85096 87.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم عمادالدين دمحم منصور85097 75الخانكة ع الحرة بني 

اسر85098 ن اليى نالخانكةدمحم عمرو شعبان حسي  81الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم فوزى عباس دمحم عسكر85099 41الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم فيصل دمحم احمد مصطفن85100 97.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم كارم ابراهيم محمود خطاب85101 129الخانكة ع الحرة بني 

85102
ن
نالخانكةدمحم مجدى كمال عبدهللا احمد فرجان 119الخانكة ع الحرة بني 

ار85103 ن نالخانكةدمحم محمود ابو الريش مي  94الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم محمود رفاع دمحم رفاع85104 57.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم مراد ابراهيم متوىلي85105 116الخانكة ع الحرة بني 

ي85106
نالخانكةدمحم مصطفن بدوى ابراهيم حفنن 82.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم مصلح محسن مصلح خضن85107 46.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم هيثم دمحم احمد85108 103الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم وائل سيد عمران مقبول85109 45الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم وائل عبدالمحسن محمود85110 101الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم وائل مصلح جمعه85111 35.5الخانكة ع الحرة بني 

ن شعراوى85112 نالخانكةدمحم وحيد دمحم حسي  44.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم وحيد دمحم سيد85113 22الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم وليد دمحم كريم85114 77.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ياش سيد عبدالجابر عيىسي85115 108.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ياش دمحم نور الدين85116 88الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةدمحم ياش يوسف مصطفن المنجد85117 83.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود احمد دمحم مصطفن دمحم85118 89الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود سالم رمضان سالم رباع85119 36.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود سامح محمود ابراهيم85120 59الخانكة ع الحرة بني 

شر85121 نالخانكةمحمود شمس محمود شر 39.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود عبدالمحسن محمود وراد85122 64.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود عبدالنارص حافظ حفنن اسماعيل85123 38.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود كريم محمود كمال85124 134.5الخانكة ع الحرة بني 

ي85125
 
نالخانكةمحمود دمحم ابراهيم الدسوق 39.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود دمحم عبدالعظيم احمد بدوى85126 93.5الخانكة ع الحرة بني 

ي85127 نالخانكةمحمود دمحم فوزي دمحم دمحم يحن  98الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود نارص احمد دمحم85128 92الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمحمود نورالدين سعد احمد85129 50الخانكة ع الحرة بني 



 محمود مهدى رضوان85130
ن
نالخانكةمحمود هان 100الخانكة ع الحرة بني 

ن شعراوى85131 نالخانكةمحمود وحيد دمحم حسي  91الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمروان احمد حلىمي فؤاد85132 82الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمروان سيد عبدالرحيم دمحم85133 45الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمروان شحتة صبىح بريك عبدالعظيم85134 132الخانكة ع الحرة بني 

ن85135 يف احمد حساني  نالخانكةمروان شر 130الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمروان عيد شعبان عيد احمد85136 72الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمروان وليد مرتىصن دمحم عل85137 104الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن احمد خليل عبده85138 106الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن احمد سيد كامل البالح85139 120الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن احمد مدحت مصطفن85140 114.5الخانكة ع الحرة بني 

ف مصطفن عبدالفتاح المشتوىل85141 نالخانكةمصطفن اشر 84.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن راىم عبدالعاىطي مصطفن دمحم85142 73.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن سيد عبدالرحيم دمحم علي85143 111الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةبسيطه- مصطفن سيد عيد ابراهيم دراهم 85144 80.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن عبدالحميد امام عبدالحميد سلطوح85145 123الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن دمحم حسن مصطفن85146 130الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن دمحم علي محمود85147 110.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن دمحم مصطفن دمحم احمد85148 64.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمصطفن محمود جابر مصطفن85149 134الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمعاذ نزية رضوان حسن ابوشنب85150 68الخانكة ع الحرة بني 

ن دمحم نجيب85151 باهلل حسي  ن نالخانكةمعي  111الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمهاب ايمن دمحم عبدالفتاح سالم85152 101الخانكة ع الحرة بني 

ي85153
ي الحسينن

نالخانكةمهاب دمحم سعيد عبدالغنن 121الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمهند ياش دمحم دمحم رمضان85154 106الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمومن احمد دمحم صابر85155 98.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمومن احمد نادي عبدالوهاب85156 115.5الخانكة ع الحرة بني 

ف السيد دمحم85157 نالخانكةمومن اشر 82.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمومن سيد رضوان حسن85158 93.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةمومن كارم محمود مصطفن صيام85159 105الخانكة ع الحرة بني 

اسر85160 نالخانكةنجاح دمحم نجاح احمد فؤاداليى 89الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةنوح دمحم نوح ابراهيم85161 117.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةنورالدين دمحم عبدالرحمن السيد85162 75الخانكة ع الحرة بني 

يف اسماعيل اسماعيل85163 نالخانكةهادى شر 122الخانكة ع الحرة بني 

 عماد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح85164
ن
نالخانكةهان 58.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةوليد سيد شحته السيد بلح85165 53.5الخانكة ع الحرة بني 

ن احمد دمحم علي ابراهيم البلبيىسي85166 نالخانكةياسي  47.5الخانكة ع الحرة بني 

ف السيد يوسف مفتاح85167 ن اشر نالخانكةياسي  88.5الخانكة ع الحرة بني 

ن امام عبدالتواب امام عالم85168 نالخانكةياسي  100.5الخانكة ع الحرة بني 

ن عبدالقوى دمحم حسن عرانى85169 نالخانكةياسي  76.5الخانكة ع الحرة بني 

ن دمحم حلىمي دمحم بهاءالدين حسن85170 نالخانكةياسي  94.5الخانكة ع الحرة بني 

ن دمحم عبدهللا حسن عبدهللا85171 نالخانكةياسي  115الخانكة ع الحرة بني 

ن ياش فوزى بكرى امام85172 نالخانكةياسي  92.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيس حامد سعد عبدالحميد85173 66.5الخانكة ع الحرة بني 

ى نونى دمحم85174
نالخانكةيوسف احمد خضن 114الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف احمد دمحم احمد عل الغريرى85175 90الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف احمد مىح احمد85176 119الخانكة ع الحرة بني 

ف انور دمحم85177 نالخانكةيوسف اشر 112الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف جمال السيد عبدالعزيز مصطفن85178 131الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف خالد دمحم عبدالحليم85179 72.5الخانكة ع الحرة بني 



نالخانكةيوسف خالد محمود السيد بكر85180 117الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف رضا دمحم عبدالحميد85181 127.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف سيد سعيد سيد85182 90.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف سيد يوسف ابراهيم85183 112الخانكة ع الحرة بني 

يف عبدالمنعم عبدهللا85184 نالخانكةيوسف شر 111الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف صابر صابر دمحم عفيفن85185 64الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف صابر دمحم ابراهيم85186 94الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف صبىح احمد دمحم ابو الحسن85187 105.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف صبىحي عيد عواد85188 119.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف صالح زين العابدين فراج عبدالحميد85189 113الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف طارق السيد دمحمامبانى85190 69الخانكة ع الحرة بني 

ي احمد عمر85191
نالخانكةيوسف طارق حنفن 122.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف عبدالرحمن ابراهيم دمحم85192 81الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف عبدالعزيز عبدالراضن احمد85193 70الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف عبدالكريم عل دمحم اللبان85194 44.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف فتىح عبدالفتاح حسن85195 39.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف مجدى احمد السيد85196 88الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف مجدى دمحم دمحم البهنساوي85197 117الخانكة ع الحرة بني 

85198
ن
 عسقالن

 
نالخانكةيوسف دمحم حسن عبدالباق 101الخانكة ع الحرة بني 

ن احمد85199 نالخانكةيوسف دمحم حسي  107.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف دمحم صالح احمد85200 41الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف دمحم دمحم دمحم جيى85201 122.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف دمحم يوسف عبدالمعط ابو العز85202 133.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف محمود سمي  احمد احمد حماده85203 55الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف نارص دمحم عبده85204 62.5الخانكة ع الحرة بني 

نالخانكةيوسف نجدى دمحم نجدى دمحم سلطان85205 61الخانكة ع الحرة بني 

134الروضة الخاصة عرنىالخانكةبسمله خالد سعد محفوظ85206

ي85207 96الروضة الخاصة عرنىالخانكةجنن دمحم صبىحي القصنى

113.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةرحاب احمد عبدالجواد محمود85208

109.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةرضوى دمحم السيد صالح سيف85209

134الروضة الخاصة عرنىالخانكةسلىم عزت دمحم عارف صالح85210

128الروضة الخاصة عرنىالخانكةسلىم محمود احمد محمود نارص85211

84الروضة الخاصة عرنىالخانكةسما سيد حمدون عبدهللا85212

124.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةعائشه حسام الدين دمحم عبدالننى85213

112.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةفاطمه نارص فتىح دمحم85214

123الروضة الخاصة عرنىالخانكةملك بدر الدين دمحم سعدعبدالوهاب85215

81الروضة الخاصة عرنىالخانكةملك تامر سعيد دمحم احمد الجمل85216

53الروضة الخاصة عرنىالخانكةملك وائل مصطفن كمال85217

يف حسن شاكر85218 133.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةيارا شر

ي دمحم85219
85.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةاحمد السيد حسنن

110الروضة الخاصة عرنىالخانكةاحمد محمود عل حسن85220

ي عبدالسميع دمحم حرب85221
84.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةاحمد مصطفن

ن85222 88الروضة الخاصة عرنىالخانكةاحمد نارص احمد حسي 

ي ابو حجر85223 116.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةاحمد وليد يحن 

77الروضة الخاصة عرنىالخانكةاسامه هالل عبدالحكيم عبدالرحمن85224

64.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةاسالم عصام هاشم عطيه85225

94الروضة الخاصة عرنىالخانكةاياد وليد سيد سعيد85226

ي عويس معوض85227 106.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةزياد سالمة سنهانى

113.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةعادل عمرو عادل السيد عليوه الفحل85228

ي محمود85229
77الروضة الخاصة عرنىالخانكةعبدهللا نشات حنفن



121.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةعمر عماد الدين منصور سيف85230

97.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةفتىحي محمود فتىح ابو حجر85231

ي ابوالغيط85232
113.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةكريم اسامة عبدالغنن

117.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةمازن دمحم دمحمى ابراهيم85233

ن حشمت برع عثمان85234 122.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةدمحم حسي 

ن االبيض85235 ن عرفه عبدهللا حسي  124الروضة الخاصة عرنىالخانكةدمحم معي 

113.5الروضة الخاصة عرنىالخانكةمروان دمحم سيد محمود عابد85236

ن حجازى احمد85237 97الروضة الخاصة عرنىالخانكةمصطفن دمحم حسي 

98الروضة الخاصة عرنىالخانكةيوسف حسن علي حسن هيكل85238

ن85239 ن السيد عبدالاله جاهي  91الروضة الخاصة عرنىالخانكةيوسف حسي 

88الروضة الخاصة عرنىالخانكةيوسف صبىحي اسماعيل سالم حجاج85240

130.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةجنن دمحم عبدالعظيم دمحم85241

133الروضة الخاصة لغاتالخانكةريتاج حسن دمحم حسن مغازى85242

132.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةريم احمد طلعت عبدالمقصود عماره85243

133.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةسىحى عالء دمحم احمد85244

125الروضة الخاصة لغاتالخانكةنادين وليد يوسف عاشور85245

136.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةنجاه دمحم سعيد دمحم85246

ي85247
يف دمحم دمحم مصطفن 132.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةنورهان شر

135.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةاحمد وليد فتىح درويش85248

يف فضل قرسر فضل85249 121.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةحسن شر

ف سيد دمحم85250 132.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةسيف اشر

133.5الروضة الخاصة لغاتالخانكةعبدالرحمن احمد فاروق عطيه عفيفن85251

129.5األوائل الخاصةالخانكةايمان دمحم فاروق الخياط85252

 احمد ممدوح غريب القللي85253
134األوائل الخاصةالخانكةجنن

44.5األوائل الخاصةالخانكةجنن مصطفن دمحم عبدالفتاح هاشم85254

126األوائل الخاصةالخانكةداليا محمود سعد عبدالهادى دمحم85255

120األوائل الخاصةالخانكةساره عبدالعزيز حسن عبدالعزيز دمحم85256

133.5األوائل الخاصةالخانكةسالف محمود احمد دمحم عقل باشا85257

يف كمال سعيد عنبة85258 118.5األوائل الخاصةالخانكةسها شر

104.5األوائل الخاصةالخانكةمريم دمحم زكريا دمحمالنادي دمحم نجيب85259

112.5األوائل الخاصةالخانكةاحمد سعد احمد سعد طنطاوي85260

119األوائل الخاصةالخانكةاحمد مصلح دمحم مصلح الحجار85261

123.5األوائل الخاصةالخانكةادم هشام سعيد عبدالمقصود ابوزيد85262

111.5األوائل الخاصةالخانكةبراء عدنان موس شلة85263

102األوائل الخاصةالخانكةحسن دمحم حسن مصطفن االفندى85264

115.5األوائل الخاصةالخانكةزياد وليد عبدالرازق عبدالحافظ85265

126.5األوائل الخاصةالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالحميد يوسف85266

102األوائل الخاصةالخانكةعبدالرحمن دمحم سالمة دمحم85267

133.5األوائل الخاصةالخانكةعبدالرحمن دمحم مصلح دمحم اللبان85268

111األوائل الخاصةالخانكةعبدهللا عماد عبدالفتاح احمد85269

105األوائل الخاصةالخانكةعمر محمودادهم عادل محمود فهىم85270

135.5األوائل الخاصةالخانكةكريم وليد دمحم الصاوي دمحم يحن 85271

ن85272 ن دمحم حسي  89.5األوائل الخاصةالخانكةدمحم احمد حسي 

ي85273
128األوائل الخاصةالخانكةدمحم ايمن دمحم احمد الفف 

102.5األوائل الخاصةالخانكةبسيطه- دمحم عبدالمعطي عبدالغفار علي 85274

 دمحم احمد عل85275
ن
129األوائل الخاصةالخانكةدمحم هان

ي85276
ن
122.5األوائل الخاصةالخانكةدمحم يوسف عبدالجواد يوسف العرق

131األوائل الخاصةالخانكةمحمود احمد محمود احمد85277

131األوائل الخاصةالخانكةمهند خالف خلف حماد عل85278

122.5األوائل الخاصةالخانكةيوسف ايمن ابراهيم عبدهللا يوسف85279



122مريم سكول الخاصةالخانكةاحالم سيد دمحم عبدالحق طاهر85280

117مريم سكول الخاصةالخانكةبسمله عصام شفيق احمد دمحم صديق85281

120مريم سكول الخاصةالخانكةجنات عمرو سليمان عبدالمنعم سليمان85282

ف عبدالفضيل دمحم عبدالفتاح85283 125مريم سكول الخاصةالخانكةحبيبه اشر

120.5مريم سكول الخاصةالخانكةرنا دمحم رجب السيد حميده شمس85284

ن يوسف85285 99.5مريم سكول الخاصةالخانكةساندى كرم بخيت سفي 

!VALUE#مريم سكول الخاصةالخانكةمنقطع- سلىم دمحم عبدالرحيم عل الشاىم 85286

قاوي مرعي شداد85287
114.5مريم سكول الخاصةالخانكةسميه شر

118مريم سكول الخاصةالخانكةسندس مصطفن محمود يوسف طه85288

127مريم سكول الخاصةالخانكةسها جمال رمزى سند85289

 ناشد سليمان85290
 
83.5مريم سكول الخاصةالخانكةمريم ساىم صدق

118.5مريم سكول الخاصةالخانكةابانوب بطرس عبدالمالك فلتس بشاى85291

112مريم سكول الخاصةالخانكةانجيلوس سمي  ادور فرج بخيت85292

128مريم سكول الخاصةالخانكةبيشوى اسعد كامل نض هللا85293

ن عل نبيه85294 113.5مريم سكول الخاصةالخانكةحسن عل حسي 

 نارص مسعد حنا مسعد85295
ن
124.5مريم سكول الخاصةالخانكةرومان

114.5مريم سكول الخاصةالخانكةزياد محمود عبدالجواد بدر سليمان85296

100مريم سكول الخاصةالخانكةصموئيل ايليا صموئيل رياض وهبه85297

115مريم سكول الخاصةالخانكةعبدالرحمن منصور عثمان مخلوف خليفه85298

99.5مريم سكول الخاصةالخانكةعبدهللا ياش احمد دمحم عل85299

111مريم سكول الخاصةالخانكةعمر وائل جمال حسن عبده85300

131مريم سكول الخاصةالخانكةفارس دمحم محمود احمد فوده85301

89.5مريم سكول الخاصةالخانكةكمال الدين دمحم احمد السيد احمد85302

90.5مريم سكول الخاصةالخانكةدمحم ايمن حسان محمود فرج85303

85304
ن
122.5مريم سكول الخاصةالخانكةدمحم عادل دمحم احمد مدن

109.5مريم سكول الخاصةالخانكةدمحم عبدالمطلب حلىم راغب85305

91مريم سكول الخاصةالخانكةمروان مرس السيد مرس85306

61مريم سكول الخاصةالخانكةمينا عايد فايز ابراهيم منصور85307

128مريم سكول الخاصةالخانكةمينا مراد بسطا حكيم خله85308

 سمي  اسكندر معوض85309
ن
122.5مريم سكول الخاصةالخانكةنوفي  رومان

ف اسماعيل سليمان صالح85310 123.5مريم سكول الخاصةالخانكةيحن  اشر

52مريم سكول الخاصةالخانكةيوسف دمحم سعيد دمحم عامر85311

122مريم سكول الخاصةالخانكةيوسف والء الدين دمحم دمحم صالح الخشنن85312

ن عبدالكريم85313 129.5طيبة الخاصةالخانكةبسمله سمي  حسي 

129.5طيبة الخاصةالخانكةبسمله مصطفن طه ابو زيد85314

135طيبة الخاصةالخانكةبسمله مصطفن لطفن هنداوى مصطفن85315

124.5طيبة الخاصةالخانكةبسنت احمد بدر الدين رجب السيد85316

ن85317 ن عبدالعزيز حساني   تامر حساني 
124.5طيبة الخاصةالخانكةتف 

118طيبة الخاصةالخانكةجنن احمد سيد دمحم85318

129.5طيبة الخاصةالخانكةجنن خالد دمحم العسكري85319

124طيبة الخاصةالخانكةجنن عمرو احمد دمحم علي عبدالواحد85320

139طيبة الخاصةالخانكةجنن وائل مجدى احمد موس85321

ن البقل85322 135.5طيبة الخاصةالخانكةجودى دمحم امي 

139طيبة الخاصةالخانكةجيسكا عز رفعت فايز85323

130طيبة الخاصةالخانكةدينا دمحم حمدهلل محمود دمحم85324

132.5طيبة الخاصةالخانكةرزان دمحم صالح احمد85325

ي85326 138طيبة الخاصةالخانكةروان عمرو ابراهيم السيد المغرنى

125.5طيبة الخاصةالخانكةريتاج بهجت حسن امام85327

125.5طيبة الخاصةالخانكةريناد بهجت حسن امام85328

137طيبة الخاصةالخانكةسلىم احمد مصباح صيام85329



129طيبة الخاصةالخانكةفاطمه احمد محمود عبدالعال85330

131طيبة الخاصةالخانكةكوثر دمحم سعد مصلح الحفناوى85331

112طيبة الخاصةالخانكةمريم احمد سيد دمحم احمد85332

124.5طيبة الخاصةالخانكةمريم عبدالعظيم احمد السيد85333

124.5طيبة الخاصةالخانكةملك دمحم صالح احمد85334

130طيبة الخاصةالخانكةناهد دمحم دمحم مختار مفتاح85335

137.5طيبة الخاصةالخانكةندى احمد احمد احمد النادى85336

130طيبة الخاصةالخانكةنور عادل حسن عبدالهادى85337

128طيبة الخاصةالخانكةهنا نور الدين سيد احمد سيد الغمازى85338

136.5طيبة الخاصةالخانكةابراهيم ياش ابراهيم علي85339

134طيبة الخاصةالخانكةاحمد احمد دمحم مصطفن85340

ن احمد دمحم85341 115طيبة الخاصةالخانكةاحمد حسي 

120.5طيبة الخاصةالخانكةاحمد دمحم فتىحي عبدهللا85342

122.5طيبة الخاصةالخانكةاحمد هشام رشاد دمحم85343

128طيبة الخاصةالخانكةادم دمحم ابراهيم صالح85344

130طيبة الخاصةالخانكةامجد دمحم مصباح احمد صيام85345

119.5طيبة الخاصةالخانكةانس وسام علي عيد عل النقيش85346

124طيبة الخاصةالخانكةحسن جمال دمحم حسن85347

121طيبة الخاصةالخانكةحسن محمود حسن محمود85348

124طيبة الخاصةالخانكةزياد سليمان سمي  السيد85349

ف صالح عوض هللا85350 99طيبة الخاصةالخانكةسيف الدين اشر

ي دمحم85351
ن
123طيبة الخاصةالخانكةعبدالرحمن احمد بسيون

134.5طيبة الخاصةالخانكةعبدالرحمن عصام عبدهللا عبدالعزيز85352

ن85353 132.5طيبة الخاصةالخانكةعبدالرحمن دمحم حسنن محمود حسي 

129.5طيبة الخاصةالخانكةعبدهللا احمد اسماعيل اسماعيل الخوىل85354

135طيبة الخاصةالخانكةعل نور الدين سيد احمد سيد الغمازى85355

133.5طيبة الخاصةالخانكةعمر دمحم دمحم عبدالعزيز عبدالحميد الطمان85356

128طيبة الخاصةالخانكةعمر وائل عبدالعزيز امام دمحم85357

وك85358 135.5طيبة الخاصةالخانكةكريم السيد دمحم السعيد دمحم ميى

134.5طيبة الخاصةالخانكةكريم دمحم حمدى دمحم راضن85359

ن عبدهللا85360 135طيبة الخاصةالخانكةمحسن شعبان دمحم احمد حساني 

130.5طيبة الخاصةالخانكةدمحم احمد دمحم ابراهيم امام85361

107طيبة الخاصةالخانكةدمحم اسامة دمحم بيوىم رمضان85362

ف دمحم حسن85363 !VALUE#طيبة الخاصةالخانكةدمحم اشر

105طيبة الخاصةالخانكةدمحم حسن دمحم الحادى دمحم85364

121طيبة الخاصةالخانكةدمحم عبدالرحمن صالح الدين عبدالرازق بيدق85365

ن ابراهيم امام85366 120طيبة الخاصةالخانكةدمحم عل حسي 

122طيبة الخاصةالخانكةمحمود رضا محمود عل ادم المظل85367

136طيبة الخاصةالخانكةمحمود دمحم سعيد عطية مصطفن جابر85368

ين سالم مصطفن خضن85369 115.5طيبة الخاصةالخانكةنور الدين شر

135.5طيبة الخاصةالخانكةيوسف اسالم سمي  حفنن الحجار85370

128.5طيبة الخاصةالخانكةيوسف عالء طلعت عل سيد85371

نالخانكةابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف شمندي85372  ع بني 
 
100البوالق

نالخانكةابراهيم عمرو ابراهيم سيد محمود بكر85373  ع بني 
 
117.5البوالق

 ابراهيم رفاع85374
 
نالخانكةابراهيم فريد شوق  ع بني 

 
!VALUE#البوالق

ن 85375 نالخانكةبسيطه- احمد حماده سيد حسي   ع بني 
 
62.5البوالق

نالخانكةاحمد عبدهللا احمد حميد85376  ع بني 
 
114البوالق

نالخانكةاحمد عمر انور عبدالعزيز عمر85377  ع بني 
 
18.5البوالق

نالخانكةاحمد عمرو عيد عبدالعزيز دمحم85378  ع بني 
 
9.5البوالق

نالخانكةاحمد دمحم احمد حسن85379  ع بني 
 
62.5البوالق



نالخانكةاحمد دمحم حمدى الحسينن85380  ع بني 
 
70.5البوالق

نالخانكةبسيطه- احمد دمحم سليمان بيوىم سليمان 85381  ع بني 
 
88البوالق

نالخانكةاحمد دمحم فاروق ابوالفتوح السيد85382  ع بني 
 
77.5البوالق

نالخانكةاحمد دمحم دمحم دمحم العطار85383  ع بني 
 
63.5البوالق

ن85384 ي سيد حساني 
نالخانكةاحمد دمحم مصطفن  ع بني 

 
67.5البوالق

نالخانكةاحمد دمحم هاشم محمود الغريري85385  ع بني 
 
102.5البوالق

ي85386
 
نالخانكةاحمد دمحم وصفن عبدالواحد دسوق  ع بني 

 
80البوالق

نالخانكةاحمد محمود احمد ابراهيم85387  ع بني 
 
93البوالق

ن زعيي 85388 قاوى حسي  نالخانكةاحمد هالل ابوشر  ع بني 
 
61.5البوالق

نالخانكةادهم دمحم عبدالعزيز دمحم ابو النجا85389  ع بني 
 
92البوالق

نالخانكةاسامه محمود دمحم خليفه85390  ع بني 
 
!VALUE#البوالق

نالخانكةاسالم عبدهللا دمحم احمد دمحم85391  ع بني 
 
108.5البوالق

نالخانكةاسالم نبوى دمحم نبوى دمحم الصباغ85392  ع بني 
 
101.5البوالق

ف وليد مصطفن دمحم قطب85393 نالخانكةاشر  ع بني 
 
82.5البوالق

نالخانكةباسم وليد دمحم عل هريدى85394  ع بني 
 
60البوالق

نالخانكةبسام عبدالرؤوف ابوبكر خليفة85395  ع بني 
 
29البوالق

ن85396 نالخانكةجمال السيد جمال عبداللة السمي   ع بني 
 
50البوالق

نالخانكةحسام الدين دمحم عل لبيب عبدالجليل85397  ع بني 
 
74البوالق

نالخانكةحسن صابر حسن احمد االشعل85398  ع بني 
 
56البوالق

نالخانكةحسن صابر حسن دمحم القطري85399  ع بني 
 
61.5البوالق

ن عماد دمحم عياد85400 نالخانكةحسي   ع بني 
 
30.5البوالق

نالخانكةحمدى دمحم حمدي عبدالىحي85401  ع بني 
 
!VALUE#البوالق

نالخانكةبسيطه- رفيع عاطف صديف عل 85402  ع بني 
 
57البوالق

نالخانكةزياد احمد دمحم فتح هللا85403  ع بني 
 
18البوالق

نالخانكةزياد جمال حسن عبدالكريم85404  ع بني 
 
9.5البوالق

يف شحاته احمد الزينن85405 نالخانكةزياد شر  ع بني 
 
22البوالق

نالخانكةزياد صابر السيد عبدالعزيز85406  ع بني 
 
38.5البوالق

نالخانكةزياد مؤمن موس عواد85407  ع بني 
 
33.5البوالق

ن قنديل85408 نالخانكةزياد دمحم امي   ع بني 
 
25البوالق

قاوى85409 نالخانكةساىم عبدالننى السيد دمحم الشر  ع بني 
 
10.5البوالق

نالخانكةسعيد احمد سعيد عبدالعليم زيدان85410  ع بني 
 
29البوالق

ف السيد زىك دمحم85411 نالخانكةسيد اشر  ع بني 
 
24البوالق

ن دمحم كامل85412 نالخانكةسيد حسي   ع بني 
 
58.5البوالق

ي محمود85413
نالخانكةسيف الدين اسامة غريب اللينى  ع بني 

 
69.5البوالق

نالخانكةسيف الدين نارص ابو القاسم احمد85414  ع بني 
 
66.5البوالق

نالخانكةسيف عادل نض الدين دمحم عمر85415  ع بني 
 
117البوالق

نالخانكةسيف محمود دمحم فريد نجم85416  ع بني 
 
83البوالق

نالخانكةشادى طارق جمال دمحم عبدالمجيد85417  ع بني 
 
9.5البوالق

ي احمد مجلي85418
 
 حماده شوق

 
نالخانكةشوق  ع بني 

 
83البوالق

ي85419 نالخانكةصابر محمود صابر عطيه عبدالننى  ع بني 
 
50البوالق

نالخانكةصالح حمدى حسن دمحم عمران85420  ع بني 
 
8.5البوالق

نالخانكةطارق سيد بدوى احمد بدوى85421  ع بني 
 
6.5البوالق

نالخانكةطلحة دمحم موس عواد موسي85422  ع بني 
 
21البوالق

نالخانكةعبدالحكيم دمحم عبدالحكيم فؤاد85423  ع بني 
 
88البوالق

نالخانكةعبدالحليم دمحم عبدالحليم دمحم85424  ع بني 
 
59البوالق

ي ابراهيم85425 نالخانكةعبدالرحمن ابراهيم عرانى  ع بني 
 
17البوالق

ف محمود ابو ضيف دمحم85426 نالخانكةعبدالرحمن اشر  ع بني 
 
39البوالق

نالخانكةعبدالرحمن عماد صبىح عبدالفناح الجمل85427  ع بني 
 
64.5البوالق

85428
ن
نالخانكةعبدالرحمن عوده مصلح عل العنان  ع بني 

 
84.5البوالق

نالخانكةعبدالرحمن مصطفن حسن اسماعيل خليل85429  ع بني 
 
46.5البوالق



ن شعراوي85430  حسي 
نالخانكةعبدالعزيز سيد عني   ع بني 

 
92البوالق

نالخانكةعبدالعزيز صبىح حسن عبدالفتاح كلبو85431  ع بني 
 
81البوالق

ن85432 نالخانكةعبدهللا عويس امام ابو العيني   ع بني 
 
44.5البوالق

نالخانكةعبده حسنن عبدالتواب محمود85433  ع بني 
 
61.5البوالق

ن85434 نالخانكةعل سيد حامد حسن حساني   ع بني 
 
28.5البوالق

نالخانكةعل عيد عل حامد85435  ع بني 
 
22.5البوالق

نالخانكةعل مجدى عبدالجواد رمضان85436  ع بني 
 
17.5البوالق

نالخانكةعل دمحم عل دمحم سليمان85437  ع بني 
 
17البوالق

نالخانكةعماد دمحم احمد درويش كلة85438  ع بني 
 
16.5البوالق

نالخانكةعماد دمحم عبدالمحسن رزق85439  ع بني 
 
28.5البوالق

نالخانكةعمار عبدالوهاب خضن عبدالوهاب85440  ع بني 
 
22.5البوالق

نالخانكةعمار دمحم رشاد سيد اللينى85441  ع بني 
 
31البوالق

نالخانكةعمار دمحم عبدالوهاب دمحم قسيط85442  ع بني 
 
74.5البوالق

نالخانكةعمر ابراهيم ابراهيم عل ابراهيم85443  ع بني 
 
98.5البوالق

نالخانكةعمر احمد دمحم عل عمر85444  ع بني 
 
100.5البوالق

نالخانكةعمر جميل حسن حسن الديب85445  ع بني 
 
62.5البوالق

نالخانكةعمر عل دمحم عل ابو خيال85446  ع بني 
 
93البوالق

نالخانكةفاروق حسام فاروق عبداللطيف85447  ع بني 
 
73البوالق

نالخانكةفتىح خالد فتىحي جابر موس85448  ع بني 
 
54.5البوالق

ن احمد طه اللبان85449 نالخانكةفهد حسي   ع بني 
 
31.5البوالق

نالخانكةفهد دمحم دمحم السيد ابو ديب85450  ع بني 
 
63البوالق

نالخانكةفوزى دمحم فوزى عيىس عبده85451  ع بني 
 
62البوالق

 الدوله85452
 
نالخانكةكريم احمد عزت دسوق  ع بني 

 
108البوالق

نالخانكةكريم احمد مصطفن دمحم درويش85453  ع بني 
 
64البوالق

نالخانكةكريم خي  ذىك خي  عبدالنعيم85454  ع بني 
 
41.5البوالق

نالخانكةماذن دمحم مىحي حسن حسان85455  ع بني 
 
62البوالق

نالخانكةماريو ماجد فريد رياض نخله85456  ع بني 
 
46البوالق

نالخانكةمازن سعيد عبدالحكم حسن القطرى85457  ع بني 
 
75البوالق

ن85458 نالخانكةدمحم ابو زيد سيد ابو زيد حسني   ع بني 
 
57.5البوالق

نالخانكةدمحم احمد راشد احمد محمود85459  ع بني 
 
115البوالق

ف السيد عاشور زغله85460 نالخانكةدمحم اشر  ع بني 
 
101.5البوالق

ف دمحم حسن عشماوى85461 نالخانكةدمحم اشر  ع بني 
 
39البوالق

نالخانكةدمحم السيد ابراهيم احمد الحجار85462  ع بني 
 
68.5البوالق

نالخانكةدمحم ايهاب حمدى عبدالننى عويس85463  ع بني 
 
61.5البوالق

ن85464 نالخانكةدمحم جمال دمحم حسي   ع بني 
 
35.5البوالق

نالخانكةدمحم حازم دمحم دمحم مسعود85465  ع بني 
 
87البوالق

نالخانكةدمحم حسن دمحم جادهللا85466  ع بني 
 
100البوالق

ن احمد طه اللبان85467 نالخانكةدمحم حسي   ع بني 
 
78.5البوالق

نالخانكةدمحم حمدى سنوس متوىل بكر85468  ع بني 
 
59البوالق

نالخانكةدمحم خالد احمد عبدالوهاب سليم85469  ع بني 
 
121البوالق

نالخانكةدمحم خالد دمحم السيد الزعبالوى85470  ع بني 
 
114.5البوالق

نالخانكةدمحم صالح ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم85471  ع بني 
 
108البوالق

نالخانكةدمحم طارق دمحم الحسينن ابو شوك85472  ع بني 
 
126البوالق

نالخانكةدمحم عادل سعيد سالم صبيح85473  ع بني 
 
57البوالق

نالخانكةدمحم عاطف صديق عل ابراهيم85474  ع بني 
 
64البوالق

نالخانكةدمحم عبدالخالق فاروق سيد85475  ع بني 
 
108.5البوالق

نالخانكةدمحم عبدالرازق حسن عبدالرازق85476  ع بني 
 
86البوالق

نالخانكةدمحم عصام السيد عارف85477  ع بني 
 
38.5البوالق

نالخانكةدمحم عمرو السيد دمحم عاشور حمزه85478  ع بني 
 
26البوالق

نالخانكةبسيطه- دمحم عمرو عبدالسالم دمحم النحاس 85479  ع بني 
 
100.5البوالق



نالخانكةدمحم محمود احمد حسن85480  ع بني 
 
115.5البوالق

نالخانكةدمحم محمود عبدالحميد حامد حسن85481  ع بني 
 
114.5البوالق

نالخانكةدمحم مىح الدين عيىس عبده احمد85482  ع بني 
 
57البوالق

نالخانكةدمحم مصطفن اسماعيل احمد اسماعيل85483  ع بني 
 
40.5البوالق

ي85484
نالخانكةدمحم مصطفن دمحم مصطفن  ع بني 

 
54.5البوالق

نالخانكةدمحم نارص عبدهللا خليل عطاهللا85485  ع بني 
 
51البوالق

ي85486
نالخانكةدمحم وليد دمحم حفنن  ع بني 

 
8البوالق

نالخانكةدمحم ياش عطية احمد85487  ع بني 
 
100.5البوالق

نالخانكةمحمود سيد رجب عل دمحم85488  ع بني 
 
62البوالق

نالخانكةمحمود سيد شعبان سيد سيد85489  ع بني 
 
94البوالق

نالخانكةمحمود عبدالحليم دمحم سالم دمحم85490  ع بني 
 
100البوالق

نالخانكةمحمود عبدهللا احمد حميد عبدهللا85491  ع بني 
 
124البوالق

نالخانكةمحمود عل دمحم احمد المهدي كامل85492  ع بني 
 
50البوالق

نالخانكةمحمود لطفن كمال داود عبدالهادى85493  ع بني 
 
99.5البوالق

نالخانكةمحمود دمحم احمد محمود85494  ع بني 
 
102.5البوالق

نالخانكةمحمود دمحم عبدالستار موس ابراهيم85495  ع بني 
 
!VALUE#البوالق

نالخانكةمروان حمدى سنوس متوىل بكر85496  ع بني 
 
35البوالق

نالخانكةمروان سيد عبدالقادر سالمه زغلة85497  ع بني 
 
132.5البوالق

نالخانكةمروان دمحم مصطفن عل الطوانىس85498  ع بني 
 
16البوالق

نالخانكةمصطفن ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم85499  ع بني 
 
48البوالق

نالخانكةمصطفن احمد صباح عباس دويدار85500  ع بني 
 
90البوالق

ي دمحم الشاذىلي85501
نالخانكةمصطفن عاطف مصطفن  ع بني 

 
118البوالق

نالخانكةمصطفن فتىحي يوسف حسن85502  ع بني 
 
48البوالق

نالخانكةمصطفن ماهر دمحم عودة الغمازى85503  ع بني 
 
102.5البوالق

نالخانكةمصطفن دمحم صبىح اسماعيل عرفه85504  ع بني 
 
93.5البوالق

نالخانكةمصطفن دمحم عبدالعليم فرغل علي85505  ع بني 
 
119.5البوالق

نالخانكةمصطفن محمود حسن عبدالغنن عبدالرحمن85506  ع بني 
 
66البوالق

نالخانكةبسيطه- مصطفن وليد احمد فكرى 85507  ع بني 
 
87البوالق

نالخانكةمصطفن وليد عبدهللا دمحمالمشتوىلي85508  ع بني 
 
93.5البوالق

نالخانكةمعاذ ابراهيم رشاد ابرهيم منىس85509  ع بني 
 
112.5البوالق

يف دمحم طاهر85510 نالخانكةمعاذ شر  ع بني 
 
123البوالق

نالخانكةمعاذ دمحم سعيد دمحم دمحم خروب85511  ع بني 
 
117البوالق

ن85512  دمحم سعيد امي 
ن
نالخانكةمعاذ هان  ع بني 

 
124البوالق

ن عل85513 نالخانكةنادر دمحم عل حساني   ع بني 
 
97.5البوالق

نالخانكةنورالدين دمحم دمحم شحاته عطا هللا85514  ع بني 
 
124.5البوالق

 احمد دمحم احمد الرفاع خروب85515
ن
نالخانكةهان  ع بني 

 
1.5البوالق

ن85516  السمي 
 يحن  مصطفن

نالخانكةيحن  مصطفن  ع بني 
 
75البوالق

نالخانكةيوسف احمد عل احمد85517  ع بني 
 
76.5البوالق

نالخانكةيوسف احمد ماجد دمحم العطار85518  ع بني 
 
92البوالق

نالخانكةيوسف خالد سعيد معوض85519  ع بني 
 
73.5البوالق

نالخانكةيوسف رجب السيد عثمان عبدالقادر85520  ع بني 
 
127البوالق

ن دمحم85521 نالخانكةيوسف رمضان جمعة حسي   ع بني 
 
92.5البوالق

نالخانكةيوسف صالح الشحات عبدالحليم85522  ع بني 
 
103.5البوالق

نالخانكةيوسف صالح عثمان ابراهيم دمحم85523  ع بني 
 
68.5البوالق

نالخانكةيوسف عبدالرازق عل يوسف سليمان85524  ع بني 
 
85.5البوالق

نالخانكةيوسف عل ظريف عل عبدالرحمن85525  ع بني 
 
87البوالق

نالخانكةيوسف عيىس االسد عطية85526  ع بني 
 
55.5البوالق

نالخانكةيوسف كامل دمحم احمد المهدى كامل مقار85527  ع بني 
 
73.5البوالق

نالخانكةيوسف دمحم الشحات ابراهيم احمد85528  ع بني 
 
76البوالق

نالخانكةيوسف دمحم سيد مصلح85529  ع بني 
 
91.5البوالق



ن شعراوي85530  حسي 
نالخانكةيوسف دمحم عني   ع بني 

 
94البوالق

نالخانكةيوسف دمحم مصطفن سيد85531  ع بني 
 
99البوالق

نالخانكةيوسف دمحم يوسف دمحم85532  ع بني 
 
27البوالق

نالخانكةيوسف ياش سيد عل االشعل85533  ع بني 
 
44.5البوالق

123عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاشاء اسامه عبده دمحم85534

ف دمحم دمحم85535 104.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاشاء اشر

ى مازن عبدالرحمن عبدالرحيم85536 103.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاشاء خي 

79.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاشاء فراج حامد دمحم85537

50.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاسماء احمد سويلم سيد85538

35عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاسماء دمحم سعيد شحاته85539

!VALUE#عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاسماء ياش عل صابر85540

ى85541 117.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةاالء سيد ابراهيم دمحم خي 

111.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةامنيه اسامة عبدالعزيز عبدالحليم85542

86.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةايمان ابراهيم هاشم محمود الغريرى85543

126عاصم احمد ع بنات/شالخانكةايمان عني  السيد دمحم الطوجن85544

125عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسمله عماد دمحم عل دمحم85545

104عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسيطه- بسمله دمحم سعيد شحاته 85546

106عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسمله دمحم مىح الدين عل الحسينن85547

107.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسمله دمحم مىح مصطفن85548

96عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسمه عزت فريد دمحم سليم85549

127عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسمه دمحم عبدالعليم فرغل عل85550

81عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسنت احمد رفعت عرفه85551

اوى سالم حسن85552 82.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسنت تامر الشيى

124.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسنت عماد دمحم عل دمحم85553

128.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحبيبه سليمان شحاته سليمان85554

124.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحبيبه عماد الدين فكرى غريب85555

ن عبدالعظيم 85556 95.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسيطه- حبيبه دمحم جمال حسي 

62عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحبيبه محمود حسن فرج85557

 صابر دمحم اسماعيل85558
ن
129.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحبيبه هان

100.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحبيبه ياش احمد السيد عيسوى85559

ن طارق سليمان مسعد سليمان85560 88.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةحني 

109عاصم احمد ع بنات/شالخانكةدنيا ايمن جمال دمحم دمحم اللبان85561

128عاصم احمد ع بنات/شالخانكةدنيا سيد شعبان احمد بهنىس85562

119عاصم احمد ع بنات/شالخانكةدنيا عصام فؤاد داود عبدالهادى85563

73عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسيطه- رانا رمزى عبدالسميع خفاجى 85564

107.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه احمد زىك بدر دمحم85565

125عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه اسماعيل صبىح اسماعيل عرفه85566

ف محمود مسعود دمحم85567 125عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه اشر

ن طه محمود85568 95.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه حسي 

87.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه سعيد حفنن عبدالقادرالبيل85569

98.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه طارق دمحم جمال85570

22.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه عالء دمحم اسماعيل85571

124.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه دمحم ربيع دمحم السيد عيىس85572

125عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه دمحم عبدالحميد دمحم سالمان85573

98.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه دمحم مصطفن عل اسماعيل85574

120.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرغده عادل دمحم مرس85575

64عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرقيه طه سعيد مرزوق85576

74.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةروان تبوى عل نبوى85577

60.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةروان رشاد السيد بحر85578

126عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرودينا محمود حسنن محمود امام85579



72عاصم احمد ع بنات/شالخانكةروضه احمد رياض حسن عثمان85580

127عاصم احمد ع بنات/شالخانكةريتاج احمد دمحم شحاته85581

ن احمد اللبان85582 106.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةزينب السيد حسي 

94.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةزينب عمادالدين حمدان جادالرب عبدالخالق85583

ى طوجن اللبان85584 60عاصم احمد ع بنات/شالخانكةساره ياش دمحم اليى

127عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسلىم دمحم سعيد شافعي85585

ن 85586 67.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةبسيطه- سلىم محمود رقيب عبدالكريم حسي 

44عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسما دمحم جمال عبدهللا85587

 حمدى عبدالعزيز محجوب85588
ن
74عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسماح هان

71عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسميه عصام عبدالرؤوف ابو بكر خليفه85589

 نبوى احمد مصطفن85590
ن
48عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسندس هان

74عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسهام عبدالرحمن جالل ابراهيم دمحم85591

77عاصم احمد ع بنات/شالخانكةسهيله عل ناجى عل85592

113.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشذى دمحم حسن دمحمحسن85593

وق دمحم جمال ابراهيم85594 112عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشر

وق دمحم حسن عبدالعزيز السيد المنصورى85595 121عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشر

وق دمحم كمال داود عبدالهادى85596 105عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشر

63عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد سعيد عبدالحميد محمود عل85597

70عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد سمي  حسن هريدى حسن85598

 بدوى هالل85599
ن
107عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد سيد دمحم بسيون

ى عبدالرحيم دمحم85600 118عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد صيى

121.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد دمحم درويش عيد85601

55.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد وليد دمحم السيد اللبان85602

ين محمود السيد دمحم الوكيل85603 66.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشي 

92عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشيماء عاطف عبدالرؤوف دمحم85604

104عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشيماء دمحم صالح عبدالواحد85605

51.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةضىح ابراهيم عل ابراهيم دويدار85606

81.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةضىح ثروت عماره يوسف عماره85607

99.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةضىح دمحم عبدالحميد حامد حسن85608

 ابراهيم85609
 
59عاصم احمد ع بنات/شالخانكةعليه فريد شوق

126عاصم احمد ع بنات/شالخانكةغاده عماد شحاته دمحم عيد85610

73.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةفاطمه احمد السيد زوينن معوض85611

50.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةفاطمه طارق نجدى دمحم سلطان85612

112.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةفاطمه دمحم بكر حسن احمد ابو بكر85613

ينا مالك راجى عزىم عبدالمسيح85614 87.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةفي 

ى وليد مصطفن محفوظ سعد85615 ن 53عاصم احمد ع بنات/شالخانكةكين

100عاصم احمد ع بنات/شالخانكةكوثر دمحم فؤاد داود عبدالهادى85616

116.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمحاسن عادل جمال ابراهيم85617

63عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمروه نض محمود ابراهيم85618

131.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمريم ابراهيم عبدالعظيم محمود الزنينن85619

95عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمريم خالد سيد محمود مرس85620

124عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمريم خالد دمحم طاهر85621

124عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمريم سعيد دمحم عل85622

!VALUE#عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمريم دمحم صالح الدين عبدالكريم عبدالرازق85623

72.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك ايمن جمال دمحم دمحم اللبان85624

96.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك ايمن دمحم شحاته85625

110عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك حسام سيد ابراهيم بهنساوى85626

121.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك سعيد خليل مصلح رمضان85627

106عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك سيد سعيد حفنن85628

!VALUE#عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك عادل فاروق دمحم85629



83عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك عمر حسن محمود عطية85630

65عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك فارس جمال عبدالوهاب السيد85631

93.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك ماهر ابراهيم احمد بلح85632

66.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك دمحم صبىح دمحم85633

71.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك نجدى غريب نجدى دمحم سلطان85634

89.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةملك وائل ناجى ابو السعود عل85635

57عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنار عرفات خميس عطا الكريم دمحم85636

ن85637 !VALUE#عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنار عل حامد حسي 

52.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا ايمن كسبان عمر دمحم85638

110.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا عل عيد عل سالم85639

107.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا فتىح احمد فتىح احمد خليل85640

120.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا دمحم فريد دمحم85641

 دمحم نجيب دمحم ابو الحسن الحجار85642
ن
67.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا هان

125عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنة هللا هشام التوم دمحم الشيخ85643

106عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمنه دمحم السعيد كمال زىك شور85644

113.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةىم دمحم توفيق دمحمالجابرى85645

نا احمد صبىح احمد مهدى85646 90عاصم احمد ع بنات/شالخانكةمي 

50.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةناديه قاسم جالل عبدالودود85647

101.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةناريمان عمرو دمحم عواد حسن85648

85عاصم احمد ع بنات/شالخانكةندا احمد سعيد مرزوق85649

84.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةندى احمد عل كامل85650

91عاصم احمد ع بنات/شالخانكةندى عبدالوهاب منصور سالم85651

115عاصم احمد ع بنات/شالخانكةندى عل ابراهيم السبد ابراهيم85652

108.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنرفانا نادر رشدى اسكندر85653

ن احمد عبدالحميد عل دمحم85654 73.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنرمي 

46.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنور هللا متوىل محمود دمحم85655

95.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنور دمحم احمد عل85656

77.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنور دمحم اسماعيل دمحم ابو الخي 85657

!VALUE#عاصم احمد ع بنات/شالخانكةنورهان عبداللطيف سيد عبداللطيف الشمندى85658

109.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةهاجر محمود السيد دمحم عبدالرازق85659

131.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةهدير الحسن نجيب حسن عل85660

122.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةهنا محمود عبدالوهاب ابو المعاىط الجمل85661

119عاصم احمد ع بنات/شالخانكةهناء نور الدين عبدالعاىط يوسف عل85662

98.5عاصم احمد ع بنات/شالخانكةورده عطية صبىح عطية85663

87.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةبسمله حامد حلىم السيد85664

64.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةبسنت حامد حلىم السيد85665

117 الحرنى ع م18مصنع الخانكةجنا مدحت محمود محمود85666

105.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةحبيبه اسامه دمحم السعيد85667

119.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةحبيبه دمحم مصلح اسماعيل85668

68.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةرحاب اكرم دمحم دمحم85669

79.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةشهد عبدهللا محمود عبدالسميع85670

45 الحرنى ع م18مصنع الخانكةشهد دمحم سليمان دمحم85671

61.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةملك السيد الشحات احمد85672

57.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةمنار دمحم مصطفن عبدالحميد85673

92.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةبسيطه- مونيكا رضا ميخائيل زىك اسكندر 85674

107 الحرنى ع م18مصنع الخانكةندى سعد دمحم محمود ابراهيم85675

89 الحرنى ع م18مصنع الخانكةندى عادل السيد محمود السيد االسود85676

ي85677 99.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةهاجر خالد دمحم جيى

60.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةابراهيم طلعت عبدهللا دمحم85678

ن85679 64 الحرنى ع م18مصنع الخانكةاحمد خالد دمحم عل حسني 



81.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةانس مصطفن حبيب سعد محمود85680

59.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةعبدالفتاح ايهاب عبدالفتاح عبدالوهاب85681

118.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةعبدهللا ياش فتىح درويش85682

 كمال ذىك ابراهيم85683
ن
72 الحرنى ع م18مصنع الخانكةكمال هان

!VALUE# الحرنى ع م18مصنع الخانكةدمحم احمد سعيد فرج دمحم85684

22.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةدمحم فرج عبدالعظيم احمد85685

74 الحرنى ع م18مصنع الخانكةمحمود احمد دمحم عبدالعال85686

39.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةمحمود فرج عبدالعظيم احمد85687

113.5 الحرنى ع م18مصنع الخانكةمروان حسام عادل طه دمحم كامل85688

16 الحرنى ع م18مصنع الخانكةيوسف حامد حلىم السيد85689

39دمحم رجب المنىس ع مالخانكةاشاء عبدالرازق سليمان عبدالواحد85690

61دمحم رجب المنىس ع مالخانكةاسماء دمحم سعيد احمد85691

94دمحم رجب المنىس ع مالخانكةبسمله ياش رجب دمحم85692

55.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدعاء غريب فاضل دمحم85693

53دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدنيا نارص عبدالعال عبدالحميد جيى عطوة85694

58دمحم رجب المنىس ع مالخانكةروان عثمان دمحم عبدالعال85695

40دمحم رجب المنىس ع مالخانكةشمس دمحم سالم دمحم85696

46.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةشهد علي دمحم زىكي85697

45.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمريم احمد موسي موسي85698

 مني  محمود85699
 
ن شوق 67.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمريم حسي 

ى سيد دمحم85700 72دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمريم خي 

71دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمنه السيد ابراهيم ابوزيد85701

72دمحم رجب المنىس ع مالخانكةىم عاطف خلف هللا عبدالعال85702

39دمحم رجب المنىس ع مالخانكةنجاه تواب هشام محمود85703

14.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةنور ياش مدكور عبادة مض ابراهيم85704

26.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةنورا محمود هشام محمود85705

59.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةاحمد صابر حسن رفاعي85706

48دمحم رجب المنىس ع مالخانكةاحمد دمحم عبدالرحمن ابوالعزم85707

37.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةاحمد دمحم عبدالفتاح احمد85708

ي شعبان فهىمي85709 76.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةراىم عرنى

يف جمال زىكي85710
42.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةضياء شر

30دمحم رجب المنىس ع مالخانكةطلعت السيد محمود عل85711

يف شحات ابراهيم85712 51.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةطه شر

33.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةعبدالرحمن رمضان احمد عل85713

45.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةعبدهللا احمد ساىمي احمد85714

52دمحم رجب المنىس ع مالخانكةعمر وحيد عليان راوى ربيعي85715

31.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةفهد اكراىمي رافت ابوزيد85716

31دمحم رجب المنىس ع مالخانكةكرم يشى احمد عل85717

ن عبدالحليم85718 102.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدمحم خالد امي 

28.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدمحم صابر جالل عبدالعظيم85719

20دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدمحم نارص محمود عل االبيض85720

39دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدمحم هالل ثابت دمحم85721

103.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةدمحم وليد جمال عيد85722

104دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمحمود السيد احمد ابوالعال85723

ن شعبان فهىمي85724 52.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمحمود حسي 

39دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمروان عالء خليفة عبدالمطلب85725

ن احمد موس85726 15.5دمحم رجب المنىس ع مالخانكةمصطفن معي 

17دمحم رجب المنىس ع مالخانكةنور دمحم عبدالعليم نورالدين85727

75.5مض المستقبل الخاصةالخانكةدهب عبدالغنن سعد اوى عبدالعظيم فرج هللا85728

105مض المستقبل الخاصةالخانكةسلىم احمد دمحم عل السيد85729



72.5مض المستقبل الخاصةالخانكةمنة هللا دمحم انور امام85730

101.5مض المستقبل الخاصةالخانكةندى عبدهللا محمود نض عمر85731

27مض المستقبل الخاصةالخانكةنورهان راىم دمحم حسن85732

66مض المستقبل الخاصةالخانكةهدير السيد احمد دمحم احمد السيد85733

ي85734
68.5مض المستقبل الخاصةالخانكةهيام عماد دمحم عبداللطيف الصيفن

28.5مض المستقبل الخاصةالخانكةابراهيم فكرى عبدهللا محمود ابراهيم85735

اوى عل ضحا85736 43مض المستقبل الخاصةالخانكةاحمد صبىح محمود نيى

21مض المستقبل الخاصةالخانكةاحمد عصام دمحم ابراهيم دمحم85737

35مض المستقبل الخاصةالخانكةاحمد مني  حسن ابراهيم حموده85738

121مض المستقبل الخاصةالخانكةزياد خالد دمحم حسن ابوزيد85739

23.5مض المستقبل الخاصةالخانكةزياد محمود عل محمود عبدة85740

82مض المستقبل الخاصةالخانكةسيد عزت ابراهيم عزت85741

 الصعيدي85742
ن
14مض المستقبل الخاصةالخانكةصبىح رمضان فتىح احمد بسيون

ن85743 75مض المستقبل الخاصةالخانكةعاصم دمحم عبدهللا حسي 

38مض المستقبل الخاصةالخانكةعل منصور عبدالموىل احمد محمود85744

44.5مض المستقبل الخاصةالخانكةعمر خالد السيد عبدالعظيم85745

17.5مض المستقبل الخاصةالخانكةفادى سامح جرجس نجيب85746

53مض المستقبل الخاصةالخانكةفارس محمود حمدى عبدالعزيز85747

22مض المستقبل الخاصةالخانكةكريم دمحم دمحم حسن دمحم عبدهللا85748

34مض المستقبل الخاصةالخانكةدمحم احمد علي عبده عجاج85749

15.5مض المستقبل الخاصةالخانكةمصطفن عباس عبدالمبدى هنداوى صديق85750

25مض المستقبل الخاصةالخانكةمعاذ احمد محمود ابراهيم الشحرى85751

117مض المستقبل الخاصةالخانكةيىس ايمن ناجح بخيت85752

58ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاثار سليمان مصلح سليمان دمحم صيام85753

23ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاشاء رجب عبدالظاهر دمحم رفاع85754

48ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاشاء ياش حافظ محمود رزق85755

75.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاسماء احمد عبدالبديع احمد صيام85756

81ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاسماء عبدالننى سعيد دمحم امام الدرع85757

121ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاسماء عمرو احمد ابراهيم دمحم الشاعر85758

127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاسيه خالد احمد فكرى الصغي 85759

125ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاالء احمد عبدالمنعم احمد ابراهيم عليوه85760

130ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاالء خالد قاسم ابراهيم نصار85761

120.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاالء عاصم دمحم لبيب ابراهيم85762

80.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةاالء عماد دمحم احمد عل الخوىلي85763

57.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةالهام احمد عادل دمحم السيدالعصلوجى85764

ن رافت ناداه ملك مهاود85765 130.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةالي 

86ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامل احمد عبدالمنعم دمحم عبدالرازق85766

126ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامل دمحم السيد دمحم مصطفن85767

123ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامنيه احمد فاروق مرس عبده فروح85768

124.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامنيه اسامة دمحم الشعراوى حافظ طبل85769

ي عبدالحميد شحات عطيه85770 106.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامنيه عرنى

 رشاد محمود خليل سعد85771
ن
114ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامنيه هان

ه سعيد سيد دمحم عبدالواحد85772 77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةامي 

44ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةانىحى حسن عل حسن عل85773

61ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةانىحى رضا طلعت محمود دمحم85774

 عبدالىح عبدالرازق عبدالمحسن85775
ن
102ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةانىحى هان

47.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةانجيل اميل بشاي حلىمي بشاى مرقص85776

ن حسونه85777 122ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايات عصام دمحم نجيب محمود حسي 

138ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايمان احمد مصلح السيد السيد طبل85778

92ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايمان سامح عبدالغنن احمد ابراهيم بهلول85779



83.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايمان شعبان عبدالعزيز دمحم85780

135.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايمان يوسف عبيان يوسف عل85781

ن ضحا85782 133ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه هللا عبدالحميد دمحم دمحم حسي 

102.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه هللا مصطفن ابراهيم محمود الفحل85783

77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه جمال قاسم جوده منتض85784

26ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه رمضان عبدالحميد دمحم ابراهيم85785

111ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه عاطف السيد دمحم احمد صالح85786

67ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةايه مجدى صالح عبدالعظيم85787

ف احمد عواد85788 84ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمله سامح اشر

60.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمله شافع السيد عليوه الشيىم85789

ن85790 108.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمله دمحم شفيق احمد حسني 

116.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمله دمحم غريب دمحم مرس حبيب85791

46ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمله ياش السيد ابراهيم الشاعر85792

58.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسمه محمود عل دمحمعل الشاىم85793

49ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت بسام حسن زيادة دمحم ابراهيم85794

يف كمال حسن باطه85795 77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت شر

ن حسن محمود85796 77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت محمود امي 

46.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت محمود خلف دمحم عبدالحليم85797

119.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت مصطفن زىك سعيد دمحم الزعبالوى85798

100ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسنت ياش عبدالمحسن السيد دمحم85799

95ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةتبارك وليد احمد عبدالقادر السيد85800

108.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةتسنيم حسام حسن دمحم دمحم الغنيىم85801

114.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةتسنيم صفوت دمحم السيد عفيفن85802

125ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةتسنيم مصطفن دمحم محمود الريس85803

121.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةتف  دمحم عايد عثمان يوسف االبيض85804

111.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنا ابراهيم فتىح ابراهيم عبيان85805

94ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنات سامح سيد عبدالعزيز دمحم ابو طالب85806

97.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسيطه- جنه خالد دمحم احمد سالم 85807

85808
ن
54ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن احمد السيد سند العوق

ف هندى85809 94ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن احمد سعيد مشر

85810
ن
77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن جمال دمحم عل احمد الكران

84.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن حاتم دمحم السيد حسن بدوى85811

 خالد يحن  دمحم السعيد فروح85812
119.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن

137ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن عل سعيد دمحم عبدهللا85813

105ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجنن دمحم عزت دمحم عبدهللا85814

50ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجوفانا جون ساىم عزيز ميالد85815

28ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجوليا جورج بشاى حلىم بشاى85816

64.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجومانا مىح الدين خليل اسكندر خليل85817

108ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجيالن محمود حسن دمحم امام عبدالكريم85818

85819
ن
107ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةجيهان احمد عبدالرحمن دمحم سند العوق

118.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه ابراهيم ممدوح احمد مني  درويش85820

ن رضوان85821 !VALUE#ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه احمد جالل احمد حسي 

56.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه احمد حامد صابر سليمان85822

101.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه احمد شمس الدين حسن مصطفن حجاج85823

ف حسن يوسف دمحم85824 91.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه اشر

ف محمود ابراهيم بيوىم85825 67.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه اشر

72.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه السيد درويش عبدالفتاح عقل مراد85826

16ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه السيد مصطفن شحات عبدهللا ربيع85827

54ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه بدوى عل عبدالمتعال حارس85828

ن85829 ن عبدالعزيز حساني  21ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه جمال حساني 



97ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه جمال حفنن عبدالفتاح الخوىل85830

ن احمد85831 48ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه حمدى حسي 

58.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه خالد دمحم يوسف دمحم حجازى85832

61ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه خالد محمود عوادالسلهاب85833

يف السيد حفنن دمحم االبيض85834 72.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه شر

79ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه عبدالمقصود ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم85835

114.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه عل ابراهيم عل قناوى85836

126ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه كمال احمد كمال سعد الشيىم85837

83ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه دمحم احمد محمود الشحات85838

ن فتىح احمد الدهشان85839 90ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه دمحم امي 

73.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه محمود عبدالرحمن دمحم سند85840

ن85841 40.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه مراد بدر حسني 

92.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحبيبه وائل عدروس محمودعدروس85842

73.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحال دمحم عبدالحميد صابر سعيد85843

73.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحنان السيد احمد محمود احمد قاسم85844

 حسام الدين السيد عليوه العزاىلي85845
ن 137ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

ن عادل دمحم سعيد حسن85846 91.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

ن عيد سعيد عل الدرع85847 105.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

ن دمحم بدوى دمحم الشافع اسماعيل85848 101.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

ن صادق85849 ن دمحم سعيد دمحم حسي  50ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

ن دمحم عبدالحميد صابر سعيد85850 88.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةحني 

79ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةخلود حسن احمد فاضل قاسم85851

133.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةخلود سمي  عبدالغنن عطيه االزرق85852

91.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدعاء عل عبدهللا عل هالل85853

53ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدنيا عاطف السيد دمحم حجاج85854

ن85855 54ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدنيا عاطف عبدالمقصود عبدالقادر حسي 

103ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدينا عياد ثابت عياد شحاته85856

112ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدينا دمحم سلطان دمحم دمحم85857

73.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدينا مصطفن اسماعيل عبدالكريم محمود85858

98ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةدينا يوسف لوكاس فهىم قديس85859

65.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةراحيل سامح خالد عل طبل85860

96ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه ابراهيم احمد ابراهيم الفحل85861

123ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه احمد سيد خميس دياب85862

127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه حسن خليل عبدالمطلب عل85863

127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه ساىم مصطفن احمد محمود ابو زيد85864

38.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه سيد دمحم السيد دمحم85865

40ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه عاطف السيد دمحم احمد السلهاب85866

110ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه عبدالفضيل طلعت عبدالفضيل لطفن85867

70ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه دمحم عل عل شهاب85868

ن حجاج85869 66.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرحمه دمحم دمحم محمود حسي 

ن رضوان85870 67.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرضوى مصلح حسن حسي 

113ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه احمد دمحم قاسم دمحم اسماعيل85871

ى85872 117.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه ايمن محمود السيد بحي 

ه85873 يف زىك دمحم ابو عمي  90ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه شر

اوى عل دمحم85874 يف نيى 108ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه شر

37.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه دمحم السيد دمحم خليل85875

91ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه دمحم عبدالرحمن مصطفن حسن الركه85876

69.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرقيه محمود احمد سليمان يوسف85877

90.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرنا سامح دمحم احمد عل شهاب85878

96.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةرنا ياش بيوىم ابراهيم مصطفن85879



135ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةروان رضا متوىل دمحم حسن85880

119.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةروان شوكت فرج ابراهيم السيد85881

ن85882 97.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةروان غنيم حسن عبدالرحيم حسي 

134ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةروان دمحم عبدالعزيز امام عليوه البلبيىس85883

131ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةروى سيد سيد احمد سيد الشحرى85884

85885
 
75ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةريم خالد السيد دمحم العراق

104.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةزكرى حموده السيد دمحم عيسوى85886

100ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةزينب حسن دمحم حسن دمحم صيام85887

ن85888 128.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةزينب سعيد فوىل سيد حسني 

133ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةزينب محمود احمد محمود سالم طبل85889

43.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةساره دمحم عبدالكريم توفيق االسود85890

130.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةساره نبيل احمد بهاءالدين احمد سليمان85891

ن وائل دمحم دمحم العزاىل85892 115.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسالمي 

يال85893 86ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةساندى سمعان عيىس ابراهيم غيى

95.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةساندى هشام الحسينن سليمان حجاب85894

125.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسحر سعيد السيد كمال السيد صالح85895

85896
 
54.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلسبيل ياش عبدالرحمن عبدهللا الحون

85897
 
111ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم احمد دمحم عبدالحكم عبدالباق

104ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم حسام جمال محمود عبدالجواد85898

88.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم عبدالرحمن دمحم مرس امام الدرع85899

130.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم عصام عبده هنداوى صديق85900

53ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم عالء عل عيد85901

 السيد زىك85902
ن
102ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسلىم هان

ن85903 85ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما احمد حسن عبدالرحيم حسي 

129.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما احمد دمحم دمحم عبدالعال بنور85904

130.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما السيد حسن السيد السيد طبل85905

60ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما السيد دمحم دمحم عطيه طرفه85906

96ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما امي  دمحم السيد دمحم الخالع85907

130ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسما جابر دمحم احمد شهاب الدين85908

137.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسماء احمد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن85909

ه وليد احمد زىك دمحم85910 111ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسمي 

67ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسندس محمود عل دمحم دمحم صوان85911

99.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسهام دمحم قبيىص عل احمد ابوحمده85912

ف عزت سالم مدبوىل حسن85913 40ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسهيله اشر

92ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسهيله خالد حسن احمد عبدالفتاح الدرع85914

ن85915 84ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسهيله ياش عبده غريب دمحم بطني 

131.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةسوسنا امي  ميخائيل نصيف موسي85916

وق عصام خلف عبدالنعيم دمحم85917 34.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشر

وق دمحم عل محمود عباس85918 92.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشر

 هاشم العرانى85919
ن 88ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشمس اسالم حسي 

94ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشمس محمود ابراهيم عبدالعزيز محمود الشيىمي85920

50ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد ابراهيم عبدالحميد شحات عطيه85921

128ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد ابراهيم هاشم دمحم دمحم85922

32.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد احمد دمحم ابو القاسم ابو القاسم85923

64ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد احمد دمحم احمد عل الدرع85924

57ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد احمد دمحم عباس ابو السعود مراد85925

125.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد احمد دمحم عبدالعزيز اسماعيل الدرع85926

ف احمد همام طنطاوى85927 56ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد اشر

109ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد السيد شحته السيد ابو السعود مراد85928

ن عل85929 70ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد تامر عطيه حسي 



132ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد جمال دمحم عبدالعزيز العزاىل85930

56ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد جميل مصطفن دمحم حويس85931

56ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد خالد عبدالرحمن مصطفن حسن الركه85932

63ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد راضن سيد سيد المداح85933

128ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد رضا سيد دمحم سيد85934

16ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد سمي  عبدالسالم احمد ابراهيم عيد85935

43.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد صاله الننى ابراهيم عبدالمحسن85936

60.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد عطيتو حمدون علي دمحم85937

43ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد عل عبدالفتاح احمد الطنطاوى85938

57.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد عمرو حسن عبدالحميد زهران85939

72ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد دمحم محمود جمل عبدالىح85940

106ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد محمود السيد دمحم عيسوي85941

72ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشهد ممدوح السيد عل الشاىم85942

ى عماد عزىم رزق هللا خليل85943 112ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشي 

53.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشيماء سعيد رمضان عبدالحميد ابراهيم85944

50.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشيماء سيد عطيه علي دمحم85945

101.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشيماء عبدالنارص محمود دمحم موس85946

116ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشيماء عصام بدوي احمد ايوب85947

118.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةشيماء دمحم صبىح عبدالفتاح العزاىل85948

108.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةعائشه صالح مصطفن دمحم دمحم نضالدين85949

11.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةعفاف عبدالعال احمد هاشم ابو سيف85950

121.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةعفاف محمود عبدالعزيز فهيم سالمه85951

119ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةعال احمد عل سليمان متوىل البدرى85952

ف ابراهيم مهدى اسماعيل85953 91.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةعواطف اشر

91ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه الزهراء احمد دمحم شحات دمحم ابو زيد85954

24ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه عبدالمجيد ابوزيد عبدالمجيد درويش85955

76.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه عبدالمنعم عبدالرؤف السيد عيسوى85956

102.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه دمحم جالل عل احمد طبل85957

85958
ن
124.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه دمحم سند محمود سند العوق

132.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه محمود عبدالعزيز ابراهيم خضي 85959

82ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفاطمه محمود مرس عبدالحميد محمود85960

 دمحم دمحم السيد 85961
ن
76.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسيطه- فاطمه هان

44.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفرح سعيد نجيب امام85962

39ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفرحه عادل علي دمحم سعد85963

122ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةفيوال نصيف ميخائيل نصيف موس85964

100ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةقمر محمود عبدالحميد محمود سلطوح85965

يال85966 88ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةكريستينا من  فؤاد ابراهيم غيى

76ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةلميس وحيد كمال السيد محمود الصواف85967

128ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةليل طارق دمحم عليوه البلبيىس85968

36.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةليل دمحم شحات سعيد عواد85969

101ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمروه محمود مجدى محمود عل85970

110ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم احمد عبدالرحمن حافظ طبل85971

68.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم احمد فاروق ابراهيم دمحم ابو طالب85972

62ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةبسيطه- مريم احمد دمحم رجب عبده حسن خضي  85973

106.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم مرس امام الدرع85974

72ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم احمد محمود دمحم السيد صالح85975

ن85976 ف احمد دمحم حسني  24ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم اشر

ن فهىم دمحم ابراهيم85977 118.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم السيد حسي 

57.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم السيد سعيد السيد ابوالعال85978

ن احمد زهران85979 65ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم ايمن السيد امي 



115ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم حازم محمود عبدالوهاب سعد85980

71.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم حامد السيد حامد عبدالعزيز85981

114ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم حسن دمحم فارس دمحم صوان85982

ن احمد دمحم يوسف االبيض85983 128ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم حسي 

96ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم حمدى دمحم عباس ابو السعود85984

ن85985 129.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم خالد عبده غريب دمحم بطني 

99ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم رضا مكرم سليمان جريس85986

يف دمحم احمد عبدالوهاب الدرع85987 112ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم شر

125.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم صالح السيد كمال السيد صالح85988

119ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم طه عبدالحميد دمحم بهنوى85989

114ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم عاطف حلىم اشعيا عبدالمسيح85990

ن حسن حجاج85991 131.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم عصام حسن حسي 

88ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم عل دمحم محمود الخوىل85992

85993
ن
 الكران

 
99.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم عماد السيد دمحم دسوق

17.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم عيد دمحم مصطفن الفحل85994

112.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم فتىح دمحم عطية ابوزيد85995

103ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم كامل عبدالعزيز عبدالفتاح القشط85996

103.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم دمحم السيد عل االبيض85997

72ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم محمود ابراهيم عبدالرحمن السنطي 85998

53.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم محمود حسن يوسف سيد احمد85999

102.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم محمود ماهر عبدالعاىطي دمحم عبدالرحيم86000

116.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم نارص مصطفن عبدالحميد سليمان صبيح86001

117ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم نض همام ابو المجد دمحم همام86002

 عل حسن جادو86003
ن
96.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم هان

136ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم وائل نبيل محمود ابراهيم عليوه86004

125.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم وجدى عبدالننى احمد محمود86005

125ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريم ياش بدوي عبدالفتاح الخالع86006

115ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمريهان دمحم احمد دمحم عبدالعال86007

89ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك اسماعيل رمضان احمد دمحم الزينن86008

ف عبدالننى عبده دمحم صبيح86009
99.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك اشر

6.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك ايمن دمحم عزالدين عل86010

ن صادق86011 ن حسي  127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك خالد حسي 

95.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك خالد سعيد محمود مرس ابو الوفا86012

70ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك سالم كمال احمد سالم86013

44ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك سيد علي دمحم احمد سمك86014

 صبيح رمضان حجاج86015
 
126ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك شوق

116.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك صالح دمحم دمحم سليمان حويىس86016

109.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك عالء مرزوق فرج دمحم86017

127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك عماد سليمان عل ابراهيم مراد86018

133ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةملك دمحم عبدالرؤف احمدعل86019

94ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنار عماد عطيه دمحم عطيه ابو زيد86020

58ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا احمد حلىم عبدالفتاح عبدالرحيم86021

106ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا احمد دمحم ابوزيد احمد86022

102ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا احمد محمود دمحم طرفه86023

ن محمود86024 77.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا ايمن حسن حسي 

66.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا حماده ابراهيم عبدالمحسن بدر86025

!VALUE#ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا طارق السيد احمد علي86026

122ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا طارق عبدالرحمن عل حسن طبل86027

93.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم السيد دمحم عل اللبودي86028

119.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم محمود سليمان احمد خليفه86029



67ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم مصطفن دمحم شعبان86030

119.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم مصطفن دمحم دمحم نض الدين86031

ف دمحم الشعراوى حافظ طبل86032 131ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنه اشر

63ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمنه حموده السيد دمحم عيسوى86033

ن86034 107ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةمها احمد عبدالقادر احمد حساني 

71ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةىم عز الدين عبدالجليل دمحم عبدالجليل86035

81.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةىم يىح صياد عفيفن دمحم86036

91ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى ابراهيم دمحم عبدالرحيم المؤيد86037

42ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى احمد احمد انور86038

90.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى السيد رمضان السيد محمود بيوىمي86039

64.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى السيد سليمان زىك عطيه الركه86040

121ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى سعيد عل دمحم نصار86041

101ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةندى مدش لطفن اسماعيل السيد86042

66ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنغم عمرو صالح الدين احمد منصور86043

قاوى86044 104.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنه نارص بدوى احمد مصطفن الشر

121ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنور ايمن السيد دمحم ابراهيم عكر86045

110.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنور خليل عبدالمطلب عل سليم86046

85.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورا سعيد عبدالرحيم احمد طبل86047

97.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورا محروس السيد دمحم عبدالفتاح86048

105ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورا دمحم السيد دمحم عبدالبارى86049

66.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورهان حاتم صابر السيد سعت86050

66.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورهان عادل دمحم عبدالعزيز86051

41.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورهان عل جالل علي احمد االزرق86052

64.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورهان دمحم السيد عباس دمحم حجر86053

ي عاطف سعيد النجار86054
ن
!VALUE#ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةنورهان هان

76.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهاجر حماده احمد موس دمحم86055

73.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهاجر محمود عبدالحميد شحات عطيه86056

108ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهاجر ياش محمود حسن السيد86057

40.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهاله احمد حلىم محمود ابراهيم عليوه86058

ن عبدهللا86059 !VALUE#ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهانم احمد صالح حسي 

35.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهايدى كمال الدين عل دمحم عبدالرحيم86060

126.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهبه شعبان عبدالعزيز دمحم86061

42ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهدى مصطفن عبدالفتاح احمد الطنطاوى86062

74ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهنا عماد دمحم مصلح حسن86063

ن دمحم احمد مراد86064 67.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةهيام طارق امي 

74ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةوسام حسن شحاته حسن شحاته عيد86065

83.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةوصال سيد فايز عبدالعال رضوان86066

ن86067 134ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةيارا طارق عبدالرحمن سليمان بطني 

127.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةيارا عادل دمحم عبده ابراهيم النعج86068

108ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةيارا دمحم صالح فؤاد راشد86069

ة86070 ن صيى  حسني 
ن السيد احمد مصطفن 67.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

 زىكي سليمان زىكي عطيه الركه86071
ن 108.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

ن سعيد احمد دمحم الغنيىم86072 97ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم راضن دمحم محمود مصطفن الملط86073 125ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

ن مختار احمد غريب عبدالفتاح االبيض86074 122.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

ن مسعد عبدهللا عبدالرحمن عزت86075 135ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةياسمي 

45عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابتسام سمي  السيد احمد86076

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحالم كمال علي سالم86077

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةارتينا شنوده جميل اسحق ميخائيل86078

29.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاشاء سيد احمد سيد86079



ن عمر86080 96عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماء بدوى حسي 

46.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماء ربيع السيد عبدالرحمن86081

35.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماء شعبان فتىح عبدالىح86082

قاوي احمد دمحم 86083 94.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسيطه- اسماء طارق شر

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماء كامل خلف مجاهد86084

32عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماء محمود علي فراج86085

56.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاشواق امي  سعيد طه86086

33عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاالء محمود حسنن محمود سليمان86087

52.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةالروميساء دمحم عبداللطيف السيد86088

29عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةالشيماء احمد مرع عبدة86089

52.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةالهام عبدالاله عبدالرؤف عبدالاله86090

31.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةامل عاطف نصيف وهبه86091

43عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةامنيه كرم سيف احمد شاج الدين86092

89عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةامنيه دمحم سيد عبدالرحمن86093

ه سعيد حسن سيد86094 32عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةامي 

ه مصطفن ابراهيم سعد86095 101.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةامي 

يف مصطفن اسماعيل86096 22عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاميمه شر

52.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايمان سيد عبدالننى عودة86097

101عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايمان عبدالجليل دمحم غريب86098

73.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايمان عبدالرحيم محمود دمحم86099

72عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايمان مراجع حسن محمود86100

86عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايناس حسام ابراهيم سعيد86101

106عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه ابراهيم دمحم ابراهيم86102

20.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه اسامة السيد عبدالرحمن86103

47.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه اسماعيل سمي  اسماعيل86104

ن86105 91.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه خالد ابراهيم حسي 

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه رفاع دمحم حسن86106

10.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه عادل حسن قاسم86107

109عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه عثمان يوسف عثمان86108

98عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه دمحم سالمه جاد الرب86109

83.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسيطه- ايه دمحم دمحم احمد 86110

21عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايه مصطفن نعيم مصطفن86111

ي 86112
ن
73.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسيطه- ايه هللا عبدالرسول احمد المدن

127.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةباتول راضن محمود موس86113

96.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمله احمد ابراهيم احمد محضيه86114

ن دمحم السيد86115 114.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمله حسي 

45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمله سعيد سيد عبدالحميد86116

47.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمه حسن حسان دمحم ابراهيم86117

38.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمه سمي  السيد احمد السيد86118

42عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسمه عادل سعيد احمد86119

80عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسنت دمحم رفاع احمد86120

 ابراهيم غريب86121
ن
!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسنت هان

24.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةتبارك خالد دمحم دمحم86122

ف دمحم موس86123 120.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةتف  اشر

63.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةتف  نبيل عبدهللا عبدالرحمن86124

73عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجنا احمد رضوان مصطفن86125

36.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجنات السيد سليمان السيد سليمان86126

ي عبدالقادر86127
 
121.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجنن اسامه دسوق

79.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجومانه راضن رمزى فايق86128

24عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجيهان السيد محمود السيد حماده86129



32عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجيهان عبدالرحمن السيد عبدالرحمن86130

41.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحبيبه طارق كمال الدين محمود86131

94.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحبيبه عبدالىحي حمدي احمد مكاوي86132

42.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحبيبه دمحم فتىح عبدالحميد86133

127عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحفصه رمضان سعيد ابراهيم86134

26عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحنان هاشم مصطفن احمد86135

ن تامر فرح صادق86136 64.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحني 

ن عمرو خضي  السيد سبل86137 56.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحني 

14عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحياه السيد ماهر احمد عبدالكريم86138

84عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدنيا احمد عبده حسن86139

66عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدنيا مصطفن عبدالرحمن احمد86140

ن86141 130عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدينا نعمان رفاع حسني 

71.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه خالد دمحم عبداللاله86142

101عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه عاطف السيد دمحم86143

42عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه عويس اسماعيل عويس86144

30.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه قاسم عبدالننى احمدحسن86145

115عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه محمود عبدالحميد زايد86146

23عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه هيثم جمال محمود86147

89عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرحمه ياش دمحم دمحم86148

117عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرضا دياب ابراهيم دمحم86149

29.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرضا دمحم محمود دمحم86150

42.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرضوى فتىح دمحم ابراهيم ابراهيم86151

ن البدرى86152 54عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرضوى متوىل غريب حسني 

124.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرقيه احمد محمود دمحم86153

129.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرقيه سمي  يىحي عبدالرحمن86154

ي عبدالوهاب86155
121عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةرقيه مصطفن عبدالوهاب مصطفن

106عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةروان حماده احمد محمود86156

114.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةروان عل عبدالعظيم عل ابراهيم86157

68عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةروناء عبدهللا دمحم حسن86158

59عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةريهام فتىح دمحم ابراهيم ابراهيم86159

90عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزينب سيد فوزى السيد86160

98عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةساره ابراهيم بكري مهران86161

65.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةساره دمحم عوض عبداللطيف86162

ن محمود86163 30عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسالمة خلف حسي 

33.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةساندى اديب مجل اديب86164

49عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسعديه خالد دمحم دمحم86165

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسلىم جميل صالح يونس86166

31.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسلىم سامح ماهر دمحم86167

92عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسلىم دمحم ابراهيم محمود86168

102.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسلىم دمحم عل عرفات86169

64.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسلىم مسعد السيد مسعد86170

70.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسما ايمن مصطفن عبدالسالم86171

35.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسما دمحم سيد حنفن86172

ن86173 ن حامد حسي  12.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسماح حسي 

ه حامد السيد عفيفن86174 79.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسمي 

48عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسندس دمحم مصطفن احمد86175

19عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسها رمضان شيخون حسن86176

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسهي  السيد جمال السيد عبده متوىل86177

128.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسيمون عادل جابر رياض86178

104.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسيمون عماد سعد عجبان86179



وق احمد صالح احمد86180 18عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشر

وق حسن فتح هللا حسن دمحم محمود86181 43عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشر

وق صالح علي جالل86182
65.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشر

وق دمحم احمد ابراهيم86183 74.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشر

128.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشمس دمحم دمحم هالل86184

ن االعض86185 43.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشهد سيد محمود حسي 

ى عبدالاله عبدالرحمن86186 66عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشهد صيى

37عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشهد طارق دمحم طه86187

89عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشهد دمحم فتىحي محمود86188

67عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشهد منصور السيد احمد86189

27.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء سعيد عبدالاله صبىح86190

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء عادل جمعه علي86191

23.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء عفيفن ابراهيم عفيفن86192

ن86193 115عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء دمحم رجب حساني 

87.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء دمحم فريد عبدالحميد86194

25عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةشيماء دمحم يوسف صادق86195

80.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعائشه خالد عبدالرحمن نض الدين86196

55.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعائشه نارص عل سليم86197

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعزيزه عبدالننى حافظ دمحم86198

يف رمضان طلبة86199 90.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةغاده شر

78.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه سيد عبدالمؤمن احمد86200

86201
ن
17.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه شعبان حسنن دمحم الكران

28.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه عبدهللا بدوى دمحم86202

29عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه عل احمد جابر عل86203

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه عل عل ابراهيم86204

45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه عل مصطفن رجب86205

39عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه دمحم السيد عيد86206

66عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه هالل كامل مصطفن86207

65عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفاطمه ياش احمد احمد86208

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفايزه دمحم عل دمحم عبدالرحمن86209

131عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفرحه عصام عيد عبدالفتاح86210

99.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفرحه عالء دمحم دمحم86211

17عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةقمر احمد عبدالعزيز عبدالفتاح86212

25عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةكوثر احمد السعيد مصطفن86213

116عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةلمياء صالح انور عليوة86214

55.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمادونا ناجح شهدي كامل86215

25عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمارينا سمي  فكرى سعيد86216

99عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمارينا صفوت فهيم ميخائيل86217

129.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمروه بخيت دمحم محمود86218

48.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمروه خالد سليمان عبدالعزيز86219

74عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم ابراهيم صبىح حسن86220

59عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم احمد يىحي فتح هللا86221

41.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم اسحاق عبده عطا هللا86222

44عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم ساىمي مجلي اديب86223

55عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم سعيد محمود عبدالرحمن86224

107عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم صبىح دمحم عبدالسالم86225

18.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم طه احمد محمود86226

63عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم عبدالغنن احمد عبدالغنن86227

35عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم فتىح نضى بخيت86228

60.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم دمحم ابراهيم دمحم86229



114.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم مصطفن السيد دمحم86230

114.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم مصطفن صالح مصطفن86231

114.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمريم وحيد ربيع عبدالحميد86232

ن سيد حسن86233 45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك حسي 

44عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك سيد حنفن عل احمد86234

28.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك عاطف نور خلف86235

27.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك عبدالحليم دمحم عبدالحليم86236

60عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك عطيه دمحم موس86237

68عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك دمحم احمد جاد الحق دمحم86238

82.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك دمحم محمود صديق86239

100عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك وائل محمود عل86240

102عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك ياش دمحم شعبان86241

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةملك يوسف حامد يوسف الوكيل86242

63عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنار سيد عبدالحميد عبداللة86243

126.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا حسن عاطف سيد86244

109عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا سعد حسوبه محمود86245

22.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا عاطف نور خلف86246

37.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا قاسم عبدالننى احمد حسن86247

37عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا دمحم فتىحي عبدالعزيز86248

 سعيد عبدالرحمن86249
ن
81عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة هللا هان

46عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنة فريد جالل احمد86250

ن دمحم محمود86251 55عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنه حسي 

49عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنه مجدى دمحم محمود86252

40.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنن عالء ثروت عبدالواحد86253

136.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنن دمحم عبدالحميد ثابت86254

ن86255 44.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمها ابراهيم صالح حسي 

14عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةىم عبدالرحيم عبدالحميد رسالن86256

78عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمىاده نض لطفن طه86257

نا ماهر غاىلي سعيد86258 98.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمي 

 لبيب عبدهللا86259
ن
نا هان 22.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمي 

89عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةناردين ميالد جابر رياض86260

101.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةناريمان عبدهللا ابراهيم حافظ86261

92عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنانىس نشات سمي  عوض86262

58عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنجالء الشحات دمحمي احمد86263

128.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندا ميالد فتىحي غيطي86264

20عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى رسىم قلدس اقالديوس86265

يف مصطفن اسماعيل86266 27.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى شر

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى عادل رشاد فرغل86267

58.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى عادل دمحم عبدالرحمن86268

59عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى عبدالعزيز السيد دمحم86269

50.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى عالء الدين وجيه ابو المكارم86270

122.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى عمرو دمحم عبدالرحمن86271

ن86272 72.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةندى دمحم سيد عيد امي 

63عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنعمه صابر سعد حسن86273

89.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنور وليد دمحم احمد86274

14.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورا حسن عل سالم86275

31.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورا عصام عبدالغنن دمحم86276

93.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورا ناجى فهيم ملط86277

ن دمحم86278 100.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورالصباح فوزى ابراهيم حسي 

22عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان احمد سيد احمد86279



82عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان بدوى ابراهيم عل86280

ن سيد حسن86281 62.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان حسي 

86.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان سمي  محمود دمحم86282

130عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان سيد عبدالبار جاد86283

54عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان محمود ابراهيم كمال ابراهيم سعد86284

7.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنورهان نارص دمحم علي86285

68.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهاجر احمد صبىح حسن عزىم86286

73.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهاجر ربيع رشاد عبدالحميد86287

71.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهاجر عاصم حمدان عبدالغفار86288

49.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهاجر دمحم عوض عبداللطيف86289

55عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهاجر محمود عبدالحفيظ دمحم86290

19عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهايدى حماده مهران توفيق86291

81عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهبه هشام سعيد بكرى ابراهيم86292

124عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهنا دمحم مخيمر دمحم86293

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهيام عمرو بدوى عبدالننى86294

50.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةوفاء عمر سيد عبدالقادر86295

كاوى86296 105.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيارا دمحم اسماعيل اليى

ن وجيه عبدالمعبود86297 ن حسي  110عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

ن محسن عوض احمد86298 65.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

ن دمحم يىحي عبدالسالم86299 48.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

ن همام عايد احمد86300 50عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

ن وائل محمود دمحم86301 99.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

ن ياش سعيد حسن86302 48عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياسمي 

60عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيشا دمحم محمود يونس86303

80.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوستينا امي  خليل كراس86304

 اسكندر86305
 
116.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوستينا خليل شوق

16.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابانوب رشاد عياد جرجس86306

52عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاباهور فرج ناجح عبدالمالك86307

33عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم احمد ابراهيم احمد86308

49.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم احمد ابراهيم السلهاب86309

ن86310 29.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم احمد ابراهيم حسي 

ن دمحم86311 38عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم جمعه حسي 

21عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم محسن ابراهيم خميس86312

17.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم عل عبدالواىل86313

ي حسن86314
136عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم مصطفن عفيفن

20.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم مغاورى ابراهيم مغاورى86315

127عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةابراهيم ياش ابراهيم السيد عبدالحميد86316

50عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد ابراهيم كمال زايد عل86317

71عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد احمد ابراهيم دمحم86318

ف بدوى سالم86319 44.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد اشر

51عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد السيد عبدالعزيز دمحم86320

68.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد ثابت عبدالرشيد عبدالهادي86321

61.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد رزق محمود تمام86322

21.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد رشدى دمحم السيد86323

90.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد طارق سيد سعيد86324

45عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد عصام دمحم هاشم عبدالعال86325

57.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد عالء الدين دمحم احمد86326

32.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد عمر رستم احمد86327

56.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد دمحم شحاته دمحم86328

ن86329 ن حسني  109.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد دمحم عبدالعاىط حسني 



18.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد دمحم دمحم ابو بكر86330

43.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد دمحم دمحم السيد86331

26.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاحمد مصطفن احمد محمود86332

17عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةادهم ابراهيم كمال الدين محمود86333

74عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسالم احمد احمد احمد86334

110.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسالم احمد عبدالسالم حافظ86335

62.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسالم دمحم فتىح امام86336

78.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةاسماعيل احمد دمحم عبدالهادى86337

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةافريم ابو الخي  فضل لمعي86338

49.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةالشحات خالد الشحات احمد86339

89.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةانس حامد فتىح عبدالعزيز86340

45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةايهاب سعيد احمد جيى هللا86341

14عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةباسم عالءالدين زين العابدين86342

24عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبدر مجدى دمحم سعيد86343

63عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسام محمود كمال علي صبيح86344

58.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبالل سيد مطاوع الصاوي86345

89.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجاش خالد دمحم عباس بدوى86346

ن دمحم سليم86347 85.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجمعة احمد جمعة حسي 

30عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةجميل جرجس جابر رياض86348

38.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسام حسن عبدالخالق حسن86349

32.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسام صابر احمد عل86350

40عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسام محمود عاشور يوسف86351

45عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسن رابح حسن دمحم86352

120عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسن عاطف حسن سابق86353

64عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسن فتىح طه مسعد86354

ن عبدالفتاح دمحم عثمان86355 !VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحسي 

21.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةحمدى جادالكريم احمد بالل86356

ن يحن 86357 61عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةخالد دمحم السيد حسي 

34.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةربيع دمحم ربيع دمحم86358

59.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزكريا عمر فوزى ابو شوشة86359

ى عبدالعزيز86360 100عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد احمد فتىح خي 

29.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد امي  دمحم مرسي الشاعر86361

61.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد رضا دمحم دمحم86362

59.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد سيد عبدالغنن السيد مرزوق86363

83.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد عصام عبادى محمود86364

71عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد فارس لطفن عبد86365

64عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةزياد ياش مصطفن احمد86366

68عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسعيد دمحم السيد النعناع86367

60.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسعيد دمحم حمدى المرس86368

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسيد حسنن دمحم عبدهللا86369

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسيف السيد عادل السيد بيوىم86370

13عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةسيف كرم سيف احمد شاج86371

25.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةصالح حمدى قناوى دمحم86372

67عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةصالح مجدى صالح مصطفن86373

79عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةطه ممدوح سالم رمضان86374

13.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعادل جميل فوزى شحاته86375

ن86376 40عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالحكيم سعيد دمحم حسي 

72.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالحميد رجب عبدالحميد سيد86377

45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالحميد سيد عبدالحميد السيد86378

91.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن احمد صابر باطة86379



92.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن احمد محمود دمحم86380

81عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن السيد دمحم السيد شنان86381

 عل86382
 
25عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن ساىم شوق

16عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن سعيد عبدالاله صبىح86383

ن86384 31عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن سعيد دمحم حسي 

12.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن عاطف نور خلف86385

40.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم احمد سيد86386

26عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم حسب هللا عل ابودياب86387

21عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم فايز عبدالرحمن86388

11عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم محن  دمحم86389

12.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالرحيم احمد عبدالرحيم ابو زيد86390

51.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسيطه- عبدهللا سليمان عبدهللا ابراهيم 86391

80عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدهللا طارق حسن دمحم86392

23عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدهللا عمر دمحم عبدالرحيم86393

10.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدهللا فيصل عل سالم86394

74عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدهللا دمحم عطية فرج86395

18عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدهللا مسعود محمود خلف86396

46عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعبدالوهاب احمد صالح عبدالحميد عل سعفان86397

41.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعالء حسن عالءالدين زغلول86398

60عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعل وليد عل منصور86399

30عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمر ايمن عبدالحسيب محمود86400

28.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمر ايمن دمحم عبدالحميد86401

ن86402 12.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمر كرم حامد حسي 

45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمر وحيد مصطفن دمحم86403

62عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمرو اسامه فؤاد محمود86404

ف صالح دمحم86405 31.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمرو اشر

25.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعمرو دمحم احمد عبدالقوى86406

53عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعوض عيد عوض دمحم86407

29.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةعيد دمحم محمود علي86408

19.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفادى ايمن قدس صادق86409

33عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفادى جرجس فوزى وليم86410

ن86411 ن صابر امي  75.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفارس امي 

70.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفايز صبىح دمحم حواش86412

33.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفتىح ياش عدوى مصلح86413

53.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةفلوباتي  ايهاب جرجس حبيب86414

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةكرم اسامه كرم عبدالحميد86415

81.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةكريم رفعت مرع عبدة86416

56عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةكريم ياش فاروق ابراهيم دمحم86417

لس يوسف جابر رياض86418 34عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةكي 

31.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحسن مصطفن دمحم مصطفن86419

27عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم احمد السيد دمحم عبدالرحمن86420

22.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم احمد المرس العزب86421

ف حسن دمحم86422 51عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم اشر

 ابو شوشة86423
 
10عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم بدوى شوق

40.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم تامر عبدالفتاح مصطفن حفنن86424

22عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم تهاىم عبدالبديع عل86425

31عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم حسن عبده محمود86426

ن سعد محمود86427 18عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم حسي 

19.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم حماده توفيق ابراهيم احمد86428

21.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم خالد شعبان عبدالعليم86429



16.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم رمضان عبدالحليم دمحم86430

34عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم سيد عبدالننى عبدالعزيز86431

59عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم طارق حسن دمحم86432

110.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم عاطف عطيه احمد86433

86عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم عبدالرحمن دمحم عبدالمقصود86434

54عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم عالء عبدالرازق دمحم86435

70عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةبسيطه- دمحم عماد فوزي السيد 86436

37عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم عمرو دمحم محمود86437

44.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم عيد عرفه عبدهللا86438

18عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم محمود حسن محمود86439

21عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم محمود عبدالعزيز دمحم86440

47.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم محمود دمحم عبدالرحمن86441

39عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم مختار مىح دمحم86442

54.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم مدحت دمحم كامل عبدالكريم السيىس86443

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم مسلم محمود عواد86444

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم ممدوح دمحم عبدالرحمن جمعة86445

20.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم نارص بدوى عبدالننى86446

ن86447 84عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم نعيم قاسم حسني 

65.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم وائل عاطف محمود حسن الزينن86448

52عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةدمحم ياش عبدهللا دمحم عامر86449

ف محمود عبدالرحمن86450 59عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحمود اشر

ف محمود عل86451 13عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحمود اشر

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحمود عماد حمدى عبدالقوى86452

ن عبدالمنعم86453 53.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحمود دمحم احمد حسي 

66عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمحمود دمحم احمد محمود86454

30.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمروان حمدى معوض دمحم86455

98.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمروان دمحم سيد عل سنجر86456

120.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمروان محمود رجب عليوة86457

21.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمصطفن احمد مصطفن السيد86458

28.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمصطفن خميس عبداللطيف دمحم86459

130عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمصطفن سامح فاضل عبداللطيف86460

76.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمصطفن صبىح مصطفن سيد86461

39.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمصطفن دمحم عبدالرحمن عبدالحميد86462

44عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمعاذ دمحم جمعه السيد86463

110عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمعاذ مصطفن حسن محمود حسن الزينن86464

46.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمعوض دمحم معوض عبدالسالم86465

96.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمنتض صابر ابو المجد دمحم86466

6عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةمومن ساىمي حميده صاوي86467

15.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةنور عبدالرحمن انور عبده86468

29عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةهشام سعيد عبدااله صبىح86469

103.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةياش عبدهللا ابراهيم حافظ86470

72عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيس صبىحي شاكر بشاي86471

77.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف احمد دمحم عل86472

67عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف احمد دمحم قاسم86473

ى عبدالعزيز86474 52.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف عادل فتىح خي 

كاوى86475 54عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف عالء سيد اليى

69.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف عماد سيد عل86476

88عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف محمود عبدالعزيز عبدالفتاح86477

!VALUE#عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف محمود دمحم مصطفن86478

47.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف مصطفن دمحم محمود86479



45.5عبدهللا عيسوى ع م/شالخانكةيوسف منتض يوسف ابو الهدى86480

63عزبة شكرى ع مالخانكةاسماء حشمت ابوالحمد عبداللطيف محمود86481

31.5عزبة شكرى ع مالخانكةايات عبدالحميد دمحم محمود المداح86482

76عزبة شكرى ع مالخانكةايه يونس فتىح يونس عبدالصبور86483

ن ابويحن 86484 82عزبة شكرى ع مالخانكةبسمله احمد احمد حسي 

102.5عزبة شكرى ع مالخانكةتف  بسام اسماعيل عطيه هالل86485

52.5عزبة شكرى ع مالخانكةحبيبه رمضان جاد احمد86486

65.5عزبة شكرى ع مالخانكةحبيبه ياش محمود مصطفن احمد بيوىم86487

ف دمحم سليمان مراد86488 101.5عزبة شكرى ع مالخانكةحسناء اشر

105عزبة شكرى ع مالخانكةحوريه جمعه دمحم دمحم احمد86489

36عزبة شكرى ع مالخانكةرانيا دمحم كمال احمد دمحم صبيح86490

!VALUE#عزبة شكرى ع مالخانكةمنقطع- رحمه محمود مراد عبدالسميع محمود مراد 86491

56عزبة شكرى ع مالخانكةرحمه نور عطيه كامل عل86492

28عزبة شكرى ع مالخانكةزينب مىح دمحم عل يونس االبيض86493

107عزبة شكرى ع مالخانكةسلىم دمحم رشاد ابراهيم مراد86494

وق دخرهللا منصور السيد عبدهللا86495 43.5عزبة شكرى ع مالخانكةشر

76عزبة شكرى ع مالخانكةشمس احمد مرس دمحم مرس86496

!VALUE#عزبة شكرى ع مالخانكةمنقطع- شهد السعيد خالد عبدالمجيد ابوالنجا 86497

50عزبة شكرى ع مالخانكةفاطمه عبدهللا منصور السيد عبدهللا86498

37عزبة شكرى ع مالخانكةملك عماد فرج عطيه86499

76.5عزبة شكرى ع مالخانكةملك محمود السيد دمحم مراد86500

ن عبدالحافظ86501 70.5عزبة شكرى ع مالخانكةمنار دمحم الشحات معي 

66.5عزبة شكرى ع مالخانكةمنة هللا ضياء نارص محمود سمك86502

ن ابويحن 86503 89.5عزبة شكرى ع مالخانكةمنة هللا نبيل السيد احمد حسي 

ن احمد السلهاب86504  عبدالعزبز حسي 
ن
84.5عزبة شكرى ع مالخانكةمنه هان

64عزبة شكرى ع مالخانكةنور سمي  صابر احمد محمود سمك86505

ه عبدالسالم عل عطيه عبدالحميد مكاوى86506 39.5عزبة شكرى ع مالخانكةني 

43عزبة شكرى ع مالخانكةابراهيم دمحم متوىل احمد حسن86507

52.5عزبة شكرى ع مالخانكةاحمد حازم دمحم عبداللطيف محمود86508

36عزبة شكرى ع مالخانكةاحمد رفعت فوزى فهىم ابوزيد86509

41عزبة شكرى ع مالخانكةاحمد دمحم السيد عبدالحميد محمود مراد86510

34.5عزبة شكرى ع مالخانكةحسام دمحم احمد دمحم بدوى86511

27.5عزبة شكرى ع مالخانكةحسن عادل عبدالصادق دمحم شور86512

32.5عزبة شكرى ع مالخانكةسليم طارق سليم احمد دمحم صبيح86513

يف عرفه غريب عل ضحا86514 26عزبة شكرى ع مالخانكةسيد شر

63عزبة شكرى ع مالخانكةعبدالرحمن حمدى محمود مصطفن بيوىم86515

45.5عزبة شكرى ع مالخانكةعبدالرحمن مصطفن ابراهيم احمد ابراهيم86516

ن احمد86517 يف عبدالعزبز حسي  107.5عزبة شكرى ع مالخانكةعمر شر

63.5عزبة شكرى ع مالخانكةعمر دمحم مجدى رشاد عبدالحميد مكاوى86518

41عزبة شكرى ع مالخانكةدمحم ابراهيم السيد دمحم مراد86519

ف دمحم العريان86520 20عزبة شكرى ع مالخانكةدمحم اشر

16.5عزبة شكرى ع مالخانكةدمحم ياش رشاد عبدالحميد مكاوي86521

40.5عزبة شكرى ع مالخانكةمحمود ابراهيم سليم احمد دمحم صبيح86522

35عزبة شكرى ع مالخانكةمحمود احمد ادريس احمد مطر86523

76عزبة شكرى ع مالخانكةنور احمد ابراهيم احمد محمود سمك86524

ن ابويحن 86525 93.5عزبة شكرى ع مالخانكةيوسف سمي  السيد احمد حسي 

61فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاشاء احمد دمحم احمد دمحم فروح86526

بينن86527 131فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاشاء طارق دمحم سليمان الشر

61.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاشاء دمحم عطيه عبدهللا عطيه86528

108.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاشاء دمحم مصطفن محمود86529



114.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء احمد محمود عليوة شحاتة86530

ي جمعان عيد86531 102.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء جمعان عرنى

يف عل عل حالوة86532 118.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء شر

118.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء صالح عبدهللا احمد مرس86533

113فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء محمود دمحم السيد ابو الخي 86534

ي86535
ن البدرشينن 36فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاسماء نارص حسن حسي 

ف متوىل السيد يونس86536 102فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاالء اشر

114.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاالء السيد احمد دمحم نارص86537

87.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاالء عزت احمد دمحم احمد غاىلي86538

114فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةاالء وائل عني  حسنن الشحرى86539

43فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامال حمدان السيد حمدان86540

86541
 
79.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامل عاطف دمحم دمحم عراق

88فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامل دمحم الشافع عواد86542

ن عليوة صقر86543 ه عليوة حسي  !VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامي 

130.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامينه مجدى محمود فياض عبدالواحد86544

86.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةامينه يشي يحن  عبدالفتاح طنطاوي86545

51.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةانىحى محمود دمحم محمود86546

92.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايات احمد علي عبدالحميد86547

86فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايات ذىك عادل احمد86548

ف السيد عبدالهادي قاسم86549 54فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايمان اشر

48.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايمان حسام عصام عبدالمجيد شحان86550

126.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايمان عماد دمحم يوسف عيىس86551

136فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايمان دمحم فايز اسماعيل المزين86552

53.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايمان ميشه سالم اسماعيل86553

90.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه احمد سيد مصطفن86554

101فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه اسماعيل عواد اسماعيل عبيان86555

75.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه السيد دمحم عيسوي86556

25فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه سعيد جمال مصلح رجب86557

67.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه شعبان ماهر عبدربه86558

102فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه عبدالنارص حسن صادق الهجرسي86559

103فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه عيد حسن عيد باشا86560

ي نض86561
78.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه دمحم عزت مصطفن

133.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه دمحم عصام عبدالمجيد شحان86562

126.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه دمحم يحن  دمحم الثقنى86563

55.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةايه هشام طلبه شفيق86564

107فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله احمد السيد احمد رجب86565

 دمحم الشحرى86566
 
120.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله احمد شوق

ف فرج سليمان86567 55.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله اشر

94فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله امام عل يونس86568

70.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله ربيع دمحم ابوزيد86569

ايدي86570 73.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله شادي علي الشر

48.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله عمرو رضا عل86571

ن امام الخوىل86572 108.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله دمحم حسي 

78فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله دمحم عل ابراهيم الشحرى86573

131فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله محمود احمد عليوه الشحرى86574

60.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسمله وليد حسن صالح86575

96.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسنت دمحم دمحم سيد86576

130فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةبسنت محمود مبارك دمحم جعفر86577

ي86578 98فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةتسنيم السيد سعيد الثقنى

ن شحان86579  دمحم حسي 
ن
122.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةتف  هان



105.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةجنا احمد بدوى زىك86580

بينن محمود86581 82فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةجنات سيد عباس شر

116فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةجنن عل بدوى يوسف86582

ي دمحم عزىمي دمحم86583
ن
58.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةجومانا هان

ن86584 114.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه احمد جمال عبدالرحمن احمد بطني 

ن86585 130فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه احمد عبدالعزيز السيد حساني 

76.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه احمد محمود شحاتة86586

44فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه احمد محمود دمحم86587

كاوى86588 96.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه احمد مرس اليى

58فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه اسامة دمحم نجاح مصلح نارص86589

60فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه السيد ابراهيم حسن عبدالعال86590

كاوي86591 104فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه السيد بيوىمي اليى

86592
ن
119فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه السيد مصطفن سيد قرن

118فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه ايمن حلىم اسماعيل المزين86593

65.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه ايمن دمحم السيد ظهران86594

85.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه خالد مصلح اسماعيل دمحم86595

78فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه رمضان فتىح عبدهللا دمحم86596

50.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه سعيد سيد دمحم لطفن86597

يف محمود سعيد86598 97.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه شر

99فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه عبدالرحمن عليوة الشعراوي86599

115.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه عبدالقادر احمد ابراهيم86600

70فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه عصام ابراهيم سالم86601

132.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه عالء الدين دمحم اسماعيل86602

82فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه دمحم ابراهيم عبدالفتاح الشحري86603

89.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عبدالننى عبدالعظيم طنطاوى86604

96فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عليوة دمحم قاسم86605

98.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه دمحم مصباح عبدالكريم ابراهيم86606

104.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه محمود فتىح حسن دمحم86607

84فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه ممدوح فاضل جاد هللا سليمان86608

 فتىح ابراهيم دمحم خضي 86609
ن
86فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه هان

108.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه وائل احمد محمود شعالن86610

113فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةحبيبه وليد فرج سالمه86611

81فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةخلود سعيد احمد دمحم86612

ن عبدالرحمن86613 132فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةخلود ياش بدوى حسي 

ن86614 18.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةداليا سمي  محمود حسي 

38فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةدعاء رضا سمي  رشاد86615

92فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةدنيا خالد جمال عل حجر86616

77فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةدنيا راىم مجدى محمود عبدالعليم86617

97.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحاب سعيد يوسف احمد جاد هللا86618

60.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه احمد ابراهيم احمد86619

86620
ن
97.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه احمد السيد محمود عبدالشاق

89.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه احمد عبدالعزيز دمحم شور86621

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه سعيد عادل دمحم دنيا86622

66.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه عبدالمقصود السيد ابراهيم شحان86623

74.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه عماد دمحم السيد العطار86624

102.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه دمحم احمد عليوة الفحل86625

96فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرحمه نشات دمحم لبيب86626

ن احمد ابو الخي 86627 118فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرضوى دمحم امي 

127.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه احمد نعيم محمودصالح86628

132فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه ايمن حسن دمحم خليل86629



ي86630
71فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه سعيد رجب سيد عفيفن

يف السيد عبدالعزيز ابو الخي 86631 105.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه شر

90فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه طة السيد دمحم عطية86632

119فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه دمحم حسن محمود بركات86633

91.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرقيه دمحم محمود دمحم االعرج86634

98.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرنا دمحم جميل عبدالعال86635

130.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةروان رزق عبدالمقصود دمحم سبل86636

ي86637
 
111.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةروان فتىحي امام دسوق

77.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةروان فرج عواد عليوه86638

90فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةروفيدا السيد محمود السيد دنيا86639

 محمود احمد86640
ن
96فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةرويدا هان

75فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةريم مؤمن رجب احمد86641

86.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةزيتب بدوى السيد دمحم طرفة86642

110فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةزينب احمد عبدالحميد احمد ابوزينه86643

ي سعد علي 86644 !VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- زينب احمد ناجى

ف دمحم دمحم نضالدين86645 107فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةزينب اشر

104.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةزينب نارص سيد جامع عل86646

60.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةساره ايمن عثمان علي عبدالقادر86647

104.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةساره عماد حمدى عبدهللا امام86648

102فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلسبيل حسن عل السيد شعالن86649

قاوى86650 131فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلسبيل دمحم السيد دمحم الشر

ي86651
 
ف امام دسوق 67فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم اشر

129فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم سمي  حسن ابراهيم86652

109فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم صفوت يوسف ابراهيم عفيفن86653

104.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم صالح دمحم سليم الثقنى86654

ي86655
43.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم عصام دمحم حسن حسنن

64.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسلىم مصطفن ابو الذهب دمحم محمود86656

99.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسما احمد بدوي صباح86657

72فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسما بيوىمي محمود القضي دمحم86658

49فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسما سامح عادل ابراهيم86659

ن86660 94فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسمر فودة دمحم حسن حسي 

97فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسميه شحته دمحم سالم86661

 نبيل محجوب السواء86662
ن
75.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسهام هان

 عبدالغنن عبدالجواد86663
ن
85.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةسيده عصام قرن

بات رضا عبدالوهاب ذىكي86664
28.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

وق احمد دمحم احمد الشحري86665 79فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

وق ايهاب سعد علي دمحم المزين86666
61.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

وق جمال فتىح عبيد ابراهيم86667 71فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

ن86668 وق سعيد احمد عبدالحكيم حساني  121.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

وق سمي  سعيد خليل سعد86669 92.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

وق وليد نبيل شعبان عل حسن86670 93فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشر

81.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشمس محمود دمحم يوسف86671

88فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشمس ياش صالح صالح86672

94فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد احمد عطية عبدالغنن سيد86673

60فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد جعفر جمال جعفر دمحم86674

99فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد سعيد محمود دمحم احمد86675

 عبدهللا86676
 
120فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد عبدهللا دمحم عبدالباق

99فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد عالم صالح السيد سليمان86677

ن86678 117فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد دمحم عبداللطيف عبدالحكيم حسي 

ن86679 48فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد دمحم عزت السيد حساني 



106فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشهد وائل سيد محمود ابو طالب86680

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- شهد وليد فايز السيد 86681

82.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشيماء سيد صالح سليم شحاتة86682

111.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشيماء فوزى فاروق توفيق كامل86683

 يوسف الفحل86684
ن
!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةشيماء هان

127.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةضىح احمد سليم السيد الفحل86685

99.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةطيف عل عبدالمحسن سعيد86686

114.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةعايده دمحم مهدى اسماعيل86687

124فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةعلياء عبدالسميع ابراهيم حسن86688

120فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاتن رمضان محمود دمحم عبدربه86689

126فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه الزاهراء جمال دمحم امام86690

74فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه الزهراء مجدي احمد دمحم86691

112.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه فايز منصور يوسف86692

56.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه دمحم ابراهيم احمد جوهر86693

45فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه دمحم فؤاد عبدالرحمن مراد86694

87.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفاطمه محمود عل احمد سعفان86695

99.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفرح احمد عليوة محمود الجحش86696

125فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفرح عبدالباسط دمحم مصطفن86697

38فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةفرحه وليد دمحم عزازي86698

ن دياب86699 ن جمال حسي  74.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةلطيفه حسي 

17فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةلطيفه دمحم عبدالباسط عبدالسالم86700

135.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةليل دمحم دمحم عيىس ابراهيم86701

118.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةماريا عادل زىك جريس86702

136.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمروه دمحم السيد احمد الوكيل86703

94فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمروه محن  الدين محمود سليم شوال86704

130.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم احمد السيد دمحم عطية86705

55فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم احمد عل عبدالرحيم الجندى86706

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- مريم احمد علي اسماعيل 86707

123فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم احمدالشاعر86708

62.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم احمد دمحم دمحم يونس86709

ن الثور86710 119فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم احمد مني  حسي 

113.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم اسماعيل احمد دمحم اسماعيل86711

ف مهدى سالم رجب86712 119فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم اشر

16فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم السيد عثمان السيد عثمان86713

90.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم حسن دمحم حسن الشحرى86714

ن86715 ن ابراهيم عل حسي  77فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم حسي 

96.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم رمضان دمحم عبود شعراوى86716

104فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم سيد احمد دمحم عبدالعال86717

124.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم عبدالحميد سيد احمد عبدالحميد الجندى86718

132فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن86719

104فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم عبدالمجيد فؤاد عبدالمجيد86720

123فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم عرنى دمحم احمد ظاهر86721

96فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم دمحم احمد حسن86722

122.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم دمحم دمحم عل حسن86723

137فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم محمود السيد احمد الوكيل86724

49.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم محمود عبدالنعيم خالد عطية86725

115.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم محمود دمحم حسن86726

127.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم مختار عبدالعزيز حسن الثور86727

ي سعيد محمود نضالدين86728 98.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمريم يحن 

57.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك احمد ابراهيم احمد86729



59فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك احمد دمحم امام سليمان86730

67فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك حسام سمي  احمد الثقنى86731

ي86732
87.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك رمضان السيد دمحم البدرشينن

79.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك عاشور دمحم عبدالعزيز حمزة86733

53فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك عماد احمد محمود86734

28فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك دمحم صابر الهاىمي عبدالرحيم86735

89فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك محمود دمحم عل جاد هللا86736

84فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةملك وائل احمد عبدالحميد86737

130فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمليكة ايمن دمحم دمحم سبل86738

81فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة ابراهيم دمحم اسماعيل الشحرى86739

57فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا احمد فوزى القطب دمحم86740

131.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا اسامة عثمان عليوة عثمان86741

55فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا اسامة دمحم عبدهللا86742

86743
ن
ف حسن دمحم الفخران 78.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا اشر

61فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا تامر السيد سليمان عبيان86744

106فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا صالح فاروق ابو الخي 86745

91فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم عبدالخالق عبدالحميد86746

98فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم دمحمي دمحم رفاعي86747

130.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا نارص السيد اسماعيل86748

98.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنة هللا ياش يوسف عبده يوسف86749

30فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- منة دمحم عباس طه 86750

96.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنه حماده السيد دمحم الخوىلي86751

28فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنن عيد حامد سالم86752

18فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةىم احمد فاروق يوسف86753

ي حنا86754 ي جورجى
 
36.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةناديه مجدي شوق

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- ندى ابراهيم فياض عل عبدالواحد 86755

82فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةندى السيد امام عضمة86756

131.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةندى سيد فتىح السيد86757

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- ندى عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز 86758

126.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةندى محمود احمد سعفان86759

ن دمحم الشحرى86760 74فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةندى محمود حسي 

50.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةندى وائل عبدالعزيز مصطفن86761

41فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنعمه دمحم عبدالوهاب دمحم الشعراوي86762

74فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنه نارص سعيد السيد86763

59.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنور احمد محمود دمحم86764

43فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنور الهدى دمحم صالح الدين احمد شحاتة86765

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- نور الهدى محمود السيد عواد 86766

106.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنور تامر صالح السيد سليمان86767

90.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنور محمود مخيمر احمد86768

67.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنورا احمد زكريا دمحم رفاع86769

56فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- نورا مدحت فتىح دمحم الغنام 86770

129.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنورهان احمد سعيد محمود قاسم86771

100.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنورهان رؤوف دمحم عثمان اسماعيل المنياوى86772

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- نورهان دمحم كمال دمحم 86773

105.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةنورهان دمحم محمود دمحم اسماعيل86774

ه سعيد عبدالسالم مصطفن صقر86775 91فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةني 

ف عبدالعزيز86776 93فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهاجر اشر

94فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهاجر عصام دمحم عبدالبارى ملش86777

97.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهاجر مجدي احمد دمحم86778

106.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهايدى عالء ابراهيم يوسف86779



!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- هايدى وليد ابراهيم عبدالمنعم 86780

109فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهبه احمد دمحم دمحم شلباية86781

ن يوسف86782 120.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهبه السيد مني  حسي 

40فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهبه هللا حمادة محمود عبدالعزيز اسماعيل86783

!VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- هبه هللا رزق حافظ كمال 86784

49فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهدى احمد عبدة دمحم السعودى86785

93.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهدى جالل طلعت محمود86786

71.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهدى دمحم محروس محمود ابراهيم86787

95فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهنا احمد عواد عواد بركات86788

73فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةهنا دمحم السعيد عل86789

75.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةيارا احمد فتىح احمد عل86790

74فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةيارا ايهاب ماجد عثمان86791

103.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةيارا عاطف سليمان عبدالعزيز عطا هللا86792

ن احمد دمحم عل جاد هللا86793 111.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

 احمد امام الخوىلي86794
ن ن حسي  118فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن خضي  جمال خضي  سبل86795 119.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن عبدهللا عبدالننى دمحم86796 78.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن عبدهللا دمحم عبدالسالم صقر86797 119فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

يد86798 ن ن عصام عبدالغنن دمحم ابو الي  114فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن عيد انور عيد زيدان86799 47فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم احمد السيد محضية86800 89فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم عل ابراهيم الصعيدى86801 135فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم عل سيد احمد86802 107.5فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةياسمي 

ن ياش فتىح احمد 86803 !VALUE#فاطمة الزهراء ع بناتالخانكةمنقطع- ياسمي 

122الرياض القديمة الخاصةالخانكةاالء دمحم عليوة ربيع86804

ف كمال بخيت86805 124.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةبسنت اشر

ي دمحم الهادي86806
138.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةبسنت السيد مصطفن

128الرياض القديمة الخاصةالخانكةتف  محمود احمد كامل عبدالحافظ86807

ن86808 137.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةجميله ناجى فؤاد امي 

116.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةجنا دمحم سعيد محمود الثور86809

137الرياض القديمة الخاصةالخانكةجنه رافت ابو غنيمة فضاىل86810

137.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةجنن محمود السيد الفحل86811

يال86812 132الرياض القديمة الخاصةالخانكةجومانا جورج موس غيى

136الرياض القديمة الخاصةالخانكةحال حسن محمود انور عيىس86813

125الرياض القديمة الخاصةالخانكةرضوى عبدالرحيم مصطفن السيد سيد احمد86814

135الرياض القديمة الخاصةالخانكةروان ساىم فؤاد احمد دمحم86815

137الرياض القديمة الخاصةالخانكةروى ساىم فؤاد احمد86816

105الرياض القديمة الخاصةالخانكةروى يوسف عبدالمقصود يوسف86817

137الرياض القديمة الخاصةالخانكةساره رافت السيد عبدالسالم86818

ن86819 124الرياض القديمة الخاصةالخانكةسهيله وائل السيد رشاد ابوالعني 

وق سيد نض امام86820 96.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةشر

134.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةشهد محمود دمحم محمود الوكيل86821

يف كمال عبده86822 116.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةضىح شر

بينن86823 ن مصطفن النحاس عل الشر 110.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةضىح معي 

129الرياض القديمة الخاصةالخانكةفرح عقل عل عقل نافع86824

ي86825
134.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةمريم عثمان فتىحي السيد الطوجن

112.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةملك طارق دمحم دمحم عيسوى86826

130الرياض القديمة الخاصةالخانكةملك عماد ابراهيم دمحم احمد86827

135.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةملك يحن  دمحم عبدالرازق86828

124الرياض القديمة الخاصةالخانكةمنه سمي  دمحم عل86829



ي صابر الزملي86830
ي الحسينن

133.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةندى مصطفن

134.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةنور اسامة سعيد دمحم عليوة86831

123.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةهنا كامل حسن دمحم86832

134.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيارا محسن حلىمي احمد رزق86833

129.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيارا وائل ابراهيم ابو السعود86834

ن رضا ابراهيم دمحم الريان86835 136.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةياسمي 

ن عماد الدين احمد حسن دمحم86836 135.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةياسمي 

ف عبدالمنعم دمحم زهرة86837 125الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد اشر

ف دمحم السيد سليمان القاضن86838 83.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد اشر

133الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد ايمن مخيمر دمحم86839

133الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد عاشور فرج عبده86840

127.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد عاطف دمحم عيىس86841

109.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد عاطف مصطفن عل86842

118الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد كريم السيد عليوة عبدالرحمن الفحل86843

130الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد دمحم احمد فتح هللا السعودى86844

121الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد دمحم فاروق مصلح86845

128الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد دمحم دمحم السيد عيد86846

133الرياض القديمة الخاصةالخانكةاحمد دمحم محمود عبدالعزيز دمحم86847

131.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةايمن احمد مخيمر دمحم عيسوى86848

132الرياض القديمة الخاصةالخانكةباسل احمد دمحم حافظ86849

134الرياض القديمة الخاصةالخانكةباسل سيد فاروق سيد خليفة86850

89الرياض القديمة الخاصةالخانكةباسل ناجى صابر عبدالعزيز86851

115.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةبالل دمحم عبدالحميد السيد86852

120الرياض القديمة الخاصةالخانكةحسام احمد فاروق هاشم الزعبالوى86853

115الرياض القديمة الخاصةالخانكةحسن علي سالمه علي دمحم المزين86854

122.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةخالد دمحم السيد السيد السيد طبل86855

131.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةرافت احمد رافت مصطفن86856

99الرياض القديمة الخاصةالخانكةزياد احمد عبدالسالم زياد احمد86857

113الرياض القديمة الخاصةالخانكةسيف الدين ابراهيم سليم سيد86858

120.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةسيف الدين خالد عبدهللا كامل عيىس86859

110.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةسيف دمحم سيف الدين عبدالعزيز طلبه86860

 دمحم قاسم86861
ن
127.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةطارق هان

120الرياض القديمة الخاصةالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالعزيز ابراهيم86862

114الرياض القديمة الخاصةالخانكةعبدهللا خالد دمحم عبدالعزيز دنيا86863

96الرياض القديمة الخاصةالخانكةعبدهللا عالء سمي  عبدالعزيز حجازى86864

125الرياض القديمة الخاصةالخانكةعبدهللا عمادالدين سعد عل دمحم86865

ن86866 110الرياض القديمة الخاصةالخانكةعل ياش عل احمد بي 

137الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمر سعيد اسماعيل السيد فروح86867

129.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمر طارق سيد احمد86868

123.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمر عماد دمحم دمحم86869

107.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمر يوسف محمود مرس الجوهرى86870

92.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمرو عالء احمد محمود ضحا86871

ي دمحم عبدالظاهرعبدالجليل86872
114الرياض القديمة الخاصةالخانكةعمرو مصطفن

128.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةكريم عماد فخرى عبدالعظيم عبدهللا86873

ي86874
ن
103.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةدمحم السيد صابر سند دمحم العوق

125.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةدمحم خالد السيد محمود منصور86875

98الرياض القديمة الخاصةالخانكةدمحم صالح دمحم صالح الشيىم86876

111الرياض القديمة الخاصةالخانكةدمحم عماد حجاب عليوه علي86877

124الرياض القديمة الخاصةالخانكةدمحم نارص دمحم مصطفن خضن86878

109الرياض القديمة الخاصةالخانكةمحمود حازم عل محمود الثقنى86879



96.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةمحمود عمرو فاروق مصلح عبدالرازق86880

121.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةمحمود مجدى دمحم حمزة86881

124الرياض القديمة الخاصةالخانكةمروان السيد عباده عبدالعزيز الدرع86882

128الرياض القديمة الخاصةالخانكةمروان عبدالننى بدوى اسماعيل86883

109.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةمعاذ طه دمحم محمود الخوىل86884

101الرياض القديمة الخاصةالخانكةمعاذ نارص يوسف شعبان يوسف86885

122الرياض القديمة الخاصةالخانكةممدوح احمد ممدوح احمد الخالع86886

116.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةنور دمحم حمدى السيد86887

 عادل ابراهيم اسماعيل السيد86888
ن
116.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةهان

123الرياض القديمة الخاصةالخانكةوحيد احمد دمحم ابراهيم الخوىل86889

124.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيىح دمحم ابراهيم حسن حجازى86890

129الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف اسامة السيد الصاوى دمحم86891

ة86892 118.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف جمال السيد دمحم عل عمي 

101الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف شعبان يوسف شعيان يوسف حجر86893

121الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف عبدالغنن انور احمد سليمان الدرع86894

130.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف عمر السيد حمودة الوكيل86895

118.5الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف كريم ثروت يوسف الروينن86896

ن86897 127الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف دمحم حمدى السيد حسي 

121الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف دمحم فتىح احمد86898

86899
ن
ن عبدالحميد تون 103الرياض القديمة الخاصةالخانكةيوسف وليد حساني 

104النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابانوب ايمن وهبة استمالك86900

122.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم احمد ابراهيم احمد الشاعر86901

ن عثمان86902 38.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم احمد ابراهيم حسي 

26النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم اسماعيل فرج سعيد سالم86903

85النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم ربيعي ابراهيم احمد عبدالسيد86904

117.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم سيد احمد ابراهيم86905

ن عل86906 52النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم دمحم عبدالظاهر امي 

73النارص صالح الدين ع بنونالخانكةابراهيم دمحم فوزى اسماعيل86907

كاوي86908 26النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد ابراهيم سيد اليى

60النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد اسماعيل احمد اسماعيل86909

115النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد السيد دمحم السيد خليل86910

ن86911 63.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد السيد دمحم امي 

ي86912
41النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد السيد محمود حسن البدرشينن

114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد ايهاب السيد عبدالنارص نصار86913

59النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد تامر عزت السيد86914

59.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد تامر دمحم دمحم علي86915

79.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد جمال سعيد دنيا86916

21.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد جميل مصلح اسماعيل86917

70النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد رشاد فايز المزين86918

37النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد سالم احمد السيد86919

95.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد سعيد شعبان مصطفن86920

118.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد سمي  سليمان احمد عبيان86921

86.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد سيد حسن السيد86922

71.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد صالح عبدالننى الثور86923

51.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عبده محمود ابراهيم الشحرى86924

93.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عالء احمد محمود اسماعيل86925

118النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد علم الدين قاسم عليوه86926

ن86927 112النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد علي حسن علي بطني 

56النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عماد فرج عبدالحليم86928

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عمرو بدوى دمحم الفحل86929



54.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عيد صابر عيد86930

106.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد عيد دمحم احمد اسماعيل ابراهيم86931

59.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد ماهر عبدالحميد الخوىل86932

98.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم السيد بركات احمد86933

ن ابوتل86934 64النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم حسي 

46النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم سيد عل قاسم86935

118النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم صبىح محجوب ابراهيم86936

كاوى86937 100النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم صبىح دمحم اليى

126.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم عواد احمد الخوىل86938

129النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم كمال احمد عفيفن86939

56النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم محسن عبدالفتاح عبدالواحد86940

70.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم دمحم ابراهيم داود86941

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم دمحم عبدالرحمن سعفان86942

ي دمحم86943
22.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم محمود مصطفن

18النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد دمحم هالل السيد86944

ن مرس86945 45.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد نارص ابراهيم حسي 

ن حسن عمر86946 98.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد هشام دمحم عل امي 

ي86947
46النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد هيثم جالل السيد القاضن

57.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاحمد وائل احمد عبدالحميد86948

114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةادهم حسام احمد محمود الشحرى86949

ن86950 ن دمحم عبدالمنعم امي  79النارص صالح الدين ع بنونالخانكةادهم حسي 

قاوى السيد دمحم الدمهوجى86951 38.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةادهم شر

24.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةادهم صالح صابر حجاب86952

29.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم احمد دمحم احمدعبدالدايم86953

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم احمد محمود دمحم هاشم86954

46النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم السيد سعيد محمود86955

ن السيد حسن يوسف86956 33النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم حسي 

56.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- اسالم سعيد هاشم علي ملش 86957

91النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم صابر حميد دمحم حجاج86958

وك86959 64.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم طارق داخل عبداالمام ميى

41النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم عبدالننى يوسف سيد احمد عليوه86960

71.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةاسالم عليوة السىد عليوة86961

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةالسيد احمد عبدالمطلب دمحم عل الخوىل86962

110.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةالسيد حامد السيد اسماعيل عبدالعال86963

58النارص صالح الدين ع بنونالخانكةالسيد عادل رشاد شحات احمد86964

119النارص صالح الدين ع بنونالخانكةانطونيوس غطاس ثابت خليل86965

103.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةايمن احمد عبدالفتاح عليوه ابو العال86966

46.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةايمن دمحم عثمان علي عبدالقادر86967

104.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبدر وليد دمحم دمحم القليونى86968

98.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبالل احمد عني  حسن الخوىل86969

32.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبالل احمد فراج عيىس86970

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبالل دمحم يوسف حماد دمحم86971

106النارص صالح الدين ع بنونالخانكةتوماس مايكل عزيز توماس86972

75.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحاتم خالد يوسف حسن قرشم86973

102.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحازم دمحم دمحم شاذىلي86974

64النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- حامد عبده سعيد عبدالكريم المشتوىلي 86975

71النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسام حسن خضن عبدالباسط86976

71النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسام حسن يوسف علي االعرج86977

107النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسام نارص دمحم دمحم يوسف86978

56النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسن احمد حسن سليمان باطه86979



115النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسن احمد عزت احمد طاهر86980

88.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- حسن حمدي عبدالمنعم محمود 86981

ن الفحل86982 ن احمد حسي  87النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحسي 

51النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحماد مصطفن ابراهيم غنيم86983

30.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحمدى دمحم حمدى عبدالفتاح86984

110النارص صالح الدين ع بنونالخانكةحمزه سعيد دمحم الشعراوى86985

74النارص صالح الدين ع بنونالخانكةخالد ساهر بهجت عبداللطيف عليوه الفحل86986

31.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةخالد سعيد ابراهيم احمد جوهر86987

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةخالد عالء محمود احمد86988

30.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةخالد محمود عبدالعزيز محمود عضمه86989

70.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةخالد يىح دمحم عبدالمجيد شحان86990

ي عبدالحميد عبدالخالق86991
ي عبدالحميد راضن

66النارص صالح الدين ع بنونالخانكةراضن

64.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةرضا حمدى احمد احمد86992

113النارص صالح الدين ع بنونالخانكةرياض دمحم حسن ابو شوشه عل86993

106.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزكريا محمود فتىح دمحم االعرج86994

30النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد ابراهيم فياض عل عبدالواحد فياض86995

86996
ن
106النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد احمد خاطر عبدالمهيمن البسيون

48.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد احمد محمود احمد86997

ن86998 82النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد حسن دمحم عبدالمنعم امي 

ي ابراهيم عليوة86999
ن
57النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد مجدي بسيون

58النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد محمود حماده سالم87000

53.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- زياد مصطفن عبدالحميد شعت 87001

82النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد نبيل عبدالفتاح عبدالعاىط87002

75.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد وليد سيد صديق عواد حالوه87003

ن نض87004 107.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةزياد وليد علي امي 

77.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- زياد وليد فايز دمحم رشدي 87005

ف سعيد دمحم عطا هللا87006 5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسعيد اشر

74.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسعيد بركات دمحم بركات87007

48.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسفيان احمد دمحم عل متوىل87008

31.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسمي  عمرو سمي  فهىم دمحم اللينى87009

97النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسيف اسامه عليوه عبدالمعط الثقنى87010

 سعيد حسن اسماعيل ابو الخي 87011
ن
103النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسيف الدين هان

ن حسن سيف87012 56.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةسيف دمحم حسي 

ن87013  عبدالمالك حسني 
 
 دمحم شوق

 
86.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةشوق

81.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةصابر دمحم صابر عبدالرحيم الجندي87014

 صابر عبدالعزيز صالح طنطاوى87015
ن
79النارص صالح الدين ع بنونالخانكةصابر هان

39النارص صالح الدين ع بنونالخانكةطلعت دمحم طلعت نارص حسن87016

119.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةطه سامح مني  طه عل87017

97.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةطه عل احمد دمحم الشعراوى87018

53.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةطه عليوة شحته عليوة عبدالرازق87019

82.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةطه دمحم طه ذىكي محمود87020

14النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعادل دمحم عادل المداح87021

88النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبداالله وليد السيد محيضه87022

108.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد حسن اللينى87023

104النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن صقر87024

76.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد عل حسن احمد87025

119النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم صديق عواد حالوة87026

113النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم صفوت صوان87027

114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم دمحم صالح87028

108.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد مفن  دمحم امام السنطي 87029



73.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن احمد مني  عبدالعزيز دمحم87030

ي87031
ن
85.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن السيد محمود عبدالشاق

86.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن حسن دمحم عل يوسف دنيا87032

ن صبىح ابراهيم احمد جوهر87033 118.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن حسي 

ن 87034 55النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- عبدالرحمن سامح دمحم حسن بطني 

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن سعد ابوشيع عمر87035

ي87036 110النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن سعيد السيد دمحم الثقنى

92.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن عبدهللا محمود عبدالعزيز اسماعيل87037

89.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن دمحم حسن السيد87038

ن دمحم عمر87039 76.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن دمحم حسي 

95النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم87040

85النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن دمحم قاسم عبيان عبيان87041

57النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن محمود حسن حسن87042

114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن نارص دمحم نارص عل87043

ن87044  دمحم حساني 
ن
121.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن هان

86.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- عبدالرحمن وائل عبدالرحمن عوض دمحم 87045

132النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن وليد صالح احمد نارص87046

14.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحمن ياش دمحم عبدالمجيد87047

79.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالرحيم محمود دمحم حماده87048

50.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالسالم دمحم عبدالسالم دمحم احمد87049

81.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالعزيز اسماعيل كمال عبدالعزيز قاسم87050

69النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالعزيز فتىح دمحم ابراهيم درويش87051

61.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا ابراهيم عبدهللا عباس87052

ف حسن احمد قاسم87053 77.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا اشر

ي87054
 
65النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا السيد دمحم صدق

121النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا رضا دمحم عاشور87055

ي دمحم رفاعي87056 109.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا زكريا عبدالننى

30النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا طارق رضوان ابو الخي 87057

 اسماعيل87058
 
88النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا عاطف عبدالباق

118.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا عباس فرحات دمحم شعالن87059

63النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا دمحم احمد درويش87060

62النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا دمحم سيد شحاته87061

48النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا دمحم محمود دنيا87062

79النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا محمود سمي  عواد حجاج87063

90.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا مطراوى عفيفن دمحم87064

89النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا ممدوح عبدالرحمن شعت87065

ي عبدالعظيم طنطاوي87066 ي عبدالننى
ن
105.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا هان

ي عبدالواحد87067
45النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا هشام مصطفن

34النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدهللا يوسف شعبان يوسف عفيفن87068

84.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالمنعم رضا عبدالمنعم السيد عبدالخالق87069

74النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعبدالوهاب مدحت عبدالوهاب عبدالحميد87070

ي السيد عيد87071 ف عرنى
ي اشر 73.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعرنى

85.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعرفه عبدالحميد دمحم سيد البلط87072

89.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعزيز رافت عزيز نجيب87073

65النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعصام جمال دمحم شحان87074

18.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعل احمد سيد عباس الجوهرى87075

54النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعل السيد عبدالرحمن حطب87076

ن دمحم87077 125النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعل سعيد امي 

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعل عطيفن ناجى جاب هللا دمحم87078

ة87079 80النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعل دمحم علي محمود عمي 



ي محروس عياد87080
ن
115.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعماد رومان

87081
 
ف السيد دمحم العراق 116.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمار اشر

28.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمار تامر عباس حلىمي87082

ن طلبه87083 40.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمار ياش محمود امي 

37النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر ابراهيم اسماعيل شحان87084

ي87085 44النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر احمد سيد محمود الثقنى

112.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر احمد عبدالحميد عبدالحميد87086

122النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر احمد عمر المداح87087

69.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر احمد محمود دمحمنارص87088

ى فهىم عليوه ابو الخي 87089 116.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر خي 

103النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر سمي  دمحم دمحم نض الدين87090

يف دمحم دمحم عقل87091 75النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر شر

49.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر عصام احمد عبدربه87092

100النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمر محمود اسماعيل دمحم عمر87093

107.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمرو احمد عبدالرحمن دمحم87094

100النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمرو وليد احمد دمحم نارص87095

ن87096 ن بطني  110.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةعمرو ياش احمد امي 

ن87097 105.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةفادى بطرس رزق امي 

ي علي يوسف87098 79.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةفارس عبدالننى

55النارص صالح الدين ع بنونالخانكةفتىح عاطف فتىح خضي 87099

49.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةفتىحي اسامه فتىحي عبدالفتاح خضي 87100

60النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكريم ابراهيم كمال عبدهللا87101

81النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- كريم احمد سعيد صالح 87102

23.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكريم عصام جميل هاشم عبداللطيف87103

127النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكريم عالء حجاج ابراهيم حجاج87104

68.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- كريم محمود علي احمد 87105

120.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكريم محمود قاسم عبيان87106

36.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكريم وليد اسماعيل دمحم87107

لس اميل حشمت فخرى فاخورى87108 117.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةكي 

96.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمازن صابر السيد عليوة العزاىل87109

75النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمالك عفيفن عبدالحميد السيد عفيفن87110

72النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- دمحم ابراهيم بدوي علي البلط 87111

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- دمحم ابراهيم عبدالحليم سويلم 87112

65النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم ابراهيم عبدالفتاح دمحم87113

92النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم ابراهيم محمود ابوطالب المداح87114

118.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم ابراهيم مرس اسماعيل87115

28النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم ابوبكر بسطاوي مرسي87116

ن87117 ن بطني  65النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد حسن امي 

120.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد رافت اسماعيل سليم87118

74النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد زارع عبدالحليم عبدالجيد87119

70.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد شحاته احمد87120

40النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد عبدالعزيز ابراهيم حجاب87121

82النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد عصام عبدالمجيد محجوب87122

125.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد عل عبدالحميد نارص87123

106النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد دمحم احمد امام87124

91النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد دمحم احمد رمضان87125

114.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد دمحم دمحم عوض87126

ي دمحم87127
107النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم احمد دمحم مصطفن

 هاشم العرانى87128
ن 98النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم اسامة حسي 

47.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم اسامه عبدالوهاب خليفه بركات87129



22.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم اسامه دمحم عطيه87130

ف محمود دمحم قاسم87131 57.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم اشر

41النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم السيد زىك السيد الثقنى87132

54النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم السيد محمود عليوه شحاته87133

77النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم بدوى امام عليوة87134

95النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم بالل فتىح عبدالسالم يوسف87135

85.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم حسن احمد حسن ابو عل87136

ن87137 ن حساني  31النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم خالد شعبان امي 

96النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم رفاعي سيد ابراهيم شور87138

ن87139 ن بطني  93.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سامح احمد امي 

100.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سامح عباس سعفان87140

61.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سعيد بدوى ربيع87141

131.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سعيد دمحم محمود87142

34النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سعيد محمود عليوة الجحش87143

21.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سيد علي عالم علي87144

ن خميس87145 70.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم سيد دمحم حسي 

ي هواري87146
ن
ي ديدمون 35.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم صيى

29.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم صالح عزت ابو الخي 87147

116النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم صالح كمال ابو الخي 87148

102.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم صالح دمحم حنفن حسن87149

80.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عادل فتىح دمحم عبدهللا87150

83.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عاشور دمحم عبدالعزيز حمزه87151

88النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عبدالرحمن عليوه دمحم الشعراوي87152

65النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عبدالعزيز احمد ابو الخي 87153

ي السيد يوسف الشحري87154 104النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عرنى

131.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عصام احمد امام الخوىل87155

24.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عصام دمحم ذىكي شحاته87156

24.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عماد احمد محمود87157

كاوي87158 70النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم عيد بيوىمي مرسي اليى

34النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم فؤاد احمد دمحم عبدالنعيم87159

80النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم كامل علي كامل شحاته87160

126النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم مجدى سعيد مصطفن دمحم87161

93النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم محروس همام ابوالمجد87162

130.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم دمحم دمحم يوسف رضوان87163

117.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم محمود ابراهيم محمود الخوىل87164

72.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم محمود ابوالحمد محمود بربرى87165

109.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم محمود عبدالحميد ابراهيم السيد87166

108النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم مصطفن قاسم عبيان عل87167

118.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم نض دمحم محمود عبدالجواد87168

 دمحم شعبان الشناوى87169
ن
25.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم هان

71النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم ياش محمود مصلح نارص87170

29النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود احمد حماده سعيد سالم87171

114.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود احمد عبدالننى الشحرى87172

42النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود احمد عل رشاد87173

108النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود احمد محمود علي العزاىلي87174

51النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود جمال دمحم عطيه الثور87175

82النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود خالد صالح شور87176

69النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- محمود رافت عبدالعزيز يوسف 87177

ن87178 88النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود سيد محمود حسن حساني 

6.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود عادل طلبه حسن87179



88.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود عبدالحميد دمحم امام سليمان87180

24النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود علي دمحم عطيه الشيىمي87181

123.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود عمرو محمود علي جادهللا87182

79.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود محروس محمود احمد منصور87183

ي 87184 92.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- محمود دمحم احمد محمود الثقنى

118النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود دمحم بدوى امام صقر87185

ي87186
21النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود دمحم محمود مصطفن

ي87187
73النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود منصور عطيه مصطفن

91.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمحمود هيثم محمود عبدة87188

44.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمختار عماد عبدالرحمن احمد عياد87189

39النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمروان احمد دمحم عطيه الشيىمي87190

72النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمروان عبدهللا دمحم عبدهللا87191

101النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمروان دمحم محمود شعالن87192

82.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمروان مصطفن محمود ابراهيم الشحرى87193

81.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمروان يوسف محمود دمحم شحاته87194

ن محمود زيدان87195  السيد حساني 
14النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن

112النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن دمحم السيد حسن عبدالخالق87196

104النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن دمحم محروس دمحم نض الدين87197

114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن محمود احمد دمحم الشحرى87198

72النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن محمود سيد شعالن87199

ي محمود احمد الشيىمي87200
ن
42.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن هان

120النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن وائل احمد احمد صقر87201

!VALUE#النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن وائل عزت عبدهللا87202

86.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمصطفن ياش دمحم نارص87203

100.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمعاذ احمد صبىحي دمحم عبدالخالق87204

109النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمعاذ السيد الحسينن السيد عل ابو طالب87205

130.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمعاذ تامر دمحم ابراهيم87206

40.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمعاذ حسام مخيمر دمحم ابوزيد87207

98.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمعاذ حموده خليل ابراهيم وهيب87208

32النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمهدى عبدالعزيز مهدي عبدالعزيز ابراهيم87209

30.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمومن ايمن كمال دمحمى87210

93.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمومن دمحم سعيد السيد علي محضيه87211

ي جندي طانيوس87212
 
54.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةمينا ايمن شوق

59النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- نارص عبدالحكيم دمحم توفيق 87213

18النارص صالح الدين ع بنونالخانكةنور امي  صالح منصور منصور87214

ن87215 5.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةهشام وائل صالح حساني 

112النارص صالح الدين ع بنونالخانكةياش احمد عثمان احمد الشحرى87216

ن ابراهيم عبدالحميد ابراهيم السيد 87217 54.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةبسيطه- ياسي 

ن السيد حسن يوسف87218 29النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيىح حسي 

112النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيحن  طارق يحن  دمحم باطه87219

90النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف ابراهيم فرحات احمد87220

ن محمود زيدان87221 33.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد حسني 

103النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد رفعت نارص87222

56.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد عزت عبدالعاىط87223

45النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد عل عل نارص87224

54النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد دمحم احمد الشحري87225

121.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف احمد دمحم الكوىم اسماعيل قاسم87226

ي87227 ف فتىحي بحي  41النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف اشر

ف موسي توفيق87228 101.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف اشر

يال87229 114النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف اميل توفيق ابراهيم غيى



77النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف حازم سعيد دمحم سالم ابوالعطا87230

78.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف ربيع شعبان حميد عطيه87231

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف سامح سعد دمحم عبدالموىل87232

ن87233  حسي 
77.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف سعيد عبدالننى مصطفن

ي87234
ن
45النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف سمي  اسماعيل محمود الفخران

103.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف شفيق عبدالمسيح ثابت خليل مسعود87235

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف صالح محمود عبده شلوبه87236

24النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف طارق سليم السيد87237

28النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف طه عبدهللا فكرى87238

27.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف عبدهللا عبدالاله محن  الدين87239

68النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف عصام زىك صالح87240

109النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف عمرو جمال جمعان87241

128.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم االمام الشافع احمد87242

120.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم سيد صاير سالم رجب87243

115.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم شافع دمحم دنيا87244

124النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم شحته عليوة87245

130النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم عادل دمحم الوكيل87246

99.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم عبدالمنعم احمد دمحم مراد87247

ي87248 125النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف دمحم محمود دمحم الثقنى

133النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف محمود عواد حويس87249

112النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف محمود فايز محمود87250

96النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف محمود يوسف الخوىل87251

81.5النارص صالح الدين ع بنونالخانكةيوسف محمود يوسف دمحم87252

36.5ابو زعبل ع مالخانكةاحالم محمود احمد محمود زهران87253

77.5ابو زعبل ع مالخانكةاشاء فتىح بدوى دمحم سيد احمد الشحرى87254

71.5ابو زعبل ع مالخانكةاشاء دمحم ابراهيم دمحم مرس شحاته87255

94ابو زعبل ع مالخانكةاشاء وائل دمحم فوزي87256

41.5ابو زعبل ع مالخانكةاسماء عادل عبدالفتاح امام عزىمي87257

77.5ابو زعبل ع مالخانكةاسماء وائل دمحم غريب87258

52.5ابو زعبل ع مالخانكةاسيا احمد سيد عل87259

38.5ابو زعبل ع مالخانكةاالء سمي  علي دمحم دمحم صوان87260

103ابو زعبل ع مالخانكةاالء عباده حسان دمحم ابراهيم87261

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةاالء عبدالهادى حسن عل87262

108.5ابو زعبل ع مالخانكةالهام صبىح رشاد دمحم ابراهيم سالم87263

ن يوسف87264 ه رضا عطيه حساني  46.5ابو زعبل ع مالخانكةامي 

ه يىح حسن دمحم شعبان87265 77.5ابو زعبل ع مالخانكةامي 

73ابو زعبل ع مالخانكةايات احمد السيد احمد مصطفن حريره87266

50ابو زعبل ع مالخانكةايات احمد دمحم محمود الشيىمي87267

8.5ابو زعبل ع مالخانكةايمان سعيد دمحم احمد شعبان87268

93.5ابو زعبل ع مالخانكةايمان سمي  عبدالحميد حافظ طبل87269

61.5ابو زعبل ع مالخانكةايمان دمحم عبدالوهاب ابراهيم اسماعيل87270

128ابو زعبل ع مالخانكةايمان وحيد ابراهيم احمد87271

33.5ابو زعبل ع مالخانكةايه ابراهيم ابراهيم سليمان مصطفن87272

ن87273 59.5ابو زعبل ع مالخانكةبركه اسعد وليم بنيامي 

49ابو زعبل ع مالخانكةبسمله حمدى عثمان يوسف االبيض87274

87ابو زعبل ع مالخانكةبسمله نارص عطيه عبدالغنن مصطفن امام87275

108ابو زعبل ع مالخانكةبسمله هشام دمحم عل عل قنديل87276

124.5ابو زعبل ع مالخانكةبسمه خالد يوسف نور87277

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةبسمه فؤاد ابراهيم ابراهيم االخضن87278

31ابو زعبل ع مالخانكةبسنت حسام حسن عيد دمحم87279



85.5ابو زعبل ع مالخانكةتريزة عبدالرازق فايز قدس87280

114ابو زعبل ع مالخانكةتسبيح سالمه دمحم ربيع دمحم صالح87281

120ابو زعبل ع مالخانكةتسنيم ربيع ابراهيم عل مكاوى87282

ي سعيد دمحم مراد87283
ن
 هان

ن
!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةتهان

101.5ابو زعبل ع مالخانكةجنن سمي  رشاد عبدهللا حسن عبدهللا87284

105.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه احمد لبيب ابراهيم يوسف87285

77.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه احمد محمود صيام87286

106ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه احمد يوسف عبدالعزيز االسود87287

62.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه السيد يوسف توفيق عبدالرحيم87288

42.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه حمادة فرج عبده علي باشه87289

20.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه سليمان محمود سليمان87290

84.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه سيد عطيه هللا السيد احمد بخيت87291

112.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه عزت مهدى سالم رجب87292

77ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه فوزى عبدالحميد منصور السمان87293

87.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه ماهر دمحم احمدالمهدى كامل مقار87294

84.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه دمحم محمود يوسف احمد87295

86.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه دمحم يوسف عطية الركه87296

52.5ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه نارص دمحم مرس ابراهيم شحاتة87297

75ابو زعبل ع مالخانكةحبيبه وليد عادل السيد87298

88.5ابو زعبل ع مالخانكةحنان حسن فتىحي دمحم عواد حويس87299

ن حسن احمد حسن مراد87300 82.5ابو زعبل ع مالخانكةحني 

68ابو زعبل ع مالخانكةخلود خالد عبدالقادر دمحم علي87301

ي الدرع87302
88.5ابو زعبل ع مالخانكةدعاء احمد دمحم عبدالغنن

108ابو زعبل ع مالخانكةدعاء محمود شعبان ابو االنوار دمحم شحاته87303

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةدعاء وليد عبدالكريم توفيق االسود87304

47ابو زعبل ع مالخانكةدميانه عصام لبيب مسعود87305

14ابو زعبل ع مالخانكةدينا ممدوح جالل محمود دمحم87306

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةرحاب رمضان عبدالكريم عبدالرازق حسن87307

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةرحمه حماده عبده احمد عبداللطيف87308

72ابو زعبل ع مالخانكةرحمه عماد عبدالرؤف دمحم عل السمكرى87309

ي سعيد دمحم مراد87310
ن
!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةرحمه هان

70ابو زعبل ع مالخانكةرضا عادل مصطفن الحسينن عل العزاىل87311

95ابو زعبل ع مالخانكةرقيه احمد عبدالننى دمحم حسن البلط87312

99ابو زعبل ع مالخانكةرقيه السيد محمود منىس عل الدرع87313

97ابو زعبل ع مالخانكةرهف طه عبدالفتاح عبدالمعبود87314

118.5ابو زعبل ع مالخانكةروان حامد سيد حمودة الوكيل87315

113.5ابو زعبل ع مالخانكةرؤى انور عبدالفتاح عليوه ابو العال87316

90.5ابو زعبل ع مالخانكةرؤى سعيد عبدربه احمد شعبان87317

131.5ابو زعبل ع مالخانكةرؤى ياش احمد دمحم الخالع87318

58.5ابو زعبل ع مالخانكةريتاج عمرو صابر السيد87319

77.5ابو زعبل ع مالخانكةريهام حازم احمد حسن مراد87320

14.5ابو زعبل ع مالخانكةريهام رضا دمحم يوسف حجازي87321

ن عبدالباري87322 ف دمحم احمد حساني  78ابو زعبل ع مالخانكةزينب اشر

ي87323
 
27.5ابو زعبل ع مالخانكةزينب جمال محسوب زنان

ه87324 ف محروس محمود احمد صيى 67.5ابو زعبل ع مالخانكةساره اشر

43.5ابو زعبل ع مالخانكةساره عصام وراد رمزى سليمان87325

84ابو زعبل ع مالخانكةسحر عادل دمحم محمود دمحم حزين87326

61.5ابو زعبل ع مالخانكةسلىم جمال احمد عبدالفتاح عل العزاىل87327

28ابو زعبل ع مالخانكةسلىم طارق دمحم احمد87328

25ابو زعبل ع مالخانكةسلىم عمرو احمد موس ابراهيم موس87329



56.5ابو زعبل ع مالخانكةسلىم دمحم سيد جالل شلوبة87330

41.5ابو زعبل ع مالخانكةسلوى دمحم حلىم عبدالفتاح عبدالرحيم87331

125ابو زعبل ع مالخانكةسما اسامة جالل دمحم احمد87332

130.5ابو زعبل ع مالخانكةسما اسالم مني  عبدالوهاب دمحم87333

103ابو زعبل ع مالخانكةسماء يىح عبدالحميد موس دمحم خلف هللا87334

وق احمد عبدالرحمن عبدالموجود سالم الراداد87335 36ابو زعبل ع مالخانكةشر

ن87336 وق اسامه عرنى عبدالننى عبدالفتاح بطني 
47ابو زعبل ع مالخانكةشر

وق طارق سيد سعيد87337 3.5ابو زعبل ع مالخانكةشر

وق عالء احمد عبدالراضن دمحم87338 116ابو زعبل ع مالخانكةشر

وق دمحم عليوه جاد ابراهيم الشحرى87339 12ابو زعبل ع مالخانكةشر

وق مصطفن اسماعيل فوزى اسماعيل جاد87340 64.5ابو زعبل ع مالخانكةشر

74ابو زعبل ع مالخانكةشهد احمد محمود عبده النجع87341

68.5ابو زعبل ع مالخانكةشهد تامر عبدالحميد موس دمحم خلف هللا87342

16ابو زعبل ع مالخانكةشهد جمال اسماعيل عبدالعاىط ابو السباع87343

46.5ابو زعبل ع مالخانكةشهد عماد خالد ابراهيم يوسف المداح87344

81ابو زعبل ع مالخانكةشهد دمحم احمد عبدالفتاح عل العزاىل87345

18ابو زعبل ع مالخانكةشهد دمحم حسن دمحم دمحم ضحا87346

76.5ابو زعبل ع مالخانكةشهد دمحم حماد محمود متوىلي87347

104ابو زعبل ع مالخانكةشهد دمحم رزق طه بكري87348

116ابو زعبل ع مالخانكةشهد دمحم عبدالعزيز اسماعيل مرس الدرع87349

113ابو زعبل ع مالخانكةشهد نارص دمحم محمود دمحم87350

78ابو زعبل ع مالخانكةشهد وائل عبدالرحمن دمحم حويس87351

71.5ابو زعبل ع مالخانكةشهد وائل عبدالعظيم سليمان87352

37ابو زعبل ع مالخانكةشيماء خالد ثابت دمحم خلف هللا87353

ن شحات دمحم 87354 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةمنقطع- شيماء سيد حسي 

86ابو زعبل ع مالخانكةشيماء ممدوح حارس صالح دمحم87355

85.5ابو زعبل ع مالخانكةشيماء نبيل يىحي عل87356

43ابو زعبل ع مالخانكةصباح السيد مسعد السيد احمد الشاعر87357

22ابو زعبل ع مالخانكةمنقطع- صباح عمر اسماعيل مهدى اسماعيل منىس 87358

ف عبدالوهاب صالح عبدالواحد 87359 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةمنقطع- عفاف اشر

80.5ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه احمد حجازى عل حجازى87360

116.5ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه احمد علي عبدالعظيم خليل87361

123ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه احمد دمحم عبدربه عبدالرحمن87362

43ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه حسام صباح سليمان البدرى87363

67.5ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه دمحم السيد دمحم نارص الشيىم87364

ي87365
131ابو زعبل ع مالخانكةفاطمه دمحم حسن عبدالغنن

87366
 
110ابو زعبل ع مالخانكةفرحه دمحمى قاسم محمود غنيم دسوق

111ابو زعبل ع مالخانكةفريال فتىح ابراهيم محمودابراهيم اسماعيل87367

وز حمدى سعيد مرس عبده فروح87368 124.5ابو زعبل ع مالخانكةفي 

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةفيفن عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبدالهادي87369

ه87370 49.5ابو زعبل ع مالخانكةقمر صبىحي دمحم مي 

57ابو زعبل ع مالخانكةلميس نارص حسن دمحم علي طبل87371

62.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- ليل سمي  يس دمحم عل 87372

وك دمحم رمضان87373 126ابو زعبل ع مالخانكةمديحه سعيد ميى

106.5ابو زعبل ع مالخانكةمديحه نارص عبدالمنعم المنشاوى موس87374

54.5ابو زعبل ع مالخانكةمروه وائل هاشم احمد سليمان87375

ي87376
37ابو زعبل ع مالخانكةمريم ابراهيم محمود دمحم عفيفن

33.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم احمد رجب خليل جلهوم87377

87378
ن
ن منىس الحلوان 50ابو زعبل ع مالخانكةمريم السيد حسي 

59.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم السيد عل عل سيد احمد87379



قاوى 87380 81.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- مريم ايمن حمدى احمد الشر

124ابو زعبل ع مالخانكةمريم جمال محمود مرس فروح87381

ن دمحمصوان87382 125ابو زعبل ع مالخانكةمريم حسن حسي 

105ابو زعبل ع مالخانكةمريم صالح عبدالعال احمد صبيح87383

ن دمحم عل87384 90ابو زعبل ع مالخانكةمريم طه حسي 

ي87385
ن
ي عبدالعظيم الكران 46ابو زعبل ع مالخانكةمريم عبدالعظيم عبدالننى

113.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم عل حسن ابراهيم ابوالنض87386

102.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم عمرو احمد عبدالفتاح امام مراد87387

104.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم محفوظ عل سليم النعج87388

76.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم دمحم السيد عبدالننى87389

84.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم دمحم عبدالننى حسنن87390

ى مرجاوى87391  صيى
120.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم مصطفن

128.5ابو زعبل ع مالخانكةمريم نارص دمحم محمود عبدالنارص87392

 دمحم نجيب عبدالفتاح87393
ن
108ابو زعبل ع مالخانكةمريم هان

اوى الحسينن البحرى87394 132ابو زعبل ع مالخانكةمريم يشى نيى

ف حسن محمود87395 104ابو زعبل ع مالخانكةملك اشر

ف عبدالحميد عبدالغفار عبدالعال87396 97.5ابو زعبل ع مالخانكةملك اشر

108ابو زعبل ع مالخانكةملك جمال عياد دمحم صالح عياد87397

70ابو زعبل ع مالخانكةملك جمعة السيد جمعة السيد شعبان87398

104ابو زعبل ع مالخانكةملك عمرو حسن منىس87399

46.5ابو زعبل ع مالخانكةملك مجدي حسن محمود حسن87400

ن سيد ابراهيم87401 84.5ابو زعبل ع مالخانكةملك دمحم امي 

ن عبدالمطلب عل الزينن87402 102ابو زعبل ع مالخانكةملك دمحم حسي 

97.5ابو زعبل ع مالخانكةملك دمحم شعبان عبدالمحسن87403

ن السيد ابراهيم منىس87404 120.5ابو زعبل ع مالخانكةملك معي 

122ابو زعبل ع مالخانكةملك نارص ابراهيم عبده احمدالدرع87405

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةمنار محمود فوزى عبدالرحمن رضوان87406

88.5ابو زعبل ع مالخانكةمنة هللا احمد سالم دمحم شعت87407

112ابو زعبل ع مالخانكةمنة هللا رجاء عبدالحميد عبدالوهاب87408

85ابو زعبل ع مالخانكةمنة هللا مروان جوزف عبداالحد87409

66ابو زعبل ع مالخانكةمنة هللا منتض عزت عبدالحميد ابراهيم87410

 احمد سمي  عبدالننى87411
94.5ابو زعبل ع مالخانكةمنن

69ابو زعبل ع مالخانكةىم دمحم اسماعيل دمحم87412

42ابو زعبل ع مالخانكةىم دمحم فهىم عبدالعزيز عبدالعال87413

91.5ابو زعبل ع مالخانكةىم محمود حفنن حفنن فروح87414

نا جورج كمال جرجس عزيز87415 53ابو زعبل ع مالخانكةمي 

ن جمعه داود87416 81.5ابو زعبل ع مالخانكةناديه عل السيد امي 

52.5ابو زعبل ع مالخانكةناديه دمحم فوزى اسماعيل87417

ف عبدالفتاح دمحم سيد احمد طرفه87418 120ابو زعبل ع مالخانكةنجالء اشر

108.5ابو زعبل ع مالخانكةندى حسن ابراهيم عبدالفتاح الشاىم87419

55.5ابو زعبل ع مالخانكةندى حسن دمحم حسن ابراهيم عبدهللا87420

ن عبدالسالم عليوه87421 42ابو زعبل ع مالخانكةندى دمحم انور امي 

46ابو زعبل ع مالخانكةندى دمحم عطيه دمحم عطيه الخوىل87422

ن محمود فرج عل غريب87423 69.5ابو زعبل ع مالخانكةنرمي 

58.5ابو زعبل ع مالخانكةنهوت عمرو وحيد فؤاد عبدالكريم87424

23.5ابو زعبل ع مالخانكةنه نارص عبدالعزيز محمود العزاىل87425

49ابو زعبل ع مالخانكةنه ياش عبدهللا دمحم ضحا87426

ن حماد دمحم87427 74ابو زعبل ع مالخانكةنور ياش حسي 

66ابو زعبل ع مالخانكةنورا عيد عياد برسوم مسعد87428

131ابو زعبل ع مالخانكةنورا محمود حسن مدبوىل مصطفن البلبيىس87429



107.5ابو زعبل ع مالخانكةنورهان دمحم صابر دمحم ابو عيده87430

ي87431
126ابو زعبل ع مالخانكةنيجار عادل دمحم دمحم مصطفن

122ابو زعبل ع مالخانكةهاجر صالح دمحم حسن وهد87432

ن عشان87433 ف احمد حسي  105.5ابو زعبل ع مالخانكةهاله اشر

114.5ابو زعبل ع مالخانكةهبه احمد زىك يوسف عطيه دمحم87434

51ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- هبه احمد عبدالرحمن عل طبل 87435

ن87436 89.5ابو زعبل ع مالخانكةهبه جمال قاسم حسي 

ن يوسف87437 51ابو زعبل ع مالخانكةهبه رضا عطيه حساني 

22.5ابو زعبل ع مالخانكةهدى ايمن سيد عبدالسيد87438

48.5ابو زعبل ع مالخانكةهدى محمود فؤاد احمد87439

124ابو زعبل ع مالخانكةهنا عماد دمحم السيد نض الدين87440

129ابو زعبل ع مالخانكةهنا دمحم السيد عليوه طبل87441

62ابو زعبل ع مالخانكةهويدا محمود علي عبدالعزيز اسماعيل87442

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- هيام احمد حسن عبداللطيف حسن 87443

25ابو زعبل ع مالخانكةورده دمحم فارس السيد سليمان87444

113.5ابو زعبل ع مالخانكةوفاء خالد دمحم عبدالحميد هدي87445

115.5ابو زعبل ع مالخانكةيارا عمرو محمود متوىل صبيح87446

118ابو زعبل ع مالخانكةيارا دمحم يوسف نور87447

 جمعه87448
ن
ن خالد قرن 66ابو زعبل ع مالخانكةياسمي 

 ابراهيم الشاىم87449
 
ن رمضان شوق 68ابو زعبل ع مالخانكةياسمي 

ن دمحم حمدى دمحم عل دنيا87450 126ابو زعبل ع مالخانكةياسمي 

36ابو زعبل ع مالخانكةابانوب صموئيل عازر عياد حنا87451

94.5ابو زعبل ع مالخانكةابراهيم اسامه ابراهيم عبدالعزيز الشيىم87452

يف سيد عل الشحرى 87453 87.5ابو زعبل ع مالخانكةمنقطع- ابراهيم شر

78.5ابو زعبل ع مالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم دمحم دمحم87454

47ابو زعبل ع مالخانكةابراهيم دمحم عباس عبداللطيف عباس87455

يف محروس حسن ابو الخي 87456 10ابو زعبل ع مالخانكةابوبكر شر

7.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد اسماعيل عدوى اسماعيل شحان87457

70ابو زعبل ع مالخانكةاحمد اسماعيل دمحم اسماعيل87458

ي دمحم87459
54.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد السيد السيد مصطفن

103ابو زعبل ع مالخانكةاحمد ايمن سليمان موسي87460

62.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد جمال محمود دمحم حسن87461

ن عل عضمه 87462 55.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- احمد حامد حسي 

57.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد حسام احمد سيد سليمان87463

133.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد حسام الدين سالم دمحم عبدالحميد مكاوى87464

95ابو زعبل ع مالخانكةاحمد رضا اسماعيل يوسف حجاج87465

58.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد رضا عطا فرج87466

55.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد سعيد حامد احمد عل العزاىل87467

3.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد سالمة غريب احمد دمحم سيد احمد87468

18ابو زعبل ع مالخانكةاحمد سمي  عبدالفتاح امام حسن87469

134.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد شاكر السيد احمد احمد الفراش87470

42.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد شيخ العرب دمحم امام صيام87471

61.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد صابر حسن دمحم دمحم87472

ى محمود دمحم 87473 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةمنقطع- احمد صيى

125ابو زعبل ع مالخانكةاحمد صالح الدين ابراهيم عثمان الخوىل87474

50.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد صالح عطيه دمحم عطيه87475

66ابو زعبل ع مالخانكةاحمد طارق احمد عطية احمد87476

86ابو زعبل ع مالخانكةاحمد طارق عبدالحميد سليم87477

103.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عادل احمد دمحم هنداوى87478

26.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عادل السيد دمحم بدوى الخوىل87479



26ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عادل سعيد دمحم دمحم مراد87480

80.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عادل سمي  عبدالفتاح عواد87481

113.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عبده سمي  سيد سليمان87482

106.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد عل احمد دمحم النجار87483

118ابو زعبل ع مالخانكةاحمد كامل احمد كامل87484

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم احمد دمحم العزاىل87485

114.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم احمد يوسف مراد87486

72ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم شعبان عبدالغفار محمود87487

124ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم فخرى عبدالعظيم عبداللة87488

97.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم فوزى عبدالعزيز دمحم قاسم87489

74ابو زعبل ع مالخانكةاحمد دمحم محمود عليوة87490

127.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد محمود السيد سليم يوسف دنيا87491

34.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد محمود عبدالوهاب صالح عبدالواحد فياض87492

119ابو زعبل ع مالخانكةاحمد مراد نبيل ابراهيم عليوه87493

88ابو زعبل ع مالخانكةاحمد مصطفن دمحم دمحم رشوان محمود87494

38.5ابو زعبل ع مالخانكةاحمد نارص محمود يونس علي الشيىمي87495

42ابو زعبل ع مالخانكةاحمد هشام احمد محمود87496

119ابو زعبل ع مالخانكةاحمد هيثم رافت دمحم87497

52ابو زعبل ع مالخانكةاحمد وليد احمد عبدالفتاح العزاىل87498

57ابو زعبل ع مالخانكةاحمد يوسف عبدالعزيز يوسف النجدى87499

59ابو زعبل ع مالخانكةادم محمود فاروق ابراهيم دمحم ابو طالب87500

37ابو زعبل ع مالخانكةادم يىح دمحم نجيب عبدالحميد سليمان صبيح87501

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةادهم السيد سعيد حسن الفجال87502

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةادهم سيد احمد ابو دهب87503

53ابو زعبل ع مالخانكةادهم محب عبدالفتاح حسن ابو الخي 87504

40.5ابو زعبل ع مالخانكةاسامه اسماعيل محمود علي87505

49ابو زعبل ع مالخانكةاسامه مصطفن سعد رزق عل87506

ي87507
42.5ابو زعبل ع مالخانكةاسالم احمد جمال حسن عبدهللا العفيفن

42ابو زعبل ع مالخانكةاسالم احمد دمحم خلف87508

63ابو زعبل ع مالخانكةاسالم حمدى سيد احمد اسماعيل87509

1.5ابو زعبل ع مالخانكةاسالم سعيد دمحم احمد شعبان87510

اوي سليمان87511 92.5ابو زعبل ع مالخانكةاسالم سليمان النيى

86ابو زعبل ع مالخانكةاسالم طلخان عمر احمد الدمهوجى87512

61ابو زعبل ع مالخانكةاسالم عبدالرحمن جمال دمحم دمحم الملط87513

ن87514 57ابو زعبل ع مالخانكةاسماعيل اسامة دمحم عل حساني 

55.5ابو زعبل ع مالخانكةالسيد احمد السيد السيد87515

35ابو زعبل ع مالخانكةالسيد فريد عبدالعزيز السيد عبده87516

94ابو زعبل ع مالخانكةالسيد كمال السيد عل الشاىم87517

32.5ابو زعبل ع مالخانكةالسيد دمحم السيد احمد دمحم87518

102ابو زعبل ع مالخانكةالسيد دمحم السيد جمعة السيد شعبان87519

101.5ابو زعبل ع مالخانكةالسيد دمحم السيد حفنن دمحم االبيض87520

ي87521
ن
ن منىسي الحلوان ن حسي  82ابو زعبل ع مالخانكةانس حسي 

74ابو زعبل ع مالخانكةانس دمحم محمود عبداللطيف عبدهللا87522

90ابو زعبل ع مالخانكةايمن جمال عبدالمومن احمد ابراهيم سعد87523

40.5ابو زعبل ع مالخانكةايهاب احمد عبدالرازق الطوجن احمد87524

98.5ابو زعبل ع مالخانكةايهاب احمد وحيد سليمان دمحم طرفه87525

73.5ابو زعبل ع مالخانكةباسم سمي  عزيز ذىك عوض87526

43.5ابو زعبل ع مالخانكةبدر رمضان اسماعيل عبدالعزيز طرفة87527

ي عويس احمد87528 61ابو زعبل ع مالخانكةبدوي عبدالننى

55.5ابو زعبل ع مالخانكةبالل الشحات رمضان دمحم الشحرى87529



51ابو زعبل ع مالخانكةبالل جمال يوسف ابراهيم عيد87530

ن دمحم صادق87531 76.5ابو زعبل ع مالخانكةبالل سعيد كمال حسي 

30ابو زعبل ع مالخانكةبالل عماد دمحم محمود الحنفن87532

112ابو زعبل ع مالخانكةبالل مصطفن سيداحمد دمحم87533

52.5ابو زعبل ع مالخانكةثابت محمود ثابت دمحم خلف هللا87534

69ابو زعبل ع مالخانكةجرجس عبدالرؤوف جرجس يوسف87535

38ابو زعبل ع مالخانكةجمال دمحم جمال عبدالعزيز ابراهيم87536

48ابو زعبل ع مالخانكةجمال مصلح جمال مصلح سند87537

53ابو زعبل ع مالخانكةجمال وليد سمي  عبدالرحمن محمود زهران87538

46.5ابو زعبل ع مالخانكةجون عادل عزيز رزق هللا87539

43.5ابو زعبل ع مالخانكةجيد نزيه جيد ثابت87540

ف احمد دمحم سعيد87541 64ابو زعبل ع مالخانكةحازم اشر

39ابو زعبل ع مالخانكةحسام هشام السيد ابراهيم دمحم الشاعر87542

63.5ابو زعبل ع مالخانكةحسن احمد عبدالقادر حسن عبدالقادر87543

ي فروح87544
60ابو زعبل ع مالخانكةحسن احمد علي حنفن

73.5ابو زعبل ع مالخانكةحسن ايمن بيوىم دمحم عامر87545

118.5ابو زعبل ع مالخانكةحسن شعبان جعفري السيد87546

66.5ابو زعبل ع مالخانكةحسن علي احمد علي يوسف دنيا87547

126ابو زعبل ع مالخانكةحسن علي السيد علي حسن87548

ن دمحم مراد87549 ي حسن امي 
ن
42ابو زعبل ع مالخانكةحسن هان

93.5ابو زعبل ع مالخانكةحسن وائل حسن قطب87550

ن خالد السيد سيد احمد المداح87551 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةحسي 

يف حلىم عبدالننى87552 96ابو زعبل ع مالخانكةحلىم شر

83ابو زعبل ع مالخانكةحمدى تيمور دمحم عبدالحميد احمد87553

118ابو زعبل ع مالخانكةحمدى يشى شحات محمود دمحم صالح87554

ي حجازي87555
100.5ابو زعبل ع مالخانكةخالد دمحم احمد احمد مصطفن

107.5ابو زعبل ع مالخانكةخالد نارص عبدالمطلب دمحم مهدى87556

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةرضا شعبان عبدالرؤف دمحم87557

135.5ابو زعبل ع مالخانكةزياد احمد مصلح حسن87558

86.5ابو زعبل ع مالخانكةزياد ايمن جمال عل حجر87559

92.5ابو زعبل ع مالخانكةزياد ايمن شحاتة عبدالعزيز نضالدين87560

87561
ن
129ابو زعبل ع مالخانكةزياد حاتم عطيه دمحم عطيه السعدن

73.5ابو زعبل ع مالخانكةزياد صالح دمحم عبدالفتاح السيد دياب87562

89ابو زعبل ع مالخانكةزياد طارق محمود سليمان هنداوي87563

49.5ابو زعبل ع مالخانكةزياد عمر فرغل يوسف87564

21ابو زعبل ع مالخانكةزياد عمرو شحته سيد البلبيىس87565

96ابو زعبل ع مالخانكةزياد دمحم بدوى دمحم الشحرى87566

84ابو زعبل ع مالخانكةزياد دمحم زينهم زىك عبدالننى87567

102ابو زعبل ع مالخانكةزياد دمحم سعيد حبيب87568

125ابو زعبل ع مالخانكةزياد محمود صالح عبدهللا موس السيىسي87569

ن ابراهيم87570 103ابو زعبل ع مالخانكةزياد مسعد هاشم حسي 

94ابو زعبل ع مالخانكةسعيد تامر سعيد سيد87571

42ابو زعبل ع مالخانكةسعيد دمحم ابراهيم عل87572

 سعيد عبدالننى طلبه87573
72ابو زعبل ع مالخانكةسعيد مصطفن

47.5ابو زعبل ع مالخانكةسليمان احمد سليمان احمد سليمان مراد87574

98.5ابو زعبل ع مالخانكةسمي  طارق صابر سالم رجب87575

61ابو زعبل ع مالخانكةسمي  ماجد سمي  قاسم احمد حسن87576

55.5ابو زعبل ع مالخانكةسمي  دمحم سمي  دمحم مراد87577

46ابو زعبل ع مالخانكةسيد رمضان احمد مصطفن مريره87578

20.5ابو زعبل ع مالخانكةسيد عبدالمجيد ابوزيد عبدالمجيد87579



115.5ابو زعبل ع مالخانكةسيد عل سيد عل87580

69ابو زعبل ع مالخانكةسيد عمرو يوسف دمحم عطاهلل87581

يف احمد السيد خليل87582 88ابو زعبل ع مالخانكةسيف الدين شر

116.5ابو زعبل ع مالخانكةسيف الدين علي احمد علي اسماعيل87583

87584
ن
108ابو زعبل ع مالخانكةسيف الدين دمحم شعبان السيد السعدن

118.5ابو زعبل ع مالخانكةسيف هللا احمد عبدالعزيز دمحم شافعي87585

41.5ابو زعبل ع مالخانكةسيف هللا خالد دمحم شديد خربوش87586

25.5ابو زعبل ع مالخانكةسيف هللا دمحم عبدالمنعم فرج87587

81.5ابو زعبل ع مالخانكةسيف ايمن احمد دمحم ابراهيم87588

62ابو زعبل ع مالخانكةشادى مصطفن سعيد مصطفن دمحم87589

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةشحته احمد شحته احمد ابراهيم سيد احمد87590

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةصالح تامر صالح ابو السعود دمحم اسماعيل87591

52.5ابو زعبل ع مالخانكةصالح محمود عبدالعزيز يوسف النجدى87592

ي دمحم غريب العبيط87593
ن
47ابو زعبل ع مالخانكةطارق هان

13ابو زعبل ع مالخانكةعادل عمر عبدالعظيم ابراهيم87594

 تاج الدين حسن عبدهللا87595
ن
131.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالحميد هان

69.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن احمد بربرى السيد عل بيوىم87596

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن احمد صالح الدين دمحم حسن صوان87597

48.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن احمد علي ابوالمجد الوكيل87598

قاوى87599 ف بدوى احمد الشر 56.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن اشر

ف رجب دمحم حسن فروح87600 102.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن اشر

90ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن السيد دمحم حسن ابراهيم87601

109ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- عبدالرحمن ايمن كمال دمحم حماد زيدان 87602

123ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن خالد حسن دمحم حسن طبل87603

50.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن رضا صالح سليمان دمحم87604

51ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن رضا عبدالغنن حماد87605

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن رمضان عبدالعزيز عبدالجواد جوده87606

61ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن سالمة عبدالتواب عويس87607

يف عبدالفتاح دمحم اسماعيل87608 95ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن شر

90.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- عبدالرحمن طارق عبدالسميع عبدالرحمن سليمان 87609

87610
 
90.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن عادل محسوب زنان

77.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن عماد احمد مصلح نارص87611

30ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن عمرو ابو السعود عبدالهادى عل87612

117ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن فتوح دمحم نور الدين87613

72.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن كامل حسن حسن الفجال87614

112ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن كرم دمحم رجب عبدة حسن خضي 87615

110.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن دمحم ابراهيم اسماعيل صبيح87616

125.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن دمحم جمال دمحم احمد خليل87617

133.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن دمحم فتىح حامد احمد87618

71.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن دمحم دمحم عبدالرحمن عزت87619

87620
 
130.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن محمود احمد عبدالباق

121ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن منصور عبدالرحمن احمد عبدالرحمن87621

ن احمد87622  بيوىم حساني 
ن
86ابو زعبل ع مالخانكةعبدالرحمن هان

ن عبدالسالم عبدالعظيم عبدالهادى87623 45.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالسالم حسي 

ف عبدالفتاح دمحم فراج87624 30.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالفتاح اشر

ي خالف عبداللطيف احمد87625
 
52ابو زعبل ع مالخانكةعبدالقادر شوق

37.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالكريم مصطفن فاروق راشد دمحم87626

103ابو زعبل ع مالخانكةعبداللطيف دمحم عبداللطيف ابراهيم87627

ن عضمة87628 116ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا احمد صالح احمد حساني 

101ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا احمد صالح الدين كمال السيد صالح87629



84ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا احمد مجدى دمحم عل عيد87630

4.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا اسماعيل مجدي اسماعيل بخيت87631

85ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا الشاذىل محمود دمحم محمود87632

13ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا سعيد عاطف سعيد هدى87633

يف سعد منصور87634 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا شر

ن احمد السلهاب87635 127ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا عبدالقادر حسي 

ى87636 68.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا عصام فتىح محمود السيد بحي 

115.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا فوزى السيد سليم النعج87637

ن87638  حسني 
105ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا دمحم بدوى مصطفن

ن البحرى87639 اوى حسي  82.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا دمحم فتىح النيى

82.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- عبدهللا دمحم فوزى عبدالعزيز دمحم قاسم 87640

91.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا محمود اسماعيل محمود دمحم صالح87641

68ابو زعبل ع مالخانكةعبدهللا محمود علي دمحمحجاب87642

76.5ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- عبدهللا وليد محمود عليوة تعيلب 87643

16.5ابو زعبل ع مالخانكةعبدالمجيد سعيد احمد عبدهللا87644

85ابو زعبل ع مالخانكةعبدالوهاب سعيد ابراهيم عبده احمد الدرع87645

ف دياب محروس سيد87646 32.5ابو زعبل ع مالخانكةعالء اشر

23ابو زعبل ع مالخانكةعل عبدالمؤمن عل محمود عبدالموجود87647

42ابو زعبل ع مالخانكةعل دمحم عبدالمنعم دمحم يوسف87648

88.5ابو زعبل ع مالخانكةعل دمحم دمحم عبدالفتاح امام مراد87649

106.5ابو زعبل ع مالخانكةعل محمود عل عل دمحم االبيض87650

97.5ابو زعبل ع مالخانكةعمادالدين خالد عبدالعزيز رمضان سعد87651

122ابو زعبل ع مالخانكةعمار تامر دمحم حمزة الشابروى87652

99.5ابو زعبل ع مالخانكةعمار عبده سيد دمحمطرفه87653

103.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر احمد السيد دمحم امام السنطي 87654

يف عواد محمود دمحم ضحا87655 131.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر شر

59.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر صالح عبدالفتاح نبوى الصعيدى87656

130.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر طارق احمد عبدالعظيم87657

123ابو زعبل ع مالخانكةعمر طنطاوى دمحم عبدالعزيز بدر87658

68ابو زعبل ع مالخانكةعمر عادل جمال عليوه دمحم عبدالرحيم87659

104.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر عبدالرحمن جمعه يونس درويش87660

93ابو زعبل ع مالخانكةعمر عبدالعزيز عل حسن عبدالكريم87661

104ابو زعبل ع مالخانكةعمر عبدهللا صالح الدين عل حسن87662

125.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر دمحم شعبان دمحم عبدالننى87663

116ابو زعبل ع مالخانكةعمر دمحم عبدهللا حماد87664

12.5ابو زعبل ع مالخانكةعمر ياش عبدالمنعم دمحم عالم87665

133ابو زعبل ع مالخانكةعمر يحن  طه محمود مسعود الملط87666

102.5ابو زعبل ع مالخانكةعمرو احمد خضن عل87667

122ابو زعبل ع مالخانكةعمرو السيد يحن  احمد مرشدى الخالع87668

1ابو زعبل ع مالخانكةعمرو خالد فاروق دمحم احمد87669

ن مصطفن دمحم حامد87670 123ابو زعبل ع مالخانكةعمرو هشام حسي 

110ابو زعبل ع مالخانكةعمي  احمد بدوى ابراهيم87671

90ابو زعبل ع مالخانكةفارس ابراهيم احمد عبدالحميد سيد87672

يف احمد السيد87673 74.5ابو زعبل ع مالخانكةفارس شر

9ابو زعبل ع مالخانكةفارس دمحم مروان دمحم مرسي87674

73ابو زعبل ع مالخانكةفتىح عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز فرج87675

78.5ابو زعبل ع مالخانكةفتىح عماد فتىحي مجاهد عويضه87676

25.5ابو زعبل ع مالخانكةفتىح عمر فتىح منصور عل عبدهللا87677

ي مسعود موسي87678 ي بشر
ن
28.5ابو زعبل ع مالخانكةكرلس هان

67ابو زعبل ع مالخانكةكريم احمد علي عبدالرحمن87679



86.5ابو زعبل ع مالخانكةكريم احمد دمحم احمد كريم87680

118.5ابو زعبل ع مالخانكةكريم سمي  السيد متوىلي87681

71.5ابو زعبل ع مالخانكةكريم عبدالحميد دمحم عبدالحميد مكاوى87682

105ابو زعبل ع مالخانكةكريم عبدالعزيز دمحم عل حسن طبل87683

لس بشوى فاروق مرقص خليل87684 70ابو زعبل ع مالخانكةكي 

84.5ابو زعبل ع مالخانكةمازن محمود يشى ابراهيم87685

79ابو زعبل ع مالخانكةماهر احمد ماهر يوسف دمحم87686

9.5ابو زعبل ع مالخانكةماهر شيخ العرب السيد عبدالننى متوىل87687

101.5ابو زعبل ع مالخانكةمجدى احمد مجدى السيد غنيم السنطي 87688

103ابو زعبل ع مالخانكةمجدى دمحم دمحم نارص87689

ف دمحم محمود عبدالجواد87690 48ابو زعبل ع مالخانكةمحسن اشر

64.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ابراهيم سيد عبدالعزيز دمحم87691

34ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ابراهيم نارص ابراهيم يوسف87692

134ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد احمد حسن رسالن87693

34ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد البدوى دمحم امام صيام87694

ي السيد ابو طالب87695
127ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد الحسينن

67.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد السيد اسماعيل جلهوم87696

55ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد السيد امام الخالع87697

133.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد سعيد مرس عبدفروح87698

114ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد صبىح حسن محرم87699

65ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد فوزي دمحم سويلم87700

82.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد كمال دمحم اسماعيل عبدهللا87701

107ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد مجدي دمحم فؤاد العزاىلي87702

22.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد دمحم عبدالفتاح دمحم هدى87703

76ابو زعبل ع مالخانكةدمحم احمد يحن  دمحم محمود87704

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةدمحم اسامه دمحم السيد سالم87705

ف مصطفن دمحمالهادي87706 71ابو زعبل ع مالخانكةدمحم اشر

40.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد اسماعيل ابو السعود87707

ي87708
57ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد السيد جودة الطوجن

45.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد سمي  سيد87709

35ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد سمي  عليوة دمحم نض87710

36.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد مجدى السيد غنيم السنطي 87711

87712
 
119ابو زعبل ع مالخانكةدمحم السيد دمحم السيد دمحم العراق

7ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ايمن سعيد ذىكي دمحم صقر87713

68ابو زعبل ع مالخانكةدمحم تامر دمحم ابراهيم دمحم الشاعر87714

73ابو زعبل ع مالخانكةدمحم تامر دمحم رمضان دمحم87715

91.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم تامر نبيل كمال مغيث87716

44.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم جالل دمحم محمود حسن الزينن87717

45.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم جمال عبدالعزيز دمحم مرس87718

75ابو زعبل ع مالخانكةبسيطه- دمحم حاتم شندي احمد موسي 87719

94ابو زعبل ع مالخانكةدمحم حجازى ابراهيم حجازى عبدالجواد87720

 العبد87721
ن
ن سعيد السودان 39.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم حسي 

112.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم خالد حجازى دمحم الديب87722

106ابو زعبل ع مالخانكةدمحم خالد مدكور دمحم مدكور87723

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةدمحم سعيد اسماعيل غريب اسماعيل االسود87724

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةدمحم سعيد عل درويش87725

70.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم سعيد دمحم فرغل دمحم87726

47.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم سيد محمود سيد محمود الديب87727

يف احمد ابراهيم عليوه87728 124.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم شر

ى عبدالكريم حسن دمحم87729 97ابو زعبل ع مالخانكةدمحم صيى



ى محمود دمحم عل87730 !VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةدمحم صيى

93.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم طه دمحم سليمان طرفه87731

82ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عادل صبىح هنداوى87732

79.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عاطف انور دمحم مرس87733

98.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عبدالمنعم زيدان عبدالسميع عل87734

31.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عبدالمؤمن عل محمود عبدالموجود87735

59ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عبدالننى دمحم حسن طبل87736

72ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عصام دمحم دمحم حسن87737

اوى سليمان احمد ضحا87738 97ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عطيه النيى

75ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عالء الدين سعيد دمحم حمدان مسعود87739

115ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عليوه بدوي عليوه احمد مراد87740

84ابو زعبل ع مالخانكةدمحم عماد صابر عبدالرازق87741

68ابو زعبل ع مالخانكةدمحم مجدى شعبان دمحم دمحم87742

99.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم مجدى عبدالحميد دمحم صوان87743

8ابو زعبل ع مالخانكةدمحم مجدي فوزي دمحم دمحم محجوب87744

ن87745  ابو العني 
29ابو زعبل ع مالخانكةدمحم دمحم عبدالغنن عفيفن

105.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم دمحم محمود سيد احمد رجب87746

101.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم محمود ابراهيم محمود اسماعيل الدرع87747

102.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم محمود احمد السيد عبدالحفيظ87748

113ابو زعبل ع مالخانكةدمحم محمود سيد دمحم سيد عثمان87749

130.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم مختار السيد محد دمحم صوان87750

103ابو زعبل ع مالخانكةدمحم مصطفن دمحم مرس الشاعر87751

55.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ممدوح مهدي دمحم87752

37.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم نارص دمحم عل خليل87753

 حسن عل حسن اسماعيل87754
ن
52.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم هان

 دمحم عبدالرحمن عقل مراد87755
ن
33.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم هان

75ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وحيد ماهر دمحم انور عبدالمجيد87756

92ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وحيد دمحم عبدالدايم سالم87757

116ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وليد عبده عبدالعزيز علي هيكل87758

63ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وليد دمحم سالمه بغدادى87759

ي دمحم عبدالسالم87760 45ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وليد دمحم عبدالننى

27.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم وليد دمحمرمزى وراد87761

59.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ياش السيد مصطفن قطب87762

126.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم ياش مصطفن احمد طبل87763

26.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم يوسف شعبان محمود دمحم ضحا87764

79ابو زعبل ع مالخانكةدمحم يوسف دمحم باشا يوسف باشا87765

50.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود احمد عطية احمد دمحم الجمال87766

53ابو زعبل ع مالخانكةمحمود احمد محمود احمد السيد87767

76.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود احمد محمود احمد درويش87768

32.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود احمد محمود احمد دمحم87769

31ابو زعبل ع مالخانكةمحمود السيد فتىح عبدالحميد سالم87770

ي بيوىمي87771
81.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود السيد دمحم مصطفن

اوى احمد السيد شعبان87772 93.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود حازم نيى

101ابو زعبل ع مالخانكةمحمود رضا رجب خليل جلهوم87773

95ابو زعبل ع مالخانكةمحمود سمي  السيد دمحم المزين87774

87.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود شحته غريب دمحم دمحم الديب87775

66.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود صابر سليم عيد علي87776

63.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود عرفه دمحم دمحم الغنيىم87777

116ابو زعبل ع مالخانكةمحمود دمحم السيد العرانى87778

35ابو زعبل ع مالخانكةمحمود دمحم جمال فؤاد احمد الشافع87779



ه87780 ن  علي عين
ن 27ابو زعبل ع مالخانكةمحمود دمحم حساني 

82ابو زعبل ع مالخانكةمحمود دمحم شحتة عبدالكريم عبدالكريم87781

 تاج الدين حسن عبدهللا87782
ن
134.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود هان

54.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود وائل دمحم احمد دمحم عبدالجواد87783

ن احمد البحرى87784 115.5ابو زعبل ع مالخانكةمحمود ياش ابراهيم حسي 

59ابو زعبل ع مالخانكةمحمود ياش عبدالمجيد احمد عبدالمجيد87785

68.5ابو زعبل ع مالخانكةمروان السيد عبدالعزيز دمحم سالم87786

12ابو زعبل ع مالخانكةمروان محسن دمحم مصطفن87787

 سعيد احمد عواد87788
ن
92.5ابو زعبل ع مالخانكةمروان هان

ف مصباح عبدالكريم ابراهيم87789 87ابو زعبل ع مالخانكةمصباح اشر

ن87790 82ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن ابراهيم احمد دمحم حسي 

76.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن احمد صبىحي عبده امام شحاته87791

 احمد عبدالننى امام87792
52.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن

95.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن احمد عيد عبدالحميد دمحم شعت87793

69.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن احمد دمحم دمحم متوىل87794

65.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن اسامه دمحم رضا دمحم حجازى87795

50.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن بالل مصطفن دمحمعمر87796

!VALUE#ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن حسن حامد دمحم حامد87797

23ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن سامح السيد عبدالسالم دمحم87798

53ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن صبىح دمحم سالم87799

 عالء عبدالننى اسماعيل87800
82.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن

 علي جمعة علي جمعة87801
34ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن

ي87802
ن مصطفن 87ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن دمحم سعد الدين امي 

120.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن دمحم سعيد ابراهيم جاد هللا87803

129ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن محمود شحات محمود صالح87804

122ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن محمود عليوه ابراهيم ربيع87805

ن حسن عيىس87806  محمود عيد امي 
21ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن

34ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن محمود دمحم محمود حسن الزينن87807

18.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن محمود مرسي محمود ضحا87808

44.5ابو زعبل ع مالخانكةمصطفن مصلح محمود عبده النعج87809

38ابو زعبل ع مالخانكةمصلح احمد مصلح الشبينن امام87810

94ابو زعبل ع مالخانكةمطاوع دمحم مطاوع قاسم87811

95.5ابو زعبل ع مالخانكةمعاذ تاج الدين صفوت عل السيد ابو طالب87812

111ابو زعبل ع مالخانكةمعاذ حسن عليوة دمحم الخوىل87813

132.5ابو زعبل ع مالخانكةمعاذ دمحم حسن فروح حسن87814

ن جمال عل عبدهللا87815 73.5ابو زعبل ع مالخانكةمعي 

63.5ابو زعبل ع مالخانكةمالك مىحي الدين خليل اسكندر خليل87816

87817
 
123ابو زعبل ع مالخانكةممدوح محمود صابر عل الدسوق

51.5ابو زعبل ع مالخانكةمنصور غريب عبدهللا دمحم دمحم رفاع87818

62ابو زعبل ع مالخانكةمينا سعيد رزق سعد اسعد87819

ى مسعود87820  بشر
ن
29ابو زعبل ع مالخانكةمينا هان

99ابو زعبل ع مالخانكةنادر عماد نعيم عبدالمسيح عبدهللا87821

107.5ابو زعبل ع مالخانكةنور اسامه العرنى عبدهللا عل بيوىم87822

30.5ابو زعبل ع مالخانكةنور سعيد دمحم احمد عبدالوهاب87823

35.5ابو زعبل ع مالخانكةنور دمحم عيد عبدالننى87824

قاوى87825 101ابو زعبل ع مالخانكةنورالدين دمحم احمد السيدالشر

ي عبدالعزيز87826
بينن  دمحم شر

ن
109.5ابو زعبل ع مالخانكةهان

 عبدالقادر عبدالوهاب عبدالرحمن87827
ن
46ابو زعبل ع مالخانكةهشام هان

80ابو زعبل ع مالخانكةوجدى وائل وجدي حسن علي87828

112ابو زعبل ع مالخانكةوليد خالد احمد دمحم87829



ي سيد عل ابو طالب87830
41ابو زعبل ع مالخانكةياش مجدى الحسينن

53.5ابو زعبل ع مالخانكةيحن  زكريا جالل الصواف87831

75ابو زعبل ع مالخانكةيوسف ابراهيم محمود ابراهيم ابو طالب87832

125ابو زعبل ع مالخانكةيوسف ابو الفتوح السيد محمود حسن87833

27.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد ابراهيم دمحم عبدالمنعم87834

83ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد سعيد عواد الحنفن87835

81ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد عبدالرحيم احمد87836

40ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد عطيه عبدالغنن مصطفن امام87837

114.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد دمحم ابراهيم ابراهيم87838

31ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد دمحم احمد عبدالحليم87839

57.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف احمد دمحم عامر مصطفن87840

78ابو زعبل ع مالخانكةيوسف اسالم محمود دمحم دمحم الملط87841

79ابو زعبل ع مالخانكةيوسف السيد فرج نوح87842

59ابو زعبل ع مالخانكةيوسف السيد مصلح السيددمحم87843

30ابو زعبل ع مالخانكةيوسف السيد يوسف دمحمدمحم عطااله87844

41ابو زعبل ع مالخانكةيوسف ايمن البدرى دمحم87845

78ابو زعبل ع مالخانكةيوسف تاج الدين حسن دمحم عبدهللا87846

25.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف تامر سعيد حسن حسن الفجال87847

93.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف تامر عبدالعزيز احمد اسماعيل ابو الخي 87848

ن البحرى87849 81.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حازم ابراهيم حسي 

10ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حسن سليم عيد علي87850

85ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حسن دمحم قاسم اسماعيل87851

56ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حسن محمود حسن87852

37.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حسنن خضن خليل87853

109.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف حماده احمد حسن دمحم87854

4ابو زعبل ع مالخانكةيوسف رضا سيد عل سليمان87855

43.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف رضا فاضل علي87856

20.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف روىم كمال ابراهيم جرجس87857

104ابو زعبل ع مالخانكةيوسف سمي  عبدالعزيز قاسم87858

135.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف سيد ابراهيم السيد87859

38ابو زعبل ع مالخانكةيوسف شحته اسماعيل علي الحريدي87860

50.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف شعبان عطيه هللا السيد87861

58ابو زعبل ع مالخانكةيوسف صالح يوسف عبدالعزيز حسن87862

66.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عبدالعزيز سويلم حسن السيد87863

65ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عبدالننى عويس احمد عويس87864

39.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عصام السيد محمود دمحم صيام87865

63ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عصام جمعه انور دمحم سليمان87866

96ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عل عبدالعزيز حسن دمحم87867

18ابو زعبل ع مالخانكةيوسف علي حمدي احمد87868

68.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عماد حلىم اشعيا عبدالمسيح87869

83.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عماد حلىمي السيد علي87870

107ابو زعبل ع مالخانكةيوسف عمرو دمحم عبدالمعط حافظ سعد87871

27ابو زعبل ع مالخانكةيوسف فوىلي حسب هللا دمحم87872

47ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم ابراهيم اسماعيل صبيح87873

99.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم احمد عبدالراضن دمحم87874

19ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم احمد عبدهللا حسن عبدهللا87875

70ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم احمد مرسي فروح87876

50ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم احمد يوسف عل هيكل87877

20.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم بهاء جعفر87878

76.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم جعفري السيد87879



ن87880 46ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم حسن عبدالرحيم حسي 

102.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم سعيد دمحم حمدان87881

90ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم عل انور دمحم جمعه87882

107ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم دمحم دمحم الخالع87883

42.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم محمود ابراهيم احمد87884

20ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم محمود مسعود عزب87885

ي دمحم عبدالعال87886
51ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم مصطفن

123ابو زعبل ع مالخانكةيوسف دمحم نجيب دمحم علي87887

31ابو زعبل ع مالخانكةيوسف محمود الشحات دمحم ابوزيد87888

ن ابراهيم اسماعيل87889 78ابو زعبل ع مالخانكةيوسف محمود دمحم االنور حسي 

135.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف محمود دمحم محمود عبدالكريم87890

 دمحم رمضان دمحم87891
ن
114ابو زعبل ع مالخانكةيوسف هان

ي مني  سعد87892
ن
118ابو زعبل ع مالخانكةيوسف هان

123ابو زعبل ع مالخانكةيوسف وحيد يوسف سليمان87893

105.5ابو زعبل ع مالخانكةيوسف ياش فايز احمدابراهيم87894

39ابو زعبل ع مالخانكةيوسف ياش مصطفن باشه87895

87896
ن
86.5عزبة الرمل ت أالخانكةاشاء سمي  دمحم يوسف عبدالشاق

103.5عزبة الرمل ت أالخانكةاسماء سعيد عباس اسماعيل اسماعيل87897

87898
ن
104عزبة الرمل ت أالخانكةاسماء سمي  دمحم يوسف عبدالشاق

86عزبة الرمل ت أالخانكةالهام عادل السيد المغازى دمحم صالح نصار87899

30عزبة الرمل ت أالخانكةامنيه دمحم سعد دمحم عزت عل مكاوى87900

69.5عزبة الرمل ت أالخانكةامنيه محمود فاروق محمود فرغل87901

ه رضا دمحم مصطفن87902 51.5عزبة الرمل ت أالخانكةامي 

37عزبة الرمل ت أالخانكةايمان صالح اسماعيل محمود المزين87903

87904
ن
103عزبة الرمل ت أالخانكةايمان عل دياب دمحم عل العجوان

72.5عزبة الرمل ت أالخانكةايه مصطفن عل ابراهيم اسماعيل صبيح87905

ن عكاشه عبدالموىل الراوى87906 38.5عزبة الرمل ت أالخانكةبسمه حسي 

يف محروس بيوىم عبدالسالم87907 79عزبة الرمل ت أالخانكةتف  شر

111.5عزبة الرمل ت أالخانكةحبيبه السيد حسن محمود الخوىل87908

87909
ن
81.5عزبة الرمل ت أالخانكةحبيبه السيد فتىح دمحم السعدن

100.5عزبة الرمل ت أالخانكةحبيبه دمحم ابراهيم موس موس87910

74عزبة الرمل ت أالخانكةحبية السيد دمحم بيوىم صبيح87911

برى87912 92.5عزبة الرمل ت أالخانكةحبية سعيد دمحم السيداليى

29.5عزبة الرمل ت أالخانكةحبية نارص بدر احمد بدر87913

36عزبة الرمل ت أالخانكةدعاء احمد جمال عبدالنارص87914

116.5عزبة الرمل ت أالخانكةدنيا دمحم عيد السيد عيد87915

56عزبة الرمل ت أالخانكةدينا احمد مصلح حجازي دمحم87916

ف دمحم عبدالحميد عبدالعزيز87917 16.5عزبة الرمل ت أالخانكةرحمه اشر

23.5عزبة الرمل ت أالخانكةرحمه عاطف ابراهيم عل حسن87918

41.5عزبة الرمل ت أالخانكةرحمه عالء عزت السيد87919

46عزبة الرمل ت أالخانكةرحمه دمحم صابر دمحم بدر87920

53.5عزبة الرمل ت أالخانكةرضا مجدى جالل السيد سعد الشيىم87921

93عزبة الرمل ت أالخانكةرقيه محمود عثمان احمد الشحري87922

ن87923 ف دمحم عبدالمقصود حسي  60.5عزبة الرمل ت أالخانكةساره اشر

94.5عزبة الرمل ت أالخانكةساره ايمن سمي  حبيب مجل87924

79.5عزبة الرمل ت أالخانكةسلىم احمد سعيد الصاوى دمحم عقل87925

76.5عزبة الرمل ت أالخانكةسلىم خالد محمود منصور ابوالخي 87926

!VALUE#عزبة الرمل ت أالخانكةسهام ايمن دمحم غريب دمحم87927

90.5عزبة الرمل ت أالخانكةشهد السيد دمحم احمد دمحم صبيح87928

ن مصطفن االسود87929 ن دمحم حسي  110.5عزبة الرمل ت أالخانكةشهد حسي 



74عزبة الرمل ت أالخانكةشهد طارق محروس بيوىم عبدالسالم87930

92.5عزبة الرمل ت أالخانكةشهد عالء دمحم عل احمد الشيىم87931

98عزبة الرمل ت أالخانكةصفاء نبيل عبدالفتاح السيد غريب الدرع87932

61.5عزبة الرمل ت أالخانكةعايده ابراهيم السيد ابراهيم الدع87933

106.5عزبة الرمل ت أالخانكةعزه عالء دمحم السيد دمحم87934

ن عبدالسالم سالم87935 83عزبة الرمل ت أالخانكةفاطمه احمد حسي 

82عزبة الرمل ت أالخانكةفاطمه اسالم فتىح عبدالعزيز فرج87936

ي87937
بينن 69.5عزبة الرمل ت أالخانكةفاطمه الزهراء عمرو عبدالعزيز شر

116.5عزبة الرمل ت أالخانكةفاطمه نارص صابر دمحم ابراهيم صالح87938

ن احمد87939 ن عل حسي  ى حسي  ن
111عزبة الرمل ت أالخانكةكين

ن جابر بيوىم منصور87940 39عزبة الرمل ت أالخانكةلياىل معي 

56.5عزبة الرمل ت أالخانكةمارينا كميل ساىم خليل شحاتة87941

60.5عزبة الرمل ت أالخانكةمريم دمحم عبدالنارص دمحم مراد عبدالنارص87942

68.5عزبة الرمل ت أالخانكةمريم محمود دمحم دمحم عل87943

99عزبة الرمل ت أالخانكةملك احمد دمحم عل دمحم االبيض87944

بينن مصطفن87945 99.5عزبة الرمل ت أالخانكةمللك فارس عبدالعزيز شر

ن الزينن87946 69عزبة الرمل ت أالخانكةمللك وليد رزق فتىح حسي 

ن يوسف87947 67عزبة الرمل ت أالخانكةمنة اللة محمود عبدالمقصود حسي 

69عزبة الرمل ت أالخانكةمنة هللا احمد فوزى نجيب جالل87948

66.5عزبة الرمل ت أالخانكةمنة هللا موس عبدالعال موس دمحم87949

107.5عزبة الرمل ت أالخانكةمورين كميل سمي  حبيب مجل87950

81.5عزبة الرمل ت أالخانكةندى السيد دمحم كامل دمحم87951

78.5عزبة الرمل ت أالخانكةنورهان جالل دمحم وهبة عيىس87952

81عزبة الرمل ت أالخانكةنورهان دمحم السيد حفنن دمحم فروح87953

101عزبة الرمل ت أالخانكةنورهان محمود حسن عل محمود الزينن87954

ه دمحم ماجد عبدالرحمن بدر87955 61عزبة الرمل ت أالخانكةني 

78.5عزبة الرمل ت أالخانكةهاجر احمد حسنن السيد دمحم حشيش87956

60عزبة الرمل ت أالخانكةيارا محمود دمحم عبدهللا عفيفن87957

ن السيد جالل السيد سعد الشيىم87958 48.5عزبة الرمل ت أالخانكةياسمي 

ن فارس دمحم دمحم موس87959 63عزبة الرمل ت أالخانكةياسمي 

110.5عزبة الرمل ت أالخانكةابراهيم دمحم عيد عبدة السيد منىس87960

96عزبة الرمل ت أالخانكةابراهيم ياش السيد ابراهيم الدرع87961

61.5عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد احمد سمي  عبدالننى احمد الزينن87962

89.5عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد صبىح حسن عل87963

99.5عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد صبىح مصطفن السيد منىس87964

93.5عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد عصام سيد بيوىم جنيدى87965

98عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد دمحم حامد فراج دمحم87966

121عزبة الرمل ت أالخانكةاسماعيل دمحم عيد عبدة السيد منىس87967

ف السيد ابراهيم الدرع87968 18عزبة الرمل ت أالخانكةالسيد اشر

ى السيد عبدالجواد السيد87969 119عزبة الرمل ت أالخانكةامي  صيى

18.5عزبة الرمل ت أالخانكةايمن سعيد درويش ابوشيع درويش87970

63عزبة الرمل ت أالخانكةايهاب حسن سليمان حسن سليمان صبيح87971

65.5عزبة الرمل ت أالخانكةجما ل عمرو حسن اسماعيل عل87972

25.5عزبة الرمل ت أالخانكةجورج راىم جمال جيد جاد87973

ن يوسف87974 45.5عزبة الرمل ت أالخانكةحسام رجب دمحم عبدالمقصود حسي 

27عزبة الرمل ت أالخانكةخالد سعيد السيد سليمان حويس87975

95.5عزبة الرمل ت أالخانكةزىك سعيد رشاد زىك ابراهيم صالح87976

86.5عزبة الرمل ت أالخانكةزياد احمد دمحم دمحم مراد عبدالنارص87977

132.5عزبة الرمل ت أالخانكةزياد امجد اسماعيل السيد ابراهيم87978

55.5عزبة الرمل ت أالخانكةطة عمر طة عمر احمد87979



20.5عزبة الرمل ت أالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم عبدهللا عفيفن87980

26عزبة الرمل ت أالخانكةعبدالرحمن احمد محمود علي87981

50عزبة الرمل ت أالخانكةعبدالرحمن سليمان صبيح دمحم اسماعيل87982

36.5عزبة الرمل ت أالخانكةعبدالرحمن دمحم توفيق عبدالعزيز87983

30.5عزبة الرمل ت أالخانكةعبدالرحمن مصلح عبدالننى عليوة مصطفن87984

26.5عزبة الرمل ت أالخانكةعبدهللا تامر صابر دمحم فتىح عواد عمر87985

103عزبة الرمل ت أالخانكةعبدهللا رمضان سيد صالح87986

87987
ن
91عزبة الرمل ت أالخانكةعبدهللا عل دياب دمحم عل العجوان

114.5عزبة الرمل ت أالخانكةعبدهللا عمرو عبدالننى احمد دمحم ابو غانم87988

70عزبة الرمل ت أالخانكةعبدهللا دمحم شحتة دمحم دمحم87989

56.5عزبة الرمل ت أالخانكةعزت هادى عزت دمحم محمود صالح87990

ن دمحم عل87991 72عزبة الرمل ت أالخانكةعل حسي 

115.5عزبة الرمل ت أالخانكةعمار سامح مسعود حرب عل87992

ن يوسف87993 116عزبة الرمل ت أالخانكةعمر صابر السيد حسي 

29عزبة الرمل ت أالخانكةعمرو انور حسن سيد87994

71عزبة الرمل ت أالخانكةكرم وليد كرم الدين احمد كرم الدين87995

75.5عزبة الرمل ت أالخانكةكريم احمد محمود السيد منىسي87996

44عزبة الرمل ت أالخانكةكمال حمدى كمال عبدالننى الزينن87997

ي اسكندر87998
لس ماجد جورج ينن 69عزبة الرمل ت أالخانكةكي 

108عزبة الرمل ت أالخانكةماهر احمد ماهر عبدالعاىط دمحم87999

118عزبة الرمل ت أالخانكةدمحم احمد السيد احمد اسماعيل العزاىل88000

55.5عزبة الرمل ت أالخانكةبسيطه- دمحم السيد دمحم كامل دمحم 88001

49عزبة الرمل ت أالخانكةبسيطه- دمحم سعيد سيد علي عمر 88002

77.5عزبة الرمل ت أالخانكةدمحم سمي  دمحم بيوىم صبيح88003

96عزبة الرمل ت أالخانكةبسيطه- دمحم محسن عبدالمجيد دمحم 88004

ف دمحم السيد االسود88005 117عزبة الرمل ت أالخانكةمحمود اشر

119عزبة الرمل ت أالخانكةمحمود دمحم محمود دمحم مرسي88006

!VALUE#عزبة الرمل ت أالخانكةمحمود وليد دمحم احمد خليل88007

107عزبة الرمل ت أالخانكةمصطفن ربيع جودة اسماعيل88008

87عزبة الرمل ت أالخانكةمصطفن ربيع شعبان دمحم الساع88009

88010
 
26عزبة الرمل ت أالخانكةمصطفن دمحم جاد دمحم السيد دسوق

69.5عزبة الرمل ت أالخانكةهشام سعيد دمحم عبدالفتاح عبدالرحيم88011

75.5عزبة الرمل ت أالخانكةوجية محمود وجية دمحم نجم المسلىم88012

106عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف احمد دمحم احمد دمحم سعد88013

ف دمحم عبدالمقصود88014 98عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف اشر

44.5عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف حمادة عطا هاشم خالد88015

48.5عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف سيد رضا عبدالسالم محمود سعد88016

32.5عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف عاطف يوسف فرج88017

22.5عزبة الرمل ت أالخانكةيوسف عمرو محمود يوسف عطية الركة88018

130.5ابو كريم الخاصةالخانكةجنا رضا سيد دمحم متوىل88019

127.5ابو كريم الخاصةالخانكةهنا تامر دمحم الهادى سعيد88020

ن دمحم88021 80.5ابو كريم الخاصةالخانكةعماد دمحم حسي 

115.5ابو كريم الخاصةالخانكةدمحم جمال دمحم سالمة88022

32.5ابو كريم الخاصةالخانكةمحمود حميد عفنان سليم88023

80.5ابو كريم الخاصةالخانكةمروان حماد دمحم كمال دمحم علي حماد88024

50ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةاشاء سعيد دمحم السيد دمحمي88025

126ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةاسماء عبدالحكيم مجاهد علي احمد88026

121.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةانىحى محمود سعد سعدالدين88027

ن عبدالجليل الحداد88028 116.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةايه جمال امي 

133.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةايه خالد عيىس عبدالعزيزموسي88029



72ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةايه وليد مجدي ابوالمعاىطي محرم88030

125.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةبسمله رفاع عبدالعليم رفاع88031

95.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةبسمله صالح الدين احمد دمحم صالح88032

108.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةبسمله عماد دمحم فتىح احمد دمحم طلبة88033

96ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةتسنيم محمود هالل عبدالمجيدحسن88034

104ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةتف  السيد احمد عل88035

131ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةجنن ايهاب احمد زيدان ابراهيم88036

112ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةجنن ايهاب دمحم عيد88037

 شحات88038
 
110ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةجهاد سيد عبدهللا الدسوق

ن جمعه88039 ي حسي 
ن
115ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحبيبه حسن عبدالشاق

121ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحبيبه حسنن حامد عبدالفتاح88040

107.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحبيبه محسن عبدالمنعم عليوه88041

94.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحبيبه دمحم دمحم الغنيىم السيد ابراهيم شلنى88042

102ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحنان دمحم مختار محمود اللبودى88043

ن احمد السيد سليمان سيد احمد88044 82.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحني 

ن اسامة السيد دمحم حسن88045 84.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحني 

ن انور دمحم خليل عبدالرحمن88046 90.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحني 

ن ايمن احمد محمود عبدالعليم88047 117ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحني 

ي عبدالعزيز دمحم بدره88048
ن مصطفن 128.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةحني 

89ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةخلود احمد دمحم عبدالجابر88049

ن88050 127ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةخلود عمر السيد محموددمحم شاهي 

63.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةدعاء دمحم فنجري دمحم سالمه88051

!VALUE#ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةدنيا احمد دمحم عبده غانم88052

87ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةرحمه عبدالوهاب دمحم عل88053

78ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةرضوى دمحم ابو هاشم عل ابراهيم88054

ن88055 55ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةرقيه احمد دمحم حلىم امي 

ن88056 97ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةرهف سمي  ابراهيم حسن شاهي 

131.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةروان اسامة يوسف غريب88057

94ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةروان وليد اسماعيل جمعه88058

ي هالل88059
100ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةساره يوسف دمحم مصطفن

وك عل88060 40.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسحر عوض عبدالمجيد ميى

107.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسلىم حسام جالل دمحم88061

133ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسلىم سادات دمحم عثمان رجب88062

104ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسما راىم يوسف دمحم88063

ي دمحم88064
127.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسما عالءالدين مصطفن

122.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسما محمود عدىل احمد فودة88065

109.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسندس احمد فتوح عبدالمجيد88066

118ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسندس ماهر توفيق عبدالعزيز88067

ي هالل88068
117ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةسندس يىحي دمحم مصطفن

وق السيد صالح نبيه ابراهيم88069 56ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشر

وق سعيد فوزى سعيد العبساوى88070 129.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشر

93ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشهد ربيع السيد دمحم88071

97ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشهد عادل محروس جاب هللا محروس88072

116ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشهد مجدى دمحم عل تف 88073

ف دمحم محمود88074 70.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةشيماء اشر

ي88075
ن
82ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةصفيه دمحم سعد الدين دمحم الطربان

ف محمود دمحم88076 126.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفاطمه اشر

32ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفاطمه حازم عاطف دمحمى السيد88077

123.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفاطمه كرم دمحم عل88078

88079
ن
122.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفاطمه دمحم فارس عبدالمجيد عبدالكاق



113ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفرح سعيد صالح امام الشويىح88080

109.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفرح دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا قنديل88081

84ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفرح ياش دمحم عوض سالم88082

86.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةفريال السعيد ابراهيم دمحم حسن88083

127ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمريم احمد حامد محمود موس88084

88085
 
80.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمريم عبدهللا سالمان عبدهللا الدسوق

119.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمريم دمحم سعد عل عل88086

81.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمريم دمحمى عبدالعزيز دمحم بدره88087

120.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةميار دمحم جالل دمحم88088

117ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمنة فوزى انور حافظ غازي88089

93ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمنه احمد عبدالعزيز دمحم88090

118.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمنه صابر عبدالستار ابراهيم88091

122ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمنه دمحم صالح الدين دمحم88092

123ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةمنن رضا عطاهلل سعد88093

ن سالم عوده88094 103ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةىم حارس شاهي 

60ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةىم مجدى سعد دمحم السيد88095

120.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةنجاه محمود دمحم العريان محمود88096

84ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةندى عاطف سيد دمحم عوض88097

115ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةنورهان عادل اسماعيل ابراهيم88098

23.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةنورهان ممدوح علي ابراهيم88099

ه سمي  دمحم احمد88100 106ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةني 

127.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةهاجر انور سمي  بركات88101

ن مرس ابراهيم88102 131.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةهاجر سيد حسي 

100.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةهاجر دمحم رافت دمحم مصطفن العسيل88103

96ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةهبه دمحم عبدالحميد سليمان88104

100ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةيارا عل ابراهيم ابوزيد هالل88105

ن احمد عبدالعليم رفاع88106 86.5ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةياسمي 

ن كرم دمحم سيد احمد88107 131ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةياسمي 

 اسماعيل علي88108
129ورش ابو زعبل ع بناتالخانكةيمنن عمر مصطفن

48يىح سعدان ع بنون/شالخانكةابراهيم دمحم احمد عبدالمجيد88109

100.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةابراهيم نارص دمحم دمحم88110

51.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد ابراهيم احمد حسن محمود88111

110.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد الحسينن عبدالخالق دمحم الريان88112

ن88113 ن عبدالجليل امي  101يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد امي 

108.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد جمال رمضان دمحم متوىلي88114

ن عبدهللا ابراهيم طلبه88115 80.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد حسي 

ن88116 111يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد خليفه دمحم حسي 

128.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد رمضان محمود فهىم88117

82يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد سيد احمد السيد88118

105يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد عاطف عبدالمجيد سالم العبساوي88119

123.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد عبدهللا دمحم عبدهللا88120

118يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد عالء سيد عبدالمحسن منصور88121

106يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد دمحم سيد دمحم شمردن88122

106يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد دمحم فتىح دمحم88123

99.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد محمود عبدالرحمن السيد88124

50يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد محمود دمحم العريان88125

78.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد وائل جمال سالم88126

62يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاحمد ياش احمد عبدالمجيد88127

24.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةادم ابراهيم سيد منصور88128

ي دمحم طلعت88129
14يىح سعدان ع بنون/شالخانكةاسماعيل مصطفن



130.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةباسل وليد صقر عبدالعزيز88130

121.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةبالل دمحم جالل ابوالسعود غريب88131

117.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةبوال سمي  عبدالسيد عبدالملك88132

104.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةتميم سيف الدين دمحم السيد عبدالواحد88133

24يىح سعدان ع بنون/شالخانكةجابر سيد فراج بربش88134

104يىح سعدان ع بنون/شالخانكةحازم السيد عليوة السيد العهدة88135

ن سيد88136 ن احمد حسي  105.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةحسي 

115.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةحمدى اسامه دمحم عل88137

108.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةخالد سعيد دمحم داود حندس88138

64.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةراىم احمد احمد دمحم امام88139

63يىح سعدان ع بنون/شالخانكةزياد لبيب الجيوسر لبيب88140

31.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةزياد دمحم حسن دمحم العياط88141

109.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةزياد محمود دمحم احمد88142

ى88143 70يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسعيد احمد محمود دمحم المسي 

58.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةبسيطه- سعيد حسن حسن حسن دمحم ابو صارة 88144

38.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسعيد قاسم دمحم العريان محمود88145

122.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسمي  دمحم احمد حسن88146

102.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسيد عادل عبدالمطلب دمحم عبده حجاج88147

111يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسيف الدين وليد جمال الدين فريد88148

116.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسيف عمرو صالح الدين دمحم88149

48.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةسيف دمحم يس حمد صالح88150

110.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةصالح فؤاد صالح فؤاد عثمان88151

يف شاكر حامد88152 47يىح سعدان ع بنون/شالخانكةطارق شر

45.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعامر دمحم عيد عواد88153

117.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن احمد السيد مسلم88154

ن محمود دمحم عبدالهادى88155 121.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن الحسي 

72يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن ايمن فواد قناوي دمحم88156

68يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن جمال السعيد دمحم88157

115.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن سيد عبدالرحمن عمرو88158

80.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن دمحم شوجى يوسف دمحم88159

121.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن محمود عبدالقادر كامل احمد88160

20.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن هارون علي مسلم فوده88161

47يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالرحمن وليد عبدالجواد دمحم88162

19.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدهللا عمرو عبدالعزيز دمحم عبدالمقصود88163

100.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعبدالوهاب احمد السيد حراز88164

1.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعزام السيد كمال السيد ابراهيم88165

74يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعزام دمحم عل محمود88166

112يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعطاهلل عمر عطاهلل دمحم88167

ن دمحم88168 106.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعالء زكريا قناوي ياسي 

75يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعل عادل علي الصاوى العيسوى88169

79يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعمر عبدالننى دمحم عبدالننى88170

84.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةعمرو عبدالعزيز محمود عبدالعزيز88171

111.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمازن اسامه حسن عبدالمقصود علي88172

49.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمازن باسم فريج سالم88173

11يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمازن دمحم فؤاد مصطفن جنيدى88174

100يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم ابراهيم تهاىم عل الدين88175

32.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم ابراهيم عواد سويلم88176

24.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم بركات88177

114يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم احمد دمحم ابراهيم حافظ88178

71.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم احمد دمحم دمحم عبدالمجيد88179



95يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم احمد دمحم محمود حسن88180

84يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم السيد حسن عيىسي88181

79.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم حسن زىك عبدالمجيد88182

ن سليمان عايد سالمان88183 32.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم حسي 

10.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم سويلم نبيه عيد سليمان88184

133.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم عادل دمحم عبداللطيف88185

22.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم عبده دمحم احمد عل88186

21.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم عل عبدالخالق عبدالعزيز88187

79.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم علي شعبان احمد سليمان88188

119.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم عمرو عيىس عبدالعزيز88189

70.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم عمرو دمحم دمحم88190

35.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم مصطفن السيد ابراهيم88191

136.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةدمحم مصطفن عياد سالمه عياد88192

106يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمحمود احمد دمحم عبدالهادى88193

70يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمحمود جمال عارف عبدهللا88194

36يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمحمود زكريا دمحم محمود الجمال88195

ى جوده دمحم88196 92يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمحمود صيى

118يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمحمود عبدهللا عل محمود88197

122يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمصطفن احمد مصطفن اسماعيل88198

129.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمصطفن ساىم صالح مصطفن دمحم88199

ي دمحم88200
130.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمصطفن دمحم مصطفن

86.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةمعاذ جمال احمد اسماعيل السيد88201

48يىح سعدان ع بنون/شالخانكةنورالدين مصطفن عبدالحميد مصطفن88202

ن حسنن ابراهيم عبدالغنن88203 106يىح سعدان ع بنون/شالخانكةياسي 

120.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيحن  وائل يىح رضوان88204

122يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف ايمن فتىح دمحم88205

107.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف عبدالسالم رمضان اسماعيل88206

ن88207 121يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف عبدالسالم محمود احمد حسني 

ي88208
ن
45.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف دمحم سعد الدين دمحم الطربان

51.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف دمحم دمحم احمد88209

93يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف مصطفن دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز88210

105.5يىح سعدان ع بنون/شالخانكةيوسف يحن  عبدالرحمن رياض88211

118.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاشاء ابراهيم هاشم احمد88212

102.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاشاء احمدى قطب حفنن88213

ف صبىح طه حسن غريب الجرف88214 65عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسماء اشر

93عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسماء صبىح السيد ابراهيم عل88215

100عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسماء عمر سعيد دمحم88216

117عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاشجان احمد هالل السيد88217

63.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاالء دمحم سليمان السيد موس88218

53.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاالء دمحم دمحم السيد88219

49.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةامل سعد رفاع عوادرفاع الشيىم88220

117عرب العليقات ع م القديمةالخانكةامنيه عمرو حسن عوده سالمه88221

117عرب العليقات ع م القديمةالخانكةامينه السيد دمحم موس88222

51عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايات احمد السيد صابر حسن88223

111.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايات خالد جمال عليوه88224

76.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايات محمود دمحم حامد88225

65.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسيطه- ايمان خالد انور ابراهيم العرنى 88226

57عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايناس عماد عبدالحميد عباس سليمان88227

116عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايه انور عبدهللا عبدالواحد88228

27.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةايه دمحم صالح سالم حسن88229



ن النجدى88230 103.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسمله احمد دمحم محمود حساني 

67عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسمله السيد جاد دمحم88231

136عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسمله خالد محمود دمحم88232

113عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسمله عماد احمد دمحم88233

135.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسمله هالل احمد سالم عوده88234

133عرب العليقات ع م القديمةالخانكةتسنيم عبدالحميد موس عبدالحميدالصافورى88235

115.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةتف  عصام محمود منصور بيوىم88236

ن88237 11عرب العليقات ع م القديمةالخانكةجهاد جمال محمود عبدالعال حساني 

ف فوزى جمال88238 122.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحبيبه اشر

ف دمحم حسن عوده88239 122.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحبيبه اشر

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- حبيبه عبدالننى مصطفن عل دمحم 88240

59عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحبيبه دمحم السيد ابراهيم دمحم88241

132.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحبيبه مصطفن احمد حسن88242

49عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحسناء ايمن مصطفن السيد88243

ن السيد عبدهللا سالم88244 102.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحني 

ن انور السيد دمحم شتا88245 47.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحني 

ن سليمان محمود سليمان صبيح88246 123عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحني 

126.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةخديجه مني  طه همام88247

131.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةخلود عوض سعيد عزب88248

111عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدينا حسن مختار دمحم88249

ن السيد88250 103.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرانيا سيد حسي 

113.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرحمه السيد حسنن عبدالعزيزسالم88251

105عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرحمه مصلىح السيد مصلىح حسن88252

86عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرحيق رضا السيد ابراهيم88253

88254
 
ف عبدالحميد ابراهيم دسوق 70عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرشا اشر

110.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرغده محمود عيد دمحم88255

46عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرقيه ابراهيم السيد دمحم شحات88256

ي محمود دمحم88257
ن
84.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرنيم هان

98عرب العليقات ع م القديمةالخانكةروان حمدى حسن عوده مصلح88258

93عرب العليقات ع م القديمةالخانكةروان دمحم مصلح سالم مرجان88259

ي عبدالعزيز دمحم88260
137.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةساجده ياش حسينن

98.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةساجى محمود عبدالعزيز دمحمعبدالغنن88261

136.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةساره جميل صويلح عل صويلح88262

117.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةساره ساىم عبدالسالم دمحم88263

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- سلىم السيد عبده السيد حسن عبده 88264

88265
 
119عرب العليقات ع م القديمةالخانكةسلىم دمحم محفوظ عبدالفتاح دسوق

15.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةسميه ماجد عبدالحليم عبدالفتاح88266

وق صابر مصطفن رفاع الشيىم88267 124عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشر

122عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشهد ايمن دمحم امام محمود88268

120.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشهد ايمن دمحم سالم88269

122عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشهد حماده هالل محمود88270

62.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشهد دمحم السيد سعيد88271

65عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشهد دمحم عوده دمحم88272

86عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعلياء فتىح محمود سعيداسماعيل88273

84عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعنان ايهاب عل عبدالحميدالسحيىم88274

132عرب العليقات ع م القديمةالخانكةفاطمه الزهراء عصام محمود اسماعيل رمضان88275

ي 88276
!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- فاطمه محمود عبده السيد مصطفن

82.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةفايزه سليم دمحم سالم88277

91.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةلمياء كمال عل سليمان عوده الصافورى88278

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- ليل دمحم حسن غنيم 88279



129عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم احمد حسينن احمد88280

55.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم احمد دمحم السيدابراهيم88281

96عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم صالح دمحم السيد88282

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- مريم عبدالتواب السيد عل ابراهيم يوسف 88283

131.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم عمرو دمحم دمحم عمار88284

103.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم دمحم صالح دمحم ابراهيم88285

129.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم ممدوح عل دمحم حسن88286

 سعيد عبدالعال88287
ن
87عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم هان

59عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم هشام دمحم موس88288

47عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمريم وائل صابر عمرحسن حموده88289

133عرب العليقات ع م القديمةالخانكةملك احمد السيد دمحم سالم88290

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- ملك شحته كمال خليفه عبدربه 88291

35.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةملك عبدالحميد صالح السيدصالح منصور88292

70.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةملك فضل عبدالسميع فضل دمحم88293

111.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةملك دمحم احمد السيد88294

88295
ن
129.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةملك دمحم السيد احمد سالم الق

72.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنة هللا سليمان عل ابراهيم88296

52.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنة هللا يىح محمود دمحم88297

54عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنن طه مصطفن دعموس88298

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- منن دمحم ابراهيم فرحات 88299

15عرب العليقات ع م القديمةالخانكةىم دمحم منصور صالح88300

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةناديه هشام عبدالمهدى عبدالرازق88301

81.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةبسيطه- ناهد خليل عبدالسميع عبدالوهاب 88302

118عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى احمد رشاد موس غريب88303

129.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى احمد عبداللطيف السيد88304

40.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى سمي  عبدالعال عبدالعال حسن88305

90عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى عل دمحم عل88306

134عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى محمود السيد محمودسالمه88307

65.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى محمود سعيد احمد عبدالسيد88308

119عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى هيثم السيد رضوان88309

118عرب العليقات ع م القديمةالخانكةندى وليد ممدوح عبدالمنعم ابوالحسن88310

ن وليد دمحم عل88311 54عرب العليقات ع م القديمةالخانكةنرمي 

62.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةنورهان صالح مصطفن ابوخزيم عثمان88312

73.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةنورهان صالح موس ابراهيم دمحم88313

56عرب العليقات ع م القديمةالخانكةنورهان مصطفن دمحم عبدالغفار عبداللطيف88314

88.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهاجر احمد دمحم عبدربه يوسف88315

122.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهاجر احمد مسلم احمد88316

122.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهاجر وائل السيد موس88317

130.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهبه محمود عبدهللا عبدالواحد88318

102.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهنا عمرو دمحم رفاع حسن88319

ن88320 52.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةورده احمد عل حسي 

40.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةوفاء فتىح السيد عبدالعزيز شور88321

133عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيارا اسامه دمحم محمود88322

134.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيارا ماجد دمحم عل دمحم88323

105.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيارا دمحم عبدالعال عبدالعزبزدمحمسعد88324

ن سامح عل ابراهيم88325 128عرب العليقات ع م القديمةالخانكةياسمي 

 ليلة88326
 
22.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةابراهيم حلىم محمود دسوق

117عرب العليقات ع م القديمةالخانكةابراهيم سالم احمد سالم الشيىم88327

44.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد ابراهيم جمعه عزب88328

43عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد حامد دمحم حامد عبدهللا ابوزيد88329



76.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد حسن احمد دمحم دمحم88330

ن سليمان88331 95.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد سامح سليمان حسي 

113.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد صالح احمد محمود88332

123عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد عبدالشكور احمد عبدالشكور88333

47.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد فرج منصور السيد صالح88334

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- احمد دمحم احمد حسن درويش 88335

78.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد دمحم احمد دمحم جمعة88336

ن88337 42عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد دمحم خالد حساني 

64عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد دمحم كمال دمحم غمرى88338

38عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد ممدوح دمحم صالح88339

 السيد عوده سالمه88340
ن
102.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاحمد هان

14.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةادهم دمحم شافع دمحم سليمان88341

13.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسالم ابراهيم موس ابراهيم عل88342

44.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسالم فيصل شلنى السيد دمحم88343

93.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاسماعيل صبىح قاسم عل االبراسر88344

ف عصام سند زايد جمعه88345 39عرب العليقات ع م القديمةالخانكةاشر

39.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةالسيد احمد السيد ابراهيم دمحم88346

14.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةالسيد احمد السيد زىك عبدالرحمن88347

54.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةالسيد صالح احمد سالم88348

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- السيد عبدهللا السيد عبده 88349

38.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةالسيد موس السيد موس88350

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةجمال دمحم جمال السيد دمحم فرماوى88351

18.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحسام حسن موس السيد88352

113عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحسن عباس حسن دمحم88353

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- حسن عصام ابراهيم عل يوسف 88354

93عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحسن دمحم قطب حفنن88355

ن سالمه عيد سالمه88356 110.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةحسي 

ن السيد88357 43.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةخالد ابراهيم خالد حساني 

52عرب العليقات ع م القديمةالخانكةرحيم ادهم عبدالرحمن دمحم88358

56عرب العليقات ع م القديمةالخانكةزياد احمد دمحم عبدالعال88359

27عرب العليقات ع م القديمةالخانكةزياد طارق ابراهيم السيد88360

28.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةزياد عوض ابراهيم حسن ابراهيم88361

59عرب العليقات ع م القديمةالخانكةسالم السيد سالم الدمرداش عفيفن88362

81.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةسفيان دمحم دمحم امام عثمان88363

86.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةشحته رجب عبدالفضيل عبدالفتاح88364

ى عبده السيد مصطفن دعموس88365 53.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةصيى

82.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةطارق محمود ابراهيم السيد88366

77.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةطالل احمد عل مصطفن88367

94عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالحليم حسن عبدالحليم حسن عبدالحليم88368

132.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن ايهاب سليمان عوده88369

124.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن سمي  السيد دمحمحسن88370

90.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن عادل السيد عبدالحليم احمد88371

93.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن عل سليمان دمحم رياض88372

126.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن دمحم امام سعد88373

71عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالرحمن دمحم سالم دمحم سليمان88374

136عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا احمد دمحم محمود سالمه88375

134.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا احمد مني  مصلح88376

ف مسلم السيد88377 128.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا اشر

124عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا السيد احمد عبدالشكور88378

43.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا السيد موس السيد دمحم عودة88379



75عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا جميل جمعه عزب88380

103عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا سمي  دمحم احمد88381

24عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا عادل احمد محمود88382

44.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا ماهر مصلح سعودى دمحم88383

90عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا دمحم جاد دمحم88384

136عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا محمود حمدى السيد سليمان88385

85.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا مصطفن حسن درويش مصطفن88386

84عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدهللا يىح احمد عبدالعظيم ابراهيم88387

91.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعبدالوهاب عاطف عبدالوهاب دمحم88388

51.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعالء رضا السيد دمحم ابراهيم صالح88389

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- عمار احمد دمحم صالح منصور 88390

11.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمار عبدهللا حسن سالم حسن موس88391

136.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمار دمحم ابراهيم عبدالعزيز88392

ن دهيش88393 13.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمار محمود سالم حسي 

30عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمر ابراهيم دمحم ابراهيم عل88394

ن88395 129عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمر حازم سليمان حسي 

54عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمر عالء عل حسن عل88396

88397
 
22عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمرو خالد عبدالعظيم عبدالباق

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعمرو سليمان دمحم ايراهيم88398

18.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعوده حسن عواد دمحم88399

31عرب العليقات ع م القديمةالخانكةعيد ابراهيم دمحم ابراهيم88400

24.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةكارم اسامة سعيد ابراهيم مصطفن88401

44.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةكريم دمحم جاد دمحم88402

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- محسن دمحم محسن عبدالفتاح 88403

50.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم ابراهيم السيد ابراهيم عل88404

59عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم ابراهيم عل دمحم88405

120عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم ابراهيم دمحم موس دمحم88406

76عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم احمد سعد دمحم88407

41.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم احمد فتىح سليمان سالم عامر88408

26.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم احمد دمحم زىك88409

88عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم السيد عوده دمحم88410

88.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم السيد دمحم السيد دمحم88411

38.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم حاتم دمحم سالم دمحم88412

30عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم حسينن دمحم صالح88413

21.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم خالد دمحم متبوىل الشويىح88414

111.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم رضا احمد دمحم88415

78.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم ساىم دمحم السيد88416

104عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم سالم السيد اسماعيل88417

67عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم سمي  السيد عبدالرحمن دمحمالصباغ88418

104عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم شحات دمحم دمحماحمدالشيىم88419

19.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم عبدهللا فضل دمحم88420

21عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم عبدالمنعم عل جمعه عل88421

41.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم عمرو دمحم حنفن88422

33.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم فتىح السيد عبدالعزيز88423

71.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم كريم دمحم ابراهيم دمحمالجوهرى88424

32.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم محمود احمد عبدالعزيز88425

29.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم محمود دمحم محمود الشيىم88426

23عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم محمود دمحم محمود دمحم88427

32عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم مصطفن سليمان دمحم88428

ن88429 39.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم مصطفن عبدالوهاب دمحمحسي 



 دمحم درويش88430
ن
66عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم هان

 دمحم عل ابراهيم88431
ن
37عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم هان

28عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود احمد صالح سالم88432

19عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود احمد دمحم زىك88433

22عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود تامر محمود احمد88434

120.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود صالح السيد درويش نصي 88435

ن88436 115عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود عادل عبدالحليم عبدالفتاح حسي 

85عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود عصام ابراهيم السيد88437

!VALUE#عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمنقطع- محمود عواد رفاع عوادرفاع الشيىم 88438

127عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمحمود ماهر محمود سليمان السحار88439

84عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمروان ياش سليمان السيد موس88440

ن حسن88441  حسن حسي 
139عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمصطفن

85عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمصطفن محمود السيد ثابت88442

69.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمصطفن وائل السيد مصطفن88443

109عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمعاذ دمحم محمود دمحم88444

114عرب العليقات ع م القديمةالخانكةمهاب طه دمحم امام88445

107عرب العليقات ع م القديمةالخانكةموس عبده دمحم شبيب88446

 دمحم احمد دمحم سليمان88447
ن
56عرب العليقات ع م القديمةالخانكةهان

54.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيحن  السيد دمحم محمود88448

34.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيحن  صالح السيد موس شار88449

65.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف ابراهيم منصور ابراهيم88450

67.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف احمد دمحم حامد النحته88451

100.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف السيد دمحم ابراهيم88452

131.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف السيد دمحم دمحم احمد الشيىم88453

51.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف السيد منصور بيوىم بيوىم ابوشنب88454

69عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف خالد عبدالفتاح ابومسلم88455

56عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف خالد مصطفن احمد88456

84عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف عادل امام حسن88457

96.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف دمحم عبدالغنن السيد عبدالغنن88458

132عرب العليقات ع م القديمةالخانكةيوسف موس دمحم ابراهيم سالمه88459

55.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاشاء دمحم ابراهيم السيد88460

113عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاسماء عوده سالمه عوده سالمه88461

81.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةانىحى السيد زينهم ابراهيم88462

104.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةايه محمود شحتة محمود عواد88463

78.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةبسمله دمحم احمد السيد سليم88464

73.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةبسنت احمد محمود دمحم نض القرش88465

82.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةبسنت سامح رشاد مجاهد دمحم88466

52.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةبسنت عيد جمعه سليمان88467

64.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحبيبه احمد كلىح احمد عبدالرحمن88468

يف دمحم سالم السيد88469 107.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحبيبه شر

25عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحبيبه عبدهللا عبدالوهاب حسن خالد88470

114عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحبيبه دمحم سالمه دمحم العسيل88471

107.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحبيبه محمود احمد محمود88472

98عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحنان جمال عبدالحافظ عوده دمحم88473

99.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةرحمه سمي  سعيد مجمد88474

85.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةرحمه محمود اسماعيل سالمة88475

ن عمران88476 73.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةروان دمحم عمران حساني 

71.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةروان وليد دمحم احمد السيد88477

60عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةروى دمحم حسن السيد حسن الصعيدى88478

100عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةزمزم وحيد عبدالفضيل رفاع88479



ن احمد غانم سالم88480 81عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةساميه حسي 

75.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةسما مصطفن احمد حسن88481

ي88482 وق ابو القاسم جمعه احمد الزغنى
103.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةشر

وق ساىم منصور دمحم88483 97.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةشر

ن ابراهيم88484 84عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةشهد جابر حسي 

 صالح حسن عل جربوع88485
ن
117.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةشهد هان

72عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةصباح عمرو دمحم السيد حسن الصعيدى88486

87عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعلياء حمدى غانم عثمان عيد عواد88487

96.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةفاطمه سامح سالمان مصعان سليمان88488

ف عوض عمران88489 94.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمريم اشر

111عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمريم حمادة عبدالسالم احمد88490

116.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةملك السيد احمد دمحم حسن88491

69عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةملك امام مسعد امام مسعد88492

ن السيد حسن88493 100عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةملك امي 

109عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةملك دمحم جمال مجمد88494

110عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةملك مصطفن احمد عيد88495

83عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمنة هللا السيد حسن السيد88496

89عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمنة هللا السيد موس السيد دمحم88497

87عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمنة هللا حسام دمحم احمد دمحم سليم88498

ي مهدي88499
124.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمنة هللا دمحم عفيفن

99عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمنة هللا ياش حسن عبدالوهاب88500

109عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةنورا نارص حمود نارص الدوشى88501

ن88502 121عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةهبه احمد حسن حسي 

94.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةهبه سمي  دمحم محمود88503

 محمود عبدربه88504
ن
94.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةهنا هان

117عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةورده هشام سند زايد جمعة88505

110.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةورود نارص احمد عبدالعزيز88506

99.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاحمد السيد درويش سويلم88507

130.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاحمد عاطف دمحم عبدربه شملول88508

21عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاحمد عبدالنارص عبداللطيف88509

يف اسماعيل88510 34عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاحمد دمحم شر

5.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةاحمد محمود مصطفن دمحم88511

26عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةادهم فارس السيد دمحم حسن88512

4.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةالسيد حلىم دمحم الصعيدى88513

16.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةالسيد دمحم منصور سالم النيل88514

ى عيد الشويىح88515 127.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةامي  صيى

51عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحسن محمود حسن سالم88516

64.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحسينن احمد الحسينن احمد عبدربه88517

125.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحمدى دمحم حمدى دمحم السيد جاد88518

112عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةحمدى محمود حمدى محمود سند88519

ي دمحم ابراهيم 88520 52عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةبسيطه- زياد احمد عبدالننى

56عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةزياد دمحم مصطفن دمحم مصطفن88521

14.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةسعد دمحم سعد دمحمفرج88522

99.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةشهاب عبدالعظيم محمود احمد88523

ن88524 64.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةصالح ساىمي مصلح حسي 

116.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالحسيب سيد عبدالحسيب دمحم88525

126.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن ابراهيم حسينن ابراهيم المضى88526

116عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن ابراهيم عيد عواد88527

117عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن اسماعيل سليم سالمة88528

ن السيد هدى88529 112.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن السيد حسي 



25عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن خالد احمد ابراهيم حسن رفاع88530

75.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن دمحم صبىح زياذه موس88531

91.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالسالم منتض88532

87عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن مصطفن السيد حسينن88533

71.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالرحمن مصطفن نجاح دمحم ابراهيم88534

90.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدهللا نارص عواد دمحم عواد88535

100عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعبدالوهاب مجدي احمد دمحم88536

87عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعل السيد عل سليمان88537

118عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعمر عزالدين حامد غانم الشيىمي88538

84.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةعودة دمحم عودة السيد88539

48عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةفضل هشام محمود دمحم السيد88540

55.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةفهد عماد حمدي محمود سند88541

40عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةفهد دمحم عفيفن مهدى88542

112.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةكريم احمد دمحم بيوىمي88543

77.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم ابراهيم حلىم السيد88544

89عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم ابراهيم دمحم عطية88545

85.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم احمد صالح دمحم شعبان88546

83عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم السيد عبدالننى سالم السيد عوض88547

!VALUE#عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم جمال عبدالفتاح نض هللا القرش88548

114عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم حامد احمد سالمة المعنن88549

88.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم حامد حسن حامد88550

ن حفنن دمحم88551 99عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم حسي 

64.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةدمحم عادل مسلم دمحم عل88552

38.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمحمود سعيد دمحم سالم جمعة88553

96عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةمحمود عطيه محمود دمحم عل سالم88554

128.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةيوسف عبدالننى عبدالسالم حسن88555

103عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةيوسف غريب كردى دمحم موس88556

ن88557 127عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةيوسف دمحم السيد دمحم حسي 

110.5عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةيوسف دمحم دمحم عبدالعال مرع88558

122عرب العليقات ع م الجديدةالخانكةيوسف محمود حجازى سالمه حجازى88559

ي88560
129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحالم صبىحي عبدالعزيز مصطفن

128احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاشاء ابراهيم ابراهيم دمحم88561

118احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاشاء ايمن سعيد صبيح88562

116احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاشاء خالد السيد عبدالرازق88563

107احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاشاء عبدهللا السيد الشحات88564

136احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاشاء دمحم حسن عبدالرحمن دمحم جادو88565

ن88566 67احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسماء احمد جمال امي 

74.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسماء عزت سعيد متوىل88567

119احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسماء دمحم ادريس احمد88568

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاالء عل عبدالعزيز محمود88569

124.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةامل تامر السيد احمد88570

74احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةامنيه سعيد سيد عبدالسالم88571

121احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةامنيه دمحم احمد رفاعي88572

125.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةامنيه نارص السيد ابراهيم88573

120احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان السيد مصطفن غنيم88574

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان سعيد ابراهيم بيوىم88575

126.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان عبدالعزيز عبدالرازق حسن88576

ي ابراهيم دمحم88577
125احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان لطفن

ي88578
ن
134.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان دمحم عبدالعزيز عبدالشاق

134احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان دمحم مصطفن دمحم88579



ي صالح علي88580
87احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمان مصطفن

133احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه احمد دمحم دمحم88581

122احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه هللا عماد حسن دمحم88582

49احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه عبدالمنعم حنفن عبدالعزيز88583

130.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه عيد دمحم دمحم88584

69.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه محمود عبدالهادى محمود88585

ي قاسم دمحم88586
ن
39.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايه هان

86.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسمله هيثم عيد دمحم88587

89احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسمه السيد احمد ابراهيم88588

98احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجنات بدوى دمحم راغب88589

93احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجنات رضا عبداللطيف عبدالرحيم88590

127.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجنن سعيد عبدالمعطي88591

129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجنن عبدالمؤمن السيد عبدالمؤمن دمحم88592

131احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجنن نبيل عبدالمعطي عبدالوهاب88593

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه ابراهيم عزت ابراهيم88594

95.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه احمد سيد دمحم88595

104احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه ايمن كمال عليوة88596

91احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه سامح مختار عليوه88597

98احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه قاسم عل عواد حسن ورجل88598

78.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحبيبه دمحم عبدالمجيد عبدالرازق88599

ن دمحم دمحم عبدالحميد موس88600 136احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحني 

135احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةخلود محمود السيد احمد88601

85احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةداليا ساىمي ابراهيم بيوىمي88602

82.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدنيا خالد سعيد عبدالسالم88603

ن88604 86.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدنيا رضا دمحم رفاعي حسي 

57احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدنيا ياش كساب دمحم88605

ن دمحم88606 94.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحاب سيد امي 

91احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه احمد محمود عواد احمد هالل88607

75احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه جميل شحات عبدالرحمن عبدالرزاق88608

111احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه رزق صبىح كمال88609

ن88610 ن امي  126احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه رضا حساني 

113.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه صابر عبدالعظيم احمد88611

ي دمحم قاسم88612
ن
90احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحمه هان

ن حسن88613 54.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرضا عبدالمنطلب حسي 

110احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرغده حسن عبدالرحمن88614

137احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرفيده دمحم احمد السيد بكي 88615

104احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرقيه حسام شحات سالمة88616

132احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرقيه عالء حسن ابراهيم88617

 ابراهيم88618
 
47احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرقيه دمحم دسوق

51احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرقيه وليد مرسي كامل88619

124.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرنا وائل مصطفن دمحم88620

122.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةروان دمحم محمود السيد موس88621

60.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةريهام السيد عبدالحميد عبدالغنن88622

115احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزهراء صابر عبدالعظيم احمد عامر88623

118احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزينب سامح دمحم عبدالعاىط امبارك88624

102.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزينب سعيد حسن دمحم88625

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزينب سيد جالل سيد عبدربه88626

119.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزينب عمر السيد دمحم88627

127.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزينب دمحم احمد دمحم88628

ن عبدالحميد88629 125احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةساره عبدالحميد امي 



128.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسلىم حسام جمال كمال محمود88630

130احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسما جميل كردى احمد مرس ابو الوفا88631

ن دمحم88632 115احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسندس دمحم حسي 

وق احمد عبدالمقصود دمحم88633 125احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشر

وق ساىم دمحم شعبان88634 112.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشر

وق قاسم دمحم عبدالعزيز88635 122احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشر

وق كردي محمود كردي88636 114احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشر

87.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشمس طه احمد طه88637

130احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد احمد عبدالمعطي عبدالوهاب88638

ف احمد محمود88639 76.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد اشر

133احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد قاسم علي عبدالرحمن88640

133.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد دمحم جمعه اسماعيل88641

ي88642
 
82احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد دمحم عبدالوهاب دسوق

104.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد دمحم فتىح عثمان88643

82.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد دمحم كامل عبدالحميد88644

 دمحم عثمان88645
ن
107.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشهد هان

ين ممدوح عبدالمعطي احمد88646 136احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشي 

117.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشيماء احمد دمحم متوىل88647

 مصلح88648
 
125.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشيماء جالل دسوق

47احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشيماء رمضان طه احمد88649

63احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةشيماء دمحم ابراهيم حسن88650

108احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةصباح طارق عرنى السيد88651

126احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعواطف عل سعيد دمحمى88652

129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةفاطمه الزهراء قاسم حسن عبدالهادى88653

63.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةفاطمه صالح عبدالحميد دمحم عبدالحميد88654

116.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةفاطمه عمرو فتىح ابراهيم88655

128.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةفاطمه محمود شحات محمود88656

21احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةفاطمه ياش دمحم عبدالحق88657

63.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةكاملة حسن فراج احمد88658

100.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةماجده عمرو صابر شعبان88659

114.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةماجده دمحم مصطفن مصطفن88660

112.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمروه محمود السيد احمد88661

126.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم احمد حسن دمحم88662

111.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم حسن السيد علي88663

114احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم عادل سعيد عبدالعال88664

101احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم عماد سمي  السيد88665

ي88666 80احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم فرج عيد عبدالننى

82احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم مسعد عبدالفتاح مصطفن عبدالفتاح رجب88667

116احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم هادى قاسم دمحم88668

92احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم وليد محروس متوىلي88669

94احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةملك ابراهيم محمود عبدالجليل88670

83.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةملك طارق دمحم عبدهللا88671

118احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةملك عاطف دمحم بدوي88672

124.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةملك عبدالهادي احمد عبدالهادي88673

89احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةملك هشام دمحم حسن88674

84احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمنة هللا ابراهيم دمحم محمود سليمان88675

110احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمنة هللا سامح علي جمعة88676

127احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمنة هللا محمود احمد توفيق88677

100احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمنة هللا ممدوح محروس عبدالعظيم88678

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمها خالد دمحم عبدالعزيز88679



135.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةىم دمحم عزت دمحم88680

ى حسن88681 88.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةناهد حسن صيى

ي عبدالمقصود88682 72احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندا هادي شلنى

99احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى ابراهيم صابر عبدالحميد88683

ف عبدالعزيز بكي 88684 103احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى اشر

51احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى السيد محمود طلبة88685

ن88686 ن امي  ن حساني  114احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى امي 

112.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى حسام دمحم امام88687

41احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى حمدى حسن دمحم88688

27احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى زغلول عبدالمنعم ابراهيم88689

110احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى سعيد السيد احمد88690

119احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد88691

118.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى دمحم السيد دمحم88692

109.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى دمحم بيوىمي عبدالرحمن88693

ن88694 110احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى دمحم حسن حساني 

87.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى ياش عزت صبىح88695

ن ابراهيم88696 ف حسي  78احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةنورا اشر

105.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةنورهان احمد محروس احمد88697

ن عبدالعظيم88698 ف حسي  112احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةنورهان اشر

97.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةنورهان رضا عابد عبدالعال88699

122.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةنورهان عبدالوهاب سالم دمحم88700

107.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةهاجر احمد دمحم احمد88701

ي 88702
87.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسيطه- هاجر علي عبدالهادى مصطفن

93احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةهاجر عيد حسان عبدالعزيز88703

92احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةهدى ابراهيم عبدالرازق ابراهيم88704

88احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةوسام سيد عبدالرحمن السيىس88705

97احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيارا عل عبدالعزيز ابراهيم88706

ن سيد كردي سليمان88707 69.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةياسمي 

 عرنى عبدالهادى مصطفن88708
ن 93.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةياسمي 

ن دمحم احمد عبدالمنطلب88709 131.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةياسمي 

ن ياش عبدالمقصود صادق88710 78.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةياسمي 

99احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةابراهيم السيد ابراهيم السيد العزازى88711

69.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز88712

62احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد ابراهيم احمد السيد88713

ف احمد عبدالحميد دمحم88714 76.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد اشر

ف فاروق السيد درويش88715 18.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد اشر

مة88716 ن دمحم شر 100.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد السيد احمد حسي 

44.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد السيد حلىم رفاع88717

68.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد بدوي علي عبدالعظيم88718

71.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسيطه- احمد بيوىم احمد بيوىم دمحم 88719

57احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد تامر احمد عبدالفتاح مخلوف88720

28.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد جميل السيد احمد88721

57احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد حسن دمحم دمحم88722

ن88723 ن دمحم حسي  54.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد حسي 

49احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد خالد عبدالمنعم دمحم مرس88724

105.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسيطه- احمد زغلول عزت صبىح 88725

47احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد سامح عبدالعزيز عبدالغفار بكي 88726

135احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد ساىمي عبدالعزيز حسن88727

119احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد سالمة سالمة دمحم سالمة88728

120احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد سيد ادريس احمد88729



105احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد شحات السيد حرز هللا88730

 احمد دمحم حسن88731
 
67.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد شوق

ي السيد عبدهللا88732
 
111.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد شوق

106.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد طلعت بيوىم عبدالرازق88733

127احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز88734

87احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عصام دمحم محمود88735

56احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عل حسن السيد88736

32.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عماد السيد منصور88737

66احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عمرو احمد رمضان88738

73.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد عمرو احمد عبدالحميد88739

50احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد مجدى سعد احمد88740

95احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد دمحم احمد محمود88741

64احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد دمحم مصطفن سيد88742

84.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد محمود عبدالهادى محمود88743

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد مصطفن دمحم حسن88744

115.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاحمد وائل السيد ابراهيم88745

127احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسامه اسالم سليم سالم88746

108.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسامه دمحم عبدالرحمن حافظ88747

88748
ن
ي عبدالشاق

 
34احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم احمد شوق

123احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم سامح صالح ابراهيم88749

123احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم عاطف احمد حسن88750

60.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم دمحم سيد السيد عبدالعال88751

116.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم محمود سعودى احمد88752

113.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم هيثم دمحم احمد88753

36.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم ياش السيد عبدالقادر88754

116.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسالم ياش يوسف عبدربه88755

73.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةاسماعيل صبىح ابراهيم السيد العريان88756

15.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةامي  رضا سيد عبدالحميد عبدالواحد88757

24.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايمن ابراهيم عبدالفتاح دمحم سيد احمد88758

90احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةايهاب عليوه مسعد عليوه88759

20.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبدر وائل عادل مرس عباس88760

60احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةجمال علي جمال علي88761

102احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحازم احمد كمال احمد88762

129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحازم بالل عبداللطيف دمحم88763

ف حامد دمحم88764 104.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحامد اشر

ي رزق منصور دمحم88765 27احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحرنى

129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسام حسن محمود عبدالرحيم88766

ن حسن السيد88767 110احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسن حسي 

ن88768 ن حسن حسي  7.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسن حسي 

مة88769 ن دمحم شر ن احمد حسي  60.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسي 

ن احمد88770 ن عل حسي  59احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسي 

ن عبدهللا88771 ن محمود حسي  67احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةحسي 

54احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةخالد احمد دمحم عبده88772

102احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةخالد علي احمد علي88773

79احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرحيم احمد السيد عبدالعظيم88774

73احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرزق محمود رزق عبدالغنن88775

 السيد عبدالعظيم88776
ن
35.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةرياض هان

64احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد حسام الدين دمحم دمحم88777

42.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد ساىم عزت صبىح88778

108احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد دمحم جمال السيد محمود88779



59.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد محمود دمحم دمحم88780

 محروس ربيع88781
ن
100.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد هان

57احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةزياد يشي علي السيد صالح88782

110.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسالم احمد سالم احمد88783

112احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةساىم هالل دمحم شعبان88784

78احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسعيد احمد سعيد عبدالحميد88785

76احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسعيد دمحم سعيد سالم88786

50احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسعيد دمحم سعيد عبدالعزيز88787

63احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف احمد عبدالمنعم صالح كامل88788

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف الدين تامر فوزى ابراهيم88789

 احمد ابراهيم88790
ن
66.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف الدين هان

7.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف الدين يشى عل السيد صالح88791

128احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف دمحم عبدالمقصود عيد موس88792

بينن سالم88793 129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسيف مصطفن شر

124احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةصالح مسعد صالح علي88794

91.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةضياء عبدالستار حسن عبدالهادى العطار88795

121.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعادل دمحم السيد محمود88796

131احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن ابراهيم بيوىم ابراهيم العريان88797

118.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن شحات احمد عل88798

ي88799
بينن سالم مصطفن 113.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن شر

يف دمحم السيد88800 127.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن شر

129احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن عبدالحميد عل عبدالحميد88801

112احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالرحمن قاسم دمحم88802

ف عبدالعزيز شافع الصياد88803 16.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالعزيز اشر

15.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالعزيز سمي  عبدالعزيز دمحم88804

20احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدالكريم سيد عل دمحم88805

27.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعبدهللا احمد اسماعيل عبدالوهاب دمحم88806

43احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعزت تامر عزت عبدالعزيز88807

102احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعل فيصل عل عبدالمقصود88808

ف دمحم سعيد88809 109.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر اشر

ف دمحم قاسم بيوىم عبدهللا88810 114.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر اشر

66احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر السيد سعيد عبدالسالم88811

119.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر السيد دمحم السيد دمحم سليمان88812

107.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر تامر عيىسي عبدالمجيد88813

120احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر خليل عل خليل88814

ي صالح دمحم88815 126احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر خي 

112.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر عاطف دمحم دمحم امام88816

44احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر عيد سيد ابراهيم88817

113احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر دمحم محمود دمحم سيد احمد88818

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر محمود احمد السيد88819

126.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمر وائل قاسم دمحم88820

125.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعمرو ابراهيم سعيد دمحم88821

112احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعواد تامر دمحم قاسم88822

40.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةقاسم عبدالعليم عبدالسميع غريب88823

95.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةكريم عمرو محمود متوىلي88824

80احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةكمال مصلح كمال مصلح88825

111.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةكمال نبيل كمال عليوه88826

122.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمازن سمي  كردى احمد88827

129.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد ابراهيم عبدالعزيز88828

81.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد السيد دمحم88829



ن خلف هللا88830 15.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد حسي 

ن88831 58.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد صبىح حسي 

19احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد صالح عل88832

133احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم احمد عواد سويلم88833

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم اسامة عبدالعزيز احمد88834

18.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم اسامة قاسم ابراهيم احمد جادو88835

ف فكري جمعه88836 68احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم اشر

 حسن علي 88837
ن 76احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسيطه- دمحم السيد حسي 

92احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم السيد عبدالعزيز احمد88838

105احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ايمن يونس سلمان88839

128.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم حسام شعبان دمحم كساب88840

116احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم حسام دمحم عبدالصادق88841

72.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم درويش عواد عبدالمعطي88842

120.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم سامح دمحم رضا88843

69.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم سالمة شحات سالمة سليمان رجب88844

!VALUE#احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم سيد احمد بيوىم عامر88845

114احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم شوكت نادى كمال محمود خلف هللا88846

132.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم طارق دمحم محمود88847

122.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عادل عبدالمقصود صادق بكي 88848

48.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عاطف السيد عبدالعظيم88849

44احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح88850

72احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عبدالوهاب دمحم اسماعيل88851

110.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عالء السيد عبدالعظيم88852

35.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عالء حسن دمحم88853

66احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عل دمحم عل الكمار88854

ن اسماعيل88855 42احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عمرو حسي 

50.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عمرو دمحم رزق88856

47احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم عيد دمحم عبدالعاىط88857

118احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم كمال دمحم كمال88858

130.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم محمود حسن دمحم88859

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم محمود زينهم جالل88860

103احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم محمود علي السيد88861

106.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ممدوح ابراهيم حسن88862

113احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ممدوح بدير دمحم88863

ن88864 85.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم مني  محمود حسي 

 احمد السيد88865
ن
50احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم هان

ن رجب88866  امي 
ن
70احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم هان

 دمحم عواد88867
ن
23احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم هان

18.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ياش السيد بندارى88868

65.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ياش دمحم عثمان88869

86.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم ياش دمحم مصطفن88870

74احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود احمد عليوة عبدالعزيز بكي 88871

69احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود السيد جمعه شعبان جمعه88872

81احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود جمال محمود سالمه88873

ي88874
37.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود سيد عبدالفتاح مصطفن

93.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود دمحم عبدالمطلب السيد88875

117احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمحمود وائل محمود عبدالقادر عبدالرحيم88876

118احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمروان دمحم ابراهيم دمحم88877

ي88878
42احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمسعد اسامه مسعد مصطفن

78احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن حسن ابراهيم السيد88879



120احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن عادل مصطفن سيد احمد88880

66احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن عمرو مصطفن دمحم88881

35.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن كامل مرس كامل88882

84.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن محمود السيد مصطفن88883

 دمحم عبدالحميد88884
ن
69.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمصطفن هان

65.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةممتاز هشام عبدالهادى دمحمى88885

112.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةممدوح دمحم بدير دمحم88886

113احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمهدى محمود نارص شحات مهدى88887

91احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةوائل راىم مصطفن دمحم88888

96احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف احمد عبدالمنعم دمحم احمد88889

88890
 
107.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف احمد مجدى شحات دمحم دسوق

82احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةبسيطه- يوسف ايمن احمد عبدالحميد 88891

122احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف ايهاب احمد حسن88892

30احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف تامر شحات عبدالرحمن88893

ن السيد سيد88894 63احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف حسي 

55.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف ساىم دمحم دمحم88895

98.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف صبىح صباح صبىحي88896

84.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف عواد دمحم احمد88897

45احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف عيد دمحم عبدالعاىط88898

114احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف دمحم السيد احمد88899

112احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف دمحم عبدالحميد عبدالغنن88900

117احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف دمحم محمود دمحم88901

 درويش السيد88902
ن
97.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةيوسف هان

78.5الرضوى الخاصةالخانكةبيسطه- امينه اسماعيل دمحم اسماعيل عطيه عمر 88903

92الرضوى الخاصةالخانكةجنات ابراهيم السيد دمحم عز الدين88904

 متوىل عبدالمؤمن88905
ن
121الرضوى الخاصةالخانكةحبيبه هان

99.5الرضوى الخاصةالخانكةسجود سيد دمحم سيد الشافع88906

ن صالح دمحم عمر88907 وق صالح امي  38الرضوى الخاصةالخانكةشر

ن دمحم السمرى88908 132.5الرضوى الخاصةالخانكةشيماء احمد امي 

118.5الرضوى الخاصةالخانكةفاطمه تامر علم ابراهيم88909

91.5الرضوى الخاصةالخانكةفاطمه سيد عطا دمحم88910

ن ممدوح عبدالمطلب دمحم منصور88911 107الرضوى الخاصةالخانكةياسمي 

116الرضوى الخاصةالخانكةابراهيم سيد ابراهيم عبدالحافظ88912

127.5الرضوى الخاصةالخانكةابراهيم عل شحات عل88913

ن88914 49الرضوى الخاصةالخانكةاحمد خالد كرم عبدالرازق حسي 

98الرضوى الخاصةالخانكةاحمد طارق سعيد سيد88915

129الرضوى الخاصةالخانكةاحمد عبدالهادى عبدالرازق عل عل88916

111الرضوى الخاصةالخانكةاكراىم مسعد احمد سيد احمد راضن88917

ن دمحم سمرى88918 ن دمحم امي  111.5الرضوى الخاصةالخانكةامي 

62.5الرضوى الخاصةالخانكةزياد جمال عبداللطيف دمحم88919

115الرضوى الخاصةالخانكةعمر دمحم عل محمود ابو السعود88920

ن88921 73.5الرضوى الخاصةالخانكةكريم عبدالوهاب عبدالمطلب حسي 

ى دمحم عبداللطيف هالل88922 117الرضوى الخاصةالخانكةدمحم صيى

25.5الرضوى الخاصةالخانكةدمحم طارق بيوىم دمحم88923

115.5الرضوى الخاصةالخانكةدمحم عالء يونس عبدالحميد بكي 88924

103.5الرضوى الخاصةالخانكةمصطفن رمضان متوىل عبدالمومن88925

91الرضوى الخاصةالخانكةبسيطه- يوسف عمرو دمحم عبدالرحمن 88926

93دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاروى يىح احمد صابر88927

48.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاسماء رمضان عل احمد88928

103.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاسماء ماجد سعيد عواد88929



!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- اسماء دمحم اسماعيل احمد 88930

ن88931 136.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاسماء دمحم عبدالمؤمن حسي 

ن88932 ن حسي  ي فهىمي حسي 
ن
28دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامان

135دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامل احمد قاسم عيد الرازق سيف الدين88933

ي88934
 
68.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامل قاسم عبدالحميد عبدالباق

ه احمد سيد توفيق88935 85.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامي 

ه عالم محمود دمحم88936 6.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامي 

ه مجدي احمد دمحم 88937 !VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- امي 

ه والء صالح عبدالسالم88938 83.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامي 

ف عبدالحميد دمحم88939 107.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامينه اشر

ي سيد رضا حرزهللا88940 115.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةانىحى

ف سعيد عل دمحم88941 87.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايات اشر

79.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسيطه- ايمان حمادة نبيل دمحم 88942

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- ايمان عادل الشاذىلي عبدالوهاب 88943

68دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايمان عبدالعزيز رضا عبدالعزيز88944

60.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايمان عبدالمقصود حسن عبدالوهاب88945

62دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايه احمد حسن احمد88946

ي محمود دمحم88947 114دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايه صيى

91دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايه عبدالحميد غريب بركات88948

ي دمحم88949
ن
14.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايه دمحم علوان

64دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسمله سيد عبدالعال عبدالحميد88950

102.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسنت توكل سيد عل88951

130.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةتغريد محمود دمحم عبدهللا88952

ن88953 123.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةجنن خالد عبدالواحد امي 

86دمحم نض احمد ع م/شالخانكةجينا سيد حبيب محمود88954

88.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحبيبه حامد عالء الدين عواد88955

109دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحبيبه عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن88956

85.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحبيبه دمحم احمد حسن88957

ن88958 120دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحبيبه دمحم عل حسي 

12دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحبيبه دمحم مصطفن حافظ88959

ن دمحم حسن احمد88960 41.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحني 

ن دمحم عبدالفتاح محمود88961 114دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحني 

90.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدعاء احمد عبدالمنعم محسب88962

32.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدعاء ياش دمحم احمد88963

34دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدنيا بدوى فتىح عبدالمجيد88964

10دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدنيا عبدالحكيم عبدالسميع غريب88965

116.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحاب سالم محمود سالم88966

93.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه جمال اسماعيل عل88967

58دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه حسنن عبدالتواب حسيب88968

ى دمحم عل88969 63دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه خي 

91.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز88970

20.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه دمحم عبدالرحمن دمحم88971

37دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه دمحم عبدالعال مهران88972

111دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه دمحم وجدي عبدالرحيم88973

 علي حسن88974
ن 18دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرحمه معي 

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- رشا عبدالعاىطي دمحم سعد 88975

104.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرضوى احمد سيد عبدالغنن88976

115دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرنا احمد قاسم عبدالشكور88977

118.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرنا مجدى دمحم عبدهللا88978

134دمحم نض احمد ع م/شالخانكةروضه دمحم رضا دمحم دمحم عبدهللا88979



101.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرويدا محمود جودة السيد88980

ف عبدالعزيز دمحم 88981 !VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- زينب اشر

100دمحم نض احمد ع م/شالخانكةزينب سيد عبدالرازق سليمان88982

124.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةزينب عبدالرحمن عبدالمقصود دمحم88983

ن ابراهيم88984 126.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةساره سيد حسي 

ي قاسم عبدالشكور88985 135دمحم نض احمد ع م/شالخانكةساره صيى

133دمحم نض احمد ع م/شالخانكةساره عبدالخالق احمد عبدالمقصود88986

 فؤاد سعد88987
ن
117.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةساره هان

ي88988
43.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسحر مرزوق عبدالسالم حنفن

ي88989 ف سمي  شلنى
66.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسلىم اشر

43دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسلىم صالح عبدالمطلب متوىل88990

93.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسلىم كرم فتىح مصطفن88991

يف عبدالرازق88992 75دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسلىم وائل شر

134دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسما قاسم حسن دمحم88993

89.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسما مصطفن كامل رشاد88994

ن88995  عبدالمنعم امي 
64دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسمر مصطفن

131دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسندس احمد اسماعيل عبدالمجيد88996

112دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسندس سيد ناجح مصطفن علوان88997

بات محمود عيد عبدهللا88998 133دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشر

وق دمحم عل عبدالعزيز88999 127دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشر

وق محمود جمال دمحم89000 128دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشر

119.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد ابراهيم سعيد ابراهيم89001

98دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد ابراهيم صادق يوسف89002

114دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد احمد سعيد مصلح89003

116.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد اسامه عويس ابراهيم عويس89004

106دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد ايمن حسن حنفن89005

101.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد كريم محمود احمد89006

130.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد دمحم السيد دمحم الحسينن89007

95دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهد وائل صبىحي دمحم89008

109دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشيماء سعيد عبدالفتاح محمود عوض89009

109دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشيماء سيد سعد ابراهيم89010

101دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشيماء وليد محمود عل89011

78دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشيماء ياش حسن عويس89012

113دمحم نض احمد ع م/شالخانكةصابرين صابر عالم خلف89013

98دمحم نض احمد ع م/شالخانكةصباح دمحم احمد عبدالحميد89014

56دمحم نض احمد ع م/شالخانكةصفاء سيد سيد احمد89015

99دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفاطمه احمد عبدالتواب دمحم89016

103.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفاطمه تامر بيوىم محمود89017

89018
 
109.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفاطمه دمحم احمد عبدالباق

110.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفاطمه دمحم حمزة عيد ابراهيم89019

115دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفرح ايمن دمحم احمد89020

41دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفرح حافظ احمد حافظ89021

104.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفرح حمدى جمال عبدالعزيز89022

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- فرح محمود دمحم جاد هللا 89023

54دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمرفت صالح توفيق سيد89024

75دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمروه سيد سمي  سيد89025

77دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمريم صالح دمحم عل89026

54.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمريم علي السيد السيد89027

60.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمريم قاسم ابوزيد عل89028

ن89029 ف دمحم حسي  62.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةملك اشر



 دمحم عيىس89030
ن
136دمحم نض احمد ع م/شالخانكةملك دمحم حماده بسيون

54دمحم نض احمد ع م/شالخانكةملك دمحم عيد سيد89031

120.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنار عادل كرم دمحم89032

56دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- منة هللا احمد عبدالملك عبدالعظيم خليفه 89033

ف فريد دمحم 89034 !VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- منة هللا اشر

ي89035
38.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنة هللا صالح عبدالرؤف لطفن

61.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنة هللا دمحم كامل عبدالفتاح خضن89036

ن ابراهيم89037 27دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنة زىكي حسي 

73دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنة عصام حسن دمحم89038

55دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنة وليد كرم دمحم89039

ن89040 130.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنه عبدالوهاب عبدالمؤمن حسي 

79دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنه دمحم بدوى عل جاد هللا89041

72.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنه مصطفن عبدالستار عبدالمقصود89042

96دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنه وائل ابراهيم قاسم89043

91.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنن محمود عبدالعزيز محمود89044

32دمحم نض احمد ع م/شالخانكةىم دمحم احمد عبدالسالم89045

100دمحم نض احمد ع م/شالخانكةىم محمود عبدالمقصود حافظ89046

51.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةىم وليد نبيل خليل89047

109.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمىادة وليد بيوىم رشاد89048

51.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمىاده صبىح عبدالسالم عبدالحافظ89049

ف شاج سيد89050 80.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنانىس اشر

44.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةناهد شديد بدوي عبدالعظيم89051

96دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنجاه طاهر دمحم عبدالعزيز89052

72دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندا انور محمود عبدالمؤمن89053

69.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندرة صالح ابراهيم ابراهيم89054

24دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندى سيد دمحم عبدالفتاح89055

ن89056 92دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندى صبىح فهىم حسي 

94دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندى فؤاد احمد فؤاد89057

ي احمد عبدالسالم89058
107دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندى لطفن

89دمحم نض احمد ع م/شالخانكةندى دمحم احمد دمحم89059

ن نارص عبدالعزيز سيد89060 81دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنرمي 

 دمحم عيىس89061
ن
135.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنور دمحم حماده بسيون

126.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنيجار دمحم حسن احمد89062

ن دمحم عرنى دمحم 89063 !VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- نيفي 

ي اخنوخ 89064
يف قلينن ي شر 83دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسيطه- هانى

ن89065 81.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةهبه عبدالمقصود فهىم حسي 

103دمحم نض احمد ع م/شالخانكةهدى سعيد عزت عمر89066

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- هدى عمر سمي  عواد 89067

111.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةهنا عبدالعال عبدالحميد علي89068

90.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةوجيده سعيد فرج سعيد مصطفن89069

91دمحم نض احمد ع م/شالخانكةوجيده صالح ابراهيم ابراهيم89070

54.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةوداد ابراهيم سيد عل89071

68دمحم نض احمد ع م/شالخانكةوفاء ممدوح دمحم السيد89072

92.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيارا عدىلي عدىلي زكريا89073

ن عبدالرازق السيد سليمان89074 105دمحم نض احمد ع م/شالخانكةياسمي 

118.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيمنن حسن دمحم زىك حسن89075

88.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةابراهيم خالد فوزى مصطفن89076

87.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةابراهيم عادل ابراهيم عبدالرحيم89077

119.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةابراهيم قاسم ابراهيم قاسم89078

128دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد ابراهيم دمحم اسماعيل89079



ف دمحم دمحم89080 !VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد اشر

94.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد بدوى عطا عبدالمقصود89081

ن عيد دمحم89082 84.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد حسي 

ي89083 94.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد حلىمي علي عبدالننى

41.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد حمدي محمود عبدالرحمن89084

79.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد خالد احمد خالد89085

97دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد رضا احمد صابر89086

78دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد سعيد رشاد عبدالمقصود89087

ن89088 108دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد سعيد عبدالعزيز حسي 

62دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسيطه- احمد سيد عبدهللا عبدالعظيم دمحم 89089

74دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد شحته السيد دمحم89090

ي89091
ن
114.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد عاطف سيد عبدالشاق

95دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز89092

96دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد عبدالننى جمعه درديرى احمد مبارك89093

122.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد عماد احمد دمحم89094

119.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد قاسم سعيد ابراهيم89095

56دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد دمحم احمد دمحم89096

101.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد دمحم احمد دمحم عل89097

46.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد دمحم سيد كمال89098

53.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد دمحم عبدالفتاح عبدالوهاب89099

43.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد محمود مرسي عبدالرازق89100

35دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد نارص سيد اسماعيل89101

54دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد نزيه جمال عبدالعزيز دمحم89102

96.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد وليد احمد مصلح89103

96دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاحمد ياش شاكر عبدالحميد89104

24.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةادهم سيد عبدالرازق سيد89105

103دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاسالم دمحم السيد ابوجندى89106

ن89107 41.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاسماعيل احمد اسماعيل حسي 

ف دمحم عزت مصطفن89108 57دمحم نض احمد ع م/شالخانكةاشر

21.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةايهاب ايمن محمود دمحم89109

50دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبدوى دمحم بدوى عبدالننى89110

82.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةبسيطه- حازم ابراهيم سعيد ابراهيم 89111

ى دمحم شافع89112 98دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحازم صيى

ن عيد89113 79.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسام خضن حسي 

96.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسن سيد صالح عبدالمقصود89114

106.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسن دمحم حسن عواد89115

52دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسن دمحم زكريا فهىمي89116

ن89117 ن امي  ن رضا حسي  96.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسي 

ن عبدالعال89118 ن منصور حسي  38.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةحسي 

ي89119
ف رمضان حنفن 46.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةخالد اشر

ن حسن89120 64دمحم نض احمد ع م/شالخانكةخالد سيد حسي 

75.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةخالد عرنى دمحم قاسم89121

16.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةخالد دمحم عيد عبدهللا89122

51.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرجب مسلم رجب خليل89123

91دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرضا طارق يوسف مصلح89124

112.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةرمضان دمحم رمضان عبدالخالق89125

ي راغب89126
 
99.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةروفائيل عبدالمسيح شوق

ي امام89127 117دمحم نض احمد ع م/شالخانكةزياد رزق عبدالننى

90دمحم نض احمد ع م/شالخانكةزياد عالء الدين صالح دمحم مرسي89128

77دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسعيد عبدالسالم سعيد عبدالسالم89129



 سعيد عبدالسالم89130
ن
76دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسعيد هان

36دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيد خالد عبدالجواد عواد89131

يف سيد علي 89132
!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- سيد شر

70.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيد عبدالسالم سيد احمد89133

84.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيد وائل سيد محمود89134

123.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيد يحن  سيد زىك89135

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيف عادل الشاذىلي عبدالوهاب89136

96.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةسيف عبدهللا سيد مؤمن89137

81.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشادى دمحم احمد حسن89138

86.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشهاب عماد محمود سالم89139

 محمود89140
 
 محمود شوق

 
98دمحم نض احمد ع م/شالخانكةشوق

ي عامر89141
ن
ف قرن 18.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعامر اشر

51.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرازق صابر عبدالرازق صابر89142

26.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرازق عصام عبدالرازق حلىمي89143

20.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن احمد حسن دمحم طه89144

52دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم عيد89145

39.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن عمر محروس سيد احمد89146

48دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم زكريا فهىمي89147

42دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالحميد صالح89148

40دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم مصلح دمحم89149

 عبدالرحمن كمال89150
ن
96دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالرحمن هان

64دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز محمود89151

55دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدهللا دمحم خميس عبدالمقصود89152

51دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدهللا هشام دمحم محمود89153

ف عبدالمنعم حسن89154 19دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعبدالمنعم اشر

133دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعماد ابوالنض عبدالعزيز حسن89155

71.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمار احمد عبدالمقصود حافظ89156

111دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر احمد سيد عبدالونيس89157

ن89158 102دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر عبدالعزيز فهىم حسي 

ن عواد89159 125.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر عواد حسي 

61دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر قاسم سيد حافظ89160

97.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر دمحم جمال قاسم89161

89دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر دمحم عوض ابراهيم89162

127.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر دمحم دمحم علي89163

91.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر نارص عبدالرحمن دمحم89164

91دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعمر وليد كرم دمحم89165

84دمحم نض احمد ع م/شالخانكةعيد دمحم عيد احمد89166

ي منصور89167
29.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفارس اسماعيل عبدالغنن

27.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةفارس رمضان عل احمد89168

103دمحم نض احمد ع م/شالخانكةقاسم وائل قاسم عيسوى89169

ي89170 59دمحم نض احمد ع م/شالخانكةماهر عياد سيداحمد عبدالننى

25.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم ابراهيم دمحم اسماعيل89171

81.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم احمد رضا عويس89172

ى دمحم89173 127دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم احمد صيى

79.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم احمد عبدالغفار عبدالحميد89174

48دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم احمد دمحم احمد89175

58دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم تامر مملوك دمحم89176

80دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم حمادة سيد عبدالفتاح89177

113دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم حمدان عل حسن89178

119.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم خالد موس سباع89179



ن89180 73دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم رمضان احمد حساني 

71.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم سمي  دمحم ادهم89181

79.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم سيد عبدالرحمن يوسف89182

44دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم شحات دمحم عبدالرحمن89183

128دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم طارق سيد عواد89184

ن دمحم89185 73دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عاطف حسي 

75دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عاطف عبداللطيف رضوان89186

45.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عبدالرحمن عبدالعال احمد89187

ي89188
ن
ي دمحم عبدالشاق

ن
40دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عبدالشاق

62.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عصام سيد عبدالرحمن89189

58.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم عمرو يىح احمد89190

26.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم كرم حسن محمود89191

82دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم متوىل فاروق متوىل89192

39دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم محمود احمد خليفة89193

ن سيد89194 35دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم ممدوح حسي 

ن89195 ي عبدالواحد امي 
ن
24.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم هان

63.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةدمحم وليد كرم دمحم89196

29.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمحمود احمد مملوك دمحم89197

88.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمحمود تامر رشاد محمود89198

35.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمحمود عبدالحميد حسن جمعة89199

ي89200 58دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمروان جمال كامل عبدالننى

ف السيد دمحم89201 30دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن اشر

 سمي  مصطفن دمحم89202
86دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن

 عبدالننى عبدالرحمن عبدالننى89203
119دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن

ن89204  عزت سمي  حسي 
4.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن

123دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن عالء فوزي احمد89205

130.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن عواد سعيد ابراهيم89206

65.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن كامل صالح عواد89207

45دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن دمحم جمال دمحم89208

54دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمصطفن دمحم عطية دمحم89209

17.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- مصطفن محمود عبدالسميع فرحات 89210

101دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمعاز دمحم سيد دمحم89211

89212
 
66دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمهند طارق احمد عبدالباق

65.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةموس فؤاد موس سباع89213

22.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةنادر تامر مجدي دمحم89214

26.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةهالل سعيد هالل دمحم89215

90دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيىح محمود رضا حرزهللا89216

ي السيد ابو العزم89217
ن
14.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيحن  هان

61.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف احمد دمحم ابو الحسن89218

39.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف احمد محمود يوسف89219

95.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف احمد يوسف عوض89220

108دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف جمعة دمحم احمد النجاوى89221

80.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف حسن دمحم احمد89222

103.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف سعيد نارص عبدالرازق89223

ن89224 76دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف شعبان احمد حسي 

13دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف شعبان عبدالمومن دمحم89225

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- يوسف صبىحي فتىحي دمحم 89226

27دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف عرفات شحات خالد89227

!VALUE#دمحم نض احمد ع م/شالخانكةمنقطع- يوسف عيد عبدالرحمن دمحم 89228

35.5دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف دمحم عبدالمقصود عبدالوهاب89229



15دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف محمود سعيد دمحم89230

47دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف محمود قاسم محمود89231

 عبدالفتاح احمد89232
ن
62دمحم نض احمد ع م/شالخانكةيوسف هان

90.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء ابو الليل ابو زيد عالم89233

101.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء احمد سيد احمد89234

ن ابراهيم89235 ف امي  97تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء اشر

136.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء عبدالباسط حافظ احمد89236

26تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء عبدالهادي عبدهللا حامد89237

108تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء دمحم صالح الدين فرماوي89238

126تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاشاء موسي عبدهللا موسي89239

119تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسماء السيد احمد دمحم89240

111.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسماء دمحم شكري دمحم89241

130.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسماء دمحم مختار حسن89242

60.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسماء وليد مصطفن حلىمي89243

125.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاالء يىحي ابراهيم السيد89244

90تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامال دمحم عبدالرحمن طه89245

 مجدي انور علي89246
ن
35.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامان

ي89247 136تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامل احمد دمحم عرانى

74تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامل ربيع جاد عبدالرحيم89248

109.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامنيه عزت بربري اسماعيل89249

ه سامح فتىحي دمحم89250 104تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامي 

ه دمحم نبيل احمد 89251 !VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- امي 

اوى89252 ه هيثم اسماعيل عل خضن 107.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةامي 

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- ايمان ابراهيم رضا سعيد 89253

136تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايمان عصام ذىكي قاسم89254

35تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايه سيد صابر يوسف89255

73.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايه دمحم محمود سيد89256

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايه دمحم مصلح دمحم89257

90.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايه محمود فتىحي عبدربه89258

93.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبثينه غريب سيد غريب89259

38تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- بسمله احمد حسن دمحم 89260

27تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمله اسامة عبدالرازق عبدالرازق89261

ي89262
ن رجب عبدالغنن 95.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمله حسي 

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمله دمحم رضا مختار89263

75.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمله دمحم هليل دمحم89264

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- بسمله محمود علي سعد 89265

 نارص محمود89266
ن
70تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمله هان

138تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسمه بدوي داود عبدالحميد89267

116تامر عبدهللا ع م/شالخانكةتف  احمد رجب احمد89268

102.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةثريا دمحم عزت عل احمد89269

110.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجميله مجدي حسن حمزة89270

117تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجنن حمادة دمحم حسن89271

ي سليمان89272
ن
86تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجنن صبىحي سليمان بسيون

36.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحبيبه احمد يوسف احمد89273

24.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحبيبه عزىم عواد دمحم89274

77.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- حليمه صالح دمحم محمود 89275

123تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحنان عماد دمحم دمحم89276

110.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةخلود دمحم شكري دمحم89277

111.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدعاء دمحم علي دمحم89278

26تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدنيا خميس عبدالمجيد عل89279



ن علوان89280 33تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدنيا وائل علي حسي 

16تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرحمه ابو النور ابراهيم دمحم89281

ف فرج عبدالرازق89282 61.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرحمه اشر

103تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرحمه عبدالرازق ماجد عبدالرازق89283

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرحمه دمحم اسامة السيد89284

43.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرحمه محمود بدر فرج89285

ن بركات 89286 !VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- ريم الهاىمي محمود حسي 

34.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةريهام طارق انور دمحم89287

51تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزينب عصام دمحم محمود89288

52.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزينب علي دمحم علي89289

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- زينب دمحم شعبان زىكي 89290

111.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزينب نبيل زىكي ندا89291

37.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزينب نض الدين فتىحي عبدالسالم89292

132تامر عبدهللا ع م/شالخانكةساره احمد فتىحي سعودي89293

85تامر عبدهللا ع م/شالخانكةساره دمحم سيد دمحم89294

55.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةساره محمود مصطفن عبدالموجود89295

133.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةساره مرزوق سيد عبده رضوان89296

128تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسلىم احمد دمحم سعد89297

ي عبدالرازق89298
90.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسلىم عبدالرازق مصطفن

55.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- سلىم وليد احمد دمحم 89299

88.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسما محمود محروس محمود89300

75.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسماح رضا عبدالوهاب اسماعيل89301

ه دمحم عيد حسن 89302 84.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- سمي 

131.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسهيله دمحم علي دمحم89303

57.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- شاديه نارص شاج عبدالرحمن 89304

107تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشاهندا احمد حسن جالل89305

وق عادل السيد عبده89306 57تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشر

وق عماد السيد علي89307
95.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشر

وق محمود منتض حسن89308 87تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشر

75.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشمس سمي  صبىحي دمحم89309

114.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد احمد حسن محمود عنبه89310

132تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد احمد فهر امام ابراهيم89311

ف دمحم طه89312 90.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد اشر

106.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد ايمن رجب عبدالفتاح89313

108.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد رجب محمود سيد89314

51تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد سيد نادي سيد89315

32.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد طه متوىل احمد عبدالحليم89316

122.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد عادل عبدالرحمن اسماعيل89317

29تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد عالم ابو زيد عالم89318

123تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد ماهر دمحم سيد89319

126.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد دمحم احمد عبدالشكور89320

136تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد دمحم سعيد كمال89321

97.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد محمود احمد عباس89322

62تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد محمود سيد دمحم89323

87تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشهد مدحت احمد اسماعيل89324

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- شهد مصطفن عبدالعاىطي احمد 89325

94تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشيماء جمال حسن علي89326

132.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشيماء سعيد دمحم اسماعيل89327

ي ذىكي89328 55.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشيماء دمحم عبدالننى

ي دمحم دمحم89329
71.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشيماء مصطفن



49.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- صباح عيد نصيف دمحم 89330

38.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةصباح دمحم محمود دمحم89331

98.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةضىح وحيد حسن دمحم89332

109.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعائشه عماد عبدالرحمن طه عل89333

109.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبي  عادل عاطف دمحم89334

106تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبي  دمحم عل دمحم علي89335

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- عال عادل السيد احمد 89336

119.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه احمد احمد نبوي89337

119تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه اسالم سيد اسماعيل89338

51تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه جمال حافظ محمود دمحم89339

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- فاطمه سالمة عودة سالمة 89340

89تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه سيد سمي  سيد89341

61.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه محجوب دمحم محجوب89342

136.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه دمحم فوزي عبدالباسط89343

128تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه نارص شافعي السيد89344

ي حافظ محمود89345
ن
38تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفاطمه هان

134تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفرح كرم سيد دمحم89346

133تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفريال احمد دمحم ساىمي89347

وز احمد عبدالعزيز دمحم89348 104.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفي 

وز دمحم حسن دمحم89349 132.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفي 

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- كوثر رضا سيد دمحم رضوان 89350

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- لقاء هشام السيد سيد احمد 89351

114.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةلىم رضا سعد ابو زيد89352

 عبداله دمحم89353
ن
51.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحروسه هان

93.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم احمد عبدهللا دمحم89354

ي عبدالرازق89355 95تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم احمد عرانى

ف حسن يوسف89356 91تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم اشر

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم ايمن عبدالمجلي عرفات89357

123تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم ثروت ابراهيم عيىسي89358

ي دمحم89359
ن
124تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم جابر هان

29تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم ذىكي ذىكي عبداللطيف89360

133تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم عصام دمحم دمحم89361

118تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم عيد دمحم عبده89362

ي عبدالمقصود89363 93.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم محمود خي 

ي فضل محمود89364
133.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمريم مصطفن

ي89365 131.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك ايمن احمد امبانى

ي سيد89366 89.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك حسن صيى

ي عبدالعال دمحم89367 119.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك عبدالننى

ي89368 62تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك فريد محمود حسب الننى

90تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك دمحم احمد السيد السيد89369

ي 89370
43.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- ملك محمود شعبان عبدالراضن

87.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك نارص سيد لبيب89371

ي دمحم سيد89372
ن
78.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةملك هان

79تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنار حمادة ابراهيم عواد89373

133تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنار زكريا ابراهيم عبدالخالق89374

55تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنة هللا صبىحي محمود السيد89375

125تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنة هللا دمحم حجازي فرماوي89376

125تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنه ايمن فتىحي حسن89377

120.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنه رضا شديد فهيم89378

ي عبده89379
59.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنه عالء مصطفن



118تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنه منتض مختار حسن مطر89380

ي ممدوح عبدالفتاح89381
ن
103تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنه هان

98.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةناديه عمرو ابراهيم دمحم89382

ي سيد89383
ف لطفن 128.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةندا اشر

ف سيد ابراهيم89384 130.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةندى اشر

21تامر عبدهللا ع م/شالخانكةندى ماهر عبدالعزيز دمحم89385

132.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةندى دمحم فتىحي دمحم89386

107تامر عبدهللا ع م/شالخانكةندى يشي عواد دمحم89387

94تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنسمه ايمن سمي  سيد89388

 طلعت ذىك89389
ن
58.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنه هان

105تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنور محروس جالل حرز هللا89390

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنور دمحم عبدالعزيز دمحم89391

35.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنورا سيد سيد فرماوي ابراهيم89392

73تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنورهان حسن عبدالمطلب فرج89393

94.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنورهان سيد نبيل سيد بركات89394

26تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنورهان دمحم سيد دمحم89395

112.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةنورهان وليد سمي  حلىمي89396

99تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهاجر رضا ابراهيم صبىحي89397

113تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهاجر سيد سعد علي89398

114.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهاجر دمحم بيوىمي دمحم89399

ي عبدهللا89400
49تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهبه احمد لطفن

76.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهبه ايمن صبح عبدالفتاح89401

111تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهبه بدوي رشدي دمحم89402

125.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهبه وليد حسن عبادة89403

111تامر عبدهللا ع م/شالخانكةهدى دمحم رجب احمد89404

61.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةوالء دمحم صابر دمحم89405

111تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيارا هشام سيد دمحم89406

ن ابراهيم احمد ابراهيم89407 89.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياسمي 

ن ابراهيم كامل عبدالفتاح89408 126.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياسمي 

ن حسن انور موس89409 87.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياسمي 

ن عادل عزت ابراهيم89410 85.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياسمي 

ن عمرو احمد ابراهيم89411 114تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياسمي 

45.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةابراهيم احمد سيد جاد المزين89412

60.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةابراهيم عادل ابراهيم جمعة89413

ف احمد اسماعيل89414 74تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد اشر

ن89415 ف محمود حساني  69تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد اشر

67تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد ايمن جمعة محجوب89416

129.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد ايهاب احمد اسماعيل عبدالهادى الشيىم89417

75تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد خالد دمحم عبدالعزيز89418

79تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد رؤوف محمود دمحم89419

ي محمود89420
84.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد سمي  لطفن

88.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد سيد احمد اسماعيل89421

88تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد سيد جمعة سيد89422

ي عبدالدايم89423
47.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد صابر عبدالغنن

73تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد عصام ذىكي قاسم89424

62.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد علي رشاد فكري89425

94.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد دمحم حامد مهدي89426

41تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد دمحم سيد عبدالمطلب89427

56تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد دمحم طلعت حسن89428

57تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد دمحم هليل دمحم89429



ن89430 ن حسي  ي حسي 
ن
36تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاحمد هان

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- احمد وليد رجب عيىسي 89431

103تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسالم دمحم عيد دمحم سالم89432

44تامر عبدهللا ع م/شالخانكةاسالم ممدوح كمال سيد89433

87.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةانس رضا ابراهيم دمحم89434

56.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايمن دمحم مصطفن دمحم89435

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةايهاب رمضان رضا ابراهيم عبدالوهاب89436

ن89437 46.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةباسم ياش دمحم صبىحي حسي 

8.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- بالل عبدالرحمن فتىحي عبدالمطلب 89438

63تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجالل سيد جالل محمود89439

ي عبدالجواد89440
68تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجمال عالء حسنن

34تامر عبدهللا ع م/شالخانكةجمال دمحم جمال انور89441

134.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحازم دمحم فخر امام89442

126.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحسام الدين جودة سعيد جودة89443

33.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحسام عادل سيد دمحم رضوان89444

115.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةحسن وائل حسن عبادة عبدالفتاح89445

ي89446
104.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةخالد نارص حسن حسينن

ي عبدالغفار89447 101تامر عبدهللا ع م/شالخانكةراىم رمضان وهينى

66.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرجب ابراهيم رجب ابراهيم89448

52تامر عبدهللا ع م/شالخانكةرجب دمحم رجب سيد89449

94.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزياد خالد انور موسي89450

115تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزياد دمحم بكري دمحم89451

ي89452
ي دمحم مصطفن

74.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةزياد مصطفن

108تامر عبدهللا ع م/شالخانكةساهر ساىمي سمي  يسه89453

117تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسليمان رضا سليمان شافعي89454

44تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسيد ابراهيم حسنن عل89455

ي89456 ن دمحم عبدالننى 22.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسيد حسي 

44تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسيد سعيد سيد عبدالسالم89457

37.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسيد دمحم سيد دمحم89458

ي89459
ي مصطفن

 
 ابو الخي  شوق

 
83.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةشوق

91.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةصالح عايد احمد حسن89460

63تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن احمد برعي احمد89461

104تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن اسامة ابراهيم سيد89462

ف عبدالمنعم محمود89463 92.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن اشر

23.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن السعداوى عبدهللا محمود89464

95تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن ثروت فاروق عبدالغفار89465

33تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن رضا سيد دمحم89466

78تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن سيد عليوه عبدالاله89467

8.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن شعبان احمد دمحم89468

ن ابراهيم89469 101.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن شعبان امي 

ي صادق89470
 
62تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن طارق عبدالباق

ي علي89471 27تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن علي ناجى

ن89472 38.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن عواد دمحم حسي 

108.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن دمحم فتىحي دمحم عبدالرازق89473

89تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن نارص بدوي حسن89474

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- عبدالرحمن نارص شفيق دمحم 89475

ي دمحم ساىمي89476
ن
21تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالرحمن هان

80.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدهللا عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز89477

116.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدهللا عبدالفتاح ابراهيم السيد محفوظ89478

45تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدهللا دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم89479



100تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالملك ابراهيم اسماعيل علي89480

ن89481 ف محمود حساني  99.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالمنعم اشر

ي احمد اسماعيل89482 101تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعبدالوهاب يحن 

113.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعز الدين خالد شاج سليمان89483

118تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعالء الدين ايمن محمود احمد89484

84تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعل ابراهيم علي سعد89485

58.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةبسيطه- عل عبدالكريم سالم عبدالكريم 89486

82.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعل يشى عل عبدالعزيز89487

ف دمحم كامل رزق89488 33تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمار اشر

119تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمار ايمن عبدالىحي ذىكي89489

137تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمار خالد سليمان عبدالحميد89490

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمار عصمت فاروق عبدالغفار89491

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- عمر سمي  اسحق حسان 89492

ي متوىلي89493
ن
100تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمر شعبان عون

116تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمرو العارف عثمان دمحم89494

80.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمرو دمحم مسعد دمحم89495

68.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمرو وائل جمعة محجوب89496

ن دمحم89497 56.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعمرو وليد حسي 

40.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- فؤاد عصام فؤاد دمحم رضوان 89498

95تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفتىح احمد فتىحي ابراهيم89499

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفتىح احمد فتىحي دمحم89500

ي سعيد89501 ي خي 
 
94.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةفهد شوق

ي89502
ي قاسم مصطفن

19تامر عبدهللا ع م/شالخانكةقاسم مصطفن

18تامر عبدهللا ع م/شالخانكةكريم تامر احمد ابراهيم89503

107تامر عبدهللا ع م/شالخانكةكريم جمال عزت ابراهيم89504

هاىم89505 67تامر عبدهللا ع م/شالخانكةكمال ابراهيم كمال ابراهيم اليى

69.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمجدى محمود مجدي دمحم89506

24.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم احمد حسن علي89507

60تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم احمد سيد مختار89508

47تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم احمد فؤاد احمد89509

ن 89510 35تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- دمحم احمد دمحم محمود حسي 

135تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم اسامة دمحم دمحم89511

ف محمود احمد89512 54تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم اشر

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- دمحم السيد ابو عتاب اسماعيل حسن 89513

73تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم ايمن دمحم ساىمي89514

ي دمحم89515
49.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم ايمن مصطفن

108.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم بدر هالل عبدالمنعم89516

بري89517 57.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم حسن مصطفن دمحم اليى

49.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم حمدي سعيد دمحم89518

29تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم خالد دمحم خالد89519

29.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم رجب دمحم السيد89520

29تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم سعيد دمحم سيد عبدالحميد89521

90تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم سعيد دمحم دمحم89522

125.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم سيد حسان احمد89523

116.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم سيد عبدهللا احمد الفرماوي89524

28.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم شعبان انور علي89525

46تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عادل سعيد كامل89526

24تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عادل عبدالرحمن دمحم89527

44.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عادل دمحم ابراهيم89528

ن89529 33تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عبدهللا احمد حسي 



24تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- دمحم عبدالنارص جودة دمحم 89530

135تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عصام حافظ احمد89531

48.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عصام دمحم عواد89532

122تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم عماد رضا مختار89533

8تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم محمود احمد ابراهيم89534

ي89535
46.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم محمود احمد دمحم االلفن

86.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم محمود دمحم حسن89536

ي عبدالوهاب شعراوي89537
75.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم مصطفن

ي دمحم ساىمي 89538
ن
!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- دمحم هان

28.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم هشام عبدالوهاب دمحم عواد89539

ي89540
 
28تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم هشام دمحم عبدالباق

96تامر عبدهللا ع م/شالخانكةدمحم وائل دمحم احمد89541

27تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- دمحم ياش سيد مرسي 89542

94تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود الشاىمي محمود المتوىلي89543

ي89544 43.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود حمدان دمحم عبدالننى

ي89545
ن
73تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود خالد محمود سيد دمحم الزلبان

39.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود عبدهللا جابر مهنن89546

48تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود محجوب دمحم محجوب89547

89.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود دمحم ابراهيم حسن89548

47تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود دمحم احمد دمحم89549

118تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود دمحم عبدالفتاح عبدالهادي89550

25تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود دمحم مرسي دمحم89551

33.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود دمحم نبوي عبدالمنعم89552

ي محمود عبدالرازق89553
70تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمحمود مصطفن

79.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمروان رمضان مصطفن بهنىسي89554

103.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمروان دمحم السيد السيد89555

!VALUE#تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- مصطفن ابراهيم رضا سعيد 89556

114تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمصطفن ايمن عبدالىحي ذىكي89557

ي حلىمي89558
81.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمصطفن حلىمي مصطفن

37.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمصطفن دمحم حامد ابراهيم89559

25.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنقطع- معاذ عبدالنارص جودة دمحم 89560

ي89561
ي ابراهيم مصطفن

112.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمعاذ مصطفن

ن احمد دمحم السيد89562 67تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمعي 

ن عبدالعال رياض محمود89563 113تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمعي 

26تامر عبدهللا ع م/شالخانكةمنصور عيد دمحم احمد89564

116تامر عبدهللا ع م/شالخانكةوجيه محمود وجيه عبدالفتاح89565

ن ابراهيم89566 84.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةوليد منصور امي 

ي محمود89567
44.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةياش نارص لطفن

24تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف احمد دمحم عبدربه89568

ن89569 134.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف احمد دمحم عل ابو حساني 

ف سيد عبدالوهاب89570 76.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف اشر

ن هندي محمود89571 95.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف حسي 

80تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف رؤوف محمود دمحم89572

85.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف رضا عبدالكريم عبدالفتاح89573

129تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف دمحم ابراهيم سيد89574

116.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف دمحم عيد سيد89575

106تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف محمود سيد مختار89576

119.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف نض فتىحي عبدالحميد89577

123تامر عبدهللا ع م/شالخانكةيوسف هشام فاروق علي89578

121.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةاشاء ماجد عبدالعظيم عبدالوهاب89579



114عمر بن الخطاب ع مالخانكةاسماء اسامة احمد ابو السعود89580

95.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةاسماء عاطف احمد سيد89581

101عمر بن الخطاب ع مالخانكةاسماء وليد محمود عبدالحميد89582

ي عزت احمد89583
 
122عمر بن الخطاب ع مالخانكةاالء شوق

ي عبدالرازق توفيق عواد89584
ن
121عمر بن الخطاب ع مالخانكةامان

ن رمضان89585 ه اسامة حسي  96.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةامي 

127.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةايمان حمادة دمحم عبدالرازق89586

ي صابر دمحم89587 113عمر بن الخطاب ع مالخانكةايمان سامح عرنى

114.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةايه احمد بدوي حسن89588

100عمر بن الخطاب ع مالخانكةبسيطه- ايه سامح شعبان متوىلي 89589

96عمر بن الخطاب ع مالخانكةحبيبه حسن صالح حسن89590

60.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةحبيبه صابر بدري عبدالنعيم89591

123عمر بن الخطاب ع مالخانكةحبيبه كريم احمد احمد89592

ن عيد سيد حرب89593 104عمر بن الخطاب ع مالخانكةحني 

102عمر بن الخطاب ع مالخانكةرانا دمحم سيد جالل89594

120عمر بن الخطاب ع مالخانكةرحمه رجب عبدالعليم صالح89595

126.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةرشا حاتم ابراهيم دمحم89596

133.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةروان علي صابر دمحم89597

ي89598
ي عبدالغنن

78.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةزينب بركات حسنن

113.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةساره اسامة حسن دمحم89599

86.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةساره دمحم محمود سيد89600

57عمر بن الخطاب ع مالخانكةسحر ابراهيم دمحم عبدالحليم89601

134عمر بن الخطاب ع مالخانكةسلىم ابراهيم نض الدين ابراهيم89602

49عمر بن الخطاب ع مالخانكةسهي  طلعت ابراهيم عبدالعظيم89603

125.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةشذى سيد محمود نبوي89604

وق احمد عبدالرؤوف متوىلي89605
90عمر بن الخطاب ع مالخانكةشر

ي89606
 
ي دمحم عبدالباق وق صيى 129عمر بن الخطاب ع مالخانكةشر

وق عبدالحليم دمحم عبدالحليم89607 76عمر بن الخطاب ع مالخانكةشر

108.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةشمس هواري حسن عبدالفتاح89608

89.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةشهد رشدي عاشور ابراهيم89609

25.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةشهد محمود عبدالحميد محمود89610

57عمر بن الخطاب ع مالخانكةشيماء ابراهيم سيد حرب89611

86عمر بن الخطاب ع مالخانكةفاطمه احمد عزت فتىحي89612

130عمر بن الخطاب ع مالخانكةفاطمه ماهر فوزي رمضان89613

وز دمحم نبيل دمحم89614 132عمر بن الخطاب ع مالخانكةفي 

ى دمحم انور دمحم89615 ن 53.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةكين

51.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةكوثر رضوان دمحم حامد89616

130.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمريم ابراهيم اسماعيل شافعي89617

83.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةبسيطه- مريم جمال دمحم عبده 89618

يف بدران عبدالصمد89619 125عمر بن الخطاب ع مالخانكةمريم شر

127عمر بن الخطاب ع مالخانكةمريم عصام دمحم دمحم89620

ن89621 100.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمريم مجدي احمد حسي 

ف يونس عبدالحميد89622 107عمر بن الخطاب ع مالخانكةملك اشر

ن89623 120عمر بن الخطاب ع مالخانكةملك رجب رجب حسي 

120.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةملك شاكر بدوي عليوه89624

121عمر بن الخطاب ع مالخانكةمنار جميل سليم سيد89625

116.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمنة هللا عبدهللا دمحم ابراهيم89626

132.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمنه احمد دمحم دمحم89627

ي عبدالعظيم89628
126.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمنه سيد مصطفن

ي89629 97عمر بن الخطاب ع مالخانكةمنه شحته عاشور امبانى



115.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمها عبدهللا محمود عطيه89630

128عمر بن الخطاب ع مالخانكةنهال دمحم احمد دمحم89631

124عمر بن الخطاب ع مالخانكةنورا خليل عبدالرحمن دمحم89632

81.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةنورهان دمحم صالح حسن89633

114عمر بن الخطاب ع مالخانكةهاجر حسن سيد يىحي89634

118عمر بن الخطاب ع مالخانكةهبه هللا خالد دمحم دمحم89635

ف حمزة اسماعيل89636 ن اشر 135عمر بن الخطاب ع مالخانكةياسمي 

74.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةابراهيم عصام فوزي رمضان89637

42عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد ابراهيم عزىمي عواد89638

ف عبدالعزيز فرج اسماعيل89639 78عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد اشر

131عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد حمادة دمحم عبدالعاىطي89640

78عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد سعيد دمحم عبدهللا89641

96عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد دمحم خليل دمحم89642

ي احمد عكاشة89643
ن
87.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد هان

69عمر بن الخطاب ع مالخانكةاحمد وليد رشاد دمحم89644

105.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةحسن عيد حسن عيد89645

 علي احمد دمحم89646
ن 48.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةحسي 

46.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةرفعت فتوح رفعت موسي89647

124.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةزياد عزت عبدالىحي زىكي89648

99.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةسالم ابراهيم سيد ابراهيم89649

55عمر بن الخطاب ع مالخانكةشادى دمحم فتىحي سالم89650

102.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةصالح دمحم نض الدين ابراهيم89651

63.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةصالح ياش حسن يوسف89652

67عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالحكم دمحم عبدالحكم دمحم89653

69عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالرحمن مجدي بدوي ابراهيم89654

99.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالرحمن دمحم خالد ذىكي89655

89عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالرحمن نارص السيد دمحم89656

82عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدهللا ابراهيم علي عثمان89657

60.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدهللا محمود رفعت موسي89658

132عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالمعز محروس عبدالعليم صالح89659

51.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةعبدالوهاب خالد عبدالوهاب حسن89660

124عمر بن الخطاب ع مالخانكةعمر عماد احمد عبدالرحمن89661

126عمر بن الخطاب ع مالخانكةعمرو ايهاب سيد مصطفن89662

53عمر بن الخطاب ع مالخانكةعمرو وائل سيد غالب89663

126.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةكريم صالح علي عبدهللا89664

109.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةكمال دمحم كمال احمد89665

37.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمازن صالح حامد احمد89666

53عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم حمادة عبدالرحمن دمحم89667

39.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم خالد عبده سالمه89668

63.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم طارق عاشور ابراهيم89669

45عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم عبدالعزيز دمحم عبدالمجيد89670

97عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم كرم كمال احمد89671

74عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم كمال علي احمد89672

113عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم مجدى بدوى مصلح دمحم89673

113عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم محمود دمحم عطا هللا89674

105.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةدمحم ناهد عواد امام89675

94.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمحمود احمد خليل دمحم89676

79عمر بن الخطاب ع مالخانكةمحمود كمال راشد حامد89677

82.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمصطفن رجب عبدالعظيم ابراهيم89678

102.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةمصطفن صالح بدران عبدالصمد89679



ي89680
ي عبدالغنن

ي حسنن
87عمر بن الخطاب ع مالخانكةمصطفن عبدالغنن

ن سالم جعفر سالم89681 50عمر بن الخطاب ع مالخانكةياسي 

52.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةيوسف ابراهيم سيد غالب89682

37.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةيوسف ابراهيم دمحم عبدالحليم89683

81.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةيوسف احمد حمزة اسماعيل89684

107.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةيوسف مسعد بدران عبدالصمد89685

ي89686
56.5عمر بن الخطاب ع مالخانكةيوسف نزيه عزت مصطفن

65شياقوس ع م بناتالخانكةاشاء سيد حسن مصطفن البيل89687

31شياقوس ع م بناتالخانكةاشاء مرزوق صبىح دمحم الجابرى89688

27شياقوس ع م بناتالخانكةاشاء ياش دمحم رمضان89689

ف احمد احمد دمحم89690 78.5شياقوس ع م بناتالخانكةاسماء اشر

ي دمحم ابوزيد89691 122.5شياقوس ع م بناتالخانكةاسماء عرنى

117شياقوس ع م بناتالخانكةاسماء دمحم سيد احمد89692

20.5شياقوس ع م بناتالخانكةاسماء منصور لطفن عبدالعال بدرالدين89693

ي احمد دمحم بدرالدين89694
 
!VALUE#شياقوس ع م بناتالخانكةامل احمد زنان

89695
ن
73شياقوس ع م بناتالخانكةامنيه حسن احمد احمد الفخران

ي ابراهيم دمحم89696 26شياقوس ع م بناتالخانكةامنيه عبدالننى

50.5شياقوس ع م بناتالخانكةامنيه دمحم كمال اسماعيل دمحم89697

ه عيد عبدالفتاح عبدالحميد العطعوط89698 47.5شياقوس ع م بناتالخانكةامي 

123.5شياقوس ع م بناتالخانكةامينه ايمن احمد سيد حالوة89699

ي ايمن احمد سيد حالوة89700 125.5شياقوس ع م بناتالخانكةانىحى

ي احمد محمود89701 ي عبدالننى 54شياقوس ع م بناتالخانكةانىحى

42شياقوس ع م بناتالخانكةايمان عيد صبح سلطان خضن89702

32شياقوس ع م بناتالخانكةايناس عادل عبدالحميد حامد طلخان89703

23شياقوس ع م بناتالخانكةايه ابراهيم جباىلي جودة89704

ن جاد89705 28شياقوس ع م بناتالخانكةايه امام حسي 

16.5شياقوس ع م بناتالخانكةايه حسن حجاج حسن معبد89706

ن دمحم قنديل89707 88.5شياقوس ع م بناتالخانكةايه سيد عيد حسي 

47شياقوس ع م بناتالخانكةايه صابر احمد ابراهيم البقل89708

43.5شياقوس ع م بناتالخانكةايه صابر جميل احمد بدر الدين89709

26شياقوس ع م بناتالخانكةايه عادل سعيد بدوي89710

95شياقوس ع م بناتالخانكةايه غريب رافت غريب89711

86شياقوس ع م بناتالخانكةايه مصطفن ابراهيم دمحم حسن دمحمين89712

103شياقوس ع م بناتالخانكةبسمله احمد عبدالهادى عيد89713

110شياقوس ع م بناتالخانكةبسمله سيد محمود عبدالحميد89714

ى سعيد دمحم الحسينن89715 78شياقوس ع م بناتالخانكةبسمله صيى

66شياقوس ع م بناتالخانكةبسمله دمحم انس دمحم89716

100.5شياقوس ع م بناتالخانكةبسمله دمحم دمحم عواد حبيب89717

108شياقوس ع م بناتالخانكةبسمه بيوىم عبدالسالم دمحم ابراهيم89718

58.5شياقوس ع م بناتالخانكةبسنت عبدالستار عيد عبدالفتاح89719

70شياقوس ع م بناتالخانكةتف  السيد فراج سالم89720

66.5شياقوس ع م بناتالخانكةتف  عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز89721

89شياقوس ع م بناتالخانكةجنات خالد صالح دمحم اسماعيل89722

75شياقوس ع م بناتالخانكةجنن دمحم ماهر عبدالرحمن الصباغ89723

62.5شياقوس ع م بناتالخانكةحبيبه احمد دمحم عيىس عل89724

89شياقوس ع م بناتالخانكةحبيبه عزت عباس احمد المشتوىل89725

ن دمحم89726 127شياقوس ع م بناتالخانكةحبيبه عصام احمد امي 

48.5شياقوس ع م بناتالخانكةحبيبه عالء جمعه خميس89727

36شياقوس ع م بناتالخانكةحنان اسامه دمحم عبدالعظيم عيدالمجيد89728

ن دمحم صبىحي نبوي منصور89729 133شياقوس ع م بناتالخانكةحني 



35.5شياقوس ع م بناتالخانكةدعاء ابو شيع عبدالحميد ابوشيع89730

96.5شياقوس ع م بناتالخانكةدعاء حسام الدين صالح دمحم محمود89731

15شياقوس ع م بناتالخانكةدعاء سيد دمحم اسماعيل حجر89732

41.5شياقوس ع م بناتالخانكةدنيا رضا دمحم سالم دمحم89733

بف كمال يونس هالل89734 87.5شياقوس ع م بناتالخانكةدهب شر

95.5شياقوس ع م بناتالخانكةدينا سعيد دمحم عواد سلطوح89735

ي89736 ي سيد عبدالننى 86شياقوس ع م بناتالخانكةدينا عبدالننى

ي احمد بدرالدين89737
 
22شياقوس ع م بناتالخانكةرانيا بيوىمي زنان

25شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه حسن السيد سليمان89738

24شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه رزق احمد عبدالمجيد دمحم جالوس89739

94شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه سمي  عبدالفتاح عبدالحميد حسن89740

84شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه عبدالننى دمحم عبده دمحم89741

77شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه دمحم احمد عبدالمجيد89742

78.5شياقوس ع م بناتالخانكةرحمه نور يوسف حسن يوسف زعزع89743

123.5شياقوس ع م بناتالخانكةرضوى رضوان عبدالعاىطي رضوان89744

133شياقوس ع م بناتالخانكةرضوى طارق صالح عبدالرحيم دمحم ابو جندى89745

110شياقوس ع م بناتالخانكةرضوى هشام مصلح بدوى قنديل89746

67.5شياقوس ع م بناتالخانكةرقيه رضوان السيد دمحم جاد رضوان89747

59شياقوس ع م بناتالخانكةرقيه عبدالحميد سيد عبدالحميد ابراهيم89748

ن ابوالمجد ناجى89749 125.5شياقوس ع م بناتالخانكةرقيه ماهر حسي 

104شياقوس ع م بناتالخانكةرنا سعيد عادل زىك سيد89750

41شياقوس ع م بناتالخانكةرنا دمحم دمحم دمحم ابوعيده89751

 نجاح عواد خليل89752
ن
114شياقوس ع م بناتالخانكةرنا هان

117.5شياقوس ع م بناتالخانكةروان وليد طلعت عبدالمنعم89753

!VALUE#شياقوس ع م بناتالخانكةروال احمد خليل صالح مسلم89754

69شياقوس ع م بناتالخانكةزينب احمد عبدالرحمن عواد عبدالرحمن89755

56.5شياقوس ع م بناتالخانكةزينب حمادة بيوىمي دمحم بيوىمي رضوان89756

63.5شياقوس ع م بناتالخانكةزينب لطفن ممدوح لطفن صالح89757

ي دمحم يوسف89758
ن
77.5شياقوس ع م بناتالخانكةزينب هان

93شياقوس ع م بناتالخانكةساره احمد سعيد عبدالحميد89759

67شياقوس ع م بناتالخانكةساره امام ابوالقاسم امام امام89760

89761
ن
59شياقوس ع م بناتالخانكةساره خالد حامد سيد بسيون

48.5شياقوس ع م بناتالخانكةساره رضا حمدى عبدالحميد عبدالوهاب سالمه89762

37شياقوس ع م بناتالخانكةساره صالح سمي  دمحم عبدالغنن89763

105شياقوس ع م بناتالخانكةساره دمحم سيد عبدالحميد89764

62.5شياقوس ع م بناتالخانكةساميه سيد سند دمحم سلطان89765

43شياقوس ع م بناتالخانكةسجود سيد ربيع مرس89766

110شياقوس ع م بناتالخانكةسعاد وائل منصور عنبه89767

40شياقوس ع م بناتالخانكةسعاد ياش ابراهيم امام احمد89768

64شياقوس ع م بناتالخانكةسعديه احمد سلطان دمحم منىس89769

ي بدوي حسن مدينة89770 111شياقوس ع م بناتالخانكةسلىم خالد عبدالننى

ن رمضان 89771 99شياقوس ع م بناتالخانكةبسيطه- سلىم رمضان حسي 

118.5شياقوس ع م بناتالخانكةسلىم عاطف سيد عل سيد89772

98.5شياقوس ع م بناتالخانكةسلىم عصام صالح حجاج حجاج89773

 عل سليمان دمحم89774
ن
46.5شياقوس ع م بناتالخانكةسلىم هان

52.5شياقوس ع م بناتالخانكةسلىم هثيم عبدالهادى عبدالسميع89775

81شياقوس ع م بناتالخانكةسما احمد عل احمد مصطفن89776

127.5شياقوس ع م بناتالخانكةسما خالد فؤاد لطفن89777

116شياقوس ع م بناتالخانكةسميه اسالم دمحم عبدالمعز سليم89778

55.5شياقوس ع م بناتالخانكةسميه طارق دمحم ابراهيم89779



40شياقوس ع م بناتالخانكةسندس وليد مصطفن عبدالحميد فرماوى89780

55شياقوس ع م بناتالخانكةسهيله احمد عل مصطفن عل جالوس89781

وق احمد سلطان ابو السعود دمحم89782 68.5شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق حمزه دمحم حمزه89783 77شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق حميد دمحم عبده دمحم89784 55شياقوس ع م بناتالخانكةشر

ن عل89785 وق رضا سعد امي  70شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق صالح عبدالصادق قاسم89786 129شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق عبدالصادق نارص عبدالصادق قاسم زيدان89787 27.5شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق قاسم عيىس امام الجزايرى89788 107.5شياقوس ع م بناتالخانكةشر

وق دمحم مجدى دمحم عبدربه89789 25شياقوس ع م بناتالخانكةشر

ين عزت محسن عبدالعظيم دمحم النجدى89790 47شياقوس ع م بناتالخانكةشر

ن عل89791 ن سعد امي  99شياقوس ع م بناتالخانكةشهد امي 

58.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد جمال دمحم عواد سلطوح89792

42شياقوس ع م بناتالخانكةشهد خالد فضل ابراهيم89793

15.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد رضا السيد السيد ابراهيم89794

28شياقوس ع م بناتالخانكةشهد سامح شعالن مختار عبدالسالم شعالن89795

31.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد عبدالننى دمحم ابراهيم حسن89796

104شياقوس ع م بناتالخانكةشهد علي رشاد ابراهيم89797

56.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد عماد سعيد دمحم89798

ن سعد بدرالدين89799 31شياقوس ع م بناتالخانكةشهد دمحم حسي 

67شياقوس ع م بناتالخانكةشهد دمحم عبدالسالم دمحم ابراهيم89800

124.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد دمحم فرج سيد دمحم عامر89801

123.5شياقوس ع م بناتالخانكةشهد مرزوق حنفن محمود رضوان89802

35شياقوس ع م بناتالخانكةشيماء حسن رجب حسن دمحم جندي89803

117.5شياقوس ع م بناتالخانكةشيماء رافت ابرهيم عبدالحميد بدرالدين89804

49.5شياقوس ع م بناتالخانكةشيماء سيد عبدالعزيز احمد89805

62.5شياقوس ع م بناتالخانكةشيماء دمحم ابراهيم دمحم عامر89806

ي محمود89807
87شياقوس ع م بناتالخانكةشيماء محمود حنفن

33.5شياقوس ع م بناتالخانكةصابرين هشام عبدالكريم عبدهللا89808

ن89809 33شياقوس ع م بناتالخانكةعائشه صبح فضل حسي 

36شياقوس ع م بناتالخانكةعائشه عل صالح ابوشيع ابو اردب89810

92شياقوس ع م بناتالخانكةعائشه مسلم دمحم طه زيدان89811

113شياقوس ع م بناتالخانكةعبي  دمحم ساىم علوان دمحم89812

134شياقوس ع م بناتالخانكةعزه فوزي عيد فوزي89813

ي عواد89814 111.5شياقوس ع م بناتالخانكةعزيزه دمحم عبدالننى

120.5شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه ابراهيم علي ابراهيم89815

83شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه خالد احمد دمحم89816

25.5شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه خلف دمحم بكرى89817

120شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه رضا دمحمي امام ابوزيد89818

58.5شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه عبدالعال عيىسي حلىمي89819

87شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه عل عبدالحميد عل عبدالحميد89820

ي عيد89821 21شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه عماد عبدالننى

 عبدالننى89822
 عبدالننى مهنن

29شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه مهنن

80شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه نارص حمزة سالم89823

103.5شياقوس ع م بناتالخانكةفرحه رضا صالح علي89824

104شياقوس ع م بناتالخانكةفرحه سعيد بدوى اسماعيل مكاوى89825

!VALUE#شياقوس ع م بناتالخانكةفرحه عبدالمجيد محمود عبدالمجيد جالوس89826

21.5شياقوس ع م بناتالخانكةفرحه مخيمر رفاع محمود89827

60شياقوس ع م بناتالخانكةفوزبه مجدي عبدالرحيم دمحمي89828

107.5شياقوس ع م بناتالخانكةفوزيه خالد عبدالرحيم دمحمي عبدالمجيد89829



123.5شياقوس ع م بناتالخانكةقمر ايمن دمحم عواد89830

116.5شياقوس ع م بناتالخانكةمحروسه احمد دمحم احمد89831

70شياقوس ع م بناتالخانكةمريم ابوالقاسم امام امام عليم89832

112.5شياقوس ع م بناتالخانكةمريم احمد كمال احمد دمحم89833

120.5شياقوس ع م بناتالخانكةمريم ايمن ابراهيم عبدالرازق عيىسي89834

87.5شياقوس ع م بناتالخانكةمريم حسن عبدالتواب دمحم89835

74.5شياقوس ع م بناتالخانكةمريم سيد عبدالقوي يوسف89836

92.5شياقوس ع م بناتالخانكةملك اسماعيل عل يوسف سيد89837

ن بدرالدين89838 ن احمد حسي  100.5شياقوس ع م بناتالخانكةملك حسي 

79شياقوس ع م بناتالخانكةملك سعيد دمحم نجم دمحم89839

23شياقوس ع م بناتالخانكةملك سيد صفوت سيد احمد89840

111شياقوس ع م بناتالخانكةملك عمرو فرج عبده89841

70شياقوس ع م بناتالخانكةملك كامل فضل خليل اسماعيل89842

45.5شياقوس ع م بناتالخانكةملك دمحم ابراهيم دمحم ابوزيد89843

108.5شياقوس ع م بناتالخانكةملك دمحم احمد دمحم دمحم89844

88شياقوس ع م بناتالخانكةملك دمحم رمضان حسن89845

121.5شياقوس ع م بناتالخانكةملك دمحم دمحم عبدالرازق جبل89846

28.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنة ابراهيم عبدالواحد احمد سالمه89847

ف عبدالرحمن حفنن89848 29.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنة هللا اشر

ن عبدالمحسن89849 ن عبدالاله حسي  59شياقوس ع م بناتالخانكةمنة هللا حسي 

42.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنة هللا رفاع عني  بيوىم رفاع89850

ي محمود بيوىمي89851
55.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنة هللا دمحم مصطفن

34شياقوس ع م بناتالخانكةمنة هللا ممدوح علي اسماعيل89852

122.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنة سيد حسنن عبدالعزيز عبدالرحيم89853

23شياقوس ع م بناتالخانكةمنه حسن احمد حسن معبد89854

47شياقوس ع م بناتالخانكةمنه سالم حمدان عبده عبدالرحمن89855

122.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنه مجاهد بكري دمحم89856

105شياقوس ع م بناتالخانكةمنن سعيد مصلح قاسم عثمان89857

73.5شياقوس ع م بناتالخانكةمنن سيد احمد ابراهيم عل89858

88شياقوس ع م بناتالخانكةمنن عبدالمقصود احمد عبدالمقصود89859

!VALUE#شياقوس ع م بناتالخانكةمنقطع- منن دمحم ابوالقاسم امام امام 89860

113شياقوس ع م بناتالخانكةمنن وائل مجدي احمد89861

63شياقوس ع م بناتالخانكةىم احمد حسن احمد عبدالعزيز89862

94.5شياقوس ع م بناتالخانكةىم بدوي مصلح بدوي قنديل89863

97شياقوس ع م بناتالخانكةىم بيوىمي سيد عبدالرحيم دمحم89864

26.5شياقوس ع م بناتالخانكةىم صالح احمد دمحم عبدالوارث89865

102شياقوس ع م بناتالخانكةىم محمود كمال احمد دمحم حكيم بدرالدين89866

37شياقوس ع م بناتالخانكةميادة محمود متوىلي محمود89867

9شياقوس ع م بناتالخانكةناديه رضا دمحم سليمان89868

ي89869
ن
 علي بسيون

ن  علي امي 
ن 107شياقوس ع م بناتالخانكةناهد امي 

92.5شياقوس ع م بناتالخانكةندا سيد سلطان دمحم منىس89870

46.5شياقوس ع م بناتالخانكةندا عصام حجاج حسن معبد89871

107.5شياقوس ع م بناتالخانكةندا ماهر لطفن عبدالرازق ابو حالوه89872

41شياقوس ع م بناتالخانكةندى رزق عبدالسالم حماده دمحم89873

51.5شياقوس ع م بناتالخانكةندى سالم دمحم عبدالفتاح حسن89874

بينن89875 65شياقوس ع م بناتالخانكةندى وليد فتىح احمد الشر

ن89876 ن مسلىم امي  ن امي  94شياقوس ع م بناتالخانكةنرمي 

74شياقوس ع م بناتالخانكةنعمات رضا عادل عبدالدايم ابو طبيخ89877

124شياقوس ع م بناتالخانكةنعمه ابراهيم عبدالسالم موس89878

31.5شياقوس ع م بناتالخانكةنفيسه خالد مصلح قاسم عثمان89879



63.5شياقوس ع م بناتالخانكةنوال احمد صبىح احمد حكيم89880

132شياقوس ع م بناتالخانكةنور دمحم ابراهيم دمحم89881

52شياقوس ع م بناتالخانكةنورهان عادل عبدالسالم عبدالحميد العطعوط89882

53.5شياقوس ع م بناتالخانكةنورهان قاسم سيد قاسم89883

ن احمد معروف89884 93شياقوس ع م بناتالخانكةنورهان ماجد حسي 

87.5شياقوس ع م بناتالخانكةنورهان دمحم ابراهيم دمحم89885

111شياقوس ع م بناتالخانكةنورهان نارص عبدالغفار دمحم سيد89886

ه عبدالجليل دمحم نض ابوزيد89887 102.5شياقوس ع م بناتالخانكةني 

ن89888 ن فضل حسي  84شياقوس ع م بناتالخانكةهاجر حسي 

29.5شياقوس ع م بناتالخانكةهاجر شعبان سيد شفيق89889

34.5شياقوس ع م بناتالخانكةهاجر عاطف يىح عبدالهادى اسماعيل89890

115شياقوس ع م بناتالخانكةهاجر فتىح دمحم عبدالحافظ89891

ي ابراهيم89892
35.5شياقوس ع م بناتالخانكةهانم احمد حنفن

31.5شياقوس ع م بناتالخانكةهانم عبدالننى حمدان عبده عبدالرحمن89893

122شياقوس ع م بناتالخانكةهايدى صفوت سالمه عبده89894

78شياقوس ع م بناتالخانكةهايدى عبده ماهر عبدالرحمن دمحم89895

119.5شياقوس ع م بناتالخانكةهبه سعيد يونس دمحم احمد89896

48.5شياقوس ع م بناتالخانكةهبه دمحم شعبان دمحم89897

 حمدان عبدالننى89898
83.5شياقوس ع م بناتالخانكةهدى حنفن

ن مدينه89899 42شياقوس ع م بناتالخانكةهنا سعيد حسنن عبدالعظيم حسي 

69.5شياقوس ع م بناتالخانكةهناء عبده سمي  عبده عيىس89900

70شياقوس ع م بناتالخانكةهند بدوى سيد حسان مصطفن89901

118شياقوس ع م بناتالخانكةهويدا محمود حسان حماد89902

81.5شياقوس ع م بناتالخانكةورده خالد دمحم عبدالعظيم دمحم89903

ن دمحم89904 130.5شياقوس ع م بناتالخانكةوفاء نارص حسي 

123شياقوس ع م بناتالخانكةوالء دمحم محمود نصيف احمد89905

ن اسالم دمحم عبدالمعز سليم89906 121.5شياقوس ع م بناتالخانكةياسمي 

ن قاسم فرج سيد دمحم عامر89907 117.5شياقوس ع م بناتالخانكةياسمي 

نالخانكةابراهيم احمد ابراهيم احمد89908 86.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةابراهيم ايمن ابراهيم سيد بدرالدين89909 94شياقوس ع م بني 

نالخانكةابراهيم رجب ابراهيم الفف 89910 52.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةابوالقاسم امام ابو القاسم امام عليم89911 40شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد اسالم يوسف عبدالباسط89912 97شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل زيدان89913 95شياقوس ع م بني 

ف عبدالتواب سيد89914 نالخانكةاحمد اشر 5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد السيد بدوى خليل89915 123شياقوس ع م بني 

89916
ن
نالخانكةاحمد حسن احمد احمد الفخران 83.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد خالد عبدالفتاح عبدالحميد حسن89917 35.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد رضا احمد لطفن بدرالدين89918 90شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد سعيد بخيت عبدالمجيد بدير89919 133شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد سعيد دمحم عواد سلطوح89920 55.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد شعبان ابراهيم سليم طرطور89921 27.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد صالح دمحم ابراهيم سلطوح89922 119.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد عبدالعزيز حنفن محمود رضوان89923 79شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد عل احمد عل89924 98شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد علي دمحم علي89925 54.5شياقوس ع م بني 

ي89926 نالخانكةاحمد عيد عبدالتواب عبدالننى 123.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد فتىح احمد متوىل89927 92.5شياقوس ع م بني 

ن احمد89928 نالخانكةاحمد مامون احمد حسي  21شياقوس ع م بني 

ي زىكي89929 نالخانكةاحمد ماهر عبدالننى 65.5شياقوس ع م بني 



نالخانكةاحمد دمحم فرج ابراهيم منىس89930 93شياقوس ع م بني 

ن دمحم89931 نالخانكةاحمد دمحم ماهر حسي  37شياقوس ع م بني 

ي دمحم حموده89932
نالخانكةاحمد مصطفن 60شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد نارص عبدالعاىط رضوان هالل89933 26.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد نور دمحم هالل89934 87.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد ياش عبدالننى منصور محمود89935 31شياقوس ع م بني 

نالخانكةاحمد ياش محسوب خضن دمحم89936 27شياقوس ع م بني 

نالخانكةادهم احمد عبدالرازق شحاته89937 67.5شياقوس ع م بني 

ي89938
نالخانكةادهم خطاب دمحم دمحم مصطفن 33.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةادهم عماد عبده ابوزيد89939 55.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاسالم احمد رضا دمحم89940 135.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاسالم سامح زينهم سيد89941 70شياقوس ع م بني 

نالخانكةاسالم عبدالننى عبدالغفار دمحم عوض89942 37شياقوس ع م بني 

ي نض حفنن منصور89943 نالخانكةاسالم عبدالننى 31شياقوس ع م بني 

ن خاطر89944 نالخانكةاسالم دمحم ضيف حسي  41.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةاسماعيل خضن اسماعيل دمحم89945 68.5شياقوس ع م بني 

ف عبدالحميد علي89946
ف عالء اشر نالخانكةاشر 94.5شياقوس ع م بني 

ي عيد العزيزبادي89947
ف ياش حسنن نالخانكةاشر 76.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةانس عبده عوض عبده عوض89948 93.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةايهاب دمحم عبداللطيف عبدالرازق هالل89949 59شياقوس ع م بني 

نالخانكةبالل رضا كمال سيد افندى89950 35.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةبالل سعيد محمود دمحم عبدالفتاح سليم89951 23.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةتوفيق رضا توفيق عيد89952 96.5شياقوس ع م بني 

ن89953 نالخانكةجاش عز ابو ضيف احمد حسي  121شياقوس ع م بني 

نالخانكةجمال احمد حسنن ابو المجد سالمه89954 57شياقوس ع م بني 

نالخانكةجمال دمحم جمال احمد حجازي89955 32.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسام حسنن عادل عبدالدايم عبدربه ابوطبيخ89956 36.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسان فارس عزت عبدالعال بخيت89957 32.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسن خالد حسن حسن دمحم حماده89958 95شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسن رفاع حسن حسن زهانه89959 64شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسن عل حسن عبدالمجيد قنديل89960 50.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةحسن ماهر سيد عبدالرازق نض مدينة89961 56.5شياقوس ع م بني 

ن يوسف عمار89962 ن احمد حسي  نالخانكةحسي  83شياقوس ع م بني 

ن رجب عبدالوهاب نجيب عبدالوهاب89963 نالخانكةحسي  57.5شياقوس ع م بني 

ن رمضان دمحم89964 ن صابر حسي  نالخانكةحسي  121شياقوس ع م بني 

نالخانكةحماده نض حماده رضوان هالل89965 45شياقوس ع م بني 

نالخانكةحمدى سيد حمدى سيد ابراهيم بدر الدين89966 67شياقوس ع م بني 

نالخانكةحمزه عليم عبدالحسيب طه89967 86شياقوس ع م بني 

نالخانكةخالد رمضان عويس سيد89968 91شياقوس ع م بني 

نالخانكةخالد محمود دمحم حموده89969 60.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةرائد عمر قاسم عمر عبدربه89970 81.5شياقوس ع م بني 

ي89971
نالخانكةربيع شعبان عبدالرؤف عبدالغنن 74شياقوس ع م بني 

نالخانكةرضا احمد رضا كمال السيد89972 109شياقوس ع م بني 

نالخانكةرضا سعيد صبح عبده دمحم89973 98.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةرفاع دمحم رفاع دمحم الفف 89974 61شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد احمد عبدالمنعم ابراهيم89975 82شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد احمد عواد اسماعيل89976 94شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد سيد دمحم سيد اسماعيل89977 112شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد عل احمد عل احمد89978 74شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد عماد بيوىم عبدالصادق دمحم89979 84.5شياقوس ع م بني 



نالخانكةزياد عيد امام عيد امام89980 32شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد مجدي صالح عثمان89981 12.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةزياد نور دمحم دمحم عل89982 14.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةبسيطه- سعيد احمد سعيد عل عيد 89983 87.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةسعيد اسالم سعيد مسعود89984 38.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةسعيد سمحان سعيد بدوي89985 55شياقوس ع م بني 

نالخانكةسعيد نور سعيد عبدالمعط قاسم89986 43شياقوس ع م بني 

يف سعيد حماد الشاىم89987 نالخانكةسليمان شر 76.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةسمي  احمد سمي  عبدالرازق89988 88شياقوس ع م بني 

ف عبدالعال الفف 89989 نالخانكةسيف اشر 32.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةصالح فخرى خليل ابوقويطه89990 65.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةطه فتىح دمحم عل89991 45شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرازق سعيد عبدالرازق دمحم سلطوح89992 87شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن تامر عزت اسماعيل حسن89993 72.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن رضا دمحم احمد ابو جندى89994 85.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن سالمه بدوى اسماعيل مكاوى89995 15شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن صالح عبدالرحمن السعيد المستكاوى89996 70شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن عل دمحم عيىس الشاىم89997 46شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن محمود فؤاد عبدالحميد89998 119شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن نارص بخيت عل سالمه89999 56شياقوس ع م بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالرحمن وائل السعيد عبدالسالم حميدة 90000 69شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن ياش احمد دمحم ابراهيم90001 73شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالعال دمحم عبدالعال دمحم هالل90002 91شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالعال دمحم عبدالعال يوسف90003 65شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز اسماعيل زيدان90004 136شياقوس ع م بني 

ي90005
نالخانكةعبدالعظيم دمحم مرداش دمحم المحاريف  44.5شياقوس ع م بني 

ن90006 ف فضل حسي  نالخانكةعبدهللا اشر 40.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا ايمن عبدهللا سالم عبدهللا مدينه90007 56.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا حجاج عبدالننى عبدهللا معبد90008 117.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا سيد عبدهللا احمد بدوي90009 94.5شياقوس ع م بني 

ن90010 نالخانكةعبدهللا صبح فضل حسي  28.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا فضل خليفة عبدالمنعم90011 64.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم شحات عواد90012 37شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم دمحم عبداالعظيم90013 74.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدهللا ياش عبدالعاىطي نض حسن90014 105.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ابراهيم90015 75شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبده سيد سعيد بيوىم حسن90016 78.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبده صبىح عبدالننى ابراهيم سلطوح90017 126.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعبده دمحم عبدالغفار دمحم سيد90018 102.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعثمان حسن عثمان دمحم عثمان90019 81.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةبسيطه- عرنى عبده عرنى عبده مهدى فرهود 90020 44.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعل خالد عبدهللا دمحم علي90021 53.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعل دمحم حسن عل ابراهيم90022 22.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعل دمحم عزت عطوه حسن90023 16شياقوس ع م بني 

نالخانكةعل مسعد عل الطنطاوى90024 22شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمار سيد اسماعيل بالل90025 90شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمر سيد عل احمد90026 45شياقوس ع م بني 

ن محمود عل90027 نالخانكةعمر ماهر حسي  58شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمر ممدوح ليىسي دمحم90028 103شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمر نض جمال نض90029 108شياقوس ع م بني 



نالخانكةعمرو احمد عبدالفتاح عبدالغنن90030 54.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمرو عالء فتىح دمحم مبارك90031 58شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمرو ماهر نض حفنن منصور90032 107شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمرو دمحم محمود دمحم السيىس90033 17شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمرو نض حماده رضوان هالل90034 114شياقوس ع م بني 

نالخانكةعواد خالد عواد عبدالمجيد ابو جندى90035 79شياقوس ع م بني 

نالخانكةعواد عبدالننى عواد عل عبدالحميد90036 115.5شياقوس ع م بني 

ي سلطوح90037
نالخانكةعيد تامر عيد حنفن 21شياقوس ع م بني 

نالخانكةعيد دمحم عيد دمحم سليم90038 77شياقوس ع م بني 

ي عيد ابوشيع90039
ن
نالخانكةعيد هان 74.5شياقوس ع م بني 

ف عيىس طلبه حسن90040 نالخانكةعيىس اشر 45شياقوس ع م بني 

نالخانكةفؤاد سيد فؤاد عبدالحميد90041 91شياقوس ع م بني 

نالخانكةفارس ايمن عبده يوسف امام عيله90042 75.5شياقوس ع م بني 

ي90043
نالخانكةفتىحي سيد فتىحي دمحم عبدالغنن 103.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةفوزى دمحم فوزى سيد دمحم90044 124شياقوس ع م بني 

نالخانكةفوزى محمود قاسم محمود90045 98.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةكامل سعيد كمال ابراهيم90046 113شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم سعد دمحم احمد حسن90047 15شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم سيد صالح شلنى شعالن90048 17.5شياقوس ع م بني 

ى السيد محمود90049 نالخانكةكريم صيى 121شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم عل مصطفن احمد ابوعيده90050 6.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم عيد سلطان دمحم منىس90051 37.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم قاسم حنفن محمود رضوان90052 64.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم دمحم احمد دمحم عطاهللا90053 70شياقوس ع م بني 

نالخانكةكريم نادى جابر سيد دمحم90054 80.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةكمال سيد كمال ابراهيم90055 98شياقوس ع م بني 

 عبدالننى90056
نالخانكةكمال دمحم كمال مهنن 89شياقوس ع م بني 

 عبدالنن 90057
نالخانكةكمال مهنن كمال مهنن 71شياقوس ع م بني 

لس جرجس نجيب عوض90058 نالخانكةكي  112شياقوس ع م بني 

نالخانكةمتوىل رمضان متوىل سعد90059 46شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم رزق ابراهيم90060 93.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم لطفن ابراهيم دمحم90061 77.5شياقوس ع م بني 

90062
 
نالخانكةدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم دسوق 83شياقوس ع م بني 

ن بدر الدين90063 نالخانكةدمحم احمد بدوى احمد حساني  90.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد سعيد نبوي بدر الدين90064 124.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد سيد عبدالعظيم90065 88شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد شكرى دمحم عل90066 76شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالمنعم ابراهيم عل90067 62شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد عواد محمود90068 83.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم ابراهيم راغب90069 55.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم اسامه صابر دمحم90070 34شياقوس ع م بني 

90071
 
ف دمحم ابراهيم دسوق نالخانكةدمحم اشر 49.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم الهاىم عبدالرحيم فؤاد90072 62شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم ايمن رسالن دمحمفهىم90073 93شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم بدرالدين كمال سيد90074 105شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم بدوى احمد سيد خطاب90075 31شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم جمال دمحم عبده دمحم زيدان90076 29شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم حارس فرج شحاته احمد90077 82شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم حافظ دمحم حافظ شعالن90078 100.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم خالد دمحم حسن ابو دشيش90079 110.5شياقوس ع م بني 



نالخانكةدمحم رجب احمد محمود السيد90080 99شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم رضا فاروق عبدهللا مصطفن90081 61.5شياقوس ع م بني 

90082
 
 طلب عبدالباق

 
نالخانكةدمحم سعيد عبدالباق 15شياقوس ع م بني 

ن ابو المجد90083 نالخانكةدمحم سيد حسي  113.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم سيد صالح لطفن بدرالدين90084 102.5شياقوس ع م بني 

90085
ن
نالخانكةدمحم سيد عالم عل الفخران 100شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم سيد دمحم ابراهيم90086 113.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عادل خالد عبدالمجيد90087 62شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عامر سيد عبدالفتاح ابراهيم90088 114شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق دمحم عيىسي90089 57.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالعظيم حماده عبدالعظيم90090 96شياقوس ع م بني 

ي حمدان عبده عبدالرحمن90091 نالخانكةدمحم عبدالننى 75شياقوس ع م بني 

ي عبدالفضيل90092 نالخانكةدمحم عرفه الرونى 91شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عصام محسن فرج مدينه90093 107شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عطا الرونى عباس90094 74.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عالء مهنن احمد منصور90095 83.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عمرو دمحم سالم90096 97.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عواد سيد عواد سلطوح90097 90.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم عيد عمر دمحم احمد قتب90098 96شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم قاسم ابراهيم دمحم سويفن90099 62.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم دمحم ابراهيم عبدالسميع زهره90100 86.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم محمود كامل محمود حسن90101 88.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم مختار عبده منجود الدغد90102 80.5شياقوس ع م بني 

 عبدالننى90103
نالخانكةدمحم مهنن حمدى مهنن 120.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم ناجى دمحم عنبه90104 111شياقوس ع م بني 

 عبدالعال دمحم الفف 90105
ن
نالخانكةدمحم هان 78شياقوس ع م بني 

ي دمحم علي90106
ن
نالخانكةدمحم هان 93.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم وائل دمحم عبدهللا90107 104.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم وائل دمحم مرداش90108 93شياقوس ع م بني 

ي90109
نالخانكةدمحم ياش بدوي عبدالعنن 64.5شياقوس ع م بني 

ي عبدالعال90110
نالخانكةمحمود ابراهيم لطفن 23شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود احمد قاسم ابراهيم عبده90111 51شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود خالد دمحم عواد سلطوح90112 43.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود رضا صابر عبدالعظيم متوىلي90113 28شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود سليم احمد دمحم90114 16شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود عواد عبدالننى عواد احمد90115 16.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود دمحم حسن مصطفن البيل90116 88شياقوس ع م بني 

نالخانكةمحمود دمحم عكاوي مهنن90117 94شياقوس ع م بني 

نالخانكةمصطفن احمد محمود دمحم90118 27.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةمصطفن كمال يىح عبدالهادى بدر الدين90119 100شياقوس ع م بني 

نالخانكةمصطفن مجدى قاسم عمر عبدربه90120 111شياقوس ع م بني 

نالخانكةمصطفن دمحم عمر دمحم بدر الدين90121 96.5شياقوس ع م بني 

ي دمحم احمد عبدالعظيم90122
نالخانكةمصظفن 101.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةمعاذ احمد مختار دمحم عنبه90123 137شياقوس ع م بني 

نالخانكةمالك ابراهيم قالدة زىكي90124 115.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةممدوح مهنن ممدوح لطفن صالح بدر الدين90125 81شياقوس ع م بني 

نالخانكةمنصور ضيف منصور ضيف90126 113شياقوس ع م بني 

ن الفحل90127  مهنن دمحم حسي 
ن
نالخانكةمهنن هان 80.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةمومن عصام عل ابراهيم الغاىل90128 118شياقوس ع م بني 

نالخانكةمينا عزيز سمي  عوض هللا90129 112.5شياقوس ع م بني 



نالخانكةنبوى حرزهللا نبوى حرزهللا هدال90130 47.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةوائل مجدى صالح ذىك عمار90131 41.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف اسامه قطب توفيق90132 91.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف بدرالدين كمال سيد90133 113.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف رضا كامل زىك الجابرى90134 104.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف سيف رمضان لطفن90135 113.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف عبدالننى دمحم ابراهيم عامر90136 94.5شياقوس ع م بني 

ن90137 نالخانكةيوسف عل سيد عيىس حسي  64شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم حنفن رشاد مصطفن90138 89.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم عبدالصادق ابو المجد90139 94شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم عوض عبده عوض90140 106.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةيوسف مدحت فرج ابراهيم عنبه90141 127شياقوس ع م بني 

نالخانكةيونس دمحم يونس دمحم احمد90142 116.5شياقوس ع م بني 

8.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- اشاء سعيد عيد سيد 90143

98.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةبسيطه- اشاء عبدالنارص احمد عبدالظاهر 90144

127ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسماء حاتم فكرى محمود90145

ن90146 94.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسماء رضا عواد حسي 

ن 90147 0ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- اسماء سعيد صالح حسي 

ه احمد عثمان سليمان90148 81.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةامي 

ه سيد صبىح سيد90149 63ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةامي 

102ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةايمان فارس محمود سعيد90150

ف دمحم النادى90151 76ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةبسمله اشر

108ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةبسمله السيد دمحم دمحم90152

ن 90153 !VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- بسمه سعيد صالح حسي 

94.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةبسمه عبدالعال دمحم عبده90154

107.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةجميله وليد دمحم عيد90155

36.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةجنن ابراهيم سعيد سعد90156

105.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحبيبه انور دمحم شديد90157

90.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحبيبه حمدى مصباح ابراهيم احمد90158

63ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحبيبه دمحم حسن حنفن90159

90.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحبيبه دمحم سمي  زىك محمود90160

ي90161
83.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحبيبه دمحم يوسف مصطفن

72ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةرجاء محمود سعيد محمود90162

ف شعبان السيد90163 38.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةرحمه اشر

20.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةرحمه محمود غندوور السيد90164

105.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةرضوى شعبان عل دمحم ابراهيم90165

81ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةرنا سيد عبدهللا سيد90166

95ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةروان صبىح شحات احمد90167

102ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزمزم جمعة حجازي عبدالمقصود90168

67ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزينب جمال محمود عبدالسالم90169

59.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزينب سعيد دمحم هاشم90170

73ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزينب عبدالخالق عل سليمان90171

93.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةسندس سامح حسن محمود تجريده90172

84.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةسهي  رجب عبدالمقصود عبدالكريم سليم90173

62ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةسهي  سيد صالح شلنى شعالن90174

وق صالح سعيد صالح90175 77.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشر

وق طارق فريد عبدالعال90176 69.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشر

وق فرج شحات احمد90177 57ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشر

114ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشهد عبدالرازق عبدالعال حسن90178

ن خطاب90179 70.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشهد عزىم دمحم ابو العيني 



78ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشهد عيد عبده هاشم90180

83.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشيماء السيد دمحم السيد90181

ى عرفه دمحم90182 38ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةشيماء خي 

131ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصفا خالد عبدالوهاب خالد90183

66ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعفاف عيد احمد احمد90184

135ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعال احمدطنطاوى دمحم خليل90185

27.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةغاده جمال سالم عفيفن90186

91ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفاتن مصطفن عبدالحميد حميده90187

128ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفاطمه احمد حسنن عبدالرحمن90188

67.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفاطمه شحته مهنن دمحم90189

130.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفاطمه ماهر صبيح محمود90190

46.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفاطمه وائل حسن احمد90191

ن احمد عامر90192 130.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفريده زىك امي 

79.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةكريمان صبىحي احمد علي90193

115ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةكريمه طة عبدالموىل عبدالبارى90194

ن90195 89ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةلبنن طلعت فكرى ياسي 

101.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمريم دمحم محمود السيد90196

47.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةملك دمحم محمود عبدالبارى90197

53.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةملك محمود ابراهيم ابراهيم90198

74ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنة دمحم مصلح السيد90199

ن90200 118.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنة يحن  صالح حسي 

!VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- منه صبىح دمحم عبدالحليم 90201

118ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةىم صالح دمحم السيد90202

 خليل90203
 
53.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمىادة عبدالننى شوق

ف سيد اسماعيل90204 121.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةندا اشر

89.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةندا سيد عبدالعزيز خليل جمعه90205

110.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةندى دمحم ربيع ابو شيع90206

27.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةندى يىح حسن عباس90207

107.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةنورا نبيل احمد دمحم90208

64.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةنورة جمال سالم عفيفن90209

116.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةنورهان ايمن عيىس احمد عيىس90210

90.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةهاله رافت عبدالعزيز دمحم الديك90211

ي عواد90212 ي عبدالننى 75.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةهايدى خي 

94.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةهبه محمود عبدالرحمن اسماعيل90213

ن خالد ابو شيع اسماعيل90214 126.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةياسمي 

ن سعيد صبيح عبدالعظيم90215 120.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةياسمي 

ن سيد احمد عل90216 75.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةياسمي 

9ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةابراهيم سيد صبيح سيد90217

87ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةابراهيم دمحم حسنن عبدالرحمن ابراهيم90218

ن عبدالمقصود سيد90219 47ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد حسي 

30ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد ساىم دمحم عبدالعزيز90220

42ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد شحاتة سيد محمود90221

29.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد صالح سيد صالح شلنى90222

84.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد عل عبدالحليم عل90223

ن90224 43ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد دمحم عبدالننى حسي 

114.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد دمحم عبدالنعيم عبدالنعيم90225

53ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد دمحم لطفن دمحم90226

ي عبدالحافظ90227
76ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد نارص طوجن

87.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد نارص عبدالفتاح احمد90228

71.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاحمد ياش محمود ابراهيم90229



44.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةادهم فتىح صبيح عبدالعظيم90230

64.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةادهم ماهر عبدالعزيز عبدالصادق90231

48.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسامه رمضان عل دمحم90232

ن دمحم90233 30ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسامه وحيد امي 

95.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسالم تيسي  سيد عبدالعال90234

ن90235 43ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسالم رضوان خلف حسي 

69ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةاسالم سمي  سيد عبدالقادر90236

74.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةامي  دمحم محروس مصطفن90237

20.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحسام عثمان دمحم عزت90238

40.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةحسنن فارس حسنن شحات90239

ي سويلم90240 37.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزياد سمي  صيى

72ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزياد شاكر فتىح السيد90241

28ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةزياد دمحم سيد اسماعيل90242

21.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةسعيد احمد سعيد احمد90243

69ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصابر عل عبدالمتجل ابراهيم90244

21.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصبىح سعيد سيد دمحم90245

70.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصالح احمد صالح السيد90246

38ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصالح رجب صالح عاشور90247

33ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةصالح قاسم صالح عبدالعزيز90248

19ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبدالرحمن سيد رجب عبدالكريم90249

86ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبدالرحمن شافع طة شافع90250

29ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبدالرحمن محمود فوزى محمود90251

25.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبدهللا عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح محمود90252

46ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبدالوهاب احمد السيد عل90253

38.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعبده زىك عبده احمد90254

ن90255 34ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعزىم مسعد فتىح امي 

44ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعل شديد عل رفاع90256

12ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعل صبىح عل احمد90257

23ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمار ممدوح محمود احمد90258

87.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمر حمدى عرفة دمحم90259

47.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمر عصام شوكت احمد90260

88.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمر دمحم مسلم دمحم90261

46ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمرو طه عبدالمومن سيد90262

56ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمرو عل هاشم عبدالغفار احمد90263

109ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمرو دمحم حامد دمحم90264

41.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمرو موس عبدالمومن عبدالبارى90265

15ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةعمرو موس نض موس90266

ف دمحم ابراهيم90267 9ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفارس اشر

29ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفارس عني  حسن احمد90268

19ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفارس فرج السيد فرج دمحم90269

76ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفتىح دمحم فتىح عبدالحميدابوهاشم90270

60ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفتىحي سمي  فتىحي السيد90271

23.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةفرج عماد فرج عبدة90272

ن عبدالرحمن اسماعيل90273 13.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةكريم حسي 

13ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم احمد عبدالحليم عل90274

8ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم ايمن باتع دمحم90275

123.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم جبيل جنيدى اسماعيل90276

12.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم جمال مصلح عواد90277

ن ابراهيم90278 20ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم حسام حسي 

ن عبدالعظيم90279 11ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم رضا حسي 



15ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم رضا دمحم لطفن90280

23.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم رمضان جمال ابراهيم90281

2.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم زين قاسم مصطفن90282

!VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم سالم صبح سالم90283

ن90284 33ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم سعيد عبدالننى يسي 

8.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم شحته حسن السيد90285

35.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم صالح دمحم السيد90286

60.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم عمرو عبدالمؤمن عبدالبارى90287

9ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم عني  صابر محمود90288

!VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم مجدى عبدالقادر السيد عبدالقادر90289

5.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم محمود صابر محمود90290

!VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- دمحم محمود عبدهللا دمحم 90291

11ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم محمود دمحم سيد90292

71ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم نزية دمحم نض90293

ي دمحم ابراهيم90294
ن
11ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم هان

43.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةدمحم ياش دمحم قاسم90295

91ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمحمود ابراهيم عبدالمنعم دمحم90296

77ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمحمود ابراهيم محمود ابراهيم90297

34ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمحمود خالد شعبان عبدالحافظ90298

45ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمحمود ماهر عبدالعزيز عبدالحميد90299

16ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةنور البدرى فوزى ابو الفضل ابو المجد90300

22.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةوجيه ايمن وجيه سيد ابوشلش90301

51ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف ابراهيم سيد دمحم90302

83.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف احمد عبدهللا سيد90303

47ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف جمال عبدالحميد خليل90304

20ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف حنفن يوسف حنفن90305

13ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف سيد دمحم علي90306

33.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف عثمان دمحم عبدالرحيم90307

ن هالل90308 51ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف دمحم حسي 

46ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف محمود شحات احمد90309

13ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةيوسف وليد شحات عبدالبارى90310

100.5محمود عنبه ع الخانكةاسماء ساىم احمد متوىل90311

44محمود عنبه ع الخانكةامينه مجدي خميس عبدالسميع90312

130.5محمود عنبه ع الخانكةايمان محمود جالل حرزهللا90313

ي دمحم ابراهيم90314
 
48.5محمود عنبه ع الخانكةبوسي شوق

ن دمحم مصطفن90315  صابر حسي 
106محمود عنبه ع الخانكةتف 

78.5محمود عنبه ع الخانكةدينا نافع عبدالرحمن سالم90316

61محمود عنبه ع الخانكةرحمه عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز90317

ن90318 63محمود عنبه ع الخانكةرحمه عبدالننى صابر حسي 

93.5محمود عنبه ع الخانكةسما عبدالحليم الشحات بدوي90319

63محمود عنبه ع الخانكةسيده عاطف عيىس جوده90320

101محمود عنبه ع الخانكةشهد جمعة جالل عبدالمجيد90321

90محمود عنبه ع الخانكةشهد سليمان عبدالقوي محمود90322

64.5محمود عنبه ع الخانكةفاطمه اسماعيل عبدالقادر عل اسماعيل90323

54محمود عنبه ع الخانكةملك حمادة صابر عبدهللا90324

131محمود عنبه ع الخانكةمنة هللا احمد دمحم احمد90325

109محمود عنبه ع الخانكةمنة هللا دمحم جابر احمد90326

100محمود عنبه ع الخانكةىم سمي  ابراهيم عبدالواحد عبدالعزيز90327

98محمود عنبه ع الخانكةناديه خالد السيد احمد90328

127محمود عنبه ع الخانكةندى رشدي رافت ابراهيم90329



40محمود عنبه ع الخانكةنورهان يىحي عبدالمحسن ابراهيم90330

44.5محمود عنبه ع الخانكةاحمد قاسم احمد عل سالمة90331

58محمود عنبه ع الخانكةادم عل عرفه احمد دمحم90332

ن دمحم حسن90333 74.5محمود عنبه ع الخانكةاسامه حسي 

59محمود عنبه ع الخانكةبركات سمي  جابر سعيد عيىس90334

47.5محمود عنبه ع الخانكةخالد دمحم محيسن سليمان90335

ي عبدالعظيم عبدالعزيز90336 58.5محمود عنبه ع الخانكةزاهي صيى

ف عبدالجبار عبدالحميد90337 51محمود عنبه ع الخانكةزياد اشر

70.5محمود عنبه ع الخانكةزياد هشام عبدالغفار عبدالعليم90338

63محمود عنبه ع الخانكةسالم فرج ابراهيم سليمان90339

66.5محمود عنبه ع الخانكةسعيد دمحم عبدالعزيز خليل90340

79.5محمود عنبه ع الخانكةسيد احمد دمحم عباس90341

68.5محمود عنبه ع الخانكةسيف فتىحي دمحم احمد90342

59محمود عنبه ع الخانكةعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد90343

36.5محمود عنبه ع الخانكةعبدالرحمن فتىح محسن فتىح احمد90344

87محمود عنبه ع الخانكةعبدالرحمن محمود طايع بدرى90345

ي بيوىمي عبدالمقصود90346 89محمود عنبه ع الخانكةعبدالرحمن محمود عبدالننى

72محمود عنبه ع الخانكةعمر تامر رافت ابراهيم90347

54.5محمود عنبه ع الخانكةفارس دمحم سيد دمحم احمد90348

37محمود عنبه ع الخانكةمازن مصطفن احمد اسماعيل90349

52.5محمود عنبه ع الخانكةدمحم سيد عباس شحاتة90350

55.5محمود عنبه ع الخانكةدمحم سيد دمحم حامد90351

62محمود عنبه ع الخانكةدمحم عل عواد عل90352

45.5محمود عنبه ع الخانكةدمحم محمود عني  عبدالوهاب دمحم90353

73.5محمود عنبه ع الخانكةمحمود جمال محمود سيد محمود90354

47.5محمود عنبه ع الخانكةمحمود شحته دمحم جودة90355

58.5محمود عنبه ع الخانكةمروان عاطف رفاع سليم دمحم90356

66محمود عنبه ع الخانكةمصطفن احمد دمحم حامد90357

ي علي90358
71.5محمود عنبه ع الخانكةمصطفن سيد مصطفن

58.5محمود عنبه ع الخانكةمصطفن ياش طنطاوى دمحم90359

ن سيد عبدالحميد90360 61محمود عنبه ع الخانكةيوسف حسي 

83.5محمود عنبه ع الخانكةيوسف سيد رميح صابر90361

65محمود عنبه ع الخانكةيوسف دمحم احمد عبدالواحد الديب90362

40محمود عنبه ع الخانكةيوسف دمحم منصور عيىس90363

نالخانكةابانوب عصام فايق بباوى90364 32.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابانوب مالك وهيب سعد اسعد90365 82.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابرام اسامة ماكن جادالسيد90366 60.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابراهيم احمد ابراهيم محمود90367 73.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابراهيم احمد جميل عبدالجواد شحاته90368 36.5الجبل االصفر ع م بني 

ن سعد بدر90369 نالخانكةابراهيم الحسي  99الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابراهيم السيد دمحم احمد90370 45.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- ابراهيم سيد دمحم دمحم 90371 77.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابراهيم دمحم جمعة سالم عيد شنينة90372 41الجبل االصفر ع م بني 

ن عبدالحميد90373 نالخانكةابراهيم نض سيد امي  111الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابراهيم ياش دمحم عبدالفتاح دمحم90374 68الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةابوالفتوح عل ابو الفتوح عل90375 17الجبل االصفر ع م بني 

ن شنودة يوسف تقاوي شحالتة90376 نالخانكةابوسيفي  34الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد ايمن فرج عطوة90377 91الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد تامر عبدالفضيل دمحم السيد90378 76الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد تامر نورالدين ابراهيم سالم90379 46.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةاحمد جمال احمد ابراهيم دمحم90380 36الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد حسام عبدالقادر عبدالننى90381 107.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد حسن احمد عبد الرحيم90382 72الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد حسن احمد عل دمحم90383 77الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد حسن بشارى حسن ابوالحمد90384 64الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد خالد رجب عبدالحميد90385 67الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد خالد علي انور90386 41.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد سيد ابو شيع دمحم90387 23.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد سيد بكرى عبدالمجيد90388 115الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد سيد عبدالعال عبدالعال فرج90389 49الجبل االصفر ع م بني 

ن دمحم حامد90390 نالخانكةاحمد سيد دمحم ياسي  38الجبل االصفر ع م بني 

يف احمد ابو زيد موس90391 نالخانكةاحمد شر 123.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد صابر الصايم هاشم90392 17الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عادل مصطفن ابراهيم90393 102.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عبدالجواد سعد احمد90394 108الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عبدالكريم جابر عبدالعال90395 43الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عبدالمقصود شافع عل90396 44.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عل طه دمحم90397 58الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عماد احمد سيد عثمان90398 73.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد عيد باشه محمود باشة90399 23.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد ماهر البدوى فضل هللا الحسن90400 63الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم احمد الملقب90401 54.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- احمد دمحم احمد عبده 90402 9.5الجبل االصفر ع م بني 

 عطيه90403
 
نالخانكةاحمد دمحم الزنان 130الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم جالل خميس90404 128الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم حامد عبيد سليمان90405 88الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم حامد دمحم90406 61الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم عبدالشكور ابوبكر دمحم90407 128الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم مصطفن عارف90408 53الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد محمود رجب عبدالستارعبدالرازق90409 22.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد مرع دمحم سعد90410 130الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد نارص محمود عبدالعال90411 8.5الجبل االصفر ع م بني 

ي سيد اسماعيل محمود 90412
ن
نالخانكةمنقطع- احمد هان 45.5الجبل االصفر ع م بني 

ي عبدالحميد سيد90413
ن
نالخانكةاحمد هان 52الجبل االصفر ع م بني 

ي جمال محمود90414 نالخانكةاحمد يحن  27.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادم ابراهيم دمحم ابراهيم90415 88الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادم عمرو احمد دمحم احمد90416 106الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادم ممدوح احمد ادم90417 26الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادهم كرم خليل عل90418 2.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادهم دمحم احمد جيى90419 72الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةادهم دمحم محمود ابراهيم90420 37.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاسامه حسنن غريب عواد حسن90421 49الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاسالم اسامة دمحم احمد عل90422 106الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاسالم رجب جباسر احمد90423 103.5الجبل االصفر ع م بني 

يف دمحم احمد90424 نالخانكةاسالم شر 17الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاسالم عصام احمد عبدالكريم90425 14.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاسالم محمود عيىس عيد عل90426 128.5الجبل االصفر ع م بني 

ف عادل امام قاسم90427 نالخانكةاشر 113الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاكرم اسامة احمد دمحمى90428 10الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةانطون خي  مكرم سليمان عبدالسيد90429 122.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةانور احمد انور ابو الوفا90430 18الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةباسم ايمن عبدالعزيز ابراهيم90431 24الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةباسم عيد سعد دمحم90432 2.5الجبل االصفر ع م بني 

ي90433 نالخانكةباسم دمحم خليل عيد عبدالننى 20الجبل االصفر ع م بني 

ي دمحم90434
نالخانكةبدر سيد حسنن 14.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبالل بهاء الدين عل احمد90435 18.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبالل عماد سيد ابراهيم دمحم90436 59.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبهاء الدين عيد منصور عبدالستار دمحم90437 81.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبيشوى عاطف ساىم نيدى جرجس90438 85.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةتوفيق خالد توفيق ابوالوفا عبدالرحيم90439 111الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةجابر دمحم عطا شحات احمد90440 38.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةجمال ايهاب جمال شحاته90441 26الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحسن صالح حسن يوسف90442 96الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحسن عبدالودود عطية علي عمر90443 60.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحسن علي حسن عمران90444 26.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحسن يوسف ابراهيم عبدالدايم دمحم90445 48.5الجبل االصفر ع م بني 

ي عطا90446
ي دمحم حسنن

نالخانكةحسنن 51.5الجبل االصفر ع م بني 

ن عل محمود تمام سليمان 90447 نالخانكةمنقطع- حسي  !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

ن سليمان90448 ن محسن حسي  نالخانكةحسي  87الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحماد ابراهيم حماد ابراهيم ابوغريبه90449 26.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- حمدى عماد حمدى دمحم 90450 29.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحمزه احمد فنىحي احمد90451 122.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةحمزه عادل عبدالقادر صالح حسان90452 98الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةخالد وائل عبدالعال عل حسن90453 89الجبل االصفر ع م بني 

ي احمد حسن اللبان90454
ن
نالخانكةرحيم هان 111الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرزق دمحم عادل الصياد90455 110الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرشدي احمد رشدى دمحم90456 22.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرشوان مصطفن رشوان عل رشوان90457 86الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرضوان احمد دمحم دمحم90458 63الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرضوان السيد حلىم السيد عمر90459 55الجبل االصفر ع م بني 

 اسحاق رضا واعز90460
ن
نالخانكةرومان 67.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةرياض نارص السيد ابو الوفا90461 46الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةريمون عادل ميخائيل عطية90462 82.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد احمد حسن عوض هللا90463 125.5الجبل االصفر ع م بني 

ي90464 ي عرانى
نالخانكةزياد احمد عيد عبيد اللينى 106.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد احمد محمود دمحم90465 93الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد اسماعيل هاشم حسن ابو هشيمة90466 120الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد الشحات مصطفن مصطفن90467 85الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد حسن احمد ابراهيم90468 118.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد حمدى قاسم دمحم يونس90469 77.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد سيد دمحم عمر بكر90470 104.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد عل احمد عل90471 132الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد عل رزق دمحم90472 93.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- زياد عمرو عبدالعزيز مصطفن 90473 56.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد عواد دمحم عواد90474 12.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد كارم شعبان عبدالعليم90475 26الجبل االصفر ع م بني 

ي دمحم90476
نالخانكةزياد دمحم عبدالرحمن عبدالغنن 105الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد دمحم دمحم عدالن90477 122.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد محمود دمحم عل90478 111الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةزياد مخلوف عبدالسالم مخلوف90479 40الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةسعد حسن سعد تونس90480 19.5الجبل االصفر ع م بني 

ي سعيد عيد90481 نالخانكةسعيد امبانى 33.5الجبل االصفر ع م بني 

ن بدوى الحجار90482 نالخانكةسيد صابر السيد حسي  34الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيد نض السيد ابراهيم90483 128الجبل االصفر ع م بني 

 دمحم90484
 
نالخانكةسيف احمد شوق 51.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف احمد عبدهللا سالمه90485 46.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف الدين احمد عبدالحميد عبده90486 102.5الجبل االصفر ع م بني 

ف حسن90487 نالخانكةسيف الدين سمي  حسن شر 124.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف السيد نافع سعد سعيد90488 99.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف سمي  احمد السيد90489 122.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف دمحم عبدالفتاح دمحم غنيم90490 31الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف دمحم فوزى عبدالمفيد متوىل وهدان90491 37الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيف وليد ربيع عبدالسالم90492 36.5الجبل االصفر ع م بني 

ف دمحم احمد علي90493 يف اشر نالخانكةشر 43.5الجبل االصفر ع م بني 

ف شمردن علي90494
نالخانكةشهاب اشر 27الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- شهاب عاطف ابراهيم دمحم 90495 52.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةصالح خالد صابر دمحم صالح90496 92الجبل االصفر ع م بني 

ن عل احمد جدى90497 نالخانكةصدام حسي  100الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةصديق دمحم صديق احمد90498 21الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةصالح مصطفن صالح دمحم90499 34.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطارق احمد سعيد محمود ابراهيم90500 62.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطارق حسن عوده حسن90501 43.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطارق دمحم فرج زىك90502 42الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطاهر السيد الطاهر مصطفن90503 36.5الجبل االصفر ع م بني 

ي90504 نالخانكةطه عبدالجيد دمحم مغرنى 58الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطه عبدهللا محمود عبدهللا90505 62.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعادل دمحم عبدالرحيم احمد بديوى90506 60الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعاصم نارص كمال ابوشيع90507 7.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- عبدالباسط عل مصطفن عبدالباسط 90508 19الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالحفيظ ماهر عبدالحفيظ احمد90509 23.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد خضن90510 45الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالاله عل دمحم90511 54الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم عل90512 92.5الجبل االصفر ع م بني 

ف السيد محمود90513 نالخانكةعبدالرحمن اشر 19الجبل االصفر ع م بني 

ن عبدهللا90514 نالخانكةعبدالرحمن السيد امي  31الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن ايمن عبدالرازق دمحم90515 30.5الجبل االصفر ع م بني 

ن جابر90516 ن عبدالعزيز حساني  نالخانكةعبدالرحمن حساني  68.5الجبل االصفر ع م بني 

90517
 
نالخانكةعبدالرحمن سامح بكرى الدسوق 11.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن سامح زكريا دمحم90518 74الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن سمي  توفيق عبدالحافظ90519 37الجبل االصفر ع م بني 

ي خضن90520
نالخانكةعبدالرحمن طارق عبدالغنن 57.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن عماد دمحم عبدالعظيم90521 86الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن عمرو ابراهيم محمود دمحم90522 80الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن فتىح ربيع حسن90523 65.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن مبارك دمحم خي  عبدالموىلي جندل90524 101الجبل االصفر ع م بني 

ى دمحم 90525 نالخانكةمنقطع- عبدالرحمن دمحم اليى 10.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم حافظ دمحم الصاوي90526 100.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عوض سيد90527 91الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عيد عبدالخالق90528 57الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم دمحم عل90529 93.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةعبدالرحمن مىح دمحم سعد هللا90530 87.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالرحمن مصطفن هاشم حسن ابو هشيمة 90531 102الجبل االصفر ع م بني 

ي ابوحسيبه رشوان90532
نالخانكةعبدالرحمن مصطفن 50الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن نجاح فكرى عل90533 51الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن وليد محمود مجاهد90534 32.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالعزيز احمد صبىح عبدالعزيز90535 99.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالقادر سيد ابوالسعود عبدالعزيز خميس90536 63.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالكريم عبدالهادي عثمان دمحم90537 38.5الجبل االصفر ع م بني 

90538
 
 فاضل عبدالباق

 
نالخانكةعبدهللا احمد شوق 82الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا احمد دمحم عل90539 104.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا سعيد دمحم عباس دمحم90540 83.5الجبل االصفر ع م بني 

يف عبدالرحمن حسن90541 نالخانكةعبدهللا شر 60.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا صالح الدين عبدالحليم موس90542 61.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا عاطف عبدهللا مشعال مسعود90543 87الجبل االصفر ع م بني 

ن محمود90544 نالخانكةعبدهللا عل سليمان حسي  88الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا علي حسن علي شور90545 91الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا مجدي عبدهللا دمحم موس90546 88الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا محسوب دمحم محمود90547 83.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم جابر السيد احمد90548 76.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم عبدالسالم احمد90549 78.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم عل قنديل90550 24.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدهللا ياش عبدهللا ابو الفضل90551 82.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعالء عادل جامع حمد علي90552 69الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعالء دمحم ظريف عل90553 55الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد ابو زيد ابو النور90554 95.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد عل دمحم دمحم90555 73.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد علي مرسي90556 64الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- عل احمد دمحم الضاوى 90557 77.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد دمحم عل90558 113.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد دمحم دمحم عل احمد90559 114الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل احمد مصطفن دمحم90560 110الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل تامر محمود دمحم90561 84.5الجبل االصفر ع م بني 

اوى رمضان90562 نالخانكةعل خالد خضن 108.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل عصام علي زيدان90563 83.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل دمحم عل دمحم عل الهباب90564 72.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل دمحم فريد سيد دمحم90565 59.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل محمود عل حمودة قطب90566 118.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل نض عل احمد دمحم مفتاح90567 91الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل يشى عل عبدالحميد حسن90568 120.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمار احمد عباس الصادق حسن90569 93الجبل االصفر ع م بني 

ن سيد90570 نالخانكةعمار صالح حسي  97.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمار دمحم عبدهللا جاب هللا90571 78.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمار ياش ضاهر ذىك90572 99.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر احمد صبىحي عبدالحميد خطات90573 86.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر الحسينن نعيم عبدالعزيزعل90574 102.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر بدوي سيد عل90575 102.5الجبل االصفر ع م بني 

ن90576 نالخانكةعمر حسن سليمان حسي  71الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر حمدي عبدالباسط محمود90577 102الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر رجب عبدالعظيم عطية90578 78.5الجبل االصفر ع م بني 

ن عبدالفتاح90579 نالخانكةعمر سيد امي  56.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةعمر سيد عبدربه دلدوم90580 96.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر صابر فوىلي عبدالفتاح90581 122الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر فتىحي ابو المحاسن عبدالمقضود90582 67.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر ماهر دمحم درويش90583 126الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر دمحم سعد عبدالسيد90584 77الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر دمحم محمود شاكر عل90585 55.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- عمر محمود عوض جاد الموىل 90586 87الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمرو اسماعيل ابراهيم دمحم90587 96الجبل االصفر ع م بني 

ف عبدهللا عبدالعليم عبدالرحمن90588 نالخانكةعمرو اشر 118.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمرو خالد السيد محمود90589 53الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمرو خالد دمحم جالل90590 70.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمرو مجدى احمد خليل90591 16الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمرو وليد فرج دمحم احمد90592 93.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةغاىل فؤاد غاىل عبدالمالك سالمه90593 65الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفؤاد احمد فؤاد احمد عيىسي90594 64الجبل االصفر ع م بني 

 وهيب يوسف فرنسيس90595
ن
نالخانكةفادى رومان 32الجبل االصفر ع م بني 

ف فتىح نض 90596 نالخانكةمنقطع- فارس اشر !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

يف سيد موسي90597 نالخانكةفارس شر 63.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفارس عبدالعاىط فارس سعودى90598 19.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفارس دمحم مرس حمعه عل عوده90599 20.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفاروق سيد فاروق حسن90600 22.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفاروق عبدالواحد احمد مرجان90601 36.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفهد كريم دمحم عثمان90602 73الجبل االصفر ع م بني 

ن90603 نالخانكةكامل سعيد السيد دمحم حسي  98.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم اسامه حميد مبارك دمحم90604 102.5الجبل االصفر ع م بني 

ف جاد عبدالنعيم حسن90605 نالخانكةكريم اشر 48الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم رجب عل عل سنبل90606 57.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم رمضان عبدالحميد عبدالكريم حسن90607 16الجبل االصفر ع م بني 

ي90608
 
نالخانكةكريم سعد ابراهيم عبدالباق 10.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم سعيد سيد دمحم سالم90609 62.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم سيد دمحمى امام سالم90610 53الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم دمحم سيد حامد90611 83.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم دمحم فاروق دمحم90612 22.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم وائل فؤاد دمحم90613 14الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكمال دمحم كمال حسن90614 41الجبل االصفر ع م بني 

90615
 
لس مرزوق نبيه صدق نالخانكةكي  32.5الجبل االصفر ع م بني 

لس مينا محفوظ ساويرس90616 نالخانكةكي  122.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةماجد دمحم ماجد رشاد عواد90617 25الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةماريو ثروت كامل رزق90618 90الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمازن راىم عبدالمنعم عبدالبارى90619 80.5الجبل االصفر ع م بني 

ي90620 نالخانكةمازن شادي نعمان فضل حىحى 71.5الجبل االصفر ع م بني 

ن90621 ي حسي 
نالخانكةمازن دمحم عبدالغنن 67.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمازن وائل دمحم ابراهيم90622 82الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمازن ياش سمي  عل90623 126الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمالك اسامه عبدالوهاب محمود يس90624 76الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةماهر محمود عبدالعال محمود90625 8.5الجبل االصفر ع م بني 

 نض الدين عبدالسالم ابراهيم90626
ن
نالخانكةماهر هان 21.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم ابراهيم احمد شحاته 90627 59.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- دمحم ابراهيم حسن عل ابراهيم 90628 48.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم ابو الحسن بكري دمحم يوسف90629 72.5الجبل االصفر ع م بني 



ي عبدالدايم90630 نالخانكةدمحم احمد باشر 56الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد جامع دمحم90631 44الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد سعيد يوسف90632 104الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد سيد جمعه سليمان90633 32.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد صالح عثمان صالح90634 56.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد كامل احمد90635 30الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم ابراهيم امام90636 124الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم احمد دمحم الطاهر 90637 59.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم سالم90638 53الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم عبدالراضن90639 23الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم عبدهللا حجاج90640 23.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- دمحم احمد مصطفن الخزاىم 90641 74الجبل االصفر ع م بني 

ف حسب هللا صالح90642 نالخانكةدمحم اشر 76الجبل االصفر ع م بني 

ف حسن دمحم90643 نالخانكةدمحم اشر 130الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم امام محمود عبدالغنن حسن90644 53.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم ايمن عبدالنارص دمحم مغرنى90645 30.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم بدوى احمد حسن90646 48الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحم زيان ابراهيم90647 15.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحمالسيد احمد90648 56.5الجبل االصفر ع م بني 

ن خليل احمد شحاتة90649 نالخانكةدمحم حسي  58الجبل االصفر ع م بني 

ن دمحم محمود طه90650 نالخانكةدمحم حسي  127.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم حمدي احمد فتىحي ابو ليلة90651 99.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- دمحم خالد احمد عبدالرحيم عليان 90652 !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم خالد عبدالعزيز دمحم90653 70الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم درويش اسماعيل درويش90654 56الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم رمضان حماد احمد سيمان90655 102.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم رمضان عبدالنارص عبدهللا نض90656 105الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم سالمه لبيب قطب دمحم90657 128الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم سمي  خليفة دمحم دمحم90658 84.5الجبل االصفر ع م بني 

ار خلف90659 ن نالخانكةدمحم سيد ابو الريش مي  68الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم سيد دمحم عبداللطيف90660 28الجبل االصفر ع م بني 

ي يوسف90661 نالخانكةدمحم سيد نور الننى 98الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم شادى شبل عبدالفتاح بدوى المالح90662 65.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم صالح عل دمحم عل90663 76.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم ضياء عبدالكريم دمحم90664 59الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم طارق سمي  ابراهيم90665 69الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عادل علي دمحم90666 34الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عادل دمحم احمد طه90667 83.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عاطف ابراهيم دمحم سعد90668 122الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالرحمن رمضان طه عطيه هللا90669 85الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالكريم جابر عبدالعال90670 36.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدهللا دمحم عبده90671 74الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدهللا مختار محمود90672 85الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالمعز نتاج دمحم90673 47الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبدالننى يونس عبدالحافظ دمحم90674 40الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عبده سيد عبده90675 96الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عصام فتىح عباس90676 71.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عل سيد عبدالسالم90677 89.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عل دمحم احمد دمحم90678 !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

ن السيد الحالج90679 نالخانكةدمحم عمار دمحم حسي  56.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةدمحم عمر فاروق رضوان احمد90680 72.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عمر فتىح دمحم90681 81.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عيد دمحم صالح عبدالرازق90682 104الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم مجدى ابو المعاىط منصور90683 98.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم مجدى رمضان سالم90684 41.5الجبل االصفر ع م بني 

يف عبدالعاىطي نزالوي90685 نالخانكةدمحم مجدي شر 45الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم محب دمحم عل90686 86الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم دمحم حمدي دمحم90687 58.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم دمحم عل قنديل90688 14الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم دمحم محمود عبدالعال عبدالموىل90689 88الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم مدحت دمحم يوسف ابو زيد90690 118.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم مصطفن دمحم علي90691 90الجبل االصفر ع م بني 

ي متوىلي عبدالمقصود90692
نالخانكةدمحم مصطفن 67.5الجبل االصفر ع م بني 

ي محمود عبدالرحيم سليمان90693
نالخانكةدمحم مصطفن 37.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم منتض دمحم ابو العال90694 98الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم منصور عطية عل90695 117.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم نبيل دمحم حنفن90696 116الجبل االصفر ع م بني 

ديىس90697  عزت اليى
ن
نالخانكةدمحم هان 97.5الجبل االصفر ع م بني 

 دمحم عل 90698
ن
نالخانكةبسيطه- دمحم هان 98الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم هيثم دمحم رمضان عبدالعزيز90699 22الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم وليد دمحم كامل90700 46.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم يوسف شعبان ربوش90701 13.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود احمد رمضان ابراهيم90702 39الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود اسامة حسن سليم90703 53.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود حسن محمود بخيت90704 66.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود خليفة دمحم حامد90705 60.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- محمود رفيق محمود سيد 90706 45الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود زىك احمد زىك90707 74.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود سيد محمود بيوىم عل90708 82.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود عادل عل محمود90709 23.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود عبدالمجيد غزاىل عبدالمجيد90710 48.5الجبل االصفر ع م بني 

ي عزب دمحم 90711
 
نالخانكةمنقطع- محمود عراق !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود عصام دمحم عل90712 19.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود عيد دمحم صالح عبدالرازق90713 110.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود فرج دمحم محمود90714 33الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود دمحم سليمان احمد عبدالكريم90715 81الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود دمحم عبدالحكم محمود90716 103.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود مصطفن محمود دمحم90717 54.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمحمود يونس نعيم العدوى90718 25.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمروان ابراهيم راضن عبدالقادر90719 91الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمروان احمد خليفة سيد90720 81الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمروان سليمان دمحم دمحم90721 53.5الجبل االصفر ع م بني 

ي90722
ن
نالخانكةمروان نارص مقابل عبدالوارث مدن 26الجبل االصفر ع م بني 

ن90723 نالخانكةمصطفن احمد ابو زيد دمحم حساني  61الجبل االصفر ع م بني 

ي عبدالسميع90724
نالخانكةمصطفن احمد مصطفن 103الجبل االصفر ع م بني 

ن90725 نالخانكةمصطفن رضا احمد دمحم ياسي  76الجبل االصفر ع م بني 

ي90726
 سمي  هاشم جودة مصطفن

نالخانكةمصطفن 57.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمصطفن شادى مصطفن حنفن90727 21الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمصطفن عيد عبدالستار ابو الوفا90728 23الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمصطفن محمود عبدالسالم احمد دمحم90729 47الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةمصلح وائل مصلح سالم حسن90730 30الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمعاذ صالح احمد عل90731 27.5الجبل االصفر ع م بني 

ن90732 نالخانكةمعاذ دمحم غانم حسي  36.5الجبل االصفر ع م بني 

 علي السيد علي دمحم ابو شوك90733
ن نالخانكةمعي  35.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمعن عصام دمحم عيد عبدالخي 90734 50.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمكاريوس فتح هللا فوزى عطا هللا90735 74الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمهند مصطفن نبيل عل عل90736 105الجبل االصفر ع م بني 

ي90737
ي مصطفن

ن
نالخانكةمؤمن احمد تون 107الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمؤمن احمد عبدالحميد كساب90738 93.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمؤمن زيدان غريب دمحم90739 88.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمؤمن عمرو دمحم عبدالرازق90740 63.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمؤمن دمحم اسماعيل رمضان90741 49الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةنادر صالح جمعة عبدالعزيز دمحم90742 54.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةبسيطه- نارص عل عبدالراضن عل 90743 43.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةهشام دمحم حسن عبدالحميد90744 21.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةوجدى رشاد فراج البكري90745 19الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةوحيد سمي  عل عبداليى90746 101الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةوليد احمد عمر دمحم90747 54.5الجبل االصفر ع م بني 

ي عبدهللا90748
نالخانكةياش ابو الخي  مصطفن 51الجبل االصفر ع م بني 

ي احمد 90749
نالخانكةبسيطه- يحن  ابراهيم دمحم عبدالراضن 51الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيحن  عبدالرحيم دمحم السيد90750 89الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيحن  دمحم عبدالرحمن خميس90751 93.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيس ايهاب دمحم عمر عالم90752 110.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف ابراهيم هالل ابراهيم السيد90753 106الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف احمد اسماعيل عوض90754 69الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف احمد الطيب حسن90755 40.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- يوسف احمد حسن عل ابراهيم 90756 49الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف احمد سالم سالمة90757 72الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف احمد محمود احمد90758 52الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف ادم عاطف ادم90759 66.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف اسامه اسماعيل عبدالمنعم90760 91الجبل االصفر ع م بني 

ي حسن90761
ف مصطفن نالخانكةيوسف اشر 104الجبل االصفر ع م بني 

ف مهدى عبدالعزيز مهدى90762 نالخانكةيوسف اشر 99الجبل االصفر ع م بني 

ن عبدالرحمن90763 نالخانكةيوسف حسن كامل طلبة حسي  88.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف حماده دمحم احمد حامد90764 87.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف سعيد احمد عبدالواحد90765 81.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف سيد دمحم ابوستيت90766 70الجبل االصفر ع م بني 

ف الدين صالح ادم90767 نالخانكةيوسف شر 16.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف طلعت زكرى يوسف90768 56.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف عبدالرحمن جاد الرب ابراهيم90769 112.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف عبدالمنعم يوسف عبدالمنعم90770 56الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف عمرو عبدالصادق عبدالغنن محمود90771 91.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمنقطع- يوسف عمرو كامل خليفه 90772 56الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم ابراهيم احمد العطار90773 63.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم سالم دمحم90774 61.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم علي عبدالهادي90775 68الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم عوده حمد90776 50الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم فتىح عبدالعال90777 79.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف دمحم محروس دمحمى90778 81.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف محمود رياض احمد90779 95الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةيوسف مصطفن عماد الدين عبدالفتاح90780 47.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةيوسف وائل فتىح توفيق جرجس90781 82الجبل االصفر ع م بني 

99الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاحالم عل دمحم دمحم دمحم خليل سلطان90782

60الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء جمال دمحم احمد دمحم90783

ن دمحم الخزاىم90784 87الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء حسي 

111.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء صفوت عبدالحفيظ محمود حسن90785

116.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء دمحم سيد احمد90786

93.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء دمحم صبىحي عبداللطيف منصور90787

66الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء دمحم مصلح قاسم جاد90788

ن90789 ن اسماعيل حسي  115الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاسماء احمد حسي 

69الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاسماء حسن دمحم رمضان90790

119الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاسماء دمحم ماجد حفنن90791

135الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاسيل دمحم نبوي عبدالرحمن90792

ي سعد بدر سويلم90793
قت الحسينن 107.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشر

قت حماده حنفن دمحم حسن90794 94الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشر

127.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاالء جمال قاسم خليل بدر الدين90795

109.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاالء محسن رجب احمد رفاعي90796

90الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاالء دمحم حسن مصطفن حسن90797

51الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامال سليمان دمحم دمحم90798

ي دمحم سالم دمحم90799
ي لطفن

ن
44الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامان

83.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامل احمد سليم هاشم90800

87.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامنيه احمد ربيع قطب احمد حسن90801

 عاشور90802
ئ
56الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامنيه دمحم رجان

ه رجب البكرى عل90803 61.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامي 

47.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسيطه- انتصار حسام الدين دمحم عمر 90804

65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايمان دمحم خي  يس90805

109الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايمان نادر سيد دمحم90806

62.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايه احمد بخيت حسن بخيت90807

ي90808  الركانى
ن 78.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايه احمد حسي 

98.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايه جمال فوزى عبدالباسط90809

43الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايه عمرو دمحم السيدعبدهللا90810

74.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسيطه- بسمات احمد دمحم احمد 90811

71.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله احمد عبدالخالق الحاج احمد عبدالقادر90812

72.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله رمضان سيد ابوالحسن عطا90813

102الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله عل دمحم عل عمر90814

33الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله دمحم احمد عاشور احمد90815

85الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله دمحم احمد عل90816

ن محمود دمحم90817 45.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمله يىحي حسي 

113الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمه تامر رافت مصلىح غنيىمي90818

32.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسمه دمحم محمود دمحم بكر90819

67.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسنت عالء الدين عبدالرحيم احمد90820

103.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسنت محمود احمد عبدالعزيز90821

ن محمود90822 45.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسنت يىحي حسي 

120الجبل االصفر ع م بناتالخانكةتسابيح عمرو احمد دمحم احمد90823

93.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةتسنيم امي  دمحم عبدهللا90824

92.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةتسنيم صالح دمحم الدرديري يوسف90825

ن دمحم90826 ن فرج حسي  75.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةتقوى حسي 

85الجبل االصفر ع م بناتالخانكةجمانه سامح جميل دمحم90827

74.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةجنه جمال دمحم السيد90828

80الجبل االصفر ع م بناتالخانكةجنه ياش دمحم حافظ90829



ن عبدالحليم90830 65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةجنن حسن عبدالرازق حسي 

27الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه السيد دمحم ابوهريرة90831

28.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه ايمن سعيد صالح90832

62.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه خالد ابراهيم عبدالدايم دمحم90833

64الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه سيد جمعه بدر90834

61الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه سيد سالم دمحم سالم محرم90835

74.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه طارق عبدالحميد السيد الجوهري90836

71الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه عادل عبدالسالم احمد دمحم90837

68الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه عليوه عبدالحليم دمحم90838

69.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه دمحم فوزى عبدالرحيم قناوى90839

53.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه محمود صالح عل عرقة90840

60.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه مرس دمحم الدرامل ادريس90841

74.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحبيبه يحن  زكريا محمود90842

67الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحال عل عبدالطاهر دمحم عبدربه90843

ن احمد جمعه دمحم عمار90844 102.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحني 

ن عليوه عبدالحليم دمحم90845 87.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحني 

ي ابوالمعاىطي90846 ن دمحم عبدالننى 96الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحني 

ن محمود حلىمي مسلم90847 27.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحني 

ن مختار عل دمحم 90848 63الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسيطه- حني 

46الجبل االصفر ع م بناتالخانكةخديجه عماره دمحم عماره90849

ف سليمان عوض هللا احمد90850 107.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةخلود اشر

71.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةخلود خالد عبدالعاىط اسماعيل90851

81.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدانا خالد فتىحي احمد خاطر90852

46.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدنيا حمدي جمال محجوب90853

37.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدنيا عادل زىك نعمان زقله90854

78.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدنيا محمود فتىحي عبده عل90855

41.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدينا عبدالحميد حسن عبدالحميد90856

122.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرباب احمد دمحم عواد دمحم عبدالهادى90857

114الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرباب كمال دمحم سيد دمحم90858

103.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحاب دمحم منىسي سالم السيد90859

77الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحاب مصطفن احمد عل90860

87.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه احمد البدرى دمحم حسن90861

ن90862 111.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه احمد مختار احمد حسي 

10الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز90863

76.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه دمحم حسنن ابو هاشم90864

49الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه دمحم رمضان ابراهيم90865

64.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه دمحم فوزى عبدالباسط90866

107الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرضوى رجب صابر سيد سالمة90867

ي صابر90868
1الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرضوى عابد مصطفن

72.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرضوى عيد عبدالحميد سعد فرج90869

52الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرضوى فتىحي توحيد شحاته90870

96.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسيطه- رفيده مصطفن هاشم حسن ابو هشيمة 90871

ي صابر90872
8.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرقيه عابد مصطفن

74.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرقيه عادل عبدالفضيل دمحم عبدربه90873

98.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرقيه علي عدوي سليمان90874

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرقيه دمحم صابر السيد90875

ن دمحم90876 89الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرنا ماهر حسي 

57.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةروان دمحم السيد علي دمحم90877

57الجبل االصفر ع م بناتالخانكةريم احمد حسيب حسن90878

65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةريهام حسن دمحم حسن حامد90879



86الجبل االصفر ع م بناتالخانكةريهام خلف رزق محمود90880

104الجبل االصفر ع م بناتالخانكةريهام دمحم عل فرج ابراهيم90881

113.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةريهام دمحم مدحت فوزى90882

118.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةزمزم عماد احمد عوض90883

103.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةزينب الحسينن نعيم عبدالعزيز عل90884

102.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةزينب ايمن ابراهيم عبدالواحد90885

126الجبل االصفر ع م بناتالخانكةزينب عبداللطيف احمد موس90886

61.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةساره كامل سالم دمحم سالمه90887

132.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةساره محمود حسن علي90888

87.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةساره هشام بركات مرسي90889

114الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسجا عبدالحكيم دمحم عبدالدايم زبي 90890

ي اسماعيل90891
115الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسجده عبدالحليم حافظ حنفن

85.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسعاد احمد سالم عبدالعزيز90892

ي90893 74الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم احمد محمود عبدهللا خضي 

79الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم السيد دمحم العزب90894

93الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم باسم عواد عبدالسالم عواد90895

79الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم حسن احمد دمحم عبيد90896

67.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم حسن خليفة دمحم دمحم90897

91.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم حسن عل شحان دمحم90898

88الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم سالم منىس السيد كريم90899

25الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم كرم خليل عل احمد90900

118.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم دمحم عبدالطيف عبدالستار90901

ي90902
36الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسلىم محمود فتىحي حتفن

ن دمحم90903 78.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسما سيد حسي 

ن90904 يف عبدة حسي  103.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسما شر

75الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسماء صابر صالح دمحم90905

81.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسمة هللا عيد منصور عبدالستار دمحم90906

61الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسمر مصلح حسن شحاتة90907

105.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسهي  احمد عل دمحم90908

91الجبل االصفر ع م بناتالخانكةسوسن دمحم علي صديق90909

!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشذا نارص محمود عباس90910

112الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشذى احمد دمحم احمد حماد90911

وق عوض بكي  عوض احمد90912 97الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشر

وق دمحم عبدالعليم عباس90913 110.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشر

103.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد احمد جاد ابراهيم90914

ن دمحم احمد مفتاح90915 80.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد حسي 

106الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد خالد دمحم دمحم90916

109.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد سيد عل دمحم90917

ن حسن90918 93الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد عصمت رشدى حسي 

 مراد90919
ن
123.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد دمحم قرن

ن منصور90920 93الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد نارص حسي 

96.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهد نارص دمحم الدرديري90921

52الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشهنده ثروت سيد ابراهيم90922

27الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء احمد احمد حماد90923

112الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء خالد ابو بكر دمحم ادم90924

84الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء سيد رمضان زىك90925

26.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء شعبان فارس سليمان90926

44الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء عبدالعال قبيىص دمحم90927

ي عبدالحافظ دمحم90928 68الجبل االصفر ع م بناتالخانكةشيماء عبدالننى

63.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةصباح درويش احمد درويش90929



97الجبل االصفر ع م بناتالخانكةصباح ياش دمحم عصمت90930

114.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةعزه احمد عبدالرحمن احمد دمحم90931

43الجبل االصفر ع م بناتالخانكةعال عبدالسميع شحات عبدالسميع90932

93.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةعال مىح دمحم سعد هللا90933

قاوى90934 94.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةغاده شحاته ابوالعباس مدبوىل الشر

102.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاتن دمحم محمود عبدالمطلب اسماعيل90935

100الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه احمد عبداللطيف احمد90936

126الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه اسامة دمحمى عليوة شالمة احمد90937

60الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه جمعه نور الدين ابراهيم سالم90938

87الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه رضا دمحم شعبان90939

89الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه عصام السيد عبدالفتاح90940

91.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةبسيطه- فاطمه عل مصطفن دمحم عل 90941

109الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه دمحم ابراهيم دمحم90942

115الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه مختار علي حموده قطب90943

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفاطمه مصطفن عيد عل90944

85.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفرح جمال احمد عبدالوهاب90945

41الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفرحه جمال احمد رمضان90946

102الجبل االصفر ع م بناتالخانكةفرحه خالد السيد محمود90947

65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةكريمه علي جمال عبدالدايم90948

73.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةكوثر ابراهيم دمحم عبدالفتاح90949

ن يحن  دمحم دمحم90950 69الجبل االصفر ع م بناتالخانكةلوجي 

 بشاى رزق بشاى90951
ن
100الجبل االصفر ع م بناتالخانكةماريا هان

95.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمديحة دمحم عل دمحم90952

62.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمروه حامد محمود ابراهيم90953

106.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمروه عالء جابر حسن90954

ن خي  مصطفن90955 105الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم حسي 

66الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم خالد جمعة صالح محمود90956

!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم سليمان سويلم سيد90957

52.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم سيد احمد قناوى احمد90958

96.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم شاذىلي علي احمد عيىسي90959

93.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم عبدهللا ابراهيم عبدالحميدعبدهللا90960

91الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم محروس مصطفن مصطفن ابراهيم90961

74الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم دمحم مصلح عبدالننى90962

131.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمريم هشام دمحم عثمان90963

ن عيىسي90964 56.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك احمد امي 

127الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك احمد محمود دمحم واىلي90965

ي90966
ف سيد عبدالغنن 71.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك اشر

91الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك جمال عل احمد90967

122الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك حسن خلف عوض تمام90968

120.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك ساىم رجب حسن جابر90969

63الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك ضىح عبدالستار محمود90970

118.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك عليوه اسماعيل عليوه سالمه90971

99الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم احمد عل دمحم90972

34الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم حلىم ابراهيم احمد90973

54.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم عطيه دمحم90974

88.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم عل دمحم عل90975

57الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم عوض مبارك90976

98.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم كمال دمحم احمد كمبال90977

91الجبل االصفر ع م بناتالخانكةملك دمحم مصلح دمحم احمد الرميح90978

71الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمللك ابراهيم خلف عبدالفتاح90979



95الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنار احمد ابراهيم احمد عبدالمنعم90980

65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةميار زكريا محمود احمد90981

100.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنار طارق سمي  ابراهيم90982

99الجبل االصفر ع م بناتالخانكةميار عبدالسالم السيد عل90983

123.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنار دمحم عبدالرحمن عل90984

131الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا احمد سعيد علي عثمان90985

ي احمد90986 ي محمود ركانى 116.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا ركانى

130.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا عاطف ابراهيم دمحم سعد90987

78الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا عالء علي السيد علي90988

132الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا عمرو صالح محمود فضل90989

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا عيد دمحم صالح عبدالرازق90990

96.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة هللا دمحم عبدالوهاب سيد الغرباوي90991

100الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنة محمود نورالدين عل عبدالحافظ90992

16الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنه ابوالقاسم احمد عبدالقادر90993

ن دمحم احمد90994 51الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنه احمد حسي 

ن90995  حسي 
ف عبدالراضن 29الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنه اشر

55الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنه عبدالسالم السيد عل90996

77الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمنن احمد محروس احمد90997

ه عاطف حمدى شعالن جاد90998 54الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمني 

ن90999 98الجبل االصفر ع م بناتالخانكةىم عبدالعزيز حسنن امي 

ي سليم91000
ي صابر مصطفن

114الجبل االصفر ع م بناتالخانكةىم مصطفن

 هنداوى دمحم مغرنى91001
ن
72الجبل االصفر ع م بناتالخانكةىم هان

26الجبل االصفر ع م بناتالخانكةىم وليد خليفه هاشم سيد91002

51الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمىادة سامح صالح دمحم91003

68الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمىاده عالء الدين موس دمحم91004

ن91005 49الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمىاده ياش عل احمد حسي 

36الجبل االصفر ع م بناتالخانكةناديه سالم عبدالننى سالم91006

!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةناديه سلمان عيد سليم عيد91007

48.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةناهد احمد ابو ضيف دمحم91008

85.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنجالء دمحم سيد دمحم91009

94الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندا نارص دمحم الدرديري91010

ف دمحم حسنن91011 108الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى اشر

85.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى عبدالنارص رحيم عبدالوهاب91012

83الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى دمحم عبدالننى دمحم91013

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى دمحم عوض سليمان91014

52.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى دمحم وهبه رجب91015

!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى موس حسن فرح هاشم91016

42.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنور ايمن عبدالجابر ابوالليل91017

 جالل فتح هللا91018
ن
67الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنور هان

56الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورا ابهاب عوض امام91019

99الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان احمد كامل جمعة خليل91020

80الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان ايمن سممي  دمحم احمد91021

96الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان رافت صبىحي عبدالحميد91022

91023
 
126.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان رمضان دمحم فهىم عبدالباق

95.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان عادل مضى عبده دمحم91024

45الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان فتىح ربيع السيد91025

125الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان دمحم دمحم رفاعي عل91026

ه سيد ثابت خلف91027 32الجبل االصفر ع م بناتالخانكةني 

ه عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز دمحم حسن91028 47الجبل االصفر ع م بناتالخانكةني 

42.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهاجر حمدين رافت حامد91029



62الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهاجر عبدالقادر احمد دمحم91030

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهاله صالح عبدالقادر دمحم عل91031

30الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهبه عمرو عاشور احمد91032

60الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهبه دمحم عبيدالحميد محمود91033

36الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهدى ابراهيم دمحم عبدالفتاح91034

!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهدى رضا صالح دمحم مصطفن91035

101الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهدير احمد ابراهيم عبدالواحد91036

59.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهدير حسام دمحم دمحم ابراهيم91037

89الجبل االصفر ع م بناتالخانكةهنا حسن عبدالغنن توفيق عبدالغنن91038

65الجبل االصفر ع م بناتالخانكةوفاء رمضان عبدالحميد عبدالكريم حسن91039

62الجبل االصفر ع م بناتالخانكةوفاء مجدى مصطفن دمحم91040

70.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةيارا عادل سيد عباس91041

ن احمد عل عبدالقادر91042 80الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ف مصطفن حسن حامد91043 ن اشر 130.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ن ايهاب دمحم عمر91044 95الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ي عبدالقادر91045
ن رضا راضن 100الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ن سيد عبدالستار عبدالرازق91046 24.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

91047
 
ن عادل امام مىك دسوق 29.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ن عدىل ولتنن عبدالستاردمحم91048 48.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

ن91049 ن عصام دمحم دمحم حسي  72.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةياسمي 

116.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةاسماء عبدالرحمن احمد محمود91050

81مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسيطه- امال سعد دمحم سعد 91051

127مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةايمان سيد سعد خميس91052

ن91053 132.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسمله محسن دمحم حساني 

115مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسمله وائل ممدوح دمحم حسن91054

 سيد عبدالمقصود دمحم91055
ن
93مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةتهان

84.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةحبيبه نبيل توفيق دمحم91056

91057
ن
120مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةروقيه صابر دمحم بسيون

120.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةزينب صالح عديىس مونى91058

 رجب دمحم91059
ن
119مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةزينب هان

115.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةسما نبيل سعيد جيى91060

100مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةشيماء دمحم حفنن احمد خليفه91061

128.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةشيماء نادر دمحم يوسف91062

83.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةشيماء نارص فاروق عبدالهادى فاروق91063

124.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةفرحه دمحم اسعد احمد91064

91065
ن
ن الطنان ن حسي  131مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةليل ابراهيم حسي 

65.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةمريم مصطفن عبدالفتاح عبدهللا91066

ن91067 100مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةمنة هللا ايمن حسن حسي 

129.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةمنة هللا دمحم مصطفن عبدالحفيظ91068

وك91069 129.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةنغم دمحم رفاع عل ميى

131مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةنور احمد سعد خميس91070

89.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةنورهان صبىح راغب عبدهللا91071

133.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةهاجر وليد عل عبدالحافظ91072

82مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسيطه- هنا حمدى عبدالفتاح دمحم 91073

112.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةهند احمد العزب عبدالقادر الدمالوى91074

ن ايمن جمال ابراهيم91075 120مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةياسمي 

119مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةابراهيم سيد ابراهيم طه91076

102مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةاسالم دمحم توفيق الصاوى91077

100مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةاسماعيل خالد اسماعيل دمحم91078

83.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسيطه- توفيق يىح توفيق الصاوى 91079



67مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسيطه- ربيع سعيد دمحم حسن ربيع 91080

78.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةزكريا وحيد زكريا دمحم عبدالننى91081

84.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةعبدهللا احمدالعزب عبدالقادر المالوى91082

115.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةعبدالهادى دمحم عبدالهادى عبدالتواب يوسف الحو91083

63مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةعمار عماد الدين ظريف عل91084

91مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةعمر هيثم نجار احمد91085

58مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم احمد سيد عبدالمطلب91086

73مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم احمد شعبان سيد سيد91087

89مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم اسامة دمحم امام عشان91088

47.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم ايمن عبدالمنعم دمحم91089

49.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم سعيد فاروق عبدالهادى91090

78.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةبسيطه- دمحم صبىح عبدالمجيد احمد 91091

!VALUE#مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم دمحم بيوىم عل91092

91093
ن
89.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةدمحم نارص مختار مدن

96مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةمحمود احمد عبدالمنعم عبدالجليل91094

44.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةمصطفن مدحت دمحم مهران امام91095

116.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةيوسف حسن حسن عيىس91096

127.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةيوسف عمرو مصطفن عبدالعظيم91097

91.5مزرعة الجبل االصفر ع مالخانكةيوسف دمحم لطفن احمد اللبان91098

123المناهل الخاصةالخانكةاروى ياش دمحم محمود حسن نور91099

ف سعد سيد91100 124.5المناهل الخاصةالخانكةاالء اشر

120المناهل الخاصةالخانكةاالء جعفر دمحم خي 91101

ن عبدهللا عبدالقادر91102 125المناهل الخاصةالخانكةخديجه حسي 

126المناهل الخاصةالخانكةخلود عبداللطيف دمحم عبداللطيف91103

103المناهل الخاصةالخانكةرحمه مصطفن محمود دمحم91104

86.5المناهل الخاصةالخانكةسلىم سالم رجب ابو شيع91105

76المناهل الخاصةالخانكةسلىم سيد يوسف ابراهيم91106

118.5المناهل الخاصةالخانكةسمر احمد عبدالفضيل دمحم عبدالفتاح91107

16.5المناهل الخاصةالخانكةسميه احمد قناوى احمد91108

131المناهل الخاصةالخانكةشهد عماد حمدي عبدالرحمن مهدي91109

97المناهل الخاصةالخانكةشيماء ايمن سيد عبدالفتاح ابراهيم91110

108.5المناهل الخاصةالخانكةبسيطه- مروه عادل عبدالرحمن دمحم 91111

123.5المناهل الخاصةالخانكةمريم ادور سمي  خليل91112

ن91113 111المناهل الخاصةالخانكةمريم ايمن ابراهيم االمي 

120المناهل الخاصةالخانكةمريم وليد احمد توفيق91114

 دمحم خليفة91115
ن
123.5المناهل الخاصةالخانكةملك هان

131.5المناهل الخاصةالخانكةندى دمحم عبدالفتاح يوسف91116

122المناهل الخاصةالخانكةنور عمرو بكر راغب91117

118.5المناهل الخاصةالخانكةهنا اسامه محمود عبدالفتاح91118

124.5المناهل الخاصةالخانكةاحمد اسامة احمد عبدالقادر91119

113المناهل الخاصةالخانكةاحمد فوزى كامل ابراهيم91120

125المناهل الخاصةالخانكةاحمد دمحم عبدالراضن دمحم احمد91121

84.5المناهل الخاصةالخانكةاحمد دمحم فهىم عل91122

124المناهل الخاصةالخانكةاحمد دمحم مصطفن مصطفن91123

131المناهل الخاصةالخانكةاحمد وليد عبدالحكم احمد91124

131المناهل الخاصةالخانكةادهم ايمن جمعة ابراهيم91125

ن دمحم ابراهيم السيد91126 122المناهل الخاصةالخانكةحسي 

121المناهل الخاصةالخانكةزياد عبدالمقصود مصطفن السعيد91127

117المناهل الخاصةالخانكةعبدالرحمن ابراهيم ابو الفتوح جيى91128

129.5المناهل الخاصةالخانكةعبدالرحمن حمدى فرح عبدالباسط91129



117المناهل الخاصةالخانكةعبدهللا سامح حسن عبدهللا91130

ن عبدالحافظ91131 95.5المناهل الخاصةالخانكةعمار ياش حساني 

100.5المناهل الخاصةالخانكةعمر احمد زين العابدين شحات91132

108.5المناهل الخاصةالخانكةعمر احمد سيد جاد الكريم91133

127المناهل الخاصةالخانكةعمر عصام صابر دمحم91134

115.5المناهل الخاصةالخانكةفاروق دمحم فاروق السيد91135

80المناهل الخاصةالخانكةمارك اسعد ميشيل اسعد91136

86المناهل الخاصةالخانكةمحروس عاطف عبود فرج91137

98المناهل الخاصةالخانكةدمحم ممدوح دمحم حميد91138

110.5المناهل الخاصةالخانكةمحمود عالء محمود جاد91139

ي احمد91140 119المناهل الخاصةالخانكةممدوح دمحم احمد عبدالننى

115.5المناهل الخاصةالخانكةيوسف رزق دمحم دمحم91141

117المناهل الخاصةالخانكةيوسف عبدالرحيم احمد دمحم91142

129.5المناهل الخاصةالخانكةيوسف دمحم عبدالظاهر دمحم91143

نالخانكةابراهيم اسماعيل شعبان اسماعيل رمضان91144 58قنديل ع بني 

نالخانكةابراهيم ايمن عبدالغنن عبددالحميد91145 34.5قنديل ع بني 

نالخانكةابراهيم سعيد ابراهيم عبداليى91146 22قنديل ع بني 

نالخانكةابراهيم سيد سعيد دمحم رمضان91147 15.5قنديل ع بني 

نالخانكةابراهيم سيد مصلح حسان91148 9قنديل ع بني 

نالخانكةابراهيم وليد حمدان حالوي سليمان91149 84.5قنديل ع بني 

ى ابراهيم عبدالمجيد91150 نالخانكةابوبكر ابراهيم عشر 35قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد ابوشيع دمحم ابراهيم عالم91151 14.5قنديل ع بني 

ن خليل91152 نالخانكةاحمد ايهاب احمد امي  43.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد جمال ابو السباع علي ابو السباع91153 72.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد حسن زينهم دمحم الشيىم91154 84.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد حسن دمحم عبدالباسط91155 47قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد حمادة زمقان حافض91156 33قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد خالد عبدالقوى الشحات91157 39قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد ربيع احمد عبدالجواد91158 128.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد رضا سيد حسان دمحم91159 96.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد رفيق جمعة مدبوىلي هليل91160 78.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد سعيد فرج يونس سيد91161 89قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد سيد جابر عل91162 2.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد سيد شعبان عبدالعزيز91163 22.5قنديل ع بني 

ي فوده سيد91164 نالخانكةاحمد سيد عبدالننى 107قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد شاكر احمد سالمه اسماعيل91165 24.5قنديل ع بني 

ن91166 نالخانكةاحمد شحتة دمحم حسن حسي  28قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد شعبان احمد شعبان احمد91167 27.5قنديل ع بني 

 السيد دمحم رمضان91168
 
نالخانكةاحمد عاطف شوق 70.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد عيد91169 102.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالعليم زكريا عبدالعليم محمود91170 53قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالمرضن عبدالمرضن دمحم عبدالرحمن91171 24قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عبده عبدالتواب دمحم91172 91قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عماد صبىح عبده عياده91173 97.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عني  عل عثمان حمد91174 94قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد عيد دمحم موسي دياب91175 28قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم ابراهيم دمحمامام91176 80.5قنديل ع بني 

يد91177 ن نالخانكةاحمد دمحم احمد ابو الي  17.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم حافظ عثمان91178 27.5قنديل ع بني 

ن91179 نالخانكةاحمد دمحم حامد حسي  25قنديل ع بني 



ن91180 نالخانكةاحمد دمحم رمضان سيد حسي  60.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم سيد سالم جندى91181 85.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم شعبان سيد نبيل91182 49.5قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد نارص امام ابرهيم امام91183 52قنديل ع بني 

نالخانكةاحمد نض عبدلعال عبدالعال عطيه91184 26.5قنديل ع بني 

نالخانكةاسامه مصطفن السيد دمحم امام91185 32قنديل ع بني 

ن91186 نالخانكةاسالم سليمان عيد سليمان حساني  49قنديل ع بني 

نالخانكةاسالم دمحم ابوالمجد دمحم رسالن91187 45قنديل ع بني 

نالخانكةاسماعيل سعيد اسماعيل سالم91188 37.5قنديل ع بني 

ن جاد هللا91189 ف ماهر عيد حسي  نالخانكةاشر 43قنديل ع بني 

نالخانكةالسيد العرنى ابراهيم السيد مدبوىل عوده91190 34.5قنديل ع بني 

ن عبدالمجيد رشاد سالم حسن91191 نالخانكةامي  97.5قنديل ع بني 

نالخانكةانس احمد رجب احمد ابراهيم91192 72.5قنديل ع بني 

نالخانكةايمن ادهم حنفن عباس ابراهيم91193 54قنديل ع بني 

نالخانكةايمن عاطف دمحم علي علي91194 50.5قنديل ع بني 

نالخانكةايمن علي دمحم سيد ابراهيم91195 91قنديل ع بني 

 عل عبدالغنن91196
ن
نالخانكةايهاب دمحم تون 29.5قنديل ع بني 

نالخانكةباسم عبدالغنن حنفن دمحم حسن91197 28قنديل ع بني 

ف سالم عبدالعال سليمان91198 نالخانكةباهر اشر 29قنديل ع بني 

نالخانكةبدر سعيد دمحم ابراهيم91199 29.5قنديل ع بني 

نالخانكةبدر دمحم محسن دمحم سعيد91200 16.5قنديل ع بني 

نالخانكةبدرالدين سعيد بدر الدين سعيد يوسف91201 42قنديل ع بني 

نالخانكةبدرى عادل بندارى سليمان91202 32قنديل ع بني 

ن عليان91203 نالخانكةبالل محسن دمحم حسي  91قنديل ع بني 

نالخانكةبالل دمحم صالح سالم جمعة91204 87.5قنديل ع بني 

نالخانكةبالل دمحم محمود امبانى سالم91205 98.5قنديل ع بني 

نالخانكةتامر حسنن عيادة عبده عياده91206 33قنديل ع بني 

نالخانكةجالل ياش جالل ابراهيم غنيم91207 30.5قنديل ع بني 

 عثمان احمد91208
 
نالخانكةجمال عادل شوق 23قنديل ع بني 

نالخانكةحازم وائل حازم عبدالموىل91209 33.5قنديل ع بني 

نالخانكةحامد دمحم حامد عبدالمعطي دمحم91210 42قنديل ع بني 

نالخانكةحسام الدين حسن عل عوض هللا91211 46.5قنديل ع بني 

ي حسن سالم91212 نالخانكةحسام حسن عبدالننى 91.5قنديل ع بني 

ن 91213 نالخانكةبسيطه- حسن ابراهيم حسن حسي  65قنديل ع بني 

نالخانكةحسن مهنن حسن سالم سويلم91214 24.5قنديل ع بني 

نالخانكةحسنن حسن حسنن دمحم تربيه91215 56.5قنديل ع بني 

ي عجىمي ابراهيم91216
ي حسن حسنن

نالخانكةحسنن 50قنديل ع بني 

ن عبدالعزيز91217 ن عبدالعزيز حسي  نالخانكةحسي  94قنديل ع بني 

ن عبدالموجود عبدالجواد91218 ن نارص حسي  نالخانكةحسي  30.5قنديل ع بني 

ي علي عليان91219
ف حسينن ي اشر

نالخانكةحسينن 36قنديل ع بني 

نالخانكةحمدى حسن فتىح حسن رباع91220 72قنديل ع بني 

نالخانكةبسيطه- حمدى محمود حمدى دمحم فتيح 91221 68قنديل ع بني 

نالخانكةحمدى نارص حمدى عل حسن91222 76قنديل ع بني 

نالخانكةخالد احمد عمر عبدالحكيم راتب91223 64قنديل ع بني 

ي عمرو محمود ابراهيم91224 نالخانكةخي  26قنديل ع بني 

نالخانكةداود سليمان داود عثمان91225 36.5قنديل ع بني 

نالخانكةرضا وليد رضا دمحم امام91226 72قنديل ع بني 

نالخانكةزايد سيد هاشم عبدالمقصود احمد91227 51.5قنديل ع بني 

نالخانكةزكريا مدحت زكريا محمود رمضان91228 62قنديل ع بني 

ي احمد زىكي عبدالقادر91229
نالخانكةزكريا مصطفن 41.5قنديل ع بني 



نالخانكةزياد احمد عبدالمطلب امام سمحان91230 36.5قنديل ع بني 

نالخانكةزياد احمد عيد حسن سليمان91231 39.5قنديل ع بني 

نالخانكةزياد احمد دمحم سيد بيوىمي91232 36قنديل ع بني 

نالخانكةبسيطه- زياد احمد محمود حسينن جاد 91233 74قنديل ع بني 

نالخانكةزياد رضا سعد حسينن جاد91234 73قنديل ع بني 

ن سالمة91235 نالخانكةزياد سامح فرج امي  71قنديل ع بني 

نالخانكةزياد سيد صالح محمود ابو بنيه91236 28.5قنديل ع بني 

نالخانكةزياد سيد مصلح محمود رواش91237 49قنديل ع بني 

نالخانكةزياد صابر حماده حامد حماده91238 62.5قنديل ع بني 

نالخانكةزياد دمحم سيد حجاب حسن91239 52قنديل ع بني 

نالخانكةزياد دمحم مصلح خميس سالمة91240 36.5قنديل ع بني 

نالخانكةزياد مصلح رجب عودة91241 34.5قنديل ع بني 

ن91242 نالخانكةسالم جاد سالم حسي  27.5قنديل ع بني 

نالخانكةسامر سيد دمحم عبدالمطلب ابراهيم91243 63قنديل ع بني 

نالخانكةسعد احمد سعد عبدالسميع عل91244 21قنديل ع بني 

يت91245 نالخانكةسعيد الصباح حسن سالمه كيى 17.5قنديل ع بني 

نالخانكةسعيد ايهاب عيد عفيفن عمر91246 57قنديل ع بني 

نالخانكةسعيد سيد سعيد سيد سالمه91247 55.5قنديل ع بني 

نالخانكةسفيان دمحم سلمان ابراهيم سليمان91248 57.5قنديل ع بني 

نالخانكةسالمه سليمان عبدالننى ابراهيم دمحم91249 63قنديل ع بني 

نالخانكةسليمان حاتم دمحم سليمان خطاب91250 98قنديل ع بني 

نالخانكةسمي  احمد سمي  ابوبكر دمحم91251 78قنديل ع بني 

نالخانكةسيد ابراهيم سيد سالم91252 38.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيد ابراهيم سيد شعبان91253 19.5قنديل ع بني 

ي91254
نالخانكةسيد جمال سيد دمحم يوسف الخاخنن 27.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيد جمعه سعيد جمعه صويلح91255 8.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيد عاطف سيد دمحم علي فرحان91256 50قنديل ع بني 

نالخانكةسيد محمود السيد هاشم91257 15.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيد هشام دمحم سيد دمحم91258 15قنديل ع بني 

نالخانكةسيف الدين سالمة سليمان منصور عودة91259 38.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيف الدين نارص عبداالله عيىس دمحم91260 47قنديل ع بني 

نالخانكةسيف تامر دمحم شحاته دمحم91261 21قنديل ع بني 

نالخانكةسيف صالح صبىحي خميس جمعة النفيعي91262 61.5قنديل ع بني 

نالخانكةسيف دمحم فتىحي دمحم الطمالوي91263 64.5قنديل ع بني 

ي عطوه ابراهيم91264
نالخانكةسيف محمود لطفن 42قنديل ع بني 

نالخانكةسيف مصطفن شحاته شافع91265 29.5قنديل ع بني 

نالخانكةشادى سعيد سيد مرس قنديل91266 48قنديل ع بني 

نالخانكةشادى سيد دمحم احمد91267 5.5قنديل ع بني 

ن91268 يف سيد شاهي  يف شر نالخانكةشر 27قنديل ع بني 

نالخانكةشهاب ابراهيم عودة دمحم91269 27قنديل ع بني 

نالخانكةشهاب الدين احمد سيد ابراهيم احمد91270 21.5قنديل ع بني 

نالخانكةشهاب سليمان صالح راشد91271 20.5قنديل ع بني 

نالخانكةصابر انور صابر امام سيد91272 85.5قنديل ع بني 

نالخانكةصبىح محمود صبىح عبده91273 48قنديل ع بني 

نالخانكةصالح ابراهيم صالح عودة حسن91274 66.5قنديل ع بني 

نالخانكةصالح احمد صالح دمحم حمد91275 77.5قنديل ع بني 

ي91276
ن
ي صالح سيد الق

ن
نالخانكةصالح هان 112قنديل ع بني 

نالخانكةصهيب احمد صبىحي بريك عبدالعظيم91277 106.5قنديل ع بني 

نالخانكةصهيب دمحم عدىل انور دمحم91278 25.5قنديل ع بني 

ن91279 ي سليم حسي 
نالخانكةصهيب دمحم مصطفن 17قنديل ع بني 



نالخانكةصويلح احمد صويلح عل صويلح91280 21.5قنديل ع بني 

نالخانكةطارق احمد دمحم علي عبدالسالم91281 33قنديل ع بني 

نالخانكةطارق دمحم فوزي غريب دمحم91282 56قنديل ع بني 

نالخانكةعامر احمد سالم سيد سالم91283 93.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالحكيم دمحم عبدالحكيم خاطر دمحم91284 25.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالحميد دمحم عبدالحميد فودة سيد91285 25.5قنديل ع بني 

ن احمد91286 نالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالعاىط امي  115قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد فتىح حسن سالم رباع91287 109.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن اكرم علي احمد دمحم91288 13قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن البدري سيد احمد حمد91289 129قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ايمن دمحم توحيد خليل91290 27.5قنديل ع بني 

ى احمد محمود91291 نالخانكةعبدالرحمن خالد صيى 15قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن رجب سعيد مصلح دمحم91292 19.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سيد دمحمى دمحم عبدالننى91293 132قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن شعبان سيد دمحم قنديل91294 42.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن شعبان عبده جمعة النفيعي91295 20قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن صابر عبدالموجود حسن شيته91296 79.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن طارق دمحم عوده دمحم91297 68.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عبدالغنن دمحم سالم91298 43.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عبود عبدالفتاح عبود91299 65قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن كمال دمحم عوده صالح91300 58.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم راضن ابوالفضل دمحم91301 106قنديل ع بني 

ن عودة الغمازي91302 نالخانكةعبدالرحمن دمحم رجب حسي  80قنديل ع بني 

ن91303 نالخانكةعبدالرحمن دمحم سيد ابراهيم حسني  111قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم منصور دمحم91304 35قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن مصلح رجب امبانى سالم91305 49.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن منصور عطاهللا عياد مبارك91306 36قنديل ع بني 

91307
ن
نالخانكةعبدالرحمن نارص عبدالعال البهلول مواق 27قنديل ع بني 

 عبدالراضن صابر دمحم91308
ن
نالخانكةعبدالرحمن هان 34.5قنديل ع بني 

ي صالح سالم عويمر91309
ن
نالخانكةعبدالرحمن هان 83قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن وليد دمحم سيد دمحم91310 129قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالستار عماد عبدالستار عبدالرحيم عبدالدايم91311 12قنديل ع بني 

ن91312 نالخانكةعبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن حسي  36قنديل ع بني 

نالخانكةعبدالعظيم محمود عبدالعظيم عبدالمعز سليمان91313 21.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا تامر احمد دمحم عياد91314 60قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا حسن سالمة حسن بريك91315 88قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا سالم عبده سالم سالمة91316 97.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا عادل رجب اسماعيل القطان91317 61.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا عبدالهادى عبدالننى حميده واعر91318 62قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا عصام دمحم دمحم91319 35قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا فتىحي عبدالرازق عبدالفتاح91320 114.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم عبدالسالم توفيق حسن91321 60.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم مصلح سليمان حميد91322 21.5قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا نارص حسن توفيق غباره91323 25قنديل ع بني 

نالخانكةعبدهللا ياش عبدهللا دمحم متوىل91324 63قنديل ع بني 

وس91325 ى تاورصن نالخانكةعبدالمسيح عيد توفيق مي  97قنديل ع بني 

ن عواد91326 نالخانكةعثمان عبدهللا عواد حسي  42.5قنديل ع بني 

نالخانكةعجىم سيد عجىم عبدالمطلب91327 37.5قنديل ع بني 

نالخانكةعدىل عصام عدىل دمحم عالم91328 39.5قنديل ع بني 

ى مدبوىل السيد مدبوىل91329 نالخانكةعشر 27.5قنديل ع بني 



نالخانكةعل ايمن عبدالمنعم نور الدين91330 92.5قنديل ع بني 

نالخانكةعل صالح عل سيد دمحم91331 61.5قنديل ع بني 

نالخانكةعل محمود عل عل صالح91332 32.5قنديل ع بني 

ي سيد متوىلي91333 نالخانكةعل نارص عبدالننى 128قنديل ع بني 

ي91334
نالخانكةعمار احمد نبيل عبدالوهاب عفيفن 90قنديل ع بني 

 شبيب91335
ن
نالخانكةعمار دمحم صالح الق 22قنديل ع بني 

نالخانكةعمار دمحم عبده ابراهيم91336 24.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمار دمحم عبده السيد عطيه حامد91337 50.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمار محمود السيد عيدعبدة91338 97.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمار محمود دمحم احمد ابراهيم91339 35قنديل ع بني 

نالخانكةعمار مصلح دمحم سعد مرجان91340 23.5قنديل ع بني 

ن91341 نالخانكةعمار يىح فرحات دمحم حسي  17قنديل ع بني 

نالخانكةعمر احمد سعيد احمد يوسف91342 17قنديل ع بني 

نالخانكةعمر احمد صالح سالم حسن سالم91343 33قنديل ع بني 

ن91344 نالخانكةعمر احمد عطيه حامد حساني  22.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر السيد جمعه ابراهيم91345 35.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر الهادى السيد عل السيد احمد91346 135.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر جمال عبدالستار عبدالاله همام91347 20قنديل ع بني 

نالخانكةعمر خالد دمحم عبدالمطلب ابراهيم91348 108.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر خالد مصلح دمحم العجرودى91349 16.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر سيد عمر حسن سالمه91350 38.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمر سيد دمحم شحات91351 37قنديل ع بني 

نالخانكةعمر دمحم حسن دمحم اسماعيل91352 92قنديل ع بني 

نالخانكةعمر دمحم حنفن محمود اسماعيل91353 76.5قنديل ع بني 

ي سيد متوىلي جاد91354 نالخانكةعمر دمحم عبدالننى 115قنديل ع بني 

نالخانكةمنقطع- عمر دمحم عيد دمحم حسن 91355 15.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو ابو المعاىطي دمحم ابراهيم عالم91356 18.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو حاتم عجىم حسن عبدربه91357 16.5قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو خالد عمر عبدالحكم راتب91358 26قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو سالم صالح سالم دبور91359 28قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو عبدالننى محمود احمد الصغي 91360 60قنديل ع بني 

نالخانكةعمرو دمحم رشدى حسن91361 33قنديل ع بني 

ن عياد91362 نالخانكةعياد عبدهللا عياد حسي  59قنديل ع بني 

ن ابراهيم جندى91363 نالخانكةعيد جمال حسي  38قنديل ع بني 

ن حسن91364 نالخانكةعيد ياش حسن حسي  25قنديل ع بني 

نالخانكةفادى معتمد صبىح عجبان91365 36.5قنديل ع بني 

نالخانكةفارس احمد احمد النبوى مرع نض91366 73.5قنديل ع بني 

نالخانكةفارس رمضان فتح هللا حسن فتح هللا91367 21قنديل ع بني 

نالخانكةفارس عبداللطيف عبدالرازق مىك مرس91368 106قنديل ع بني 

ن سالم91369 نالخانكةفرج وليد فرج امي  71قنديل ع بني 

نالخانكةفرحات خالد فرحات عبدالوهاب عواد91370 38.5قنديل ع بني 

نالخانكةكريم ابو القاسم نض دمحم حسن91371 77.5قنديل ع بني 

نالخانكةكريم السيد الشحات عبدربه الباجوري91372 52.5قنديل ع بني 

نالخانكةكريم عبدالننى يونس احمد سيد91373 36قنديل ع بني 

نالخانكةكريم عيد مدبوىلي عبدالعزيز متوىلي جاد91374 4.5قنديل ع بني 

نالخانكةكريم فتىح دمحم دمحم91375 64قنديل ع بني 

نالخانكةكريم دمحم اسماعيل السيد حافظ91376 12.5قنديل ع بني 

نالخانكةكريم دمحم عويس قطب91377 20قنديل ع بني 

نالخانكةكريم دمحم فتىح انور صالح91378 14قنديل ع بني 

نالخانكةكريم دمحم مني  عبدالحميد91379 44.5قنديل ع بني 



نالخانكةكريم ياش رمضان شعبان دمحم91380 42.5قنديل ع بني 

نالخانكةكمال دمحم كمال دمحم ابراهيم91381 22قنديل ع بني 

نالخانكةمازن دمحم عبدهللا سيد ابراهيم91382 74.5قنديل ع بني 

ن احمد91383 ف حسي  نالخانكةمازن دمحم مشر 29.5قنديل ع بني 

نالخانكةمنقطع- مجاهد محمود سيد مصلح دمحم بيوىم 91384 74قنديل ع بني 

نالخانكةمنقطع- دمحم ابراهيم امام عل عياد 91385 12قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم بخيت العجوز91386 76قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم ابوالمجد دمحم عودة حامد91387 52قنديل ع بني 

يد مدبوىل عوده الطويل91388 ن نالخانكةدمحم ابوالي  36قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد ابراهيم عل91389 36قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد ابراهيم دمحم سنه91390 50قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد ابوالحسن خليل91391 18.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد السيد احمد عل91392 97قنديل ع بني 

ن احمد91393 نالخانكةدمحم احمد حسني  57قنديل ع بني 

ن91394 نالخانكةدمحم احمد سعيد جابر حساني  52.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عاشور جمعه دمحم91395 108.5قنديل ع بني 

ن 91396 نالخانكةمنقطع- دمحم احمد عل حسن حساني  113.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد متوىل السيد متوىل91397 126.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم اسماعيل91398 55قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم عياد عل91399 25.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم فؤاد حافظ91400 118قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم دمحم91401 70.5قنديل ع بني 

ن91402 ن حسي  نالخانكةدمحم اسامة حسن حسي  97قنديل ع بني 

ف صالح عباس رفاعي91403
نالخانكةدمحم اشر 115.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم الشنى دمحم حسن عل91404 44قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم انور السيد يونس91405 35.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن صابر سالم دمحم91406 44.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم جابر االمي  دمحم91407 40.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم جمال احمد سيد ابراهيم91408 2.5قنديل ع بني 

ي 91409
نالخانكةبسيطه- دمحم جمعة سيد سالم الدخاخنن 64.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم حسام عبدالعزيز دمحم منصور91410 125.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم حمدى سالم خميس جمعة91411 55.5قنديل ع بني 

يت91412 نالخانكةدمحم حمدي سالمة محسن كيى 93قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم خالد سعيد سيد ابراهيم91413 7.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم داود عثمان دمحم عبدهللا91414 17قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم رافت ثابت احمد عبدالرحمن91415 113.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم رجب رجب عرفات91416 27قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم رزق حمدى دمحم جمعه دبور91417 43.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم رضا السيد ابراهيم91418 127.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم رفيق جمعة مدبوىلي هليل91419 82.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم سامح سمي  عبدالرحمن حلمد91420 57قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم سعيد ناجح ابراهيم سيد91421 33قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم سليمان موسي سليمان موسي91422 26.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم سيد دمحم عامر سليمان جندى91423 62.5قنديل ع بني 

يف جمال عبدالمطلب91424 نالخانكةدمحم شر 37قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم صابر دمحم صابر احمد91425 62قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم صالح دمحم عبده حبلص91426 33.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم طنطاوى احمد ابراهيم طنطاوى91427 17.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم طه دمحم احمد دمحم ابراهيم91428 82.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عاطف دمحم سيد عودة91429 70.5قنديل ع بني 



نالخانكةدمحم عبدالخالق صالح عبدالخالق صالح91430 45قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عبدهللا عل دمحم91431 16.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عبدة دمحم عبدالمبدى91432 26.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عبده قاسم رمضان سيد91433 27قنديل ع بني 

ي دمحم91434 نالخانكةدمحم عصام جميل صيى 14.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عالء دمحم قاسم جمعه91435 68قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عل دمحم السيد عوده91436 70.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عماد عويس صبيح دمحم91437 20.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عماد دمحم سيد دمحم91438 136.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عمر عبدهللا علي موسي91439 107.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عمرو سيد مصلح91440 62.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم عمرو دمحم سيد91441 28.5قنديل ع بني 

ي 91442
نالخانكةبسيطه- دمحم فارس دمحم دمحم عفيفن 68.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم فتىحي فوزي غريب دمحم91443 27قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم كرم مصلح محمود رواش91444 41قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم عبده دمحم91445 63.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم مكرم دمحم91446 90قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم محمود عل عبدالوهاب سيد91447 92.5قنديل ع بني 

ن جادهللا91448 نالخانكةدمحم محمود عيد حسي  54.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم محمود دمحم نض عواد91449 45.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن عجيل سليمان ابراهيم91450 53.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم ممدوح السيد بيوىمي دمحم91451 118قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم مهنن سالم دمحم91452 46قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم نارص سيد حسن91453 5.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم نبيل السيد عبدالفتاح91454 64قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم نبيل دمحم سعد مرجان91455 18.5قنديل ع بني 

نالخانكةدمحم نض السيد نضالدين دمحم91456 32قنديل ع بني 

 جابر احمد عبدالرحمن91457
ن
نالخانكةدمحم هان 40.5قنديل ع بني 

يت91458 ي دمحم خميس كيى
ن
نالخانكةدمحم هان 64قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود ابراهيم محمود دمحم محمود91459 29.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود احمد شحته عل91460 23.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود احمد نور احمد الغفاري91461 8قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود ايمن محمود عبدالمنعم حسن91462 42.5قنديل ع بني 

يف احمد امام حمد91463 نالخانكةمحمود شر 86قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود عامر عيد رزق حجاج91464 10قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود عبدهللا احمد دمحم91465 115قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود عبدهللا يوسف مجاهد91466 47.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود عوده امام عيد دمحم91467 33.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود مجدى شعبان سالمه بريك91468 33.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم جمال امام العقنى91469 60.5قنديل ع بني 

ي91470
ن
نالخانكةمحمود دمحم سيد سالمة كيالن 63قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم عبدالحميد سالم سيد احمد91471 11.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم فهىمي محمود علي91472 68.5قنديل ع بني 

ي دمحم دمحم91473
نالخانكةمحمود دمحم مصطفن 56قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود مدحت محمود دمحم91474 36.5قنديل ع بني 

نالخانكةمحمود نارص امام ابرهيم امام91475 49.5قنديل ع بني 

ي91476 نالخانكةمروان خالد عيد عبدالرحمن عيد العقنى 50.5قنديل ع بني 

نالخانكةمروان رضا رضا عبدالننى الطحان91477 32.5قنديل ع بني 

نالخانكةمروان سامح حمدي ذىكي دمحم91478 75.5قنديل ع بني 

نالخانكةمروان نور الدين باطه رفاعي رفاعي91479 118قنديل ع بني 



نالخانكةمسعود دمحم عبدالرحمن مسعود91480 49.5قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد احمد عفيفن قدوس91481 27قنديل ع بني 

ف عبدالفتاح عبدالمحسن خبي 91482 نالخانكةمصطفن اشر 93قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن حمدى عبدالمحسن عل91483 46قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن حمدى دمحم حسن91484 22.5قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن عبدالحميد مصطفن جمعه احمد91485 21.5قنديل ع بني 

 عبدالننى دمحم صالح البلبيىس91486
نالخانكةمصطفن 33قنديل ع بني 

ي دمحم شحاته عيد91487  عبدالننى
نالخانكةمصطفن 43قنديل ع بني 

ي91488
ي سيد عفيفن

نالخانكةمصطفن عماد عفيفن 65قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن مجدي عبده دمحم عبده91489 80قنديل ع بني 

ن احمد حسن91490 نالخانكةمصطفن دمحم احمد حسي  61قنديل ع بني 

نالخانكةمصطفن وائل دمحم عبداللة91491 40قنديل ع بني 

نالخانكةمعاذ رزق سيد عبدالعزيز متوىلي91492 15قنديل ع بني 

نالخانكةمعاذ كريم جمال احمد جاد91493 11.5قنديل ع بني 

نالخانكةمعاذ دمحم سيد عبدالعاىط91494 89.5قنديل ع بني 

نالخانكةموس ابراهيم موس سليمان موس91495 31قنديل ع بني 

نالخانكةمومن دمحم محمود عل عبدالمنعم91496 90قنديل ع بني 

يت91497 نالخانكةنبوي احمد نبوي احمد كيى 83.5قنديل ع بني 

نالخانكةنور مدحت نور عباس رفاع91498 56قنديل ع بني 

 احمد دمحم غريب صبيح91499
ن
نالخانكةهان 18.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف احمد جمعة سالمه عل91500 45.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف احمد دمحم دمحم عيد سعيد91501 23.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف اراهيم سيد سالم سمحان91502 22قنديل ع بني 

ن حسان91503 نالخانكةيوسف ايمن عبدالعزيز حسي  71قنديل ع بني 

91504
 
نالخانكةيوسف حجاج رجب دمحم عبدالباق 43قنديل ع بني 

ن عواد91505 نالخانكةيوسف حسن عواد حسي  56.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف رضوان حسن احمد ابو جبل91506 24.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف رمضان صالح الدين ابراهيم91507 63قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف زينهم سيد سالمة بريك91508 127.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف عاطف ناجح سيد حسن عمران91509 42قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف عل صالح فرج عمار91510 111.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف مجدى حنفن دمحم91511 31.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف محسن عبدالرحمن دمحم91512 41قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم خلف دمحم السيد91513 115قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم صبىحي رمضان عيد91514 32.5قنديل ع بني 

ن91515 نالخانكةيوسف دمحم عودة دمحم حسي  26قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم فتىحي حميد91516 32قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم دمحم عبدالحميد عيد91517 78.5قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف منصور فؤاد عبداللطيف91518 120قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف منصور فوزي منصورسالم علي91519 113قنديل ع بني 

نالخانكةيوسف نارص عثمان احمد الباجوري91520 65.5قنديل ع بني 

 عل دمحم مرس91521
ن
نالخانكةيوسف هان 100.5قنديل ع بني 

ي91522
نالخانكةيوسف وائل عبده احمد عفيفن 68قنديل ع بني 

6.5جمال فودة ع بناتالخانكةاحالم رمضان احمد عبده عطوه91523

135.5جمال فودة ع بناتالخانكةاروى سعد محمود عيد عوده91524

81.5جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء احمد عبده عبدالىحي احمد91525

67.5جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء بكر علي احمد91526

131.5جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء سالمه ابراهيم سالمه الغمازى91527

89.5جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء محمود حسن مصطفن احمد شهاب91528

31جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء وليد سيد فهىم سالمه91529



88جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء احمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم91530

ي متوىلي91531 ف سيد عبدالننى
123جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء اشر

70.5جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء الطوجن فوزى الطوجن دمحم91532

103جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء حماده عبدالرحمن توفيق عبدالرحمن91533

55.5جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء خضن مبارك سليمان مبارك91534

120جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء دمحم عل دمحم عل91535

91.5جمال فودة ع بناتالخانكةاسماء نارص حنفن السيد عل زايد91536

97.5جمال فودة ع بناتالخانكةاالء خالد محمود دمحم91537

27.5جمال فودة ع بناتالخانكةاالء رمضان كمال عبده احمد عبدالرحمن91538

73جمال فودة ع بناتالخانكةاالء عبدالهادى عبدالظاهر منصور91539

73.5جمال فودة ع بناتالخانكةاالء عالءالدين دمحم كمال عبدالرحمنعوض هللا91540

99جمال فودة ع بناتالخانكةالشيماء ابراهيم دمحم سويلم سالمه91541

 مصطفن احمد مصطفن91542
ن
98.5جمال فودة ع بناتالخانكةالشيماء هان

104.5جمال فودة ع بناتالخانكةامال مجدي دمحم صالح سيد احمد91543

65.5جمال فودة ع بناتالخانكةامنيه احمد كمال تهاىم91544

76.5جمال فودة ع بناتالخانكةامنيه سعد عبدالمنعم دمحم احمد91545

41جمال فودة ع بناتالخانكةامنيه عويس دمحمى دمحم محمود91546

80.5جمال فودة ع بناتالخانكةامنيه وائل رافت عبدالعاىط محمود91547

28جمال فودة ع بناتالخانكةامنيه ياش سعيد دمحم عبدالوهاب91548

ة حجاج عبده دمحم91549 88جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه احمد عبدالرازق اسماعيل علي91550 106.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه احمد دمحم منصور91551 92.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه ادهم صالح سيد عبدالقادر91552 55.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه جرجس فرج هللا شكرهللا بسطوروس91553 30.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه سعيد ابراهيم دمحم امام91554 52جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه عرنى عبدالننى امبانى عامر91555 47.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

ه دمحم مصطفن دمحم91556 103.5جمال فودة ع بناتالخانكةامي 

63.5جمال فودة ع بناتالخانكةاميمة احمد حسن عبدالعظيم91557

ي عبدالرازق شعبان دمحم عبدالرازق91558 34.5جمال فودة ع بناتالخانكةانىحى

56جمال فودة ع بناتالخانكةايات راىم صالح ابراهيم الصيفن91559

74.5جمال فودة ع بناتالخانكةايمان جمال حسنن ابراهيم عبدالحميد91560

31جمال فودة ع بناتالخانكةايمان سامح فتىح دمحم عبدالجيد91561

26جمال فودة ع بناتالخانكةايمان سعيد سليمان حسان دمحم عمران91562

18جمال فودة ع بناتالخانكةايمان عادل احمد خلف91563

ن91564 10جمال فودة ع بناتالخانكةايمان دمحم عبدالرازق دمحم شاهي 

52جمال فودة ع بناتالخانكة صابرعزب  حمدى حسان ايه91565

121جمال فودة ع بناتالخانكةايه احمد دمحم جمعه مرس91566

129جمال فودة ع بناتالخانكةايه تامر ابوذكرى السيد91567

80جمال فودة ع بناتالخانكةايه جمال احمد خلف هللا91568

32جمال فودة ع بناتالخانكةايه دمحم مرع دمحم عبدهللا عبدهللا91569

64جمال فودة ع بناتالخانكةايه محمود احمد احمد سليم91570

75.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسيطه- ايه نارص حلىم عرفان عبدالرحمن 91571

90.5جمال فودة ع بناتالخانكةبثينه احمد فاروق ابراهيم91572

69جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله احمد دمحم علي امام91573

50.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله السيد ابراهيم السيد91574

118جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله ربيع دمحم يونس سيد91575

52.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله شحات بدوي سعيد جهينه91576

109.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله عل دمحم عل عبدالمنعم91577

66.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله كرم رفاعي صالح خليل91578

111.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله دمحم ابراهيم متوىل عطيه91579



58.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله دمحم سيد عبداللطيف عل91580

83جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله دمحم يوسف السيد دمحم91581

ي محمود عبدالباري عبدالوهاب91582
93جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله مصطفن

112.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمله ياش جمال الدين عبدالقادر عبدالكريم91583

101.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمه ابراهيم خميس سالم عبده91584

78جمال فودة ع بناتالخانكةبسمه ممدوح سعيد عبدالقادر احمد91585

62.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسمه ناجح دمحم السيد سيد احمد91586

94.5جمال فودة ع بناتالخانكة سيد سالم  سالم  عل بسنت91587

86جمال فودة ع بناتالخانكةبسنت بريك بشي  بريك91588

103.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسنت دمحم مصلح دمحم عبده91589

99.5جمال فودة ع بناتالخانكةتسنيم احمد دمحم عل دمحم91590

95.5جمال فودة ع بناتالخانكةتف  محمود قاسم عيد91591

86جمال فودة ع بناتالخانكةتف  نارص شعبان اسماعيل النعيىم91592

31جمال فودة ع بناتالخانكة دمحم شعبان  رافت شعبان جنات91593

14.5جمال فودة ع بناتالخانكةجنات طه فؤاد اسماعييل حسن91594

 عبدالفتاح دمحم سيف91595
ن
68.5جمال فودة ع بناتالخانكةجنه هان

 ابراهيم سيد سالم علي91596
90جمال فودة ع بناتالخانكةجنن

ن دمحم مسعود91597 97جمال فودة ع بناتالخانكةجنن احمد حسي 

68.5جمال فودة ع بناتالخانكةجنن ياش جمال عبدالوهاب دمحم91598

67.5جمال فودة ع بناتالخانكةجومانه سعيد سمي  شفيق عبدهللا91599

63.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه احمد مصلح احمد دمحم91600

57جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه ابراهيم بكرى برع عبدالعظيم91601

 محمود شفيق91602
 
59.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه احمد شوق

85.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه احمد دمحم ابراهيم عامر91603

102.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه احمد مصلح ابراهيم رباع91604

73جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه اسامه سميح مدبوىل91605

ف صالح السيد محمود91606 88.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه اشر

 الشحات حسن علي91607
ن 43جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه حسي 

91608
ن
93جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه رجب اسماعيل سيد بسيون

ي عواد متوىلي91609 110جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه رضا عبدالننى

58.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه سامح خليل ابراهيم91610

82.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه سيد عبده ابراهيم الغمازى91611

24جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه صيام عل عثمان91612

42.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه عمرو شحاته عبدالعزيز91613

41.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه عمرو فريد ابراهيم يوسف91614

108.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه دمحم احمد عل دمحم91615

122.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه دمحم حامد بيوىمي عودة حجاج91616

86.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه محمود دمحم غريب صبيح91617

73جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه مسعد عبدالفتاح ابراهيم91618

 سمي  بهجات حمزه91619
41جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه مصطفن

90جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه منصور عل ماهر احمد توفيق91620

ي عيد ابراهيم عيد91621
ن
120.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه هان

102جمال فودة ع بناتالخانكةحمديه احمد عباس عيد احمد91622

ن احمد عالم احمد سيد91623 110جمال فودة ع بناتالخانكةحني 

قاوى ابراهيم91624 ن تامر فوزى الشر 123.5جمال فودة ع بناتالخانكةحني 

ن عبدالعال ابراهيم حسن91625 ن حسي  95.5جمال فودة ع بناتالخانكةحني 

ن سيد دمحم ربيع عبده91626 91.5جمال فودة ع بناتالخانكةحني 

ي محمودغريب91627
ن محمود عبدالغنن 102جمال فودة ع بناتالخانكةحني 

106.5جمال فودة ع بناتالخانكةخلود خالد سعيد محمود البوه91628

63جمال فودة ع بناتالخانكةخلود رزق صالح زىكي دمحم91629



50جمال فودة ع بناتالخانكةداليا محمود عبدالحكم راغب شحان91630

77جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء احمد فوزى عبده دمحم91631

ن عل زينهم91632 123جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء حسي 

102.5جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء شعبان شحاته حامد عل91633

123.5جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء كامل اسماعيل عبدهللا جاد91634

9جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء دمحم محمود عل دمحم91635

51جمال فودة ع بناتالخانكةدعاء محمود حمدي دمحم فتيح91636

50.5جمال فودة ع بناتالخانكةدنيا احمد حسن سنوس91637

48.5جمال فودة ع بناتالخانكةدنيا احمد دمحم عل احمد91638

23.5جمال فودة ع بناتالخانكةدنيا عادل ابوبكر منىس91639

ه المتوىل91640 37.5جمال فودة ع بناتالخانكةدنيا كارم محمود صيى

52جمال فودة ع بناتالخانكةدنيا مبارك عياد مبارك زعي 91641

26جمال فودة ع بناتالخانكةدينا ابوالنجا نض دياب خضن91642

ن مصطفن تامر مصطفن91643 113.5جمال فودة ع بناتالخانكةدينا حسي 

123.5جمال فودة ع بناتالخانكةدينا عصام احمد ابراهيم91644

21جمال فودة ع بناتالخانكةدينا عمرو جمال احمد متوىلي جاد91645

116جمال فودة ع بناتالخانكةرحاب دمحم رجب عفيفن بيوىم91646

31.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه احمد شعبان اسماعيل رمضان91647

20.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه احمد فريد دمحم منصور91648

49.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه احمد دمحم مجاهد احمد91649

ن عبدالمجيد91650 102.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه خالد حسي 

98جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه سالم صالح سالم حسن91651

ي دمحم عواد91652 42.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه سيد عبدالننى

 عل91653
 
42جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه عبدالفضيل الدسوق

ى راتب ابو بكر نزالوى91654 57.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه عشر

89.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه عصام عبده عبدالىح احمد91655

8جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه عمرو فارس عبدالمقصود91656

62.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه فريد دمحم زيدان مقبول91657

126.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحمه دمحم رجب عفيفن بيوىم91658

25جمال فودة ع بناتالخانكةرسميه رمضان عبدالعظيم شحاته91659

129جمال فودة ع بناتالخانكةرضوى عبدالحكيم عامر عيىس91660

36.5جمال فودة ع بناتالخانكةرضوى دمحم عيد دمحم سالم91661

38جمال فودة ع بناتالخانكةرضوى محمود رمضان سيد91662

ن عبدالمجيد91663 111.5جمال فودة ع بناتالخانكةرقيه خالد حسي 

79.5جمال فودة ع بناتالخانكةرقيه سيد بخيت علي موسي البلبيىسي91664

54.5جمال فودة ع بناتالخانكةرقيه كرم سيد شحاتة عودة91665

42.5جمال فودة ع بناتالخانكةرنا فايز اللينى عل عبدهللا91666

68.5جمال فودة ع بناتالخانكةرنا دمحم عيد دمحم حسن91667

93.5جمال فودة ع بناتالخانكةرنا ياش عبدالرؤف دمحم سالمة91668

ن91669 25جمال فودة ع بناتالخانكةروان خالد بيوىم السيد حسي 

83جمال فودة ع بناتالخانكةروان زىك عبدالواحد زىك قطب91670

ي91671
ي سيد عفيفن

ي عفيفن
ن
89.5جمال فودة ع بناتالخانكةروان هان

25.5جمال فودة ع بناتالخانكةرودينا قاسم دمحم سالم91672

109.5جمال فودة ع بناتالخانكةروى سعودى يونس سيد رباع91673

ى سالمه دمحم دمحم91674 116.5جمال فودة ع بناتالخانكةرويده صيى

97جمال فودة ع بناتالخانكةرويده محمود محمود حسن عويمر91675

ف عل عبدالساتر91676 74.5جمال فودة ع بناتالخانكةريتاج اشر

104جمال فودة ع بناتالخانكةريم شعبان دمحم العسكرى عبدالمؤمن91677

101.5جمال فودة ع بناتالخانكةريم طه دمحم طه محمود91678

127.5جمال فودة ع بناتالخانكةريماس عمرو هالل عل محمود القصي 91679



61.5جمال فودة ع بناتالخانكةريهام احمد فوزى الطوجن دمحم91680

32.5جمال فودة ع بناتالخانكةريهام عاطف زغلول عل سالم91681

37.5جمال فودة ع بناتالخانكةزنيب جمعه عبدالحليم احمد91682

49جمال فودة ع بناتالخانكةزينب ابراهيم احمد محمود غنيم91683

26.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب حسام مصلح عبد الرحمن ابراهيم91684

24.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب حماده زمقان حافطن91685

18.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب سليمان سيد بكرى سعيد91686

110.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب سيد مصطفن عل مصطفن91687

19.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب عبدالحليم حسن ابراهيم عبدالرحمن91688

127جمال فودة ع بناتالخانكةزينب عبدالعليم دمحم سالمة بريك91689

74.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب عل ابراهيم سيد91690

75.5جمال فودة ع بناتالخانكةزينب مصطفن سيد محمود91691

 ابراهيم سيد91692
ن
43جمال فودة ع بناتالخانكةزينب هان

114جمال فودة ع بناتالخانكةساره احمد صالح نارص عواد91693

 لمع ابراهيم91694
ن
47جمال فودة ع بناتالخانكةساره الرمان

ن يونس احمد سيد91695 20جمال فودة ع بناتالخانكةساره حسي 

113.5جمال فودة ع بناتالخانكةساره سعيد دمحم احمد ابراهيم91696

26جمال فودة ع بناتالخانكةساره صالح شعبان ابراهيم مسلم91697

63.5جمال فودة ع بناتالخانكةساره دمحم احمد حجازى احمد91698

115جمال فودة ع بناتالخانكةساره دمحم البسطويىسي ابراهيم الزىكي91699

107.5جمال فودة ع بناتالخانكةساره ممدوح دمحم سعيد عليوه91700

ن91701 92جمال فودة ع بناتالخانكةساره نارص مهدي حسي 

127.5جمال فودة ع بناتالخانكةساره ياش عبدالغفار عيد عبدالمجيد91702

36جمال فودة ع بناتالخانكةسعاد دمحم عزت سالم احمد91703

ي سليم احمد91704
 
78جمال فودة ع بناتالخانكةسلسبيل احمد شوق

98جمال فودة ع بناتالخانكةسلسبيل سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا91705

111جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم احمد شحاته الدمشين 91706

26.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم احمد دمحم امام91707

91.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم حارس رمضان سيد عطوى91708

ن السيد دمحم السيد91709 12.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم حسي 

23جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم رمضان سالم احمد سالم91710

43.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم سعيد عبدالعظيم عبدالرحمن السيد91711

113جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم سعيد عبده حسن دمحم91712

120جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم عبدالجيد عباس سعد عباس91713

111.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم عبدالحميد سعيد عبدالحميد عبدالفتاح91714

62جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم عبده عيد عبده احمد91715

80.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم عل ابراهيم عل سالم91716

ن91717 115.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم محمود دمحم امي 

80.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلىم ياش دمحم خلف هللا عبدالسيد91718

26.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلوى حمدتو زمقان عبدالحافظ91719

94.5جمال فودة ع بناتالخانكةسما عبدهللا دمحم عبدهللا موس91720

28.5جمال فودة ع بناتالخانكةسما دمحم صابر دمحم91721

ف مصلح دمحم ابو السعود91722 124.5جمال فودة ع بناتالخانكةسماح اشر

39.5جمال فودة ع بناتالخانكةسمر سمي  دمحم السيد عل91723

26.5جمال فودة ع بناتالخانكةسمره عادل نبيل عبدالرؤوف91724

123.5جمال فودة ع بناتالخانكةسميحه ايمن غنيم دمحم91725

ي91726
ن
125.5جمال فودة ع بناتالخانكةسميه ابراهيم اسماعيل سيدبسيون

111جمال فودة ع بناتالخانكةسميه وليد محمود عبدالحميد حسن91727

ن دمحم91728 103جمال فودة ع بناتالخانكةسناء سيد حسن حسي 

يف دمحم نض سليمان91729 92جمال فودة ع بناتالخانكةسندس شر



93جمال فودة ع بناتالخانكةسندس شعبان ابراهيم دمحم عطوي91730

!VALUE#جمال فودة ع بناتالخانكةسندس عبدهللا دمحم امام91731

94.5جمال فودة ع بناتالخانكةسندس عماد دمحم شعبان دمحم سويلم91732

ف السعيد عبدالوهاب91733 57جمال فودة ع بناتالخانكةسهام اشر

106.5جمال فودة ع بناتالخانكةسهام دمحم بدوي رمضان بدوي91734

ن صوان91735 56.5جمال فودة ع بناتالخانكةسهيله سيد صالح دمحم حسي 

120جمال فودة ع بناتالخانكةسهيله دمحم جمعة سليمان حسن91736

91737
ن
 عبدالغنن متوىل الفخران

ن
133.5جمال فودة ع بناتالخانكةسهيله هان

32جمال فودة ع بناتالخانكةشاهندا رجب عبدالعال سيد دمحم91738

15.5جمال فودة ع بناتالخانكةشاهنده مسلم رضا عبده دمحم شلش91739

وق خالد نبيل عل عل91740 36.5جمال فودة ع بناتالخانكةشر

وق عالء دمحم ابوشيع91741 36.5جمال فودة ع بناتالخانكةشر

وق دمحم احمد دمحم عياد91742 43جمال فودة ع بناتالخانكةشر

وق وحيد فاروق دمحم91743 55جمال فودة ع بناتالخانكةشر

ين احمد دمحم عبدالحميدعلي91744 119.5جمال فودة ع بناتالخانكةشر

يهان عزت عبدالعزيز غريب شور91745 53.5جمال فودة ع بناتالخانكةشر

16.5جمال فودة ع بناتالخانكةشمس ابراهيم جمعه عل ابراهيم91746

ن قاسم عبدالكريم احمد91747 73جمال فودة ع بناتالخانكةشمس حسي 

ن عبدالمجيد شهد91748 ف عبدالحميد حسي  112جمال فودة ع بناتالخانكة اشر

 شهد91749
ن
128جمال فودة ع بناتالخانكة سعيد عبدالحميد  فتىح  هان

127جمال فودة ع بناتالخانكةشهد ابراهيم عبدهللا ابراهيم91750

119.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد ابراهيم مصلح دمحم سالم91751

36جمال فودة ع بناتالخانكةشهد احمد دمحم محمود سيد91752

ن91753 ي عبده حسي 
106جمال فودة ع بناتالخانكةشهد حسن حسنن

94جمال فودة ع بناتالخانكةشهد حسن عيد سالم عويل91754

41جمال فودة ع بناتالخانكةشهد سعد شكرى دمحم91755

27جمال فودة ع بناتالخانكةشهد عبده دمحم عبدالرحيم دمحم91756

ه91757 17جمال فودة ع بناتالخانكةشهد عالء هرون صيى

117.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد عمرو عاطف شطا سيد احمد91758

100جمال فودة ع بناتالخانكةشهد دمحم سيد عبدالفتاح عل قنديل91759

115جمال فودة ع بناتالخانكةشهد دمحم عزت عبدالعزيز91760

119.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد دمحم فتىحي عبدالحكيم دمحم موسي91761

110جمال فودة ع بناتالخانكةشهد دمحم دمحم اسماعيل حسن91762

27.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد مصطفن عباس مصطفن دمحم91763

50جمال فودة ع بناتالخانكةشهد نبيل سالم عزازى الطويل91764

43جمال فودة ع بناتالخانكةشهد هشام عبدالحميد محمود عبدالحميد91765

70.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد وليد دمحم دمحم ابراهيم91766

46.5جمال فودة ع بناتالخانكةشهد ياش مصلح عبدالسميع ابراهيم91767

91.5جمال فودة ع بناتالخانكةشيماء عبدالنارص كمال عل احمد91768

ف خليل حسان محمود91769 38.5جمال فودة ع بناتالخانكةصابرين اشر

89.5جمال فودة ع بناتالخانكةصباح عبدالرازق ابراهيم دمحمسالم91770

89جمال فودة ع بناتالخانكةصباح عبدالمحسن شكرى عبدالمحسن دمحم91771

103.5جمال فودة ع بناتالخانكة سالم عودة  عبده  دمحم ضىح91772

65.5جمال فودة ع بناتالخانكةضىح دمحم عبده خميس حجاج91773

103جمال فودة ع بناتالخانكةضىح دمحم عودة ابراهيم عودة91774

103.5جمال فودة ع بناتالخانكةعايده مصطفن رمضان ابراهيم ادريس91775

114جمال فودة ع بناتالخانكةعزه عل عبده دمحم91776

100.5جمال فودة ع بناتالخانكةعال دمحم حامد دمحم91777

83.5جمال فودة ع بناتالخانكةعهد دمحم عبدالمرضن عبدالرحمن91778

35.5جمال فودة ع بناتالخانكةعواطف سعيد عبداللة سيد91779



91780
 
18جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه احمد حنفن محمود دسوق

ن عمران91781 85.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه الزهراء عمرو دمحم حسي 

48.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه ايمن مصطفن عليىم91782

81.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه حسن دمحم عل سليمان91783

ي عواد متوىلي91784 73جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه حمدي عبدالننى

116جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه سعد دمحم السيد دمحم91785

65.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه سيد حمدي ابراهيم ناصف91786

ن91787 42.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه سيد دمحم سويلم دربيي 

88جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه عصام صالح كامل عويمر91788

68جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه مبارك سالم مبارك رفيع91789

28جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم ابراهيم جمعه الهنداوى91790

100جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم حسبو عبدالجيدجعفر91791

105جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم رجب السيد المهدى91792

96جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم صالح سالم ابراهيم عويمر91793

110.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه دمحم فرحات السيد زهره91794

57.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه محمود اسماعيل محمود موس السيد91795

11.5جمال فودة ع بناتالخانكةفتحيه ايمن عزت عبدالحليم البيل91796

104.5جمال فودة ع بناتالخانكةفتحيه سمي  عبدالعظيم دمحم القلش91797

98.5جمال فودة ع بناتالخانكةفرح خالد احمد حسان دمحم91798

128جمال فودة ع بناتالخانكةفرح عبدالمحسن مصلىح عبدالمحسن مصلىح91799

91800
ن
126جمال فودة ع بناتالخانكةفوزيه عبدالمحسن دمحم عبدهللا بسيون

39جمال فودة ع بناتالخانكةقمر ابراهيم جمعه علي ابراهيم91801

ف قوت القلوب91802 62جمال فودة ع بناتالخانكة عبدهللا  شعبان  اشر

114.5جمال فودة ع بناتالخانكةليل سيد عبدالقادر سالمة علي صوان91803

ن91804 29جمال فودة ع بناتالخانكةليل طارق محمود صالح الدين امي 

21جمال فودة ع بناتالخانكةليل دمحم مرس عبدهللا عل91805

 هالل عل القصي 91806
ن
128.5جمال فودة ع بناتالخانكةليل هان

108.5جمال فودة ع بناتالخانكةماجده خليل سالمة اسماعيل سالم91807

44جمال فودة ع بناتالخانكةماجده دمحم دمحم دمحم ابراهيم91808

ي91809
40.5جمال فودة ع بناتالخانكةماجده نارص حمدى عبدالغنن

109جمال فودة ع بناتالخانكةمارتينا مكرم خليفة جلوعه91810

93.5جمال فودة ع بناتالخانكةمديحة خالد دمحم سالم شحات91811

28جمال فودة ع بناتالخانكةمروه ابراهيم ربيع عطيه عويس91812

16.5جمال فودة ع بناتالخانكةمروه حسن دمحم حسن91813

25جمال فودة ع بناتالخانكةمروه لبيب احمد يوسف عشماوى91814

43جمال فودة ع بناتالخانكةمروه دمحم احمد دمحم السيد91815

26جمال فودة ع بناتالخانكةمريم ابراهيم سيد شعبان عوض هللا91816

32.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم احمد السيد عبدالونيس91817

111.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم اكرم عبدالمسيح جرجس ميخائيل91818

118جمال فودة ع بناتالخانكةمريم بطرس نصىح ميخائيل بطرس91819

92جمال فودة ع بناتالخانكةمريم جرجس سعد جرجس عطيه91820

86.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم جمال عطيه خليل جرجس91821

83.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم رمضان فاروق عبدالقدر زاخر91822

93جمال فودة ع بناتالخانكةمريم ساىمي دمحم يونس سيد91823

123.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم سالمة جمعة سالمة علي91824

50جمال فودة ع بناتالخانكةمريم عادل دمحم دمحم عوض91825

135.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم عماد دمحم سيد دمحم91826

ن91827 87.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم عيد نور الدين جادحسي 

54جمال فودة ع بناتالخانكةمريم غندور جريس منصور91828

79جمال فودة ع بناتالخانكةمريم فارس سيد سالمة بريك91829



118جمال فودة ع بناتالخانكةمريم مجدى دمحم مصطفن صالح91830

71جمال فودة ع بناتالخانكةبسيطه- مريم دمحم صبىحي دمحم دمحم سليمان 91831

75.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم دمحم عودة احمد متوىلي جاد91832

64جمال فودة ع بناتالخانكةمريم ممدوح صابر عبدالحميد رشوان91833

ي يىحي ابراهيم عبدالوهاب91834
ن
109جمال فودة ع بناتالخانكةمريم هان

ف ملك91835 106.5جمال فودة ع بناتالخانكة دمحم عسوى  محمود  اشر

 ملك91836
ن
111جمال فودة ع بناتالخانكة دمحمابراهيم ابوعيد  يىح  هان

61.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك ابراهيم عزت عبدالحميد دمحم91837

12جمال فودة ع بناتالخانكةملك ابوالوفا احمد ابوالوفا91838

ن عبدالفتاح91839 ى حسي  106.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك احمد خي 

71جمال فودة ع بناتالخانكةملك احمد عبدالننى امبانى عامر91840

62جمال فودة ع بناتالخانكةملك بدر عيد حسن درويش91841

58جمال فودة ع بناتالخانكةملك عاطف دمحم عبدالرحمن سالم91842

55.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك عبدالحميد جمال عبدالحميد السيد91843

ن مصطفن91844 84جمال فودة ع بناتالخانكةملك عبدالحميد دمحم حسي 

111جمال فودة ع بناتالخانكةملك علي دمحم علي عبدالرحمن91845

81.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك عمر ابراهيم موسي دياب91846

112جمال فودة ع بناتالخانكةملك عيد عبدالعزيز دمحم قنديل91847

19.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك كرم ابوبكر منىس دمحم91848

104جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم ابراهيم خميس عبده91849

95.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم احمد السيد91850

57جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم امام عل شحاته91851

78.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسيطه- ملك دمحم جالل عبدالغنن 91852

65.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم رجاء دمحم91853

111.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم سيد سالم رباع91854

55.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم عبدهللا السيد عطيه91855

وك محمود91856 123جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم عبدالمنعم ميى

45.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك دمحم عجىم حسن91857

53.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك مىح عبدالفتاح سيد احمد91858

55جمال فودة ع بناتالخانكةملك نارص دمحم سيد عبده91859

ن91860 114.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك نشات عبدالسميع عبدالرحمن يسي 

ن حسن91861  صبىح حسي 
ن
92.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك هان

115.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك وائل احمد عل91862

90.5جمال فودة ع بناتالخانكةملك يوسف عل دمحم عل91863

58جمال فودة ع بناتالخانكةمنار سيد دمحم شحات91864

52.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنار صبىح صالح سالم سمحان91865

ن سالم الحوت91866 81جمال فودة ع بناتالخانكةمنار كريم حساني 

87جمال فودة ع بناتالخانكةمنال عل خالف احمد خالف91867

 احمد دمحم91868
ن
86جمال فودة ع بناتالخانكةمنايا هان

22.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا احمد سعد عبده طه91869

65جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا احمد معروف ابراهيم احمد91870

ي91871
91جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا جمال احمد محمود مصطفن

44جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا سيد فوزى امام91872

35.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا عمرو عبدالرحمن عبدالسالم زهران91873

99جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم السيد احمد دمحم91874

119.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم سيد عبدالمنعم احمد91875

46جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا مسلم فتىح دمحم91876

51.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا وليد حمدان خالوي سليمان91877

131جمال فودة ع بناتالخانكةمنة هللا وليد فؤاد سيد السيد احمد91878

56.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنة دمحم ابوشيع احمد موس91879



74.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنه احمد صالح سيد احمد رواش91880

45.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنه رمضان انور السيد احمد91881

50.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنه هلل سالم دمحم سايمان شفيع91882

119.5جمال فودة ع بناتالخانكةمنه مجدى دمحم دمحم سالم91883

119جمال فودة ع بناتالخانكةمنه دمحم عبدالننى عامر سليم91884

66جمال فودة ع بناتالخانكةموده عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالعال محمود91885

71.5جمال فودة ع بناتالخانكةىم حازم دمحم السيد عوض91886

4.5جمال فودة ع بناتالخانكة احمدحالوه ىم حمدى مصطفن91887

45.5جمال فودة ع بناتالخانكةىم دمحم ابراهيم دمحم عل91888

24جمال فودة ع بناتالخانكةىم دمحم بدر الدين سعيد يوسف91889

49جمال فودة ع بناتالخانكةمىاده دمحم حسن عبدالعليم دمحم91890

83جمال فودة ع بناتالخانكةميسون مجدى رشاد سالم حسن خربيه91891

11جمال فودة ع بناتالخانكةناديه جمعه السيد امام عطيه91892

115.5جمال فودة ع بناتالخانكةنانىس سعيد دمحم حجابالسيد91893

136.5جمال فودة ع بناتالخانكةنجاه عصام دمحم سالم عواد91894

37جمال فودة ع بناتالخانكةندا فرغل احمد عبدالواحد91895

62جمال فودة ع بناتالخانكةندى احمد فتىح احمد دمحم91896

104.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى ايهاب دمحم مصطفن السيد91897

106.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى خالد عبدالعظيم دمحم91898

ن91899 30.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى سيد زىك جمعه حساني 

27.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى عبدالنعيم احمد نورالدين91900

ن91901 ن حسان حسي  96جمال فودة ع بناتالخانكةندى دمحم حسي 

62.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى دمحم عبدالمحسن شعبان91902

44جمال فودة ع بناتالخانكةندى مصطفن دمحم عوده دمحم91903

126.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى مصطفن محمود دمحم سالمه91904

57.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى مصلح دمحم بخيت سيد91905

 سيد اسماعيل سالم الغمازى91906
ن
37.5جمال فودة ع بناتالخانكةندى هان

44.5جمال فودة ع بناتالخانكةندىن نارص عبدالمعز عبدالمعط91907

97.5جمال فودة ع بناتالخانكةنعمات رضا طبالوى ابراهيم91908

77جمال فودة ع بناتالخانكةنعمه نض دمحم سيد عواد عياد91909

22.5جمال فودة ع بناتالخانكةنعيمه خالد عبدهللا دمحم عل91910

75جمال فودة ع بناتالخانكةنه كمال احمد دمحماحمد سعاده91911

116.5جمال فودة ع بناتالخانكةنه محمود دمحم ابراهيم91912

ي دمحم عطوي91913
83جمال فودة ع بناتالخانكةنواره عمرو مصطفن

56جمال فودة ع بناتالخانكةنوال تارص رجب امبانى سالم91914

ي خميس سيد خميس91915
ن
94.5جمال فودة ع بناتالخانكةنور الهدي هان

58جمال فودة ع بناتالخانكةنور لطيف احمد عبدالوهاب91916

32جمال فودة ع بناتالخانكةنورا فتوح ابراهيم ابوالفتوح عبدالمنعم91917

ي عبدالحميد دمحمدمحم91918
ن
52جمال فودة ع بناتالخانكةنورا هان

ف علي عبدالصادق91919
118جمال فودة ع بناتالخانكةنوران اشر

80جمال فودة ع بناتالخانكةنورة دمحم ابراهيم كمال عبدالرحمن91920

ف سعدي احمدرضوان91921 71.5جمال فودة ع بناتالخانكةنورهان اشر

30جمال فودة ع بناتالخانكةنورهان سيد دمحم حسوبة دمحم91922

110.5جمال فودة ع بناتالخانكةنورهان منصور سعد مىك بكر91923

ي احمد ابراهيم سيد محفوظ91924
ن
78جمال فودة ع بناتالخانكةنورهان هان

113.5جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر شافع دمحم شافع احمد91925

90.5جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر عادل دمحم السيد91926

19جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر كمال احمد حسن عبدهللا91927

67.5جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر محمود حامد عل ابو الحسن91928

63.5جمال فودة ع بناتالخانكةبسيطه- هاجر محمود دمحم ابوالوفا عبدالرحمن 91929



ي علي91930
ن
ي سيد بسيون

41جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر مصطفن

ن سالمة91931 94جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر نبيل محمود امي 

ي91932
ي سيد عفيفن

ي عفيفن
ن
127.5جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر هان

117.5جمال فودة ع بناتالخانكةهاجر هيثم رجب جمال91933

!VALUE#جمال فودة ع بناتالخانكةهاله صالح رفاع صالح بريك91934

133.5جمال فودة ع بناتالخانكةهبه هللا اسماعيل مصلح احمد91935

113.5جمال فودة ع بناتالخانكةهبه هللا ايهاب عبدالعظيم عبدالصمد عبدالعظيم91936

20جمال فودة ع بناتالخانكةهبه هللا سيد قاسم السيد91937

50جمال فودة ع بناتالخانكةهبه حماده عبدهللا ابوزيد ابراهيم91938

79.5جمال فودة ع بناتالخانكةهبه سعيد دمحم امبانى سالم91939

73جمال فودة ع بناتالخانكةهبه دمحمي كامل دمحمي عزب91940

99.5جمال فودة ع بناتالخانكةهبه نبيل عبدالىحي سالمة علي91941

84جمال فودة ع بناتالخانكةهدى عيد سيد احمد طنطاوي91942

95جمال فودة ع بناتالخانكةهدى دمحم سيد احمد سالم غنيم91943

93جمال فودة ع بناتالخانكةهدى محمود سالم عبده سالمة91944

65جمال فودة ع بناتالخانكة دمحم عبدالرحمن  مصطفن هدىل عامر91945

ن91946 15.5جمال فودة ع بناتالخانكةهدير السيد شعبان عبدالحميد حسي 

88جمال فودة ع بناتالخانكةهمس احمد رشدى سالم دمحم91947

43جمال فودة ع بناتالخانكةهنا احمد غانم سيد سالم91948

35.5جمال فودة ع بناتالخانكةهنا رمضان زعمان الجارح عبدالعال91949

97.5جمال فودة ع بناتالخانكةهنا محمود دمحم عبدالعليم احمد91950

 عل91951
ن
70.5جمال فودة ع بناتالخانكةهند ربيع الوردان

117جمال فودة ع بناتالخانكةهند سيد سعد حامد رضوان91952

ن91953 107جمال فودة ع بناتالخانكةوفاء اسامه شحاته حسن حسي 

91954
ن
48.5جمال فودة ع بناتالخانكةوهيبه صابر دمحم بيوىم الفخران

ن ابراهيم كمال موس ابراهيم91955 67.5جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ن اسامه ابراهيم متوىل السيد91956 85جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ف سيد سليم دمحم91957 ن اشر 123.5جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ن عل دمحم عل دمحم رباع91958 95جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ن عمرو سيد ابراهيم بركات91959 91جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم محمود حسن سالمة91960 59جمال فودة ع بناتالخانكةياسمي 

ن جندي91961 118جمال فودة ع بناتالخانكةيشا سالم عل السيد حسي 

وك91962 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاحالم سامح سعيد ميى 67.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاروى خالد احمد دمحم91963 73.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء ابو النض حلىمي حسن حجاب91964 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء احمد جمال عل عبدالهادى91965 29دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء احمد دمحم حواس91966 66دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء ايمن رمضان محمود91967 33.5دمحم صيى

يف حسنن احمد هيكل91968 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء شر 94.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء صالح رمضان احمد91969 55دمحم صيى

ن عبدالعظيم91970 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء عبدالعظيم حساني  79دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء دمحم ابراهيم زيدان91971 51دمحم صيى

ن دمحم91972 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء دمحم الحسي  47دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء دمحم عبدالرازق محمود ابوعاض91973 125.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء دمحم عل دمحم مهران91974 37.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء دمحم يوسف قطب91975 69.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشاء محمود عل عبدالرسول91976 97.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- اشاء محمود دمحم محمود 91977 52.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسالم دمحم عيد حسن شكشك91978 79.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسماء حسن احمد محمود91979 102دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسماء عاطف حازم محمود حسان91980 95دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسماء عصام سمي  دمحم91981 132دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسماء دمحم خضن دمحم91982 62دمحم صيى

ن سالم91983 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاسماء يىح محفوظ حساني  110.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاشكيناز عواد فضل اسماعيل زريق91984 35دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء احمد دمحم توفيق91985 115دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء احمد دمحم غزاىلي91986 39دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء اسامة عباس سالمة91987 131.5دمحم صيى

91988
ن
ن ابو الوفا حسان ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء حسي  111دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء طارق دمحم رضا91989 66دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء طاهر كامل عبدالمنعم91990 115.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء دمحم خضن دمحم خضن91991 93دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةاالء دمحم عبدالدايم السيد91992 103دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةالفت ياش سليمان عبدالجواد91993 44.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةالهام سعيد حمدى السيد وهبه91994 103.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامال احمد دمحم احمد91995 108.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامال ياش دمحم دمحمين91996 84.5دمحم صيى

 ايمن حلىم دمحم سلطان91997
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامان 120.5دمحم صيى

 سيد عمر عبداللطيف91998
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامان 59دمحم صيى

ي91999
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامل عبدالرحيم عبدالستار عفيفن 70.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامل وسام محمود عبدالحميد حجاج92000 112.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامنيه حنفن محروس يونس92001 !VALUE#دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامنيه خالد عبدهللا دمحم92002 109دمحم صيى

ه احمد كرم عيد زريق92003 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  116.5دمحم صيى

ه احمد ماهر حسن هالل92004 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  114دمحم صيى

 دمحم ابراهيم 92005
 
ه اسامه دسوق ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- امي  72دمحم صيى

92006
 
ف رفعت فتوح الزيان ه اشر ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  67.5دمحم صيى

ه السيد احمد عل عبدالجواد92007 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  34.5دمحم صيى

ي رزق92008
ه ايمن لطفن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  78.5دمحم صيى

ه حجاج سعد عبدالعاىط92009 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  90دمحم صيى

ن دمحم92010 ه دمحم امي  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامي  96.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامينه سعد زغلول دمحم92011 115دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامينه سعيد عزت عبدالحميد خليل92012 77دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةامينه يىح دمحم عبدالفتاح احمد92013 76.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةانىحى احمد جالل عباس92014 119.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةانىحى دمحم عل احمد92015 85دمحم صيى

ي ايمن حسن عماره92016 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةانىحى 96.5دمحم صيى

ي حسن92017
ي وائل حسنن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةانىحى 66.5دمحم صيى

ن نض92018 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةانصاف زاهر امي  41.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايات عصام رمضان دمحم سالمه92019 10دمحم صيى

ى92020  ابراهيم لمعي مي 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايرينن 126.5دمحم صيى

ه سعيد92021 يف جيى ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايزيس شر 115دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايمان ايمن جمال خليل92022 129دمحم صيى

ن السيد92023  عبدالمعي 
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايمان شوق 116.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايمان دمحم دمحم عزت عبدهللا92024 78.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايمان دمحم مصطفن ابراهيم92025 128.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه احمد عبدالسالم السيد دمحم92026 106.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه احمد نجاح ابراهيم92027 118.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه ايمن دمحم سيد92028 107دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه بركات عبدالفتاح دمحم سليمان92029 91.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- ايه حسن حسن سليمان 92030 72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه خالد اسماعيل دمحم92031 88دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه رمضان عيد حماد92032 51دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه سيد عبدالرحمن كريم92033 82دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه دمحم هاشم خاطر92034 99دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةايه منتض دمحم جمال الدين92035 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله التهاىم دمحم احمد احمد92036 48.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله خالد سعيد عبدالمحسن92037 107.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله خالد مصطفن النجدي92038 112دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله سالم صالح سالم92039 111.5دمحم صيى

ن عبدالمقصود92040 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله عبدالمقصود امي  123.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله عل عاطف حمزة92041 105.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله دمحم ابراهيم محمود92042 78.5دمحم صيى

ن عطية92043 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله محمود دمحم حسني  121.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله مختار رجب السيد92044 93دمحم صيى

ي دمحم السيد92045
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله مصطفن 115.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله وليد حسب هللا خليل ابراهيم92046 93دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمله ياش دمحم دمحمين92047 77دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمه انور عباس محمود92048 51دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسمه دمحم عبدالعزيز ابراهيم92049 74دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسنت حسن عبدالمنعم دمحم92050 29دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسنت صابر مىح الحسينن عبدالسالم92051 58دمحم صيى

ي عبدالحميد حسن92052
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتسنيم هان 96.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتسنيم ياش كمال عبدالعزيز92053 88.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتف  احمد عل حسن92054 91دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتف  طارق محمود يوسف يوسف92055 47دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتف  عادل عبدالقوي عمر92056 21.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتف  عادل كامل السيد صالح92057 102.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةتف  عصام دمحم احمد92058 46دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةثومه رضا جمال عبدالتواب جوده92059 61دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجانو نسيم انور ابراهيم92060 72.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنا مصطفن سيد عباس دمحم92061 70.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنه دمحم اسماعيل حجاب92062 71.5دمحم صيى

ف دمحم ابراهيم92063 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن اشر 49دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن حسان دمحم ابو ضيف92064 113.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن عبدالنارص محمود ابو السعود اسماعيل92065 115.5دمحم صيى

ى92066 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن عصام دمحم حسن العشر 76دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن كامل سعيد سيد92067 46دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن محمود سعيد شحاته92068 82.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجنن نور فتىح السيد92069 34دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجومانه عمرو دمحم عبدالسالم دمحم92070 100دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةجومانه دمحم حسن اسماعيل حسن92071 58دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه ابراهيم جمال الدين مصطفن92072 97دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه احمد جاد صالح جاد92073 68.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه احمد عبدالرحمن عل92074 71دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه احمد دمحم احمد92075 47دمحم صيى

ن92076 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه الشحات عطية ابو العني  48دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه امي  سيد احمد92077 121دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه ايهاب عبدالجليل دمحم خليفه92078 66دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه حسن صالح حسن92079 67.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه سيد حسن عبدالخالق92080 106دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه صالح عبدالننى دمحم92081 107دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه عمرو ابراهيم عبده92082 70.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- حبيبه مجدى مرس عبدالعظيم مرس 92083 86.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه دمحم عبدالتواب عل92084 49.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- حبيبه دمحم عبدهللا دمحم 92085 106.5دمحم صيى

ن92086 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه دمحم علي دمحم حساني  84دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه دمحم مجدي صابر92087 32.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه محمود دمحم هدية92088 63دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه وحيد لمعي جيد92089 62دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحنان احمد خليفة جمعة92090 57دمحم صيى

ى مهدى92091 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحنان عالء صيى 80.5دمحم صيى

ن انور سمي  احمد ابوسالم92092 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  38دمحم صيى

ن خالد عيد دمحم92093 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  35دمحم صيى

ن سيد سيد عل92094 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  91دمحم صيى

 عزت جيى هيكل92095
 
ن صدق ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  68.5دمحم صيى

ن عادل سعيد عبدالقوى عز الدين92096 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  51.5دمحم صيى

ن محسن سعيد احمد دمحم92097 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  111.5دمحم صيى

ن دمحم مصطفن عبدالعزيز مصطفن92098 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  83.5دمحم صيى

ن محمود شعبان حلفايه92099 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  77دمحم صيى

ن نض دمحم دمحم هيكل92100 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  108.5دمحم صيى

 عبدالجواد92101
 
ن وليد عبدالجواد عبدالباق ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحني  99.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةخلود خالد محمود عبدالواحد92102 126.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةخلود دمحم حسن عيد92103 120دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدعاء رمضان مصطفن خلف منصور92104 60دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدعاء عبدالتواب فتىح حسن92105 35.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدعاء محمود ابراهيم محمود الشافع92106 98.5دمحم صيى

ن غطاس92107 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدميانه رسىم امي  97دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدنيا السيد دمحم عمر عوض92108 71دمحم صيى

ن عبدالسالم عبدالمجيدالجندى92109 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدنيا حسي  66.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- دينا غانم رجب حسان 92110 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةدينا نسيم عبدالحميد متوىل فرج92111 49.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرانا خالد جمعه سنوس جمعه92112 82دمحم صيى

ي عبداللطيف92113
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرانيا سعيد الزيان 110دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرانيا عاطف عبدالعزيز احمد92114 29دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرانيا محمود حسن عبدالعزيز92115 130دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرانيا نارص دمحم دمحم92116 98دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحاب خالد احمد محمود92117 97دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه احمد رجب عبدالعزيز دمحم92118 67.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه احمد كمال حلىمي92119 102.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه ايمن سعد عل92120 110.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه ايوب حامد دمحم92121 103دمحم صيى

يف صالح دمحم صالح92122 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه شر 25دمحم صيى

ن92123 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه طارق توفيق امي  37دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه عبدالعزيز فاروق السيد92124 29دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه عبدالعظيم عل ابراهيم92125 67دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه عمر البدرى حسن92126 90دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه عمرو جمال يوسف92127 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه عواد دمحم عبدربه92128 59دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه دمحم عل جوده عل92129 70.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه مصطفن دمحم عبدالعزيز92130 43.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه نارص فتىحي عبدالرؤف92131 75دمحم صيى

ي بكري فؤاد92132
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه هان 18.5دمحم صيى

ت عبدالحميد92133 ي خي 
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه هان 77.5دمحم صيى

ن دمحم92134 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه هشام حسي  34.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرشا جمعه سيد حافظ دمحم92135 127دمحم صيى

ن احمد دمحم92136 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرشا حسي  129دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرشا عيد رجب عبدالحميد92137 73دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرضوى رفعت صابر عبدالجواد92138 111.5دمحم صيى

ي دمحم اسماعيل92139 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرضوى عبدالننى 96.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرضوى كمال سيد ابوزيد92140 90.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- رقيه حسن احمد حسن 92141 89دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرقيه صابر يحن  دمحم زريق92142 125دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرقيه دمحم احمد دمحم احمد92143 93.5دمحم صيى

ي92144
ن اسماعيل مصطفن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرقيه دمحم امي  83دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرقيه دمحم محمود مصلح92145 106.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرنا خالد دمحم ابراهيم92146 55.5دمحم صيى

ي علي92147 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرنا صابر دمحم العرنى 45دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرنا دمحم سمي  رفاع احمد92148 92دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرهف اسماعيل ابراهيم دمحم92149 137دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروان ابراهيم فرج سليم عبدالعال92150 83دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروان عاطف عباس الشمندي92151 24دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروان دمحم رضا دمحم92152 89.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروان دمحم عبدالستار دمحم92153 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروتاج خالد دمحم حسن السيد92154 91.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروجينا دمحم عبدالعظيم احمد92155 63دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروح دمحم عبدالننى دمحم92156 68دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرودينا احمد رمضان ابراهيم92157 54.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروميساء دمحم رشوان عبدهللا92158 122.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروميساء دمحم صبىحي محمود92159 93دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروى سامح نبيل راشد عمارة92160 127.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةروى كامل طلب كامل92161 105دمحم صيى

اوى احمد92162 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةريتاج ابراهيم الشيى 94.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةريتاج دمحم كمال دمحم92163 41دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةريم دمحم شحاتة حسن ابراهيم92164 103دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةريناد حمدى عبدالمعط احمد92165 64.5دمحم صيى

ن92166 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزمزم امام سيد حسي  50.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب احمد حلىمي دمحم شكشك92167 101.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب سيد حموده السيد حموده92168 68دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب عاطف دمحم عبدالعاىطي92169 41.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب عبدهللا ابو زيد عل92170 81دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب كرم عل احمد عاشور92171 126.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةزينب محمود عزيز عبدالسالم نزالوى92172 19.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره رمضان عبدالعليم احمد92173 100دمحم صيى

ن92174 ي حسي 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره زيدان مهنن 31دمحم صيى

92175
 
يف عبدالمعز محمود الزيان ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره شر 80دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره عثمان دمحم محمود92176 109.5دمحم صيى

ى محمود عزالدين92177 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره كريم صيى 124.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره كمال عواد يس92178 99.5دمحم صيى

ن حسن92179 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره دمحم حسني  126دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساره دمحم يوسف دمحم92180 71.5دمحم صيى

ن92181 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساىلي طاهر دمحم نجيب حسي  131.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساميه حسام دمحم توفيق92182 85.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةساميه ممدوح فؤاد جابر92183 47.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسحر احمد طلبه ابراهيم92184 68.5دمحم صيى

ف السيد جودة92185 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسعاد اشر 78.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسعاد جالل احمد دمحم92186 86.5دمحم صيى

يف ابراهيم كامل دمحم92187 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسعاد شر 114.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسعاد دمحم فتىحي دمحم92188 127.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلسبيل نارص برشاوى راضن92189 82دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم احمد السيد عبدالدايم92190 129دمحم صيى

 دمحم92191
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم احمد دسوق 78.5دمحم صيى

ن92192 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم احمد عصمت احمد حسي  69.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم احمد دمحم عطيه احمد92193 117دمحم صيى

ن دمحم عبدالخالق92194 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم الحسي  119دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم حازم السيد كامل دمحم92195 78.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم حازم دمحم احمد92196 64.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم حسن دمحم حافظ92197 108دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم سعد جابر اسماعيل احمد92198 112.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم طاهر دمحم نجيب غالب92199 115دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم عاطف طه حامد مجاور92200 120.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم عزت دمحم عباس92201 32دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم عمرو احمد دمحم92202 119.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم دمحم احمدالسيد سباعي92203 71.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم دمحم السيد دمحم نض92204 80.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم دمحم سيد عباس92205 120دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم ممدوح طلعت دمحم92206 104.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسلىم ياش صالح الدين فوىلي92207 114دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما احمد جمعه معتمد مطاوع92208 46دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما سامح احمد دمحم سليم92209 113.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما سامح وهبة عبدالرحمن92210 99دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما سمي  دمحم عبدالحليم دمحم92211 72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما سيد دمحم السيد حمد92212 83.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما عامر دمحم عبدالحميد احمد92213 103دمحم صيى

ه سالم92214 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما محسن صيى 106دمحم صيى

ن ابراهيم92215 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما دمحم حسي  100.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- سما دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالغفار 92216 59دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما دمحم عل البدري92217 96.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما دمحم فكرى عبدالحميد92218 115.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما مصطفن كمال دمحم92219 122.5دمحم صيى

ن خميسه92220 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما نبيل فوزى حسي  84.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسما هيثم عبدالمنعم مازن المهدى92221 108دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسماء احمد حسن عبدالفتاح92222 61.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسماء مختار دمحم عبدالرازق92223 66دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسماح اسامة ابو الحسن توفيق92224 60.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسماح سمي  عل ابراهيم سالم92225 61.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسندس صالح عوض دمحم92226 107.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسندس عاصم دمحم صديق92227 91دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسندس عز فؤاد احمد92228 69دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسندس عطية احمد متوىلي92229 90دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسهر جميل محمود عبدالفتاح موس92230 65دمحم صيى

ي92231 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةسهيله ابراهيم السيد علي حسب الحميى 125.5دمحم صيى

ن دمحم92232 وق احمد حسي  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 82دمحم صيى

ف عبدالعزيز ابراهيم92233 وق اشر ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 94.5دمحم صيى

ف دمحم توفيق ابو الخي 92234 وق اشر ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 48دمحم صيى

ن السيد 92235 وق عبدالنارص امي  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- شر 80.5دمحم صيى

وق عواد سعيد عواد92236 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 53.5دمحم صيى

وق دمحم السيد صابر92237 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 104.5دمحم صيى

وق دمحم رافت محمود ابراهيم92238 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 103دمحم صيى

ي دمحم92239
وق دمحم مصطفن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 66.5دمحم صيى

وق مىح الدين عبدالمعتمد محمود دمحم92240 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 75.5دمحم صيى

وق وائل دمحم جاد الرب92241 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشر 100.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشمس احمد عل عبدالاله دمحم92242 34.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشمس احمد دمحم احمد تاج الدين92243 108دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشمس عامر دمحم عامر92244 110دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشمس دمحم دمحم عبدالمجيد شكشك92245 112.5دمحم صيى

ف فوزي حسن 92246 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- شهد اشر 85دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد حسام سعيد ابراهيم92247 49.5دمحم صيى

ي دمحم يوسف92248
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد راضن 128دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد سعيد بدوى عبدالمعبود سعيد92249 70دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد سعيد سنوسي عبدالاله92250 105.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد سعيد عبدالرازق دمحم محمود92251 50دمحم صيى

ي دمحم92252 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد سمي  عبدالننى 79.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد سيد حسن دمحم92253 92.5دمحم صيى

ن ابراهيم دمحم92254 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد شاهي  87.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد عباس احمد عباس92255 37.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد عباس دمحم عباس92256 63.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد عبدالفتاح عبدالهادي دمحم ابراهيم92257 72.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد عزت دمحم عيد زريق92258 23دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد عيد شحاته اسماعيل السيد92259 74.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد دمحم السيد عبدالموجود92260 81دمحم صيى

ن عبدالمجيد92261 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد دمحم حسي  70.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد دمحم عبداللطيف دمحم92262 74.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد دمحم مصطفن يوسف92263 129دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد محمود شحات عبدالحميد ابراهيم92264 62دمحم صيى

ن عيىس92265 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد وليد حسي  50دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد وليد شحاتة محمود92266 65دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء اسامه سعد فؤاد92267 74دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء سعودى بكرى شحاته92268 64.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء دمحم حسن عل92269 38دمحم صيى

يف عبدالعاىط نزالوى92270 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء دمحم شر 49دمحم صيى

ن ابو العز92271 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء مدحت حسي  100.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشيماء يحن  دمحم عبدالننى حسن92272 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةصابرين دمحم سيد عبدالعال92273 97دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةصباح ابراهيم عبدالسالم ابراهيم حسن92274 26.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةصباح صبىح احمد حسن92275 21.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةصفا احمد عل دمحم عل92276 92دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةضىح احمد دمحم احمد تاج الدين92277 118دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةضىح جمال فرحات جيى92278 112دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةضىح عاطف حمدى دمحم جاد92279 98.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةضىح يونس دمحم عبدربه عل92280 72.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةضن دمحم جمعه معتمد جمعه92281 125.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعائشه عل مجدى دمحم الهادى السيد92282 75دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعبي  ابراهيم محمود دمحم عبدالقادر92283 98دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعبي  دمحم علي محمود92284 23.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعزه حسام دمحم فرج92285 117.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعزه عبدالحكيم جاد اسماعيل92286 51.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعزيزه عادل قاسم طلبه حسن92287 48.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعواطف طارق دمحم دمحم عبدالعزيز92288 107دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةعواطف دمحم شعبان عبدالرحمن92289 77دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةغرام شحات توفيق دمحم92290 100.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه ابراهيم صابر ابراهيم92291 100دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه ابو الفتوح دمحم احمد92292 91.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه احمد جمال الدين دمحم92293 19دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه احمد عبدالعزيز عبدالعزيز92294 32.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه احمد عطيه امام خليل92295 67.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه احمد دمحم فهىم92296 116دمحم صيى

92297 
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- فاطمه تامر دمحم قرن 90.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه جالل دمحم عبدالقادر92298 119دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه حسام عبدالخالق دمحم92299 20دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه طارق فتىح ابراهيم الشاذىل92300 62.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه دمحم سيد كامل92301 67دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه دمحم فتىح عبدالجليل92302 59دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه دمحم دمحم ابراهيم92303 72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه دمحم محمود زىك92304 53.5دمحم صيى

 سمي  فتىح دمحم92305
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه مصطفن 105.5دمحم صيى

ن حسن سليمان92306 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه وحيد حسي  91دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفاطمه وليد دمحم توفيق92307 110.5دمحم صيى

ي92308
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرح رضا دمحم السيد عفيفن 135.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرح سعد عل عبدالقادر92309 107دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرح سيد يونس عبدالعليم92310 132.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرح صالح دمحم عثمان92311 23.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرح محمود انور رمزى92312 79دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرحه احمد رمضان محمود جاد هللا92313 8دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرحه عثمان دمحم عثمان92314 85دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفرحه كمال جمال عل92315 23دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- فريده كرم كامل احمد 92316 83.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةففيانه مجدى كامل رمزى92317 56.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفل وليد نبيل كامل البالح92318 96دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفوزيه احمد عبدالمغنن احمد92319 76دمحم صيى

ف92320 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفوزيه دمحم رمضان منتض مشر 127دمحم صيى

ينا ابادير عزت لندى بشاره92321 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةفي  135.5دمحم صيى

ن عبدالسالم عبدالمجيد92322 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةكريمان مجدى حسي  72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةكريمه محفوظ طغيان رسالن92323 83دمحم صيى

ى دمحم سيد ابراهيم92324 ن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةكين 96دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةلقاء عالء الدين دمحم سليمان92325 87دمحم صيى

ي ابراهيم92326
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةلنا منتض عبدالباق 62.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةلياىل سمي  توفيق ابوالخي 92327 82.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةليل دمحم بيوىم بيوىم92328 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمارى فادى حبىسر جرس92329 106.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمايا ماجد عبداللطيف احمد فرغل92330 76دمحم صيى

ف شفيق عبدالمجيد شور92331 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم اشر 60دمحم صيى

ن عبداللطيف يوسف92332 ن امي  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم امي  المؤمني  96دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم حماده زيد عل92333 49.5دمحم صيى

ن احمد92334 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم حمدي امي  49.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم رافت عباس راشد الجندى92335 71.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم سامح مجدى عزىم92336 94.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عادل خليفه احمد ابوبكر92337 113.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عاطف عزت دمحم92338 85دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عزت سليمان دمحم92339 79.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عصام فاروق دمحم92340 102دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عل محمود دمحم92341 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم عوض ربيع دمحم92342 115.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم كامل دمحم فتح هللا92343 65.5دمحم صيى

ي92344
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم كرم سيد مرغنن 99.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم كرم محمود احمد92345 58دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم مجدي السيد دمحم92346 74.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم محمود احمد احمد عبدالمعط92347 119.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم مخلوف اسماعيل مخلوف ابو زيد92348 117.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم مدحت محمود مرغنن92349 97.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم مرزوق علي دمحم92350 99دمحم صيى

92351
 
 امام فتوح امام الزيان

ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم هان 65.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم هشام فتوح سلطان92352 70دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمريم وائل سعيد عبدالعظيم92353 123دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك ابراهيم احمد دمحم92354 55.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك ابراهيم صابر ابراهيم طويله92355 78دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك ابوالنض دمحم حافظ هيكل92356 53.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك احمد محمود عبدالحميد92357 118.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- ملك تامر معوض ابراهيم 92358 57.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك حسن خلف سيد92359 40دمحم صيى

ن عويس سالم مصباح92360 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك حسي  118دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك حنفن سنبل دمحم92361 133.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك راجح عل البدري92362 28دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك رجب دمحم عبدالحميد92363 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك سالم يىحي كامل92364 92دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك سيد رضوان دمحم92365 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك سيد دمحم سليمان92366 54.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك شحتة السيد عامر92367 72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك طارق لطفن دمحم احمد92368 92.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عادل عبدالظاهر احمد يونس92369 116دمحم صيى

ف92370 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عبدهللا عدىلي شر 108.5دمحم صيى

92371
 
ن عبدالمؤمن الزيان ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عبدالمؤمن امي  89.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عبده احمد علي دمحم92372 131.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عالء عبدالحميد دمحم92373 126.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك عل محمود عل92374 105.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك فوزى حسن دمحم92375 88دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك قاسم عبدالرازق حسن92376 113.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم حجاج عبدالعزيز ابوالخي 92377 126دمحم صيى

ي دمحم92378
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم حسنن 79.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم سيد ابراهيم92379 79.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم عرفة سلطان العزب92380 109دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم نجاح حسن92381 105.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك دمحم يىح عبدالقادر دمحم92382 129.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك مختار احمد دمحم وهبه92383 23دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك مرزوق دمحم طلخان92384 126.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك نارص عبدالحكيم نارص يوسف ابوالخي 92385 122دمحم صيى

ن 92386 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- ملك نبيل فوزى حسي  82دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنار دمحم زهري مرعي مجاهد92387 99دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنار وليد كمال عبداللطيف92388 83.5دمحم صيى

ف عواد السيد محمود92389 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا اشر 72.5دمحم صيى

ي جوده راغب92390 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا خي  82دمحم صيى

يف شحاته عبدالغفار دمحم92391 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا شر 96.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا عرنى حسنن عواد دمحم92392 55.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا عالء دمحم عبدالحميد92393 116.5دمحم صيى

ن عل92394 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا فتىح ياسي  99.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا دمحم ثروت دمحم92395 129.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا محمود عبدالحميد عبدالعال92396 114.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنة هللا مسعد السيد حسن92397 53.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه احمد عمر محمود ابراهيم92398 41.5دمحم صيى

ن عطيه عبدالعال92399 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه حامد امي  122.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه رجب محمود هاشم92400 114دمحم صيى

ار92401 ار نورالدين رصن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه رصن 24دمحم صيى

ن ابراهيم الجارج92402 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه عمرو حسي  110.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه ماجد مؤمن فاضل عل92403 119.5دمحم صيى

 عبدالوهاب92404
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه مجدى شوق 120دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه دمحم مصطفن ابراهيم مصطفن92405 118دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه دمحم نجاح ابراهيم92406 90.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنن دمحم سيد كامل حسن92407 63.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمها احمد عادل سالم92408 110دمحم صيى

 اسكندر92409
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمورين ميالد شوق 76.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةىم ربيع دمحم عل عبدالعزيز92410 58.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةىم عالء فوزى حسن مرس92411 51دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةىم غانم العبدطايع دمحم92412 99.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةىم مجدى كامل السيد92413 114دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةىم محمود السيد حسن92414 118.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمىادة حسن ابو المعاىطي ربيع دمحم92415 58دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمىاده انور سعد جنيدى عبدالعاىط92416 107دمحم صيى

 مصطفن92417
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمىاده عبدالتواب كيالن 100.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمىاده دمحم السيد عبده92418 76دمحم صيى

 احمد بيوىم92419
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةناديه دسوق 120.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةناديه سامح جالل يحن 92420 104.5دمحم صيى

ن ابراهيم دمحم92421 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةناديه طارق حسي  114دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةناديه دمحم سيد دمحم عبدالمرضن92422 36دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةناريمان كرم دمحم معتمد92423 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنانىسي مجدي سمي  زاخر92424 121دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنجاح دمحم محمود حسن92425 77دمحم صيى

92426
 
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنجاه خالد سعيد دمحم الزيان 22.5دمحم صيى

 ابوالسعود السيد92427
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنجوى جمال الصوق 45.5دمحم صيى

 السباعي92428
ن ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى احمد امي  111دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى احمد دمحم سيد92429 104.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى ايمن حسن ابراهيم92430 121.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى جمال عبدالغنن دمحم92431 82.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى حسن مصطفن عواد92432 117.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى خالد اسماعيل دمحم بيوىم92433 54.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى سعيد دمحم دمحم دمحم يونس92434 139دمحم صيى

ن92435 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى صالح دمحم حسي  119دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- ندى عادل سعيد نور النجار 92436 91.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى عز الدين عبدهللا حسن92437 34دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى عماد سعيد عبدالعظيم92438 110دمحم صيى

ن92439 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى كامل خميس حسي  113.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى دمحم السيد فرج هللا92440 66دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى دمحم توفيق اسماعيل دمحم92441 88.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى دمحم حسن علي92442 46دمحم صيى

ى بيوىم حلفه92443 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى دمحم صيى 104دمحم صيى

ف92444 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى مصلح عدىلي شر 87دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى نسيم عبدالحميد متوىلي92445 46دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى وليد سعودى دمحم سلطان92446 118.5دمحم صيى

ف دمحم احمد92447 ن اشر ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنرمي  123.5دمحم صيى

 فارس سلوانس92448
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنعمه هان 57.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنفيسه دمحم محمود حسن92449 129دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنهله طلب دمحم عبده دمحم شقره92450 129دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنوال اسامه حنفن حنفن92451 33دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور الهدى دمحم شحات احمد92452 108دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور حسام دمحم السيد92453 117دمحم صيى

يف دمحم حسن92454 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور شر 43دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور طارق عادل دمحم92455 67دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور عواد جوده عواد92456 128دمحم صيى

ن محمود ابوالعال92457 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور عيىس امي  28.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنور دمحم احمد دمحم حسن92458 99.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنورا منصور منصور دمحم92459 86دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنورالهدى زين ابراهيم قاسم موس92460 90دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنوره دمحم عماد الدين فهىم دمحم92461 70دمحم صيى

ن مرس92462 ن حسن حسي  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنورهان حسي  19دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنورهان دمحم السيد فرج هللا92463 19دمحم صيى

ن حسن 92464 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةبسيطه- نورهان منصور شحاته حسي  55.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةنورهان وليد عبدالسميع احمد92465 63.5دمحم صيى

ه عبدالنارص فتىح جوده دمحم92466 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةني  81دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر احمد عابد عبدالواحد92467 67دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر احمد دمحم رضا92468 76دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر جالل عبدالباري عبدالكريم92469 71.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر خالد عادل دمحم92470 109دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر سامح الجنيدى فهيم92471 70.5دمحم صيى

ى حسن زريق92472 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر سعيد عشر 77.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر طارق ساىمي دمحم92473 136.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر عيد دمحم عبدون92474 13دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر فوزى جابر عبدالحليم92475 38دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر فيصل كمال عبدالعزيز محسن92476 93دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاجر دمحم دمحم احمد عل92477 41.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهاله حاتم شعبان دمحم92478 56.5دمحم صيى

ي احمد جالل92479 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهايدى صيى 91.5دمحم صيى



ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهايدى دمحم عبدالموىل ابراهيم شاكر92480 94دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهبه محمود سمي  دمحم92481 76.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى احمد صبىح احمد92482 105دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى احمد محمود حامد دمحم92483 31.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى السيد فتىحي سيد92484 123دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى حسام الدين عبدالرازق مدبوىلي92485 117دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى صالح سمي  صالح حامد92486 72دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى عصام حسن علي92487 16.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدى عمرو دمحم دمحم92488 87دمحم صيى

 ابراهيم دمحم92489
ن
ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهدير هان 123.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهمس خالد عبدالرحمن عبدالسالم92490 119.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا ابراهيم احمد ابراهيم زيدان92491 50دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا احمد دمحم نجيب فؤاد مرس عبدالهادى92492 127دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا خالد بدوى السيد92493 84.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا طارق عزت سلطان92494 59دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا عل عبدالحكيم خلف92495 83.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا كمال دمحم كمال92496 85.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا دمحم السيد دمحم92497 101.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهنا وائل دمحم السيد92498 107دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهند السيد رمزى دمحم92499 52.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهند دمحم صبىحي السيد عبدالرحمن92500 99.5دمحم صيى

ف محمود عبداللطيف92501 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهيام اشر 110دمحم صيى

ن احمد92502 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةهيام طارق كامل امي  92دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةوفاء ساىم عل عل شكشك92503 33.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةوفاء سيد عبدالرشيد عبدالغنن عبدالجواد92504 34دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةوفاء عبدالشفيق دمحم الحسينن احمد92505 91دمحم صيى

ن92506 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةوفاء دمحم عادل شاهي  123.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةيارا احمد يحن  عبده ابراهيم92507 119دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةيارا ايمن محمود حامد92508 112دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةيارا دمحم عل ابراهيم مصباح92509 133دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةيارا يوسف رسالن عبدالحافظ92510 126دمحم صيى

ن حسن92511 ن احمد حساني  ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  131دمحم صيى

ن اسامه كامل عبدااله دمحم92512 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  46دمحم صيى

ن حماده عبدالحميد شحاته92513 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  116دمحم صيى

يف سيد دمحم92514 ن شر ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  70.5دمحم صيى

ن طارق عبدالعظيم احمد92515 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  7.5دمحم صيى

ن عالم سيد عالم حماده92516 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  52.5دمحم صيى

ن عل عبدالسالم عل92517 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  87دمحم صيى

ن عمرو هليل عطيه عبدالحافظ92518 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  104دمحم صيى

ن دمحم السيد عامر92519 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةياسمي  51.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةيمنن جمعه محمود عل92520 117.5دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم ايمن ابراهيم عبدالجليل يونس92521 ى عرفة ع م بني  137.5دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم تامر دمحم يوسف احمد92522 ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم جاد ابراهيم عبدالكريم92523 ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم ربيع دمحم دمحم طه92524 ى عرفة ع م بني  82.5دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم زكريا ابراهيم عبداللطيف92525 ى عرفة ع م بني  54.5دمحم صيى

ن92526 ن ابراهيم دمحم شاهي  ن/شالخانكةابراهيم شاهي  ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم احمد92527 ى عرفة ع م بني  84دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم سيد احمد92528 ى عرفة ع م بني  24دمحم صيى

ن/شالخانكةابراهيم وحيد عبدالغنن عل حسن92529 ى عرفة ع م بني  63.5دمحم صيى



ن/شالخانكةاحمد ابراهيم احمد ابراهيم السيد92530 ى عرفة ع م بني  83دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد اسامة احمد حسن عل داود92531 ى عرفة ع م بني  75.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد اسامة دمحم احمد92532 ى عرفة ع م بني  85دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد اسامه عبدالوهاب احمد92533 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد اسامه عماد عبدالعزيز92534 ى عرفة ع م بني  88.5دمحم صيى

ف ابو طالب السيد92535 ن/شالخانكةاحمد اشر ى عرفة ع م بني  133دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد اكراىم عثمان عبدالحميد92536 ى عرفة ع م بني  63.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ايمن رشاد دمحم92537 ى عرفة ع م بني  69.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد تامر احمد دمحم92538 ى عرفة ع م بني  83دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد جابر دمحم عبدالمهدى92539 ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد جمال حجاج ابراهيم92540 ى عرفة ع م بني  132دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد جمال عبده دمحم92541 ى عرفة ع م بني  64.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد حافظ عبدالعزيز حافظ جوده92542 ى عرفة ع م بني  81.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- احمد حمدي عبدالحميد عبدالمجيد شكشك 92543 ى عرفة ع م بني  68.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد خالد جمال دمحم92544 ى عرفة ع م بني  36دمحم صيى

ي92545
ن/شالخانكةاحمد خالد عامر مصطفن ى عرفة ع م بني  30.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد خالد مدبوىلي عواد92546 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد خليل دمحم خليل عبداللطيف عوض هللا92547 ى عرفة ع م بني  72دمحم صيى

 احمد بيوىم92548
 
ن/شالخانكةاحمد دسوق ى عرفة ع م بني  66دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد رجب حسن عل92549 ى عرفة ع م بني  80.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد رجب عوض مصطفن92550 ى عرفة ع م بني  72.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد سعد حسان عبدالتواب حسان92551 ى عرفة ع م بني  54.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد سعيد عبدهللا حامد92552 ى عرفة ع م بني  51دمحم صيى

ن تاج الدين92553 ن/شالخانكةاحمد سيد احمد امي  ى عرفة ع م بني  73.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد سيد ثابت سيد عالم92554 ى عرفة ع م بني  82.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد سيد حسن عيد92555 ى عرفة ع م بني  77.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد سيد صالح عبدالقادر92556 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد شاكر دمحم ابراهيم دمحم92557 ى عرفة ع م بني  122.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد شعبان دمحم قطب رمضان92558 ى عرفة ع م بني  105دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد شهاب حسن الجزار92559 ى عرفة ع م بني  103دمحم صيى

ى احمد دمحم عاشور92560 ن/شالخانكةاحمد صيى ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عادل احمد احمد دمحم92561 ى عرفة ع م بني  102دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عامر حسب هللا نوجا92562 ى عرفة ع م بني  95دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عبدالعال صابر عبدالعال منصور92563 ى عرفة ع م بني  121.5دمحم صيى

ن دمحم92564 ن/شالخانكةاحمد عبدالمقصود امي  ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةمنقطع- احمد عزالدين دمحم حسنن دمحم 92565 ى عرفة ع م بني  52دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عل احمد عبدهللا92566 ى عرفة ع م بني  74دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عل دمحم عبدالخالق92567 ى عرفة ع م بني  127دمحم صيى

ي دمحم علي 92568 ن/شالخانكةبسيطه- احمد علي رونى ى عرفة ع م بني  109.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عماد حمدي ابو النض92569 ى عرفة ع م بني  130دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عمرو احمد سيد عل92570 ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد عياد دمحم عبدهللا دمحم92571 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن92572 ن/شالخانكةاحمد فوزي خليفة حسي  ى عرفة ع م بني  86.5دمحم صيى

وك عبدالعزيز راغب92573 ن/شالخانكةاحمد ميى ى عرفة ع م بني  116دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- احمد محسن احمد عل فالح 92574 ى عرفة ع م بني  105دمحم صيى

 دمحم92575
 
ن/شالخانكةاحمد دمحم ابراهيم الدسوق ى عرفة ع م بني  79.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم ابراهيم محمود92576 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن ابراهيم92577 ن/شالخانكةاحمد دمحم احمد حسي  ى عرفة ع م بني  100.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم احمد شحاته عل92578 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم احمد دمحم هاشم92579 ى عرفة ع م بني  124.5دمحم صيى



ن/شالخانكةاحمد دمحم حسن امام92580 ى عرفة ع م بني  124دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم رجب دمحم92581 ى عرفة ع م بني  57دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم رفعت مصطفن92582 ى عرفة ع م بني  99دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم صابر حسن92583 ى عرفة ع م بني  22.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم عبدالتواب حميدة92584 ى عرفة ع م بني  97.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم عبدالحفيظ السيد شعله92585 ى عرفة ع م بني  120.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم عزت عواد الشافعي92586 ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم كامل عبدالرحيم احمد92587 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم دمحم عل92588 ى عرفة ع م بني  98دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم نادى عبدالسالم92589 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد دمحم نبيل ثابت عبدالعاىط92590 ى عرفة ع م بني  87دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد محمود احمد صالح92591 ى عرفة ع م بني  75.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد محمود عبدالجابر محمود92592 ى عرفة ع م بني  21دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد محمود عبدالهادي عبدالغفار92593 ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد محمود دمحم عواد عياد92594 ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

ي كمال احمد92595
ن/شالخانكةاحمد مصطفن ى عرفة ع م بني  119.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد معوض فكرى زىك زيدان92596 ى عرفة ع م بني  39دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ممدوح احمد دمحم92597 ى عرفة ع م بني  !VALUE#دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ممدوح عطيه ذىك92598 ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ناجح عوض ابراهيم92599 ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

 فوزى رمضان 92600
ن
ن/شالخانكةبسيطه- احمد هان ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ي حسن رياض92601
ن
ن/شالخانكةاحمد هان ى عرفة ع م بني  74.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد هيثم احمد دمحم92602 ى عرفة ع م بني  130.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد وائل احمد ابراهيم92603 ى عرفة ع م بني  61دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد وسام محمود عبدالحميد حجاج92604 ى عرفة ع م بني  115.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد وليد عبدالرازق محمود92605 ى عرفة ع م بني  127دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد وليد عواد سيد92606 ى عرفة ع م بني  128دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ياش السيد السعيد92607 ى عرفة ع م بني  70.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاحمد ياش سليمان عبدالجواد92608 ى عرفة ع م بني  79.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادم تامر عبدالخالق فؤاد92609 ى عرفة ع م بني  113.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادم محمود فايز السيد92610 ى عرفة ع م بني  116.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادم مدحت رمضان درويش مصطفن92611 ى عرفة ع م بني  112دمحم صيى

ن/شالخانكةادهم احمد ابراهيم دمحم92612 ى عرفة ع م بني  70دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- ادهم احمد دمحم دمحم عبداللطيف 92613 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

ن/شالخانكةادهم رضا رشاد دمحم الرونى92614 ى عرفة ع م بني  29.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادهم سامح شعبان احمد92615 ى عرفة ع م بني  57.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادهم عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالعزيز92616 ى عرفة ع م بني  86.5دمحم صيى

ن/شالخانكةادهم دمحم اسماعيل احمد دمحم92617 ى عرفة ع م بني  126.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسامه احمد دمحم عويس دمحم92618 ى عرفة ع م بني  116.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسامه ايمن دمحم لطفن دمحم92619 ى عرفة ع م بني  49.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسالم احمد جمال عبدالحميد92620 ى عرفة ع م بني  51دمحم صيى

ي92621
 
ن/شالخانكةاسالم ايهاب ابراهيم الدسوق ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ن/شالخانكةاسالم حسن رمضان السيد92622 ى عرفة ع م بني  42.5دمحم صيى

ي92623
ن/شالخانكةاسالم خالد صالح مصطفن ى عرفة ع م بني  31.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسالم عالء فندى دمحم فندى92624 ى عرفة ع م بني  22.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسالم دمحم جمعه احمد عويس92625 ى عرفة ع م بني  18دمحم صيى

ن/شالخانكةاسالم محمود السيد دمحم92626 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

ن/شالخانكةاسماعيل انور دمحم عبدالحميد92627 ى عرفة ع م بني  85.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاسماعيل خالد اسماعيل دمحم بيوىم92628 ى عرفة ع م بني  40دمحم صيى

ن/شالخانكةاسماعيل سمي  عبدالمتجل عبدالرحيم92629 ى عرفة ع م بني  94.5دمحم صيى



ف دمحم جمال الدين دمحم92630 ن/شالخانكةاشر ى عرفة ع م بني  81.5دمحم صيى

ف دمحم حسنن دمحم92631 ن/شالخانكةاشر ى عرفة ع م بني  36.5دمحم صيى

ن/شالخانكةالحسن دمحم خليل خليل92632 ى عرفة ع م بني  100دمحم صيى

ن دمحم خليل خليل92633 ن/شالخانكةالحسي  ى عرفة ع م بني  96دمحم صيى

ن دمحم عبدالحفيظ عجب عبدهللا92634 ن/شالخانكةالحسي  ى عرفة ع م بني  66.5دمحم صيى

ن دمحم سعد بخيت92635 ن/شالخانكةالسيد حسي  ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةالسيد نارص السيد حسن92636 ى عرفة ع م بني  62.5دمحم صيى

ن دمحم92637 ن/شالخانكةالمهدى عمرو حسي  ى عرفة ع م بني  114دمحم صيى

ي92638 ن ابراهيم الشوجى ن ابو النض امي  ن/شالخانكةامي  ى عرفة ع م بني  76.5دمحم صيى

ن عمارة92639 ن حسني  ن ابو النض امي  ن/شالخانكةامي  ى عرفة ع م بني  100.5دمحم صيى

ن/شالخانكةانطونيوس سامح عبده نض92640 ى عرفة ع م بني  43.5دمحم صيى

ن عبدالسيد92641 ن/شالخانكةانطونيوس ميالد حني  ى عرفة ع م بني  92.5دمحم صيى

ن/شالخانكةاياد تامر بالل عبدالعظيم92642 ى عرفة ع م بني  121دمحم صيى

ن/شالخانكةاياد دمحم عليوه حسن92643 ى عرفة ع م بني  122دمحم صيى

ن/شالخانكةباسل دمحم مجدى حنفن92644 ى عرفة ع م بني  125دمحم صيى

ن/شالخانكةباسم اسامه النونى ابراهيم اسماعيل92645 ى عرفة ع م بني  110.5دمحم صيى

ي خالف92646
ن
ن/شالخانكةباسم السيد سليمان الدمران ى عرفة ع م بني  124دمحم صيى

ن/شالخانكةبافل باسم يوسف بولس92647 ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ن/شالخانكةبدر رضا جمعة محمود92648 ى عرفة ع م بني  118دمحم صيى

ن/شالخانكةبدر عصام دمحم رفاع92649 ى عرفة ع م بني  51.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبدوي السيد بدوي السيد فراج92650 ى عرفة ع م بني  104دمحم صيى

ن/شالخانكةبشار احمد اسماعيل احمد اسماعيل92651 ى عرفة ع م بني  128.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبكر سيد البكري عل كساب92652 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةبالل احمد عل دمحم92653 ى عرفة ع م بني  84دمحم صيى

ن عيىسي92654 ن/شالخانكةبالل دمحم حسي  ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبالل دمحم علي دمحم92655 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبوال ساىم عيد بساىل92656 ى عرفة ع م بني  61.5دمحم صيى

ن/شالخانكةجاش عادل عبدالعظيم دمحم92657 ى عرفة ع م بني  93دمحم صيى

 اسحق حبيب92658
ئ
ن/شالخانكةجرجس رجان ى عرفة ع م بني  83دمحم صيى

ن/شالخانكةجالل محمود دمحم عل مهران92659 ى عرفة ع م بني  93.5دمحم صيى

ن/شالخانكةجالل ياش فاروق دمحم92660 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن92661 ن/شالخانكةجمال احمد دمحم حسي  ى عرفة ع م بني  57.5دمحم صيى

ن/شالخانكةجمال الدين عمرو علي علي عبيده92662 ى عرفة ع م بني  123.5دمحم صيى

ن/شالخانكةجمال ايمن جمال ابو السعود92663 ى عرفة ع م بني  124دمحم صيى

ن/شالخانكةجمال ايمن جمال الدين دمحم اسماعيل92664 ى عرفة ع م بني  85دمحم صيى

ن/شالخانكةجمال عبدالحميد الحسينن عبدالحميد عبدالعزيز92665 ى عرفة ع م بني  65دمحم صيى

يال92666 ن/شالخانكةجون صابر رزق هللا غيى ى عرفة ع م بني  30.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحازم حمدى عبدالخالق دمحم92667 ى عرفة ع م بني  124.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحازم عادل احمد ابورواش عالم92668 ى عرفة ع م بني  79.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحازم وجدى الطاهر عل92669 ى عرفة ع م بني  68.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحسام احمد سعيد امام دمحم الزعبالوى92670 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن/شالخانكةحسام الدين دمحم عبدالعاىط احمد92671 ى عرفة ع م بني  23دمحم صيى

ي92672 ن/شالخانكةحسام حافظ احمد عبدالننى ى عرفة ع م بني  128دمحم صيى

ن/شالخانكةحسام حسن نض حسن دمحم92673 ى عرفة ع م بني  20.5دمحم صيى

ي جالل احمد92674
ن
ن/شالخانكةحسام هان ى عرفة ع م بني  45دمحم صيى

ن/شالخانكةحسام وائل عبدالقوي دمحم92675 ى عرفة ع م بني  21دمحم صيى

ن/شالخانكةحسن حمدى حسن عبدالحميد92676 ى عرفة ع م بني  48دمحم صيى

ن حسن صالح 92677 ن/شالخانكةبسيطه- حسن صالح حسي  ى عرفة ع م بني  !VALUE#دمحم صيى

ن/شالخانكةحسن دمحم حسن محمود92678 ى عرفة ع م بني  71دمحم صيى

ن دمحم92679 ن احمد حسي  ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى



ن احمد دمحم حسان92680 ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  129.5دمحم صيى

ي92681 ن سعيد عبدهللا حامد الشوجى ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  27.5دمحم صيى

ن حسن92682 ن عصام حسي  ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  100.5دمحم صيى

ن احمد92683 ن دمحم حسي  ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  50.5دمحم صيى

ن دمحم فرحان عبدالاله عل92684 ن/شالخانكةحسي  ى عرفة ع م بني  27.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحلىم حسن حلىم دمحم شعبان92685 ى عرفة ع م بني  88دمحم صيى

ن/شالخانكةحلىم رضوان حلىم دمحم سلطان92686 ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةحلىمي دمحم حلىمي دمحم92687 ى عرفة ع م بني  118دمحم صيى

ن/شالخانكةحماده عاطف حماده عبدالموىل92688 ى عرفة ع م بني  64دمحم صيى

ن/شالخانكةحمزه اسماعيل مرس اسماعيل92689 ى عرفة ع م بني  122دمحم صيى

ن/شالخانكةحمزه دمحم شاكر جمعه92690 ى عرفة ع م بني  122.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد ايهاب طلعت دمحم92691 ى عرفة ع م بني  132.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد دمحم احمد عل92692 ى عرفة ع م بني  124.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد دمحم حسن عل احمد92693 ى عرفة ع م بني  117دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد دمحم حسن فهىم92694 ى عرفة ع م بني  109.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد دمحم خالد كامل92695 ى عرفة ع م بني  103.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد دمحم سعد عبدالكريم92696 ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةخالد وليد حافظ حامد حافظ92697 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن/شالخانكةخطاب عبدهللا دمحم عل92698 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

 طلعت قمحه92699
ن
ن/شالخانكةديفيد هان ى عرفة ع م بني  121دمحم صيى

ي السيد92700 ن ن/شالخانكةرضوان السيد خني  ى عرفة ع م بني  113دمحم صيى

92701
 
ن/شالخانكةرضوان خالد رضوان دمحم الزيان ى عرفة ع م بني  80دمحم صيى

ن/شالخانكةرضوان عبدالعزيز رضوان عبدالعزيز عودة92702 ى عرفة ع م بني  120.5دمحم صيى

ن/شالخانكةرضوان دمحم لطفن دمحم رضوان سوده92703 ى عرفة ع م بني  78دمحم صيى

ن/شالخانكةرمضان سالمة دمحم عوض هللا92704 ى عرفة ع م بني  97.5دمحم صيى

 ايمن داود سليمان92705
ن
ن/شالخانكةرومان ى عرفة ع م بني  113دمحم صيى

ن/شالخانكةزايد دمحم دمحم علي92706 ى عرفة ع م بني  110.5دمحم صيى

 الششتاوى عل92707
ن
ن/شالخانكةزياد ابراهيم الجيالن ى عرفة ع م بني  105دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد احمد دمحم االمي 92708 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد ايهاب عبدالمجيد ابو الخي 92709 ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد بيوىم دمحم بيوىم92710 ى عرفة ع م بني  74دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد سعيد عبداليى احمد سيد92711 ى عرفة ع م بني  69.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد طلعت دمحم دمحم92712 ى عرفة ع م بني  130.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد عالء شحات مدبوىل الرزاز92713 ى عرفة ع م بني  124.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد عالء دمحم عل92714 ى عرفة ع م بني  118.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد عيىس جمعه عيىس92715 ى عرفة ع م بني  122.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد دمحم حسن ذىكي حسن دمحم92716 ى عرفة ع م بني  133.5دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد دمحم سيد عبدالجواد92717 ى عرفة ع م بني  103دمحم صيى

ي92718 ي عبدالننى
 
ي دسوق

ن/شالخانكةزياد مصطفن ى عرفة ع م بني  104دمحم صيى

 زكريا ذىك92719
ن
ن/شالخانكةزياد هان ى عرفة ع م بني  109دمحم صيى

ن/شالخانكةزياد ياش ابراهيم دمحم92720 ى عرفة ع م بني  97.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسامح مصطفن صالح مصطفن92721 ى عرفة ع م بني  118دمحم صيى

ن/شالخانكةساىم سامح رفعت ابراهيم92722 ى عرفة ع م بني  116.5دمحم صيى

ن/شالخانكةساىم دمحم ساىمي سيد92723 ى عرفة ع م بني  117دمحم صيى

ن/شالخانكةساىم دمحم نجيب كرم92724 ى عرفة ع م بني  128.5دمحم صيى

ن/شالخانكةشاج حسام سيد عبدالمنعم زريق92725 ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ن/شالخانكةسعد ربيع يونس سعد92726 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسعد عبدهللا سعد عبدهللا احمد92727 ى عرفة ع م بني  105.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسعيد احمد سعيد احمد زريق92728 ى عرفة ع م بني  133دمحم صيى

ن/شالخانكةسعيد احمد سعيد دمحم دمحم ابوالعال92729 ى عرفة ع م بني  133.5دمحم صيى



ن/شالخانكةسعيد بيوىمي جيى دمحم92730 ى عرفة ع م بني  105.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسعيد دمحم دمحم شلنى92731 ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسالمه وليد سالمه دمحم مسلم92732 ى عرفة ع م بني  132دمحم صيى

ن/شالخانكةسليم احمد هاشم هاشم92733 ى عرفة ع م بني  127.5دمحم صيى

ن سمي  السيد دمحم راجح92734 ن/شالخانكةسمي  حسي  ى عرفة ع م بني  134دمحم صيى

ن/شالخانكةسمي  دمحم سمي  سعد92735 ى عرفة ع م بني  108.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيد ايمن السيد احمد92736 ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةسيد سعيد احمد دمحمعاشور92737 ى عرفة ع م بني  119دمحم صيى

ي حسن دمحم92738 ن/شالخانكةسيد عبدالننى ى عرفة ع م بني  76.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- سيد دمحم سيد ابراهيم 92739 ى عرفة ع م بني  98.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيد دمحم سيد دمحم92740 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيد محمود السيد دمحم92741 ى عرفة ع م بني  88.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيد معن السيد كامل دمحم92742 ى عرفة ع م بني  97دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف الدين ابراهيم حسينن ابراهيم غاىل92743 ى عرفة ع م بني  78.5دمحم صيى

ن سيف الدين عثمان92744 ن/شالخانكةسيف الدين حسي  ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف الدين دمحم مرس عبدالعظيم92745 ى عرفة ع م بني  112دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف الدين وليد احمد احمد92746 ى عرفة ع م بني  98دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف خالد رجب احمد92747 ى عرفة ع م بني  104.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف خالد عبدالسميع طلبه92748 ى عرفة ع م بني  102دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف سعيد عبدالعاىط السيد92749 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف سيد راشد احمد متوىل92750 ى عرفة ع م بني  88.5دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف دمحم رفاعي عبدالحافظ92751 ى عرفة ع م بني  50دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف مصطفن ماضن صابره عطا92752 ى عرفة ع م بني  25دمحم صيى

 اسماعيل عبدالحميد عبدالعزيز92753
ن
ن/شالخانكةسيف هان ى عرفة ع م بني  46دمحم صيى

ن/شالخانكةسيف ياش سعيد عبدالمعبود92754 ى عرفة ع م بني  48.5دمحم صيى

ن92755 ن بخيت سيفي  ن/شالخانكةشادى ماجد سيفي  ى عرفة ع م بني  83.5دمحم صيى

ن/شالخانكةشادى دمحم بخيت حسن موس92756 ى عرفة ع م بني  44دمحم صيى

ن/شالخانكةشعبان ايمن شعبان عبدالكريم92757 ى عرفة ع م بني  22.5دمحم صيى

ن/شالخانكةشنوده نمر خلف عوض هللا92758 ى عرفة ع م بني  48دمحم صيى

ن/شالخانكةشهاب احمد سيد دمحم زريق92759 ى عرفة ع م بني  77دمحم صيى

ن طلب92760 ن/شالخانكةشهاب عال الدين لينى حسي  ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

ن/شالخانكةصابر كرم صابر دمحم92761 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

يف صبىح عل92762 ن/شالخانكةصبىح شر ى عرفة ع م بني  130دمحم صيى

ن ابراهيم92763 ى ابراهيم حساني  ن/شالخانكةصيى ى عرفة ع م بني  120دمحم صيى

ى دمحم ماهر كامل92764 ن/شالخانكةصيى ى عرفة ع م بني  114دمحم صيى

ن/شالخانكةطارق حامد عل ابوالمعاىط92765 ى عرفة ع م بني  127دمحم صيى

ن/شالخانكةطارق راىمي طارق دمحم الشافعي92766 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

ن/شالخانكةطارق ياش صالح الدين فوىلي92767 ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- طه الصالة عل الننى جاد الرب 92768 ى عرفة ع م بني  89.5دمحم صيى

ن/شالخانكةطه عبدالحميد امام عبدالحميد92769 ى عرفة ع م بني  118.5دمحم صيى

ن/شالخانكةطه مصطفن محمود يوسف92770 ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ن/شالخانكةعادل ماهر عبدالحميد دمحم سالم92771 ى عرفة ع م بني  105.5دمحم صيى

ي عبدالتواب دمحم92772
ن/شالخانكةعبدالتواب مصطفن ى عرفة ع م بني  54دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالحكيم احمد عبدالحكيم سيد92773 ى عرفة ع م بني  84.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالحميد دمحم رمضان علي92774 ى عرفة ع م بني  119دمحم صيى

 عبدالحميد عل عبدالحميد92775
ن
ن/شالخانكةعبدالحميد هان ى عرفة ع م بني  120دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن احمد ابراهيم احمد92776 ى عرفة ع م بني  92دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن احمد سمي  توفيق92777 ى عرفة ع م بني  83.5دمحم صيى

ي دمحم عيد92778 ن/شالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالننى ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم سعيد92779 ى عرفة ع م بني  113دمحم صيى



ن حجاب92780 ن عبدالفتاح امي  ن/شالخانكةعبدالرحمن امي  ى عرفة ع م بني  109دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن حسن عل حسن خليل92781 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن مهدى عوض92782 ن/شالخانكةعبدالرحمن حسي  ى عرفة ع م بني  48.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن خالد ابراهيم دمحم92783 ى عرفة ع م بني  78دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن خالد فتىحي جودة92784 ى عرفة ع م بني  104.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن رضا عبدالخالق عبدهللا92785 ى عرفة ع م بني  53.5دمحم صيى

ن92786 ن/شالخانكةعبدالرحمن زغلول فتىحي حسي  ى عرفة ع م بني  70دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن سيد عبدالعظيم ابراهيم عيىس92787 ى عرفة ع م بني  64دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عاطف رشاد نمر92788 ى عرفة ع م بني  28دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عاطف دمحم عبدالعاىطي92789 ى عرفة ع م بني  29دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عطية دمحم دمحم92790 ى عرفة ع م بني  40دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عل عبدالرحمن دياب92791 ى عرفة ع م بني  57دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عل قبيىصي سيد92792 ى عرفة ع م بني  41.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن عمر عمار عبداللطيف92793 ى عرفة ع م بني  38.5دمحم صيى

ي92794
ن/شالخانكةعبدالرحمن عمر دمحم المرصفن ى عرفة ع م بني  38دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن فاروق عبدالرسول عبدالخالق الحفناوي92795 ى عرفة ع م بني  56دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن قاسم رشدى قاسم92796 ى عرفة ع م بني  93.5دمحم صيى

ي92797
 
ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم حسنن عبدالمنعم الزيان ى عرفة ع م بني  120.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم رزق دمحم رزق92798 ى عرفة ع م بني  112.5دمحم صيى

ي92799
ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم صبىحي مصطفن ى عرفة ع م بني  56.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالمجيد دمحم معروف92800 ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم عل احمد عمر92801 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم عل عبدالكريم92802 ى عرفة ع م بني  40دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن دمحم عيد عيد دمحم92803 ى عرفة ع م بني  68دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن مهدي عبدالجواد مهدي92804 ى عرفة ع م بني  117دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن موس غريب دمحمغريب92805 ى عرفة ع م بني  84دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالرحمن هشام دمحم غريب92806 ى عرفة ع م بني  65.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- عبدالسميع رجب عبدالسميع عمر 92807 ى عرفة ع م بني  69دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالعزيز سامح عبدالعزيز عل92808 ى عرفة ع م بني  94دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالعزيز عصام دمحم عبدالىح92809 ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا احمد عطا عبدالحكيم خلف92810 ى عرفة ع م بني  70دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا ثروت دمحم عل92811 ى عرفة ع م بني  40.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا شعبان سعد جنيدي92812 ى عرفة ع م بني  38دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا ضياء جالل احمد92813 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا عبدالحميد عبدهللا عبدالقادر92814 ى عرفة ع م بني  45دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا عماد دمحم حافظ92815 ى عرفة ع م بني  111.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا عواد دمحم امبانى عامر92816 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

92817
ن
ن/شالخانكةعبدهللا عيد عبدهللا الطنان ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا فرج عبدهللا عبدالجليل92818 ى عرفة ع م بني  46دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم حمدان عبدالوهاب92819 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم سعد شحات92820 ى عرفة ع م بني  105.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم عبدالعزيز سيد92821 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالحليم92822 ى عرفة ع م بني  117دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم عبدالننى بكر دمحم92823 ى عرفة ع م بني  72.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا دمحم هاشم ابوالعال احمد92824 ى عرفة ع م بني  55.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدهللا نارص احمد مصطفن سيد احمد92825 ى عرفة ع م بني  42.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعبدالوهاب احمد دمحم عبدالمجيد92826 ى عرفة ع م بني  130دمحم صيى

ن/شالخانكةعطيه رمضان عطيه عل احمد92827 ى عرفة ع م بني  33.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعطيه يوسف عطيه يوسف92828 ى عرفة ع م بني  35دمحم صيى

ن/شالخانكةعل احمد سعيد سالم محروس92829 ى عرفة ع م بني  70.5دمحم صيى



ن/شالخانكةعل احمد علي حسن92830 ى عرفة ع م بني  23.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعل سليمان دمحم سليمان دمحم92831 ى عرفة ع م بني  36دمحم صيى

ن/شالخانكةعل سمي  عل عجىم92832 ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

ن/شالخانكةعل عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن92833 ى عرفة ع م بني  101دمحم صيى

ن/شالخانكةعل دمحم عل رمضان عل92834 ى عرفة ع م بني  52دمحم صيى

ي دمحم عبدالمطلب92835
ن/شالخانكةعماد مصطفن ى عرفة ع م بني  116دمحم صيى

ن/شالخانكةعمار احمد سيد عبدالمقصود92836 ى عرفة ع م بني  69.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمار سيد ابراهيم دمحم92837 ى عرفة ع م بني  23دمحم صيى

ن/شالخانكةعمار دمحم عل خليل92838 ى عرفة ع م بني  73.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمار دمحم دمحم فتوح92839 ى عرفة ع م بني  120دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر احمد اسماعيل عبدالخالق حجاب92840 ى عرفة ع م بني  128.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر حسن احمد عبدالرحيم92841 ى عرفة ع م بني  115دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر حمدان احمد دمحم92842 ى عرفة ع م بني  99.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر رمزى عيىس دمحم احمد92843 ى عرفة ع م بني  95دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر رمضان سيد حافظ92844 ى عرفة ع م بني  63دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر ساىم احمد ابراهيم الشوجى92845 ى عرفة ع م بني  36دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر ساىمي احمد اسماعيل الصاوي92846 ى عرفة ع م بني  !VALUE#دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر شاكر الحسينن عبدالحميد عبدالعزيز92847 ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

يف سيد دمحم عبدالحميد92848 ن/شالخانكةعمر شر ى عرفة ع م بني  125دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر عبدالرحمن الخط عبدالغفار92849 ى عرفة ع م بني  80دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر عبدالعزيز احمد فرج92850 ى عرفة ع م بني  87دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر عبدالفتاح احمد عبدالجواد92851 ى عرفة ع م بني  78دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر عصام عمر حسن92852 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر كمال علي دمحم فرغلي92853 ى عرفة ع م بني  85.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر متوىل احمد متوىل92854 ى عرفة ع م بني  49.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر محسن دمحم امبانى عامر92855 ى عرفة ع م بني  84.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم السيد عل92856 ى عرفة ع م بني  !VALUE#دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم شومان دمحم92857 ى عرفة ع م بني  89.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم صالح عبدالحميد دمحم92858 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم صالح مصطفن دمحم92859 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم دمحم عبدالحميد ابو الخي 92860 ى عرفة ع م بني  99.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر دمحم وزيرى دمحم92861 ى عرفة ع م بني  77.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر محمود سيد ابوزيد92862 ى عرفة ع م بني  109دمحم صيى

اوى92863 ن/شالخانكةعمر مسعد حلىم شيى ى عرفة ع م بني  62دمحم صيى

ي فتىحي عبدالمجيد92864
ن/شالخانكةعمر مصطفن ى عرفة ع م بني  63دمحم صيى

ن92865 ن/شالخانكةعمر نارص عمر بكر شاهي  ى عرفة ع م بني  69دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر وليد دمحم احمد ابوجاد92866 ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن/شالخانكةعمر يوسف دمحم رمضان موس92867 ى عرفة ع م بني  44.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو خالد السيد عبده92868 ى عرفة ع م بني  41.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو سمي  محمود دمحم92869 ى عرفة ع م بني  98.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو عادل احمد دمحم92870 ى عرفة ع م بني  125دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو ماهر شاكر دمحم92871 ى عرفة ع م بني  119دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو دمحم احمد دمحم عبدالقادر92872 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو دمحم سمي  دمحم عثمان92873 ى عرفة ع م بني  110.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعمرو محمود خليل سيد92874 ى عرفة ع م بني  96.5دمحم صيى

ن/شالخانكةعيىس احمد عيىس دمحم92875 ى عرفة ع م بني  115.5دمحم صيى

ن/شالخانكةفارس خالد مجدى فؤاد عوض92876 ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ى زىك 92877 ن/شالخانكةبسيطه- فارس عبدالعزيز خي  ى عرفة ع م بني  91.5دمحم صيى

ن/شالخانكةفارس دمحم ماهر حسن92878 ى عرفة ع م بني  58.5دمحم صيى

ن/شالخانكةفتوح تامر ابو الفتوح عبدالسالم92879 ى عرفة ع م بني  38.5دمحم صيى



ن/شالخانكةكرم ابراهيم رشدي زىكي92880 ى عرفة ع م بني  1دمحم صيى

ن92881 ن/شالخانكةكريم احمد سعيد شاهي  ى عرفة ع م بني  136.5دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم عامر احمد عبدالحكيم92882 ى عرفة ع م بني  116.5دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم عبدالعزيز سيد احمد92883 ى عرفة ع م بني  98.5دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم ماجد سيد حجازى92884 ى عرفة ع م بني  83.5دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- كريم ماهر فؤاد جابر 92885 ى عرفة ع م بني  91.5دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم دمحم حنفن محمود زريق92886 ى عرفة ع م بني  109دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم دمحم صالح عثمان92887 ى عرفة ع م بني  72.5دمحم صيى

 علي حسن92888
ن ن/شالخانكةكريم مصلح حسي  ى عرفة ع م بني  67دمحم صيى

ن/شالخانكةكريم منصور احمد حسن92889 ى عرفة ع م بني  29دمحم صيى

ن/شالخانكةكمال مصطفن كمال عبدالمقصود92890 ى عرفة ع م بني  46دمحم صيى

ي كمال دمحم92891
ن
ن/شالخانكةكمال هان ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

لس اسامه اسكندر عبدالمالك92892 ن/شالخانكةكي  ى عرفة ع م بني  106.5دمحم صيى

ن/شالخانكةلؤى دمحم دمحم بيوىم92893 ى عرفة ع م بني  45.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمارك نبيل مختار توفيق92894 ى عرفة ع م بني  101.5دمحم صيى

ن/شالخانكةماريو عزت كمال رياض92895 ى عرفة ع م بني  65.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمازن احمد عبدالمالك عل92896 ى عرفة ع م بني  85.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمازن دمحم السيد فراج السيد92897 ى عرفة ع م بني  97دمحم صيى

ن/شالخانكةمازن دمحم سعد عبدالوهاب92898 ى عرفة ع م بني  132دمحم صيى

ي92899 ن/شالخانكةمازن دمحم محمود العرنى ى عرفة ع م بني  101.5دمحم صيى

ن92900 ن/شالخانكةمجدى دمحم مجدى حسي  ى عرفة ع م بني  65.5دمحم صيى

ن92901  سعيد حسني 
ن/شالخانكةدمحم ابراهيم حنفن ى عرفة ع م بني  121دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ابراهيم عل حسن عل92902 ى عرفة ع م بني  18.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ابراهيم دمحم صاوى ابراهيم عبدالرحمن92903 ى عرفة ع م بني  49دمحم صيى

 عبدالفتاح دمحم92904
ن
ن/شالخانكةدمحم ابواليازيد قرن ى عرفة ع م بني  20دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد ابراهيم شبل92905 ى عرفة ع م بني  104.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد السيد احمد92906 ى عرفة ع م بني  99دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد توفيق اسماعيل92907 ى عرفة ع م بني  122.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد حافظ محمود سالم92908 ى عرفة ع م بني  101.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد حنفن محمود92909 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد سيد دمحم عواد92910 ى عرفة ع م بني  96.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبدالرحيم عارف عيىس92911 ى عرفة ع م بني  81.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبدالعزيز السيد92912 ى عرفة ع م بني  91دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبدالعظيم وصفن92913 ى عرفة ع م بني  42دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبدالقادر دمحم92914 ى عرفة ع م بني  50.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبدهللا رمضان سليمان92915 ى عرفة ع م بني  125دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عبده محمود92916 ى عرفة ع م بني  114دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد عزت احمد92917 ى عرفة ع م بني  63.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد فاروق رشاد92918 ى عرفة ع م بني  67دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد كرم حافظ92919 ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد دمحم ذىكي92920 ى عرفة ع م بني  112.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم احمد مهدي السيد92921 ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم اسامة اسماعيل سيد92922 ى عرفة ع م بني  77.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم اسامة امام عبدالمنعم92923 ى عرفة ع م بني  105دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم اسامه عيد دمحم92924 ى عرفة ع م بني  122دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- دمحم اسامه دمحم سيد هالل 92925 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ف ثابت همام92926 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  83دمحم صيى

ف حسن حسن92927 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  77دمحم صيى

ف عباس ابراهيم دمحم92928 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  134.5دمحم صيى

ف دمحم عبدالحميد92929 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  116دمحم صيى



ف دمحم عبدالسالم رضوان92930 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

ف دمحم غانم عبدربه92931 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  88.5دمحم صيى

ف منصور عبدالجابر92932 ن/شالخانكةدمحم اشر ى عرفة ع م بني  91.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم السيد موس السيد سالم92933 ى عرفة ع م بني  113.5دمحم صيى

 دمحم92934
 
ن دسوق ن/شالخانكةدمحم امي  ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ايمن رفاع دمحم الحادى92935 ى عرفة ع م بني  117.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ايمن شعبان عبدالكريم92936 ى عرفة ع م بني  21دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ايمن عبدالبديع عبدالعظيم92937 ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ايمن فوزى دمحم92938 ى عرفة ع م بني  82دمحم صيى

ن92939 ن/شالخانكةدمحم ايهاب فرج صادق امي  ى عرفة ع م بني  86دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم توبة احمد زايد92940 ى عرفة ع م بني  51دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم جمال الدين عبدالرحيم عبدالرحمن92941 ى عرفة ع م بني  136دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم جمعه جمعه عمر92942 ى عرفة ع م بني  128دمحم صيى

ن/شالخانكةمنقطع- دمحم حازم دمحم كامل دمحم 92943 ى عرفة ع م بني  94دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم حافظ سيد حافظ92944 ى عرفة ع م بني  53.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم حسن دمحم حسن92945 ى عرفة ع م بني  74.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم حسنن عباده اسماعيل دمحم92946 ى عرفة ع م بني  122دمحم صيى

ن ابراهيم دمحم92947 ن/شالخانكةدمحم حماده حسي  ى عرفة ع م بني  6دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم حماده عبدالجواد عبدالمجيد92948 ى عرفة ع م بني  113دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم حمدى وفف  دمحم عفيفن92949 ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم خالد سالم دمحم92950 ى عرفة ع م بني  64.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم خالد عبدالحميد عبدالعزيز92951 ى عرفة ع م بني  115دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم خالد دمحم مني  توفيق92952 ى عرفة ع م بني  42دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم رجب عل عبدالعال92953 ى عرفة ع م بني  73.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم رضا دمحم عبداللطيف92954 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم رضا دمحم محمود92955 ى عرفة ع م بني  7دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم رضوان احمد محمود92956 ى عرفة ع م بني  25دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم رفعت فضل موس92957 ى عرفة ع م بني  59.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سامح احمد دمحم92958 ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سعيد دمحم عطيه92959 ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سالمه دمحم سالمه92960 ى عرفة ع م بني  68.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سمي  صالح دمحم92961 ى عرفة ع م بني  18دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سمي  عبدالرحمن شبل92962 ى عرفة ع م بني  13.5دمحم صيى

ي دمحم92963
ن
ن/شالخانكةدمحم سيد السمان ى عرفة ع م بني  19دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سيد سعيد سيد92964 ى عرفة ع م بني  46.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سيد سعيد محمود92965 ى عرفة ع م بني  52دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سيد عبدالعظيم صالح92966 ى عرفة ع م بني  84.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سيد محمود سيد عامر92967 ى عرفة ع م بني  84دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم سيد محمود سيد دمحم92968 ى عرفة ع م بني  22.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم شحات السيد عبدالسالم92969 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم شحات نجاح ابراهيم دمحم92970 ى عرفة ع م بني  84دمحم صيى

يف توفيق ابراهيم عيىس92971 ن/شالخانكةدمحم شر ى عرفة ع م بني  86دمحم صيى

يف سيد احمد92972 ن/شالخانكةدمحم شر ى عرفة ع م بني  13.5دمحم صيى

ن دمحم92973 ن/شالخانكةدمحم شعبان حسي  ى عرفة ع م بني  93دمحم صيى

ى عبدالحميد دمحم92974 ن/شالخانكةدمحم صيى ى عرفة ع م بني  83دمحم صيى

ي احمد صالح92975
ن/شالخانكةدمحم صفن ى عرفة ع م بني  84.5دمحم صيى

ن92976 ن/شالخانكةدمحم صالح سعيد صالح حسي  ى عرفة ع م بني  44.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم صالح سمي  صالح92977 ى عرفة ع م بني  72.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم طارق دمحم عباس92978 ى عرفة ع م بني  94دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم طلعت عبدالقوى دمحم92979 ى عرفة ع م بني  5.5دمحم صيى



ن/شالخانكةدمحم عادل عل انور92980 ى عرفة ع م بني  73.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عاطف جمال محمود92981 ى عرفة ع م بني  64.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عبدالحليم عبدهللا عبدالحليم عبدالحميد92982 ى عرفة ع م بني  118.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عبدالحميد شعبان عبدالرحيم92983 ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عبدالروؤف محمود فهىم92984 ى عرفة ع م بني  39دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عبدالعزيز عماد عبدالعزيز92985 ى عرفة ع م بني  71.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عبدالكريم عبدالشفيع دمحم دمحم92986 ى عرفة ع م بني  103.5دمحم صيى

ي صالح نارص عواد92987 ن/شالخانكةدمحم عبدالننى ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ي92988
 
ي عطا هللا عراق

 
ن/شالخانكةدمحم عراق ى عرفة ع م بني  42دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عصام رمضان دمحم92989 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عصام عل عبدالكريم92990 ى عرفة ع م بني  103دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عصام عيد دمحم92991 ى عرفة ع م بني  131دمحم صيى

ي عطية شكر92992
 
ن/شالخانكةدمحم عطية شوق ى عرفة ع م بني  104.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عالء احمد دمحم احمد92993 ى عرفة ع م بني  58.5دمحم صيى

ن92994 ن/شالخانكةدمحم عالء الدين دمحم امي  ى عرفة ع م بني  126.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عل دمحم راضن عل92995 ى عرفة ع م بني  110.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عماد عبدالسيد ابراهيم92996 ى عرفة ع م بني  128دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عماد عوض هللا سالم عوض هللا92997 ى عرفة ع م بني  107.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عماد لبيب توفيق دمحم92998 ى عرفة ع م بني  80دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عمرو عطا الكريم السيد92999 ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عمرو دمحم فؤاد93000 ى عرفة ع م بني  108.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عيد سيد عبدالعزيز93001 ى عرفة ع م بني  105دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم عيد عل مبارك93002 ى عرفة ع م بني  132دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم فتىح ابراهيم احمد شكشك93003 ى عرفة ع م بني  102دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم ماهر علي جابر عرفة93004 ى عرفة ع م بني  41.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود احمد احمد عبدالمعط93005 ى عرفة ع م بني  130.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود احمد دمحم93006 ى عرفة ع م بني  124دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود رافت محمود93007 ى عرفة ع م بني  127.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود عبدالفتاح دمحم93008 ى عرفة ع م بني  124.5دمحم صيى

ي يمن93009 ن/شالخانكةدمحم محمود عبدالننى ى عرفة ع م بني  119دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود دمحم زىكي93010 ى عرفة ع م بني  112دمحم صيى

ي عبدالحميد93011
ن/شالخانكةدمحم محمود مصطفن ى عرفة ع م بني  86دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم محمود يحن  سيد93012 ى عرفة ع م بني  68دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم مصطفن ابراهيم مصطفن93013 ى عرفة ع م بني  118.5دمحم صيى

ن93014 ن/شالخانكةدمحم مصطفن دمحم حسي  ى عرفة ع م بني  124دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم مصطفن دمحم صديق93015 ى عرفة ع م بني  99.5دمحم صيى

ي دمحم غانم93016
ن/شالخانكةدمحم مصطفن ى عرفة ع م بني  70دمحم صيى

ن جمعة93017 ي حسن حسي  ن/شالخانكةدمحم ناجى ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم نبيل فايز دمحم93018 ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم نض الدين عزت صابر محسب93019 ى عرفة ع م بني  90دمحم صيى

ن جمال93020 ي حسي 
ن
ن/شالخانكةدمحم هان ى عرفة ع م بني  58.5دمحم صيى

ي دمحم عبدالنعيم93021
ن
ن/شالخانكةدمحم هان ى عرفة ع م بني  120.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم هشام عل دمحم عل93022 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم هيثم ممدوح دمحم93023 ى عرفة ع م بني  28دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وائل احمد ابراهيم93024 ى عرفة ع م بني  46.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وائل السعيد عبدالمجيد93025 ى عرفة ع م بني  85.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وائل دمحم نادر93026 ى عرفة ع م بني  99.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وليد سعيد رمضان93027 ى عرفة ع م بني  119.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وليد عبدالجيد ابو المجد93028 ى عرفة ع م بني  62.5دمحم صيى

ن/شالخانكةدمحم وليد عبدالرازق محمود ابوعاض93029 ى عرفة ع م بني  78.5دمحم صيى



دي93030 ي جمال ابراهيم اليى ن/شالخانكةدمحم يحن  ى عرفة ع م بني  109دمحم صيى

ن93031  سعيد حسني 
ن/شالخانكةمحمود ابراهيم حنفن ى عرفة ع م بني  126.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود ابو زيد ضاجي بيوىمي93032 ى عرفة ع م بني  25.5دمحم صيى

ة93033 ن/شالخانكةمحمود احمد ابراهيم احمد ابو مي  ى عرفة ع م بني  74دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود احمد دمحم احمد93034 ى عرفة ع م بني  93.5دمحم صيى

ف ابراهيم عبدالنعيم93035 ن/شالخانكةمحمود اشر ى عرفة ع م بني  96دمحم صيى

ن فتوح احمد حجاب93036 ن/شالخانكةمحمود امي  ى عرفة ع م بني  122دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود حسام دغش محمود عمران93037 ى عرفة ع م بني  114دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود خالد ذىك دمحم93038 ى عرفة ع م بني  40دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود خلف علي محمود حميده93039 ى عرفة ع م بني  77دمحم صيى

ى رمضان عبدالغنن93040 ن/شالخانكةمحمود خي  ى عرفة ع م بني  7.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود رضا علي غنيىمي93041 ى عرفة ع م بني  111دمحم صيى

ي دمحم93042 ن/شالخانكةمحمود سعيد عبدالننى ى عرفة ع م بني  62دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود سعيد نجاح ابراهيم93043 ى عرفة ع م بني  20.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود سليمان احمد احمد93044 ى عرفة ع م بني  94دمحم صيى

ي دمحم93045
 
ن/شالخانكةمحمود طه دسوق ى عرفة ع م بني  95.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود عادل جميل خليل عبدالعزيز93046 ى عرفة ع م بني  63.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود عبدالفتاح عبدالقادر عبدالفتاح93047 ى عرفة ع م بني  93.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود عصام رمضان ابراهيم93048 ى عرفة ع م بني  122.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود عالء صالح السعيد عبدالموىل93049 ى عرفة ع م بني  76دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود مجدي دمحم عطية93050 ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- محمود دمحم ابراهيم عبدالوهاب 93051 ى عرفة ع م بني  55.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم السيد عبدالحليم93052 ى عرفة ع م بني  116.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم حمدي ابراهيم93053 ى عرفة ع م بني  95دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم صالح الدين دمحم93054 ى عرفة ع م بني  22دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم عبدالحفيظ السيد شعله93055 ى عرفة ع م بني  98دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم عبدهللا سليمان93056 ى عرفة ع م بني  123دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم قاسم فاوي93057 ى عرفة ع م بني  81دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم دمحم عل93058 ى عرفة ع م بني  99دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود دمحم محمود عبدالحميد متوىلي93059 ى عرفة ع م بني  67.5دمحم صيى

ي محمود عيد93060
ن/شالخانكةمحمود مصطفن ى عرفة ع م بني  23دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود مصلح محمود خضن93061 ى عرفة ع م بني  73.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمحمود ياش عبدالحليم دمحم93062 ى عرفة ع م بني  76دمحم صيى

ن/شالخانكةمختار دمحم السيد احمد93063 ى عرفة ع م بني  36دمحم صيى

ي ريحان93064
ن/شالخانكةمروان سيد عبدالستار عفيفن ى عرفة ع م بني  83.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمروان عماد دمحم نجيب93065 ى عرفة ع م بني  100.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمروان عمرو دمحم عمران93066 ى عرفة ع م بني  103.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمروان فتىحي زرزور احمد غالب93067 ى عرفة ع م بني  104.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمروان دمحم هشام ابراهيم93068 ى عرفة ع م بني  117دمحم صيى

ن/شالخانكةمروان ياش دمحم السيد93069 ى عرفة ع م بني  112دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن ابو الدهب جمعه بريقع93070 ى عرفة ع م بني  35.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن احمد سالم احمد سالم93071 ى عرفة ع م بني  106.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن احمد مصطفن عكاشه93072 ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ي93073
ن/شالخانكةمصطفن تامر دمحم حنفن ى عرفة ع م بني  89دمحم صيى

ن احمد دمحم93074  حسي 
ن/شالخانكةمصطفن ى عرفة ع م بني  46دمحم صيى

ن حسان عثمان93075  حسي 
ن/شالخانكةمصطفن ى عرفة ع م بني  84.5دمحم صيى

ي ابو الخي 93076
 
ن/شالخانكةمصطفن رضا صدق ى عرفة ع م بني  66دمحم صيى

يف دمحم عبدالحميد93077 ن/شالخانكةمصطفن شر ى عرفة ع م بني  107دمحم صيى

ي93078  عايد عيد امبانى
ن/شالخانكةمصطفن ى عرفة ع م بني  102دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن عبدالعاىطي االزهري دمحم93079 ى عرفة ع م بني  102.5دمحم صيى



 عبدالقادر علي عبدالقادر عبدالكريم93080
ن/شالخانكةمصطفن ى عرفة ع م بني  58.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن عمرو مصطفن عبدالجواد93081 ى عرفة ع م بني  113.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن كمال عبده عمران دمحم93082 ى عرفة ع م بني  115دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن دمحم احمد دمحم عمر93083 ى عرفة ع م بني  32دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن دمحم شحات دمحم93084 ى عرفة ع م بني  60.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن دمحم طه عبدالعليم93085 ى عرفة ع م بني  53.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن دمحم مصطفن زىك93086 ى عرفة ع م بني  79.5دمحم صيى

ي الشحات93087
ن/شالخانكةمصطفن دمحم مصطفن ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن محمود موس عقل93088 ى عرفة ع م بني  30.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمصطفن ممدوح رجب رمضان93089 ى عرفة ع م بني  42دمحم صيى

 عمر دمحم سليم93090
ن
ن/شالخانكةمصطفن هان ى عرفة ع م بني  51.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمعاذ احمد دمحم عويس دمحم93091 ى عرفة ع م بني  132دمحم صيى

ن/شالخانكةمعاذ رمضان احمد خميس93092 ى عرفة ع م بني  109.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمعاذ فوزي محمود دمحم93093 ى عرفة ع م بني  100دمحم صيى

ن/شالخانكةمعاذ مصطفن دمحم جاد جادو93094 ى عرفة ع م بني  115.5دمحم صيى

ي93095
ي جعفر مصطفن

ن/شالخانكةمعاذ مصطفن ى عرفة ع م بني  106.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمعاذ وائل صالح بيوىمي93096 ى عرفة ع م بني  108.5دمحم صيى

وك شبل عبدالعال93097 ن ميى
ن/شالخانكةمعي  ى عرفة ع م بني  73دمحم صيى

ن/شالخانكةمنان ضياء دمحم عل محمود93098 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ن/شالخانكةمهاب عالء ثابت السيد صالح93099 ى عرفة ع م بني  114دمحم صيى

ن/شالخانكةمهند دمحم شعراوى عيد عبدهللا93100 ى عرفة ع م بني  101دمحم صيى

ن/شالخانكةمهند دمحم عون عوده محمود93101 ى عرفة ع م بني  94دمحم صيى

ن/شالخانكةمومن عبدالمنعم دمحم عبدالحميد93102 ى عرفة ع م بني  3.5دمحم صيى

ن/شالخانكةمينا مجدى فخرى بخيت حبىسر93103 ى عرفة ع م بني  100دمحم صيى

ن/شالخانكةنادر دمحم عبدالقادر ابراهيم93104 ى عرفة ع م بني  51دمحم صيى

ن/شالخانكةنجاح سيد نجاح سيد93105 ى عرفة ع م بني  41.5دمحم صيى

ن/شالخانكةنور الدين تامر حسن شعبان93106 ى عرفة ع م بني  101دمحم صيى

ي توفيق ابراهيم93107
ن
ن/شالخانكةنور هان ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن93108 ن حسي   حسن حساني 
ن
ن/شالخانكةهان ى عرفة ع م بني  95دمحم صيى

 دمحم سعيد ابو الخي 93109
ن
ن/شالخانكةهان ى عرفة ع م بني  112دمحم صيى

ن/شالخانكةهدرا هيمن راجى هرون سالمه93110 ى عرفة ع م بني  108.5دمحم صيى

ن/شالخانكةهشام تامر سعيد دمحمي93111 ى عرفة ع م بني  102دمحم صيى

ن/شالخانكةهشام حمدى امام كامل93112 ى عرفة ع م بني  68دمحم صيى

ي93113
ن/شالخانكةهشام عبدالصابر صادق سويفن ى عرفة ع م بني  86.5دمحم صيى

ن/شالخانكةوائل سمي  عادل السيد93114 ى عرفة ع م بني  56دمحم صيى

ن/شالخانكةوائل دمحم كمال احمد جمعه93115 ى عرفة ع م بني  130.5دمحم صيى

ن/شالخانكةوليد ابراهيم حامد سيد93116 ى عرفة ع م بني  110دمحم صيى

ن/شالخانكةوليد عبدالحليم دمحم زكريا93117 ى عرفة ع م بني  42.5دمحم صيى

ي عل93118
ن/شالخانكةياش حمودة عبدالراضن ى عرفة ع م بني  34دمحم صيى

ن/شالخانكةياش سمي  عبدالعزىز مصطفن الغفارى93119 ى عرفة ع م بني  111.5دمحم صيى

ن سامح عبدهللا احمد قابل93120 ن/شالخانكةياسي  ى عرفة ع م بني  113دمحم صيى

ن دمحم عبدالنعيم ابو الفضل احمد93121 ن/شالخانكةياسي  ى عرفة ع م بني  64دمحم صيى

ي مصطفن93122 ن دمحم ناجى ن/شالخانكةياسي  ى عرفة ع م بني  86دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف ابراهيم حسينن ابراهيم غاىل93123 ى عرفة ع م بني  67دمحم صيى

ن احمد دمحم93124 ن/شالخانكةيوسف احمد امي  ى عرفة ع م بني  31.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف احمد جمال رشاد93125 ى عرفة ع م بني  108دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف احمد سليمان دمحم93126 ى عرفة ع م بني  63.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف احمد دمحم جمعة93127 ى عرفة ع م بني  79دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف احمد مدحت عبدالقادر93128 ى عرفة ع م بني  115.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف احمد نض احمد السيد93129 ى عرفة ع م بني  80دمحم صيى



ف رمضان محمود93130 ن/شالخانكةيوسف اشر ى عرفة ع م بني  49دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف السيد دمحم السيد93131 ى عرفة ع م بني  88دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف بدر سعيد سيد93132 ى عرفة ع م بني  39.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف تامر ابراهيم كامل خليل93133 ى عرفة ع م بني  96.5دمحم صيى

ي عبدالسالم93134
 
ن/شالخانكةيوسف تامر شوق ى عرفة ع م بني  37دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف توفيق اسحق عبدالمالك93135 ى عرفة ع م بني  111.5دمحم صيى

ي93136
ن
ن/شالخانكةيوسف جمال احمد حسان ى عرفة ع م بني  37.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف حسنن عبدهللا محمود93137 ى عرفة ع م بني  91.5دمحم صيى

ن ابراهيم93138 ن/شالخانكةيوسف حماده حسي  ى عرفة ع م بني  28دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف حمد هللا عبدالعزيز صديق93139 ى عرفة ع م بني  54دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف حمدان لطفن رزق93140 ى عرفة ع م بني  51دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رافت نبيل هاشم93141 ى عرفة ع م بني  77دمحم صيى

يس93142 ن/شالخانكةيوسف ربيع سعد عي  ى عرفة ع م بني  49دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رجب مبارك قاسم93143 ى عرفة ع م بني  45دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رضا حسن دمحم93144 ى عرفة ع م بني  74.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رضا رشاد عبدالهادي93145 ى عرفة ع م بني  !VALUE#دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رضا دمحم عبداللطيف93146 ى عرفة ع م بني  114.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف رضوان فكري محمود عمارة93147 ى عرفة ع م بني  91.5دمحم صيى

ن93148 ي حسي 
ن/شالخانكةيوسف زيدان مهنن ى عرفة ع م بني  72.5دمحم صيى

 عبدالسيد93149
 
ن/شالخانكةيوسف ساىم شوق ى عرفة ع م بني  45دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف طارق زينهم فرحان93150 ى عرفة ع م بني  96.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف طارق دمحم دمحم93151 ى عرفة ع م بني  61.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف عاطف رشاد نمر93152 ى عرفة ع م بني  48دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف عزت عبده محمود93153 ى عرفة ع م بني  119دمحم صيى

ن/شالخانكةبسيطه- يوسف عالء البه المدبوىل 93154 ى عرفة ع م بني  83.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف علي يوسف عبدالعزيز دمحم93155 ى عرفة ع م بني  60دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف عمر سيد دمحم93156 ى عرفة ع م بني  76.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف عمرو رضوان كامل93157 ى عرفة ع م بني  4دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف عمرو عل دمحم93158 ى عرفة ع م بني  125.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم ابوالحسن توفيق93159 ى عرفة ع م بني  60.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم احمد كمال93160 ى عرفة ع م بني  41دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم تاج الدين ابراهيم تاج الدين93161 ى عرفة ع م بني  130.5دمحم صيى

ن محمود هارون93162 ن/شالخانكةيوسف دمحم حسي  ى عرفة ع م بني  104دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم سالم سيد93163 ى عرفة ع م بني  121.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم سيد احمد حسن93164 ى عرفة ع م بني  77.5دمحم صيى

ن عل93165 ن/شالخانكةيوسف دمحم سيد حسي  ى عرفة ع م بني  20.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم طلعت عبدالمنعم93166 ى عرفة ع م بني  88دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم عبدالمحسن عبده93167 ى عرفة ع م بني  133.5دمحم صيى

 عبدالعط 93168
ن
ن/شالخانكةمنقطع- يوسف دمحم علوان ى عرفة ع م بني  8دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم فراج السيد93169 ى عرفة ع م بني  79.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف دمحم دمحم ابراهيم93170 ى عرفة ع م بني  106دمحم صيى

ي تاج الدين93171
ن/شالخانكةيوسف مصطفن محمود مرغنن ى عرفة ع م بني  129دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف مصطفن يوسف دمحم93172 ى عرفة ع م بني  104دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف مالك نصيف فهىم93173 ى عرفة ع م بني  90.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف نبيل الحسينن عبدالحميد93174 ى عرفة ع م بني  127دمحم صيى

 عل دمحم احمد93175
ن
ن/شالخانكةيوسف هان ى عرفة ع م بني  31.5دمحم صيى

ن/شالخانكةيوسف وليد عوض عطا جاد هللا93176 ى عرفة ع م بني  46.5دمحم صيى

118عمار بن ياش ع بناتالخانكةابتسام عبدالننى عبدالسميع عبدالحكيم93177

ن دمحم دمحم صيام93178 110عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء حسي 

116.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء خالد سعيد دمحمالجمل93179



89.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء شعبان سعيد عبدالعزيز حسان93180

117.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز نض93181

107.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء دمحم سعيد احمد عبدالهادى93182

36عمار بن ياش ع بناتالخانكةاشاء محمود ابوالنض عبدالرحمن93183

61عمار بن ياش ع بناتالخانكةاسماء احمد شعبان احمد مصباح93184

71.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاسماء انور فراج دمحم93185

93186
 
99عمار بن ياش ع بناتالخانكةاسماء سيد عواد اسماعيل الزيان

128عمار بن ياش ع بناتالخانكةاسماء دمحم بيوىم عل طلحه93187

111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاالء مدحت قاسم دمحم طلحه93188

 احمد عبدالموجود احمد93189
ن
118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامان

 دمحم مهدى عل سالمه93190
ن
38.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامان

ي عصام الدين سيد بيوىمي93191
ن
124عمار بن ياش ع بناتالخانكةامان

72.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامل سمي  احمد محمود عبدالدايم93192

118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامل شعبان علي طلب طلحه93193

137.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامنيه ابراهيم دمحم كمال دمحم جادو93194

ف جوده علي93195
98.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامنيه اشر

ف صالح ابراهيم الجزيرى93196 29.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامنيه اشر

105عمار بن ياش ع بناتالخانكةامنيه حسن عبدالباسط دمحم عبدالمجيد93197

86.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- امنيه طارق عبدالرازق دمحم عكاشه 93198

121.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامنيه دمحم جمال احمد شعيب93199

ه شعبان محمود حسن93200 105.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامي 

ه فتىحي علي السيد علي93201 53عمار بن ياش ع بناتالخانكةامي 

ه دمحم عجىم جودة هنداوى93202 103عمار بن ياش ع بناتالخانكةامي 

ه دمحم غمري دمحم اسماعيل93203 82عمار بن ياش ع بناتالخانكةامي 

 عبدالمنعم بيوىم عبدهللا93204
ن
ه هان 52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةامي 

52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةاميمه ابوالسعود سعيد احمد سعيد93205

49عمار بن ياش ع بناتالخانكةانىحى عل عبدالموىل عل93206

119.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةانسام احمد احمد دمحم ابو جاد93207

57.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايات فتوح رضوان محمود مصطفن93208

22عمار بن ياش ع بناتالخانكةايات دمحم عبدالستار عبدالكريم93209

46.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايات دمحم دمحم عقاب حماد93210

44عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان خالد فتىح عبدالفتاح دمحم93211

ى يوسف يوسف سالم93212 103.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان صيى

127.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان عل مصطفن حسن عل عرفه93213

103عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان دمحم رافت دمحم زريق93214

40عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان دمحم عبدهللا احمد ابو حمده93215

92.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايمان وليد عبدالبديع سيد عماره93216

34عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه احمد جالل دمحم احمد93217

41.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه احمد عل جوده عبدالمجيد93218

ف اسماعيل دمحم شقرة93219 99عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه اشر

ف صبىح احمد دمحم 93220 93.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- ايه اشر

68عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- ايه جمال عبده مجاهد مجاهد 93221

100.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه خالف حسن مرس93222

83.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه رضا دمحم عل ابراهيم93223

116.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه عبدالرحيم الشاذىل احمد محمود93224

100عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه عماد دمحم عثمان دمحم93225

133عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه دمحم رضا دمحم منصور93226

99عمار بن ياش ع بناتالخانكةايه دمحم عبدالنارص عبدالعظيم93227

116عمار بن ياش ع بناتالخانكةبخيته عامر خالد رمزى93228

ن عل ابواحمد93229 112.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله ابراهيم حسي 



117.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله احمد خلف عبدالغنن93230

119عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله حسنن سعداوى عل سعداوى93231

93232
ن
121.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله صالح علي احمد الحلوان

123.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله صالح دمحم احمد عبدالجواد93233

63عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله عبدالرؤف عل سيد93234

80.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله عمرو كرم عبدالرحمن دمحم93235

108عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله مجدى رزق عبدالحميد93236

ي عبدالحميد 93237
 
89عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- بسمله دمحم ابراهيم الدسوق

134.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله دمحم جابر عبدالمنعم93238

114.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله دمحم عوض ربيع93239

53.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله مصطفن السيد السيد فرحات93240

111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمله وائل عبدهللا حسن زريق93241

131عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمه عبدالسيد مدين حماد93242

119.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسمه كرم الحسينن عبدالحميد93243

ى طارق عل محمود زريق93244 45.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبشر

134.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةتسنيم عبدالعزيز سيد عبدالعزيز93245

135.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةتسنيم دمحم ابراهيم دمحم امام93246

115عمار بن ياش ع بناتالخانكةتف  حسن عواد دمحم سالمه93247

52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةتف  دمحم علي دمحم فرغل93248

ن ابراهيم93249 68عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنا دمحم حسن امي 

71عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنه احمد حمدى مرس عطا هللا93250

111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنه صالح فاروق يوسف93251

111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنه وليد الهوارى محمود93252

134.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن ابراهيم احمد ابراهيم جاد93253

116عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن احمد طاهر دمحم القهاوى93254

99.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن بالل فكري زاهر دمحم93255

115.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن دمحم ابو الغيط دمحم عمارة93256

131.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن دمحم رضا طاهر احمد93257

130عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن دمحم شحاته عبدالحميد عبدالدايم93258

 عبدالجليل ابراهيم زريق93259
ن
90.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةجنن هان

ى عبدالعزيز93260 97عمار بن ياش ع بناتالخانكةجومانه احمد صيى

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةجومانه ناجى فتىح عل الدهشان93261

130.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه بشارة دمحم دمحم دمحم الزينن93262

130عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه حسن كامل احمد93263

ن محمود عطيه93264 109عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه حسي 

63.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه خالد شحاتة خليفة93265

118عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه سامح عبدالفتاح السيد عبدالوهاب93266

135عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه عبدالفتاح محمود عبدالفتاح93267

65.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه عزت دمحم عزت عبيد93268

57.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه محرم فؤاد عبدالعاىطي93269

61.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه دمحم رمضان محمود93270

62.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه دمحم سيد عبده فرج93271

62.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه دمحم عبدالفتاح الشوجى93272

ن93273 104.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه محمود عبدالسالم امي 

78.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه مدحت دمحم محمود93274

 سمي  عبدالحميد دمحم93275
112عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه مصطفن

86عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه هشام دمحم دمحم شفيق93276

58عمار بن ياش ع بناتالخانكةحبيبه وليد الحسينن بيوىم حماده93277

78.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحسنه محمود عل محمود بيوىم93278

102.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحنان عبدالرازق احمد حامد النجار93279



ن احمد انور عبدالمقصود عز الدين93280 64عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ن عاطف فؤاد محمود فرحه93281 90.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

 عبدالهادى93282
 
ن عمرو السيد عبدالباق 106.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ن دمحم ربيع دمحم عل93283 114عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ن دمحم سيد عبدالرازق شقرة93284 110.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ن محمود دمحم غريب حسن93285 104عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ن مصطفن شحات عل المليىحى93286 102عمار بن ياش ع بناتالخانكةحني 

ي فارس93287
94.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةحور دمحم عبدالفتاح مصطفن

ي فتىحي فهىمي93288
79عمار بن ياش ع بناتالخانكةحورية مصطفن

110عمار بن ياش ع بناتالخانكةخديجه دمحم عبدالرشيد دمحم اسماعيل93289

107عمار بن ياش ع بناتالخانكةخلود احمد محمود دمحم93290

125عمار بن ياش ع بناتالخانكةخلود عاطف رمضان محمود93291

121عمار بن ياش ع بناتالخانكةداليا ابراهيم محمود عل رمضان93292

88عمار بن ياش ع بناتالخانكةداليا بهاء دمحم عبدالمنعم دمحم93293

117عمار بن ياش ع بناتالخانكةدعاء احمد قاسم اسماعيل طلحة93294

40.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةدعاء علي احمد دمحم عبده93295

ف عل احمد يونس93296 40عمار بن ياش ع بناتالخانكةدنيا اشر

65.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةدنيا تامر دمحم نجيب السيد93297

70.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةدنيا كامل دمحم كامل سالم93298

108.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةدنيا محسن دمحم عبدالحافظ الجمل93299

34عمار بن ياش ع بناتالخانكةدهب طارق رجب دمحم دمحم93300

60عمار بن ياش ع بناتالخانكةدينا ابو رحاب احمد عيد93301

92.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةدينا عبدالعال ابراهيم دمحم93302

74عمار بن ياش ع بناتالخانكةدينا مجدى حلىم دمحم عثمان فارس93303

68.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرانا احمد دمحم احمد احمد العشماوى93304

73.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرانا طارق سيد عبدهللا93305

74عمار بن ياش ع بناتالخانكةرانيا احمد ابراهيم دمحمعوض93306

49.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرانيا كرم بيوىم احمد عوض93307

52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرانيا دمحم سيد عبدالحليم متوىل93308

65عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحاب رضا محمود نبوى يوسف93309

72عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه خالد دمحم عبدالرازق احمد93310

77عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه سالم لملوم عبدالعاىط93311

20.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه سعيد فكري سيد93312

82عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه سيد دمحم احمد العشماوى93313

86.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه صالح دمحم محمود ابو حمده93314

62عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه طارق دمحم رشاد93315

54عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه فتىح دمحم دمحمعفيفن93316

84.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه كامل فتح هللا دمحم صيام93317

97عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه دمحم سعيد دمحم عبدالفتاح93318

91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه دمحم سليمان جمعه سليمان93319

33.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرحمه نادى عل دمحم عويس93320

32عمار بن ياش ع بناتالخانكةرشا مكاوى دمحم كامل عبدالرحمن93321

108.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرضا مبارك عابدين عيىس93322

117.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرضوى عبدالحكيم خليل عبدالحكيم خليل93323

123عمار بن ياش ع بناتالخانكةرضوى دمحم رافت دمحم احمد93324

118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرفيده عبدالرحيم دمحم حسن ابراهيم93325

122عمار بن ياش ع بناتالخانكةرقيه دمحم كرم دمحم93326

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةرقيه ياش عبدالظاهر عبدالعزيز دمحم93327

79عمار بن ياش ع بناتالخانكةروان ساىم دمحم دمحم درويش93328

68عمار بن ياش ع بناتالخانكةروان عبدالعاىط السيد عبدالفتاح عبدالعاىط93329



134عمار بن ياش ع بناتالخانكةروان عبدالعليم دمحم دمحم الشوجى93330

88.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةروان دمحم محمود عل دمحم93331

123عمار بن ياش ع بناتالخانكةروان ممدوح صبىح مصطفن الدوه93332

133.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةروحيه عبدالحميد دمحم عبدالحميد الشوجى93333

133عمار بن ياش ع بناتالخانكةروضه دمحم فرحات موس93334

116عمار بن ياش ع بناتالخانكةرؤى رمضان محمود الشوجى93335

111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةريم احمد صالح دمحم الشوجى93336

109عمار بن ياش ع بناتالخانكةريم كريم رضا عبدهللا عبدالننى93337

110.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةريم دمحم سالمة دمحم عل93338

130عمار بن ياش ع بناتالخانكةريناد ياش كرم احمد ابراهيم93339

129عمار بن ياش ع بناتالخانكةريوان احمد دمحم عطا اسماعيل93340

46.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب حسن ابراهيم احمد93341

31عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب سعيد عبدالحميد عبدالقادر93342

 دمحم النادى93343
 
130.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب طه شوق

66.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب فكرى حامد فكرى اسماعيل93344

129عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب كمال صابر محمودالجعيدى 93345

74.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب دمحم عبدالمقصود وهبة93346

70عمار بن ياش ع بناتالخانكةزينب مراد اسامة احمد طه93347

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره ابراهيم فهىم دمحم ابراهيم93348

60عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره ابراهيم دمحم سليمان مصطفن93349

76عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره ابوالمجد كامل خميس بلح93350

ف دمحم سعيد سليمان93351 95عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره اشر

58عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره الحسينن كمال دمحم عل الدهشورى93352

52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره الكحالوي دمحم ابوضيف محمود93353

11عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنقطع- ساره سعيد احمد عبداللطيف مهدى 93354

112عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره سيد احمد دمحم سالم93355

108عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره صالح سالم دمحم93356

55عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره صالح مصطفن حسن93357

54عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنقطع- ساره فيصل رضوان دمحم احمد 93358

132.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره دمحم كامل هاشم93359

93360
 
123عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره دمحم دمحم عثمان الزيان

84.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره محمود رمضان محمود93361

ن93362 117عمار بن ياش ع بناتالخانكةساره ندا دمحم ندا حساني 

65.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةساميه هشام عرنى دمحم دمحم93363

82.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسجده طة دمحم نجيب طه دمحم93364

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةسجود وليد الهوارى محمود93365

117عمار بن ياش ع بناتالخانكةسحر محمود دمحم محمود ابوسالم93366

71عمار بن ياش ع بناتالخانكةسعاد حاتم عل خلف حسن93367

 عبدالحميد عبدالمجيد شكشك93368
ن
91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسعاد هان

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم احمد احمد متوىل الشوجى93369

93.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم احمد عبدالرحمن السيد السمنودى93370

129عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم احمد دمحم محمود سليمان عباده93371

ن93372 ف ماهر امي  126عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم اشر

123.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم ايمن سعيد قطب اسماعيل93373

92عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم رمضان عبدالغنن عبدالغنن عمر93374

ن جادو93375 125عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم سامح سمي  جادو حسي 

92.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم سليمان دمحم سعد93376

112.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم عصام حسن عبدالحميد طلحه93377

63عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنقطع- سلىم عماد سعيد عل 93378

84.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم عمرو عبداللطيف عل93379



114عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم دمحم احمد حسن الشوجى93380

99عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم دمحم عبداليى فوده عبدالرحمن القهاوى93381

ن مرس93382  دمحم حسني 
ن
118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم هان

ن حسن حسان93383 130عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم ياش حسي 

56عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلوى نارص عبدالعظيم احمد دمحم93384

124.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما اسماعيل دمحم عبدالسالم93385

94.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما ايمن جالل عبدالرازق عكاشة93386

ن متوىل93387 56.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما ايمن دمحم حسي 

126عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما حسن عبدالحميد دمحم فارس93388

113.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما دمحم عوض عبده ابراهيم93389

ي عبدهللا عيد عبدالوهاب93390
ن
128عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما هان

85.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما وليد سعيد عبدالعاىط دمحم93391

ي فهىمي93392
 
100.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسما وليد شوق

106عمار بن ياش ع بناتالخانكةسمر سامح ابراهيم سليمان ابراهيم93393

ه سيد محمود دمحم خليل93394 60.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسمي 

ه دمحم حموده ابراهيم93395 66عمار بن ياش ع بناتالخانكةسمي 

ف السيد جوده غريب93396 33.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسميه اشر

99.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسناء احمد صبىحي سيد93397

29.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسندس مصطفن عبدالحكيم خلف حسن93398

46.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسهي  مظهر عبدالمعبود احمد93399

29عمار بن ياش ع بناتالخانكةسهيله خالد اسماعيل دمحم عل93400

47.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسهيله دمحم فتىح محمود عبدالوهاب93401

وق احمد السيد يوسف السيد93402 111.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشر

وق احمد مصطفن حسن طلحه93403 105.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشر

ف دمحم ابراهيم الشوجى93404 وق اشر 45عمار بن ياش ع بناتالخانكةشر

وق رضن عبدالرشيد93405 86.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشر

وق دمحم عمر عبدالعظيم مرس93406 61.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشر

84.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشمس اسعد عبده دمحم93407

110عمار بن ياش ع بناتالخانكةشمس ايهاب ماهر سعيد93408

93عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد ابراهيم محمود ابراهيم دمحم93409

114عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد احمد جالل رجب حموده93410

 عبدالدايم93411
ن
99عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد احمد علي كيالن

109.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد احمد عيد عبدالمؤمن دمحم93412

ف مبارك دمحمعل93413 65.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد اشر

ن الشافع93414 ن شعبان امي  40عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد امي 

52عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد خالد عل ابراهيم حميد93415

41.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد سعيد عواد دمحم المهدى93416

يف عرفات عبدالدايم عرفات93417 38عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد شر

89عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد طارق سعيد عل93418

48عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد عادل نض احمد93419

99.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- شهد عبدالعليم قمصان عبدالموجود 93420

118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد عمرو سيد ابراهيم الدبىس93421

110.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد عياد اسماعيل جالل حميده93422

91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد دمحم رباح دمحم ابو سالمه93423

91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد دمحم سيد سالم ابراهيم93424

73.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد دمحم موس رونى موس93425

71عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد نارص خلف كامل السيد93426

109عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد هشام زين العابدين مرس93427

102.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشهد وليد دمحم محمود93428

93429
 
ين سيد عباس عبدالباق 35عمار بن ياش ع بناتالخانكةشي 



125.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةشيماء مختار السيد عبدالفتاح93430

48.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةصابرين عل فواز عنان دمحم93431

87.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةصباح السيد دمحم السيد دمحم93432

49عمار بن ياش ع بناتالخانكةصباح عمرو كمال الديب طايع93433

29.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةصباح دمحم ابراهيم السيد ابراهيم93434

يل خليفه93435 68عمار بن ياش ع بناتالخانكةصفا عبدالحميد بكرى جيى

ن جمعه عبدالحفيظ93436  حسي 
ن
81.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةصفاء هان

70عمار بن ياش ع بناتالخانكةضىح دمحم احمد عبدالتواب93437

77عمار بن ياش ع بناتالخانكةضىح دمحم جمال ابراهيم حسن93438

57عمار بن ياش ع بناتالخانكةعبي  عادل سلطان شحاته93439

43عمار بن ياش ع بناتالخانكةعزه حافظ سعيد حافظ محمود93440

يف دمحم محمود93441 56عمار بن ياش ع بناتالخانكةعزيزه شر

55.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةعزيزه دمحم سيد عبداللطيف93442

95.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةعال دمحم عل عواد ابوحمده93443

102.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةعلياء حمدى حافظ عبدالمجيد جادو93444

113عمار بن ياش ع بناتالخانكةعلياء عزت عل عل مرس عوض93445

83عمار بن ياش ع بناتالخانكةعليه سلطان كرم دمحم السيد93446

26عمار بن ياش ع بناتالخانكةعواطف عبدالرحمن مؤمن عبدالستار93447

28عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاتن دمحم بهاء الدين عرفات93448

72.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه احمد عويس عبدالمطلب93449

56.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه جالل دمحم النبوى رمضان93450

78.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه خالد دمحمى احمد عطية93451

114.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه رضا عبدالظاهر عبدالعزيز دمحم93452

66.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه شور عبدالجابر عطيفن عل93453

72عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه سيد فتىح ابراهيم93454

15.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه شعبان انور غانم دمحم93455

ن ابراهيم93456 41عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه طارق رضا حسي 

24.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه عبدالدايم عرفات عبدالدايم93457

91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه عبدالهادى حسن عبدالهادى عل93458

56عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه عصام رمضان عبدالحميد السيد93459

110عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه عيد عبدالحميد سعيد93460

124عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه دمحم عبدالحكيم دمحم موس93461

126عمار بن ياش ع بناتالخانكةفاطمه نبيل احمد عبدالفتاح93462

ن عبدالمقصود93463 ف حسي  51عمار بن ياش ع بناتالخانكةفايزه اشر

86.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفرح السيد عبدالقوى يوسف الجمال93464

120عمار بن ياش ع بناتالخانكةفرح عماد كامل سيد دمحم93465

ن ابراهيم دمحم93466 102.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفرحه حسي 

66.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفرحه رافت دمحم احمد93467

43.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةفرحه عبدالكريم السيد عبدالحميد دمحم93468

62عمار بن ياش ع بناتالخانكةفيفن عبده عطيه دمحم93469

81عمار بن ياش ع بناتالخانكةكريمان رجب ربيع دمحم93470

ي سمي  عبدالستار ابوزيد93471
83.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةكريمه مصطفن

ى دمحم حسن دمحم93472 ن 43عمار بن ياش ع بناتالخانكةكين

22.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةكوثر دمحم سعد الدين دمحم عل عيداروس93473

81.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةلمياء حمادة جابر عبدالعال93474

ي 93475
 
ف حسن دسوق 92عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- لميس اشر

ي عزت علي الشوجى93476
ن
120.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةلوجينا هان

112عمار بن ياش ع بناتالخانكةليل رمضان فوزى عبدالواحد السباع93477

82عمار بن ياش ع بناتالخانكةمايا غريب حسن عبدهللا ابو طالب93478

62عمار بن ياش ع بناتالخانكةمروه دمحم احمدى رياض سالم93479



68.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمروه دمحم ربيع عبدالقوى دمحم93480

53عمار بن ياش ع بناتالخانكةمروه دمحم فتىح عبدالفتاح93481

110عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم ابراهيم دمحم محمود93482

103.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم احمد سعيد حسن الشوجى93483

116عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم احمد مىحي الدين احمد سليمان93484

93.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم ادهم عبدالرحمن رمضان93485

116.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم تامر جمال يحن  ابو سالمة93486

38.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم خالد عبدالتواب دمحم93487

123.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم رمضان دمحم عل93488

123.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم سعد رمضان سعد شاكر93489

129عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم عزت رضوان عبدالعزيزشحاته93490

ن عل خليل93491 73عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم عل حسي 

97.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةبسيطه- مريم عياد عبدالتواب عبدالقادر 93492

130.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم دمحم ابو الفتوح عبدالسميع93493

85.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم دمحم سيد عبدالعال93494

15عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم دمحم عبدالرحيم دمحم ابو العال93495

54عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم محمود عيد مصطفن93496

123عمار بن ياش ع بناتالخانكةمريم محمود دمحم دمحم سالم93497

ن حسن93498 118عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك ابراهيم احمد حساني 

30.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك احمد شاكر عبدالمعط عوض هللا93499

ن93500 136عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك احمد عواد حسي 

79عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك احمد دمحم الشحات93501

94.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك احمد محمود عبدالمجيد حجاج93502

130.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك اسامه عبدالرحمن السيد االلفن93503

ف عبدالحميد عبدالمجيد شكشك93504 71.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك اشر

ف دمحم عبدالفتاح93505 64عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك اشر

ف نبيه ابراهيم حسن93506 75عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك اشر

32.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك رجب عبدالظاهر دبيىكي93507

27عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك رمضان جمعة قطب93508

 سيد93509
 
62.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك سيد دسوق

69عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك سيد عبدالغفار عيد93510

75عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك سيد دمحم عل93511

40.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك عبدالتواب عبدالحفيظ عبدالعظيم93512

86.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك عبدالعزيز كرم عبدالعزيز احمد93513

ى عمارة93514 ى السيد عشر 87.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك عشر

73.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك فاروق دمحم جمال عل93515

113عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك فاضل مصطفن عبدالسالم فارس93516

103عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم الشحات عبدالرازق93517

ن عبدالعزيز93518 94عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم امي 

108عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم حسن احمد حسن93519

93520
 
93.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم راشد دمحم الزيان

80عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم سمي  دمحم عكاشه93521

85.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك دمحم عبدالننى دمحم الزينن93522

83.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك محمود كمال احمد جمعه93523

100.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك ممدوح دمحم جابر93524

ي السيد محمود93525
ن
107عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك هان

96.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك هشام دمحم دمحم93526

131.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك وائل جميل علي93527

3عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنار علي معوض عبدالرحمن احمد93528

99عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنال عبداللطيف دمحم برع عبدالرحمن93529



66عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنال محسن دمحم دمحم93530

65عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا احمد بالل عبدالرحمن93531

135عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا احمد دمحم عبدالعزيز فارس93532

124.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا اكراىمي محمود عبدالمجيد93533

61عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا جمال دمحم عبدالفتاح القهاوى93534

114عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا حاتم عيد عبدالعزيز طلحه93535

64.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا خليل ابراهيم محمود93536

43عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا رضا شعبان سيد مرس93537

!VALUE#عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا سالمة ابراهيم سيد93538

54.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا سمي  صبىح السيد مرسي93539

69عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا سيد جاد سيد93540

69.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا عادل حسن سيد دمحم93541

54عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا عيد احمد دمحم93542

95عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا مصطفن بدر الصباح دمحم حسن93543

68عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا وليد صابر ابراهيم93544

62.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة هللا وليد دمحم كليب عطيه قويدر93545

89.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنة فتىحي احمد دمحم دمحم93546

ف دمحم احمد دمحم93547 109عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه اشر

113.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه رجب حسن فتح هللا عبدالدايم93548

97عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه عادل سعيد صالح دمحم93549

98عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه عبدالتواب عل السيد عل93550

44.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه عبدالننى سعيد متوىل93551

63.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه دمحم احمد عبدالحليم93552

131عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه مصطفن حسن عبدالحافظ عل93553

 عل مدبوىل93554
 
85.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنن دمحم شوق

ي احمد الحادي93555 62عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنن دمحم صيى

77عمار بن ياش ع بناتالخانكةمؤمنه احمد رضا بيوىم سالم93556

127عمار بن ياش ع بناتالخانكةىم دمحم عواد محمود شحاته93557

 دمحم مرس عبدالحميد93558
ن
94عمار بن ياش ع بناتالخانكةىم هان

ن93559 134عمار بن ياش ع بناتالخانكةمياده عماد ابراهيم عبدالجليل حسي 

نا عيد صابر دمحم عبدالمطلب93560 29.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمي 

نا دمحم حلىم دمحم عاشور93561 119.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمي 

ف شندى مصطفن فارس93562 يام اشر 54عمار بن ياش ع بناتالخانكةمي 

ى93563 106عمار بن ياش ع بناتالخانكةناديه خالد سيد طه بحي 

129عمار بن ياش ع بناتالخانكةنانىس وائل محمود سالم حمزه93564

93565
 
11عمار بن ياش ع بناتالخانكةناهد حسن زغلول عل الزيان

111عمار بن ياش ع بناتالخانكةناهد رضا امام عبدالعزيز حفنن93566

129.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنجالء ماهر عبدالواحد السيد93567

 عبدالسيد93568
ن
68.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنجالء وليد فتىح قرن

 صيام93569
 
87.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنجوى ابراهيم دمحم دسوق

24عمار بن ياش ع بناتالخانكةندا دمحم محمود خلف سليم93570

93571
ن
29.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى احمد عبدالفتاح احمد العنان

ف عبدهللا عبدالرازق فارس93572 52عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى اشر

 عبدالمعط دمحم خليل93573
ن
90.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى الغيطان

ن حامد دمحم بخيت جادو93574 81عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى امي 

111عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى ايمن مصطفن سيد هالل93575

120عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى تامر دمحم دمحم احمد93576

31عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى جمال احمد محمود عبدالدايم93577

ن اسماعيل عبدالمحسن حسن93578 48.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى حسي 

73.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى خالد خليل عبداللطيف عوض هللا93579



108.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى راشد عل راشد عوض93580

76عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى رمضان دمحم احمد93581

53عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى سيد عبد اليى امام جمعه93582

113.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى عبدالمنعم اسماعيل اسماعيل مصطفن93583

119.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى عصام الدين كمال الدين جمعة93584

81.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى عصام صبىح عل93585

100.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى عمرو سمي  سيد93586

82.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى دمحم السمان عبداللطيف93587

69عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى دمحم جمعه عثمان ابو الحسن93588

59.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى دمحم دمحم عبدالواحد دمحم مصطفن93589

104عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى محمود عل دمحم محمود الشوجى93590

98عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى منصور عبدالتواب عبدالعزيز كامل93591

96عمار بن ياش ع بناتالخانكةندى نجاح ابوالفتوح دمحم سالمه93592

ن عبدالعزيز احمد الجمل93593 74.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنرمي 

77عمار بن ياش ع بناتالخانكةنسمه دمحم بدر ابراهيم بدر93594

96عمار بن ياش ع بناتالخانكةنعمات دمحم عبداللطيف عبدالقادر93595

ى دمحم السيد93596  عشر
ن
72عمار بن ياش ع بناتالخانكةنعمه هان

78.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنغم سيد عبدالحميد دمحم زهران93597

74.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنغم مجدى شحاته دمحم سالم الغول93598

ن جمال عمر محمود فرحه93599 94.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنفي 

112عمار بن ياش ع بناتالخانكةنهال عالء محمود محمود عز الدين93600

66.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنه جمال دمحم عبدالفتاح القهاوى93601

91.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور ايمن دمحم عبدالعزيز طلحه93602

97.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور ايمن مصطفن احمد ابراهيم93603

 دمحم صادق النادى93604
 
96.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور جمال شوق

90عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور جمال كريم عل93605

92.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور سيد دمحم سيد ابوسالم93606

74عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور عل عمر دمحم عمر93607

119عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور دمحم احمد احمد عكاشة93608

58عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور دمحم شحته دمحمربيع93609

80عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور دمحم كمال عبدالمقصود عماره93610

88.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور مرسي احمد دمحمعوض93611

 احمد احمد عفيفن93612
ن
120.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنور هان

133عمار بن ياش ع بناتالخانكةنورا عبدالمقصود شكشك عبدالمقصود93613

103.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنورالهدى دمحم عبدالخالق السيد93614

125عمار بن ياش ع بناتالخانكةنوران دمحم رضوان محمود عبدالدايم93615

86عمار بن ياش ع بناتالخانكةنوران دمحم عل احمد93616

82.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةنورهان ايمن سعد عبدالفتاح المعازى93617

ى عبدالعزيز دمحم المعازى93618 ه صيى 134عمار بن ياش ع بناتالخانكةني 

121عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر احمد اسماعيل احمد دمحم93619

118.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر حسن عبدهللا عل دمحم93620

30.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر ربيع عبدالرحمن سعد خليل93621

59.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر طارق ابو الفتوح محمود93622

30.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر عاطف عبدالمعتمد احمد حسن93623

66عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر عبدالحكم عبدالسميع عبدالحكيم93624

105.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر عبدهللا فاروق عبدهللا93625

115.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر عزت كمال مصطفن الدوه93626

35عمار بن ياش ع بناتالخانكةهاجر عل سلطان شحاته93627

125عمار بن ياش ع بناتالخانكةهايدى شحات عبدالسالم عبدالسيد هنداوى93628

114عمار بن ياش ع بناتالخانكةهايدى غريب حسن عبدهللا93629



ن93630 ي عيد حسي  40.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهبه عبدالننى

122.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهبه دمحم سعيد عبدالسالم الحادى93631

116عمار بن ياش ع بناتالخانكةهدى ابراهيم عل دمحم الشوجى93632

ي دمحم عبدالحافظ93633
100عمار بن ياش ع بناتالخانكةهدى حسن دمحم لطفن

69.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهدى دمحم ابراهيم عل اسماعيل93634

ي93635
48عمار بن ياش ع بناتالخانكةهدير عالء مصطفن حنفن

66عمار بن ياش ع بناتالخانكةهدير دمحم محمود دمحم احمد حسن93636

120.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةهند دمحم يىح عبدالرازق طلحه93637

37عمار بن ياش ع بناتالخانكةهيام احمد سيد محمود93638

125.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةورده ماهر عبدالواحد السيد93639

105عمار بن ياش ع بناتالخانكةوفاء سيد رجب سيد عبدالرؤف93640

109عمار بن ياش ع بناتالخانكةوفاء صابر ابراهيم دمحم غانم93641

70عمار بن ياش ع بناتالخانكةوفاء عامر خليفه سليمان خليفه93642

53.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةوالء احمد سيد حسن المعازى93643

30عمار بن ياش ع بناتالخانكةوالء سليمان عبدالحميد دمحم جادو93644

116.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةوالء وائل صادق فتوح مرزوق93645

91عمار بن ياش ع بناتالخانكةيارا ايمن جاب هللا عل االجهورى93646

123.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةيارا عبده دمحم حسن93647

93648
ن
يف نض احمد دمحم الحلوان ن شر 108.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

ن عبده دمحم حسن ابو الريش93649 119.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

ن دمحم محمود دمحم رمضان93650 128عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

 محمود علي ابراهيم93651
ن 97.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

ن مصطفن عبدالفتاح دمحم93652 124.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

 صالح عوادعل93653
ن
ن هان 44.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

 عمار حسن93654
ن
ن هان 92.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

ن ياش دمحم عبدالرازق عكاشه93655 116.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةياسمي 

ن93656 ن ابراهيم سعيد حساني  نالخانكةابراهيم حسي  78.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم حمدي دمحم عبدالحميد الشوجى93657 126عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم سعيد نض دمحم93658 64عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم طارق رجب دمحم عبدالعزيز93659 46.5عمار بن ياش ع بني 

ن93660 نالخانكةابراهيم طه سيد احمد شاهي  44.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم عادل ابراهيم عبدالوهاب غنيم93661 109.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالعزيز دمحم93662 72.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم فؤاد ابراهيم فؤاد عويس93663 84عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم ياش عبدالحميد عل عيىس93664 41عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابراهيم يحن  زكريا عل دمحم93665 24.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةابوالنض فارس ابو النض عبدالرازق فارس93666 53.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد اسامة محمود محمود زهره93667 97.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد الشاذىل دمحم عبدالعزيز93668 110عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد ايمن عبدالفتاح عبدالكريم93669 72.5عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم عماره93670 نالخانكةاحمد ايهاب امي  99عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد جمال ابراهيم عبدالحافظ دمحم93671 45.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد جمال صالح احمد رزق93672 64.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد حازم عبدالمنعم يوسف السيد السيىس93673 37عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد حسام عل نور عل93674 73.5عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم محروس عبدالرحمن93675 نالخانكةاحمد حسي  62.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد حميده حامد يوسف حجاج93676 79.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد خالد سعيد دمحم فرحه93677 83.5عمار بن ياش ع بني 

ي فهىمي عبدالقادر93678
 
نالخانكةاحمد خالد شوق 88.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد راىمي مراد سيد المليىحى93679 110عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةاحمد رمضان عيد عبدالرحمن عيىس93680 45.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد سعد دمحم دياب مصطفن93681 35.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد سمي  يوسف يوسف به الدين93682 41عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد سيد عبدالغفار عيد عبدالمجيد93683 46عمار بن ياش ع بني 

يف هارون قريش هارون93684 نالخانكةاحمد شر 66عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد شعبان انور غانم دمحم93685 13.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- احمد شعبان عل عبدهللا عدوى 93686 81عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد طه سعد فريد متوىل93687 110.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد عادل سيد دمحم منصور93688 89.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالسالم عبدالجواد دمحم عبدالجواد93689 76.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد عبدهللا السيد عبدالحميد بلتاجى93690 98.5عمار بن ياش ع بني 

ي سيد93691 نالخانكةاحمد عبدالنارص عبدالننى 59عمار بن ياش ع بني 

ي فتىحي عبداللطيف93692 نالخانكةاحمد عبدالننى 40.5عمار بن ياش ع بني 

93693
 
نالخانكةاحمد عزت زغلول عل الزيان 19.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد عل رضا دمحم سالمه93694 34.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد عل دمحم عطية تقل93695 58عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد لطفن دمحم عبدالعال93696 18.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد ماهر احمد عبدالواحد دمحم93697 33.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد مجدي دمحم علي السيىس93698 101.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم احمد الرفاع احمد عطيه93699 76عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم احمد عبدالرحمن دمحم93700 104عمار بن ياش ع بني 

ي دمحم حجاب93701 نالخانكةاحمد دمحم العرنى 122.5عمار بن ياش ع بني 

ن عل مقلد93702 نالخانكةاحمد دمحم امي  44.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم سليمان شحات عباده93703 95.5عمار بن ياش ع بني 

ي عبدالدايم93704
ن
نالخانكةاحمد دمحم عل كيالن 84.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم علي يوسف عل منصور93705 46عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم فوزى عبدالواحد93706 18.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم كرم احمد عماره93707 29عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد محمود زغلول دمحم خليفه93708 28عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد مصطفن عبدالمنعم مصطفن مؤمن93709 56.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد نارص عبدالعليم احمد الشوجى93710 111.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد هواري ابو مدين طه93711 53.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد وليد احمد دمحم ابراهيم93712 6عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد وليد ربيع دمحم عبدالكريم93713 63.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد وليد سعيد سيد زريق93714 90عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاحمد يىح عبدالحفيظ اسماعيل عز العرب93715 111.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادم اسالم كامل توفيق ابراهيم93716 82.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادم مصطفن سيد عبده ابو طالب93717 115عمار بن ياش ع بني 

 بيوىمي زريق93718
نالخانكةادهم ابراهيم مصطفن 42.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادهم احمد عبدالحميد جاب هللا93719 101.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادهم رضا عل ابراهيم حميد93720 92.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادهم رضوان دمحم احمد ابوحمده93721 89.5عمار بن ياش ع بني 

ي احمد عبدالرحمن شحاته93722 نالخانكةادهم صيى 79.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةادهم وليد عيىس دمحم عيىس93723 127عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسامه توفيق طلعت توفيق عمارة93724 42.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسامه حاتم مصطفن محمود الزينن93725 32عمار بن ياش ع بني 

93726
 
نالخانكةاسامه زغلول صالح دمحم الزيان 70عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسامه طارق دمحم سيد طه93727 99عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسامه دمحم عبدالعاىطي بيوىمي احمد93728 86عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسامه دمحم فتىحي دمحم طلحه93729 55.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةاسالم خليل محمود هوارى عبدالعال93730 !VALUE#عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- اسالم رضوان احمد جاد سالمه 93731 84.5عمار بن ياش ع بني 

يف يوسف دمحم93732 نالخانكةاسالم شر 42عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسالم عبدالجواد فاروق عبدالجواد93733 87.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسالم محمود عوض ترىك سليمان93734 59.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسماعيل دمحم محمود عبدالعزيز شحاته93735 73.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاسماعيل محمود اسماعيل محمود93736 56.5عمار بن ياش ع بني 

ف هشام دمحم اسماعيل عبدالمجيد طلحة93737 نالخانكةاشر 100عمار بن ياش ع بني 

ي93738 نالخانكةامي  دمحم دمحم امام بحي  101.5عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم الشيىم93739 ن ماهر امي  نالخانكةامي  83عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةانس سعيد دمحم بيوىم فارس93740 26.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةاياد دمحم قنديل حسن93741 96عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةايمن مصطفن شندى مصطفن دمحم93742 19عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةباهر هشام دمحم عبدالمجيد بدر93743 62عمار بن ياش ع بني 

ن93744 نالخانكةبالل حسام سعيد فهىم حساني  64.5عمار بن ياش ع بني 

 عبدالستار غبارى93745
 
نالخانكةبالل صابر شوق 37عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجرجس خالد شفيق نصيف تكال93746 40.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجالل احمد جالل رجب حموده93747 110عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجالل عبدالحليم عامر عبدالحليم93748 47عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجمال احمد جمال احمد حسن93749 109عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجمال عماد جمال السيد عبدالغنن93750 87.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجمال دمحم احمد دمحم العشماوى93751 57.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةجواد دمحم دمحم رضا دمحم93752 105.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحسام ابراهيم عبدالموجود السيد93753 85عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحسام حسنن عل حسن احمد93754 86.5عمار بن ياش ع بني 

 طه ابوالعال93755
 
ن دسوق نالخانكةحسن حسي  91.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحسن عبدالحفيظ عل عبدالحفيظ سيد احمد93756 59عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحسن دمحم حسن ابوالفتوح سالمه93757 65.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحسن دمحم عطيه دمحم93758 53عمار بن ياش ع بني 

يف سعيد عبدالعاىط93759 ن شر نالخانكةحسي  107عمار بن ياش ع بني 

ن عبدالحفيظ عل عبدالحفيظ سيد احمد93760 نالخانكةحسي  73.5عمار بن ياش ع بني 

 علي طلحة93761
ن ن عيىس حسي  نالخانكةحسي  39.5عمار بن ياش ع بني 

ن احمد موس93762 ن دمحم حسي  نالخانكةحسي  30عمار بن ياش ع بني 

ن محمود عبدالظاهر محمود93763 نالخانكةحسي  69.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحلىمي محمود دمحم دمحم93764 35عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحمادة نض فتىح عبدالموىل93765 37.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحمدى ابراهيم حمدى عل93766 68.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحمدى دمحم عبدالمتعال عبدالرحيم93767 64عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةخالد جمال ضاجي دمحم93768 57عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدرويش وليد درويش حسن درويش93769 121.5عمار بن ياش ع بني 

ي مبارك عابدين عيىس93770
نالخانكةراضن 40.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةرافت عباس فارس دمحم93771 114عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةرجب دمحم رجب خليفه93772 71عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةرشاد احمد السيد دمحم93773 126.5عمار بن ياش ع بني 

يف رمضان احمد مصطفن93774 نالخانكةرمضان شر 83عمار بن ياش ع بني 

93775
ن
نالخانكةرمضان دمحم رمضان دمحم السعدن 84عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد ابو بكر دمحم اسماعيل93776 67عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد احمد ابراهيم دمحم السيد93777 64.5عمار بن ياش ع بني 

93778
 
ن عبدالرحمن الزيان نالخانكةزياد احمد امي  33.5عمار بن ياش ع بني 

 دمحم93779
ن
 قرن

ن
نالخانكةزياد احمد قرن 42عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةزياد احمد دمحم ابراهيم ابراهيم93780 108.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد اسامة رشاد دمحم القصي 93781 33.5عمار بن ياش ع بني 

ف دمحم حسام دمحم93782 نالخانكةزياد اشر 57عمار بن ياش ع بني 

ي جاد الرب محمود93783
نالخانكةزياد حسنن 29.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد خالد احمد دمحم عمارة93784 48.5عمار بن ياش ع بني 

ن عل دمحم93785 ى امي  نالخانكةزياد خي  31عمار بن ياش ع بني 

ن يوسف ابو ضلع93786 نالخانكةزياد رجب حسي  29.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد رشاد عبدالونيس عبدالهادى عل93787 45.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد سيد حجاج عبدالرحيم دمحم93788 60.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد صابر ساىم عبدالسالم عبدالحميد93789 36.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد طارق امام اسماعيل عبدالمجيد93790 34عمار بن ياش ع بني 

ن93791 نالخانكةزياد عبدالحفيظ ابو حسيبه عبدالحفيظ حسي  58.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح93792 80عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد عماد دمحم رشاد احمد93793 46عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد غاندي حمدي تركاوى ادم93794 49عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد كرم رضوان دمحم الشوجى93795 128عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد ماجدى بخاطرة عبدالعليم93796 90.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد دمحم حسن دمحم93797 56.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد دمحم عبدالفتاح دمحم محمود93798 70عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد دمحم عمر عمر شقره93799 92عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد دمحم مصطفن عبدالحليم93800 110.5عمار بن ياش ع بني 

ن محمود القهاوى93801 نالخانكةزياد محمود حسي  123.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد محمود سعد رضوان طلبة93802 22.5عمار بن ياش ع بني 

ن ابو احمد93803 ن عل حسي   حسي 
نالخانكةزياد مصطفن 113عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد نور كامل دمحم النجار93804 93.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةزياد وليد ابوالعزايم محمود93805 112.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسالم رجب عبدالسالم طلبه93806 69عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسالم عبدالننى محمود احمدالفحل93807 114.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسامح دمحم ابو النجا سعد93808 45عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعدالدين ابوالعال سعد عبدالظاهر93809 48.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد احمد سعيد عل عطية93810 9.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد اسامه دمحم سعيداحمد93811 128عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد تامر سعيد حافظ دمحم93812 80.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد حسن سعيد حسن93813 113عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد خالد سعيد دمحم دمحم المعازى93814 27عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد رضوان محمود عبدالرحيم عكاشه93815 37عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد سمي  سعيد عبدالحميد حسن93816 39عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم93817 نالخانكةسعيد سيد عبدهللا امي  109عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد دمحم سعيد متوىل صالح93818 34عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد دمحم سعيد دمحم سعيد93819 70.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسعيد محمود سعيد عواد دمحم ابو سالمة93820 108عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم93821 نالخانكةسعيد وليد سعيد حسي  33.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسليمان صابر صالح دمحم سليمان صبيح93822 80.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسمي  اسامه سمي  انور عل93823 57.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسمي  عماد ابراهيم عبدالحميد طلحه93824 71عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد احمد السيد دمحم سليم93825 109.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد ايمن السيد هوارى هوارى93826 96.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد رافت سيد عبدالعزيز سالم93827 126عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد سعيد السيد دمحم احمد93828 103عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد عاشور دمحم الجنيدى بيوىم93829 84.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةسيد دمحم سيد حافظ93830 69عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد دمحم سيد محمود زريق93831 112.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيد محمود سيد عل دمحم93832 42.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف الدين احمد عبدهللا سيد هالل93833 112عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف الدين جمعه احمد ابراهيم احمد93834 59.5عمار بن ياش ع بني 

ف دمحم عبداللطيف93835 نالخانكةسيف هللا اشر 78.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف حسام علي عبدالجواد نصار93836 100عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف عمرو عبدالفتاح عبدالمجيد93837 80.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف دمحم شعبان دمحم ابراهيم93838 85عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةسيف دمحم عبدالفتاح مجاهد93839 98عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةشاكر احمد شاكر دمحم زريق93840 122.5عمار بن ياش ع بني 

يف دمحم عادل دمحم عاصم93841 نالخانكةشر 102عمار بن ياش ع بني 

93842
ن
نالخانكةشكرى محمود يحن  دمحم بسيون 36عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةصبىح دمحم صبىح دمحم طلحه93843 37.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةصالح السيد عبدالحميد الصادق93844 22عمار بن ياش ع بني 

ف عبداليى احمد93845 نالخانكةضاجي اشر 32.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطارق اسماعيل دمحم السيد93846 57عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطارق شحاته عبدالفتاح دمحم شحاته93847 64عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطارق صبىح ضاج عبدالعليم93848 28عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطارق عادل مدبوىل ابراهيم ابواحمد93849 17.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطاهر عبدالواحد احمد عبدالواحد دمحم93850 69.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةطه عماد الدين سيد حسن زهري93851 13عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعادل سيد دمحم يوسف احمد93852 28.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعادل دمحم دمحم نبيل محمود93853 131عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعاصم جابر عبدالعال علي93854 70عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعاطف دمحم ابراهيم عبدالحميد93855 62.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالجليل وجية دمحم عوض هللا عطيه 93856 84.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالحميد عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف93857 86.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ابراهيم سعيد دمحم93858 23.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن احمد احمد متوىل الشوجى93859 117.5عمار بن ياش ع بني 

ن93860 نالخانكةعبدالرحمن احمد عل امي  51عمار بن ياش ع بني 

 ابراهيم الحادى93861
 
نالخانكةعبدالرحمن اسالم الدسوق 117عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن اسماعيل سعيد اسماعيل93862 83عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ايمن محمود عطية93863 42عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن بدوي رمضان دمحم احمد93864 40عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن حسن عبده وهبه حسونه93865 101عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالرحمن حماده حسن السيد 93866 83.5عمار بن ياش ع بني 

ي دمحم93867 نالخانكةعبدالرحمن خالد خضن 123عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن رجب اسماعيل عبدالحميد93868 117عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سيد كمال يحن  عماره93869 56عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن صفوت عزىم بالس جاب هللا93870 72.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن طارق صديق دمحم حسن93871 57.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عاطف عزت احمد93872 99عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عبدهللا مصطفن محمود الزينن93873 108عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عيد عبدالسيد فؤاد93874 40عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن فيصل مصطفن عليوة93875 32.5عمار بن ياش ع بني 

دى93876 نالخانكةعبدالرحمن دمحم جابر ابراهيم اليى 114.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم ذىك عوض مصطفن93877 73عمار بن ياش ع بني 

93878
ن
نالخانكةعبدالرحمن دمحم رمضان كيالن 58عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم سعيد عبدالجليل المليىحى93879 85.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالتواب حنضل93880 107.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم عبدالمعط بركات93881 104عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم نبيل عزىم المهدى93882 66عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن مختار عبدالعظيم ابراهيم93883 76عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن موهوب دمحم دمحم93884 99.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن نادي دمحم سالم النادى93885 40عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن وليد احمد يوسف عبدالعال الشاعر93886 116.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ياش حسن الشاذىلي93887 66.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن يوسف جودة علي93888 84عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالرحيم عبدالمنعم عبدالرحيم عبدالرحمن دمحم93889 41عمار بن ياش ع بني 

ف عبدالسالم اسماعيل93890 نالخانكةعبدالسالم اشر 43عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالعزيز ايمن دمحم عبدالمنعم دمحم93891 41عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالفتاح عبدالحميد دمحم ابو العال93892 62.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا اسامة سعيد دمحم الشوجى93893 115عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا اسماعيل محمود عبدالهادي93894 47عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا حسام دمحم عل مليىحى93895 47.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا عمرو ماهر امام علي93896 67.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم احمد دمحم93897 88.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا دمحم شعبان دمحم القهاوى93898 76عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا محمود يحن  دمحم93899 58.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا ناجى عبدالحميد ابو السعود ابو حمده93900 81.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالمنصف جهاد عبدالمنصف ابراهيم93901 68.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- عبدالمنعم فكرى حامد فكرى 93902 82.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالمومن عزب ثابت محمود93903 43.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدالودود بكري سيد عبدالحميد دمحم93904 24عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- عزت حمادة جابر عبدالعال 93905 119عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعزت دمحم عزت صابر محسن93906 107عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعزىم مدحت عزىم بالس جاب هللا93907 66عمار بن ياش ع بني 

ي93908  محمود بحي 
ي احمد عفيفن

نالخانكةعفيفن 75.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعالء عل احمد عبدالحليم همام93909 111.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعل احمد ابراهيم عل الغريرى93910 52.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعل احمد عل عبدهللا عدوي93911 104.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعل حسن علي حسن93912 96.5عمار بن ياش ع بني 

ن93913 نالخانكةعل حمادة عل خلف حسي  90.5عمار بن ياش ع بني 

ف ابراهيم93914 نالخانكةعل دمحم دمحم مشر 83.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعل محمود عل محمود عل93915 48.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعل وليد دمحم عل ترىك93916 67عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعماد دمحم احمد سيد احمد93917 60عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار ابراهيم يوسف عويس غريب93918 91.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار احمد فؤاد محمود فرحه93919 126.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار سيد عبدالحميد دمحم بدوي93920 64عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار عل شحاته حجاج عل93921 12.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار علي شحات علي احمدجادو93922 101عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار دمحم عبدالفتاح دمحم93923 44عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار مصلح بكرى دمحمالسيد93924 41.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمار ياش دمحم عل مصطفن93925 49عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر احمد جاد الرب عبدهللا93926 41عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر احمد عل الصاوى احمد93927 57.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر تامر عمر ابراهيم93928 63.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر حازم محمود احمد زريق93929 124عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةعمر سالم سيد عبدهللا حسن93930 41عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر سليمان ابوالقاسم سليمان اسماعيل93931 120عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر صابر ابو الحمد احمد93932 44عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر صالح دمحم محمود مزيد93933 123عمار بن ياش ع بني 

ن حسن93934 نالخانكةعمر عبدالظاهر محمود حساني  68عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر عبدالنارص علي دمحم احمد93935 94عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر عصام مجدي مصطفن عبدالدايم93936 71.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر عالء احمد السيد دمحم93937 33.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر كرم عمر مبارك عبدالرحيم93938 59.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر دمحم فوزى عبدالواحد السباع93939 70عمار بن ياش ع بني 

93940
 
ن الزيان نالخانكةعمر دمحم دمحم امي  66.5عمار بن ياش ع بني 

ي93941
 
نالخانكةعمر دمحم دمحمعمر امام الزيان 117.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر محمود سليمان دمحم عباده93942 90عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر محمود عبدالمنعم دمحم سالم93943 86.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر منصور احمد السيد محرم93944 89عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر نارص سمي  احمد العشماوى93945 112.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر نبيل عمر عبدالعال93946 98عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمر هشام صالح دمحم93947 66عمار بن ياش ع بني 

ى احمد93948 نالخانكةعمرو احمد عشر 105عمار بن ياش ع بني 

ي دمحم93949
نالخانكةعمرو حسام مصطفن 122.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو خالد سليم دمحم منصور93950 34.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو خالد سيد عبدالرازق الحادى93951 51عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو خالد عبدالرحمن دمحم نور المهدى93952 77عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو خالد دمحم دمحم نجيب93953 97عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو دمحم عبدالرحمن يونس عثمان93954 26عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعمرو موس احمد موس صالح93955 93.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعيد عمرو عيد عل موسي93956 55عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفادى عبدهللا فاروق عبدهللا93957 112.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفارس رجب حسن سيد ابراهيم93958 101عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفارس رمضان جمعة قطب93959 39.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفارس عبده دمحم ابراهيم93960 21عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفارس دمحم ابراهيم علي93961 10عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفارس دمحم سيد تمام احمد93962 20.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفاروق سيد فاروق حمدان عثمان93963 106عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفتىحي ابراهيم فتىحي عبدالعزيز امبانى93964 39عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةفريد خليل عبدالمعط دمحم93965 45عمار بن ياش ع بني 

ن93966 ى كرم عواد شاهي  نالخانكةكرم صيى 6.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم احمد توفيق حمزة احمد93967 119.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم احمد مؤمن عبدالستار93968 37عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم احمد دمحم دمحم النجار93969 77عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم تامر عزت دمحم دمحم الحبىسر93970 75عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم خالد عوض عبدالجواد الديسطي93971 124عمار بن ياش ع بني 

ن 93972 نالخانكةبسيطه- كريم صابر عبدالحميد حسي  110.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم عز الدين ابو زيد حسن93973 87.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم عمرو عبدالهادى السيد احمد93974 76.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم كارم دمحم سيد عمارة93975 115.5عمار بن ياش ع بني 

ن عويس غريب93976 نالخانكةكريم دمحم حسي  97.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةكريم دمحم فتوح غريب الصيفن93977 131عمار بن ياش ع بني 

ي93978
نالخانكةكريم محمود جاد الكريم عبدالراضن 83عمار بن ياش ع بني 

ف كمال دمحم عيد93979 نالخانكةكمال اشر 38.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةكمال عمرو كمال الديب طايع93980 82.5عمار بن ياش ع بني 

 جابر عبدالسيد بساىل93981
 
لس برن نالخانكةكي  96.5عمار بن ياش ع بني 

لس حارس محروس موس93982 نالخانكةكي  54عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمالك عمرو محمود عبدالرحمن السيىس93983 114عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمتوىل دمحم متوىل عل متوىل93984 95عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحسن سمي  عبدالمحسن دمحم93985 121.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- محسن عماد ابوالنض عبدالرحمن 93986 76.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحسن يوسف محسن جالل يوسف93987 96.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم سعيد ابراهيم93988 108عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم دمحم نشات دمحم93989 124عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد السيد عبدالوهاب93990 81.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد ايوب جابر خلف93991 40.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد حمدى دمحم احمد93992 94.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالخالق ابراهيم93993 79.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالغنن عبدالغنن93994 67عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالفتاح احمدالقهاوى93995 82.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدهللا حسن زريق93996 67.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عبدالمومن شعبان جمعه93997 53عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد عل احمد ابو حمده93998 78.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم احمد الراوى93999 120عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم احمد مرس94000 118.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم سليمان الطحطاوى94001 33عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم عل عبدالحميد94002 115عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم فتىح94003 34عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم دمحم محمود94004 50عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم محمود البقلي94005 126.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم نجاح94006 113عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم نوفل فراج94007 106.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم احمد محمود عماره94008 116.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم اسامة سيد ابراهيم السيد94009 87عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم اسامة دمحم كامل فرج94010 100عمار بن ياش ع بني 

94011
 
نالخانكةدمحم اسماعيل حفنن دمحم حفنن الزيان 36.5عمار بن ياش ع بني 

ف دمحم ابوشامه دمحم94012 نالخانكةدمحم اشر 46عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن عبدالعال درويش94013 41.5عمار بن ياش ع بني 

ن94014 نالخانكةدمحم ايمن كرم ابراهيم حسي  84عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن دمحم احمد حسن94015 89عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن دمحم رضا بيوىم94016 35عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن دمحم مجاهد حمد94017 134.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ايمن دمحم دمحم سليمان94018 13.5عمار بن ياش ع بني 

ن رزيق94019 نالخانكةدمحم ايهاب دمحم حسي  64.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم بدر علي السيد السيد94020 110عمار بن ياش ع بني 

ن عبدهللا دمحم94021 نالخانكةدمحم بيوىمي حسي  107.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم تامر عبدالعزيز ابراهيم الحادى94022 134عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم تامر مجدى ابراهيم السيد94023 134.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم جمال عبدالنارص محمود عطيه94024 90.5عمار بن ياش ع بني 

ن94025 نالخانكةدمحم جمال دمحم صديق حساني  81عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم جميل دمحم عل94026 39عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم حسام حمدى عل حسن94027 53عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم حسن عل محمود بيوىم94028 73عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم حسن دمحم عبدالرازق فارس94029 85عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةدمحم حسنن مبارك دمحم عل94030 34عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم احمد94031 نالخانكةدمحم حسي  17عمار بن ياش ع بني 

ن موس عطية عفيفن94032 نالخانكةدمحم حسي  124عمار بن ياش ع بني 

ن وهبه رزق وهبه94033 نالخانكةدمحم حسي  130عمار بن ياش ع بني 

94034
ن
نالخانكةدمحم حمدى رمضان كيالن 20.5عمار بن ياش ع بني 

ن94035 نالخانكةدمحم خالد دمحم عبدالعظيم حسي  10عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم رافت عبدالونيس عبدالهادى94036 62عمار بن ياش ع بني 

 درويش94037
 
ى دسوق نالخانكةدمحم رجب صيى 74عمار بن ياش ع بني 

ي السيد حذيفة94038 نالخانكةدمحم رزق صيى 124.5عمار بن ياش ع بني 

ن سعد94039 نالخانكةدمحم رزق عبدالحميد حسي  121.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم رمضان دمحم سيد94040 116عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم زكريا الخي  احمد94041 97.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سعيد ابوالنض عبدالرازق94042 79عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سعيد دمحم دمحم الشوجى94043 95.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سمي  رجب يحن  سالمه94044 25.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سمي  عبدالرحمن السيد94045 39.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سنوس عياد سنوس احمد94046 62.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سيد عبدالعزيز سعيد94047 40.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم سيد كرم دمحمعبدالمطلب94048 76عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم طارق سعد ابراهيم94049 93عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم طارق عبدهللا جابر الصعيدى94050 113.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم طارق دمحم نعمان94051 26.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم طسن عل كامل94052 26عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم طه سعيد شقرة94053 105.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عادل صالح صالح يوسف94054 17عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عادل دمحم دمحم ابو احمد94055 !VALUE#عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالتواب عبدالحفيظ عبدالعظيم94056 68.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالرحمن احمد عبدالرحمن94057 91.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالعظيم عبدالعظيم احمدسعد94058 61عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عبده عرنى عبدالمومن دمحم94059 65عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عصام المصيلىح المصيلىح94060 73.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عل احمد عل السيد94061 72عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عل البدرى عل94062 60عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عل عيد علي94063 86.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عل فواز عنان94064 70عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عمرو دمحم عل لطفن94065 94عمار بن ياش ع بني 

ي غنيم94066 نالخانكةدمحم غنيم عبدالننى 62.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم فرغل زيد بركات احمد94067 75.5عمار بن ياش ع بني 

ن عبدالستار محمود94068 نالخانكةدمحم مجدى حسني  60عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم محسن دمحم دمحم عفيفن94069 65عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم احمد عفيفن البدرى94070 !VALUE#عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم حسن دمحم ابراهيم جادو94071 8عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم محمود اسماعيل حسن فارس94072 122عمار بن ياش ع بني 

ى94073 نالخانكةدمحم محمود دمحم امام بحي  95.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم محمود دمحم محمود94074 69عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم مختار السيد معوض دمحم94075 95.5عمار بن ياش ع بني 

ي94076
نالخانكةدمحم مدبوىلي دمحم عبدالغنن 117عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن احمد السيد94077 64.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن احمد دمحم عبدالعزيز94078 47.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم مصطفن دمحم سليمان المليىحى94079 126.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةدمحم مصطفن دمحم عبدالعزيز94080 49.5عمار بن ياش ع بني 

94081
 
نالخانكةدمحم مصطفن دمحم عمرالزيان 123عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ناجى دمحم عزت احمد94082 105.5عمار بن ياش ع بني 

ن عل قاسم94083 نالخانكةدمحم نارص امي  17عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم نارص جاد الرب حسن94084 55.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم نارص عبدالعظيم احمد دمحم94085 92.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم نارص عل عبدالتواب94086 57.5عمار بن ياش ع بني 

 صالح الدين عبدالعزيز94087
ن
نالخانكةدمحم هان 115عمار بن ياش ع بني 

ن94088  دمحم احمد حساني 
ن
نالخانكةدمحم هان 97عمار بن ياش ع بني 

 دمحم عبدالحميد السيد94089
ن
نالخانكةدمحم هان 58عمار بن ياش ع بني 

ي دمحم فودة94090
ن
نالخانكةدمحم هان 94عمار بن ياش ع بني 

ى عبدالقادر94091 نالخانكةدمحم وفيق بشر 43.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم وليد سعيد دمحم السيد اسماعيل94092 60.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم وليد فرحات سيد ابوحمده94093 48عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم وليد دمحم عبدالعزيز محمود94094 42عمار بن ياش ع بني 

94095
ن
نالخانكةدمحم ياش رجب تون 61عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم ياش نجاح دمحم عل مقلد94096 85عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود احمد بيوىم دمحم محمود94097 116عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود احمد سمي  عبدهللا94098 44.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود احمد سيد احمد فارس94099 70.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود احمد عبدالعظيم دمحم حسن94100 92.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود احمد محمود عبدالرحمن عليان94101 60عمار بن ياش ع بني 

ف عبدالعزيز احمد بيوىم94102 نالخانكةمحمود اشر 86.5عمار بن ياش ع بني 

ف محمود السيد ابراهيم العطار94103 نالخانكةمحمود اشر 63عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود انور دمحم ابراهيم94104 85عمار بن ياش ع بني 

94105
 
ن محمود الزيان نالخانكةمحمود ايمن امي  59عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود تامر دمحم السيد94106 85.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- محمود جوهرى دمحم دمحم احمد جوهرى 94107 85.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود حازم دمحم عبدالرازق94108 132عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود حسن عزت محمود المليىحى94109 134.5عمار بن ياش ع بني 

ن عبدالحميد محمود ابو زيد94110 نالخانكةمحمود حسي  88.5عمار بن ياش ع بني 

94111
 
نالخانكةمحمود رافت حفنن دمحم الزيان 68عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود رجب ثابت محمود احمد94112 13.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود رضا دمحم مدبوىل94113 22عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود سمي  دمحم احمد شعيب94114 120عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود صالح محمود احمد عبدهللا94115 45عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود عادل سليمان فرج94116 45عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود عبدالعزيز ابراهيم سيد عباده94117 74.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود عل ابراهيم عل اسماعيل94118 39عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- محمود عماد ابوالنض عبدالرحمن 94119 56عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود فايز فاروق نادي94120 130عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود فرحات احمد مصطفن عوض94121 69.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود كرم محمود حنفن94122 21.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم ربيع نورالدين عبدالعظيم94123 10عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم سعيد عبدالفتاح الحسينن94124 91عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود دمحم محمود عبدالعاىط94125 46عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمحمود ياش محمود دمحم عطيه94126 70.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمروان ايمن عبدالعزيز بدر قابيل94127 69.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمروان عادل عمران دمحم عمران94128 98.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد رجب عبدالعواض94129 97عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةمصطفن احمد عبدالتواب عبدالرازق94130 138عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد فوىل عبدالرحمن94131 53.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد دمحم احمد دمحم سعد94132 83عمار بن ياش ع بني 

ف دمحم محمود خضن94133 نالخانكةمصطفن اشر 48.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن ايمن مصطفن عثمان94134 80عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن سعد عطية سعد عبدالرشيد94135 74عمار بن ياش ع بني 

 سمي  عبدالننى سيد طلحه94136
نالخانكةمصطفن 39عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن صابر زيدان المظلوم توفيق94137 88عمار بن ياش ع بني 

ى دمحم دمحم94138  صيى
نالخانكةمصطفن 109.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن طارق دمحم دمحم عاصم94139 107عمار بن ياش ع بني 

ن سليمان حسن94140  عل حسي 
نالخانكةمصطفن 105عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن عماد عبدالتواب عبدالعزيز كامل94141 93.5عمار بن ياش ع بني 

ن94142 نالخانكةمصطفن عمرو دمحم امي  85عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن فرج مرسي دمحم السقارى94143 21.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن كامل صالح ابراهيم عز الدين94144 95.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن مجدى دمحم عبدالحليم احمد94145 94.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن دمحم سالمه احمد سالمه94146 24عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن محمود دمحم احمد احمد عكاشه94147 63عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن محمود دمحم سعيد احمد مىك94148 98.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن مدبوىل طلعت مدبوىل94149 58.5عمار بن ياش ع بني 

 السيد احمد94150
 
نالخانكةمصطفن نارص دسوق !VALUE#عمار بن ياش ع بني 

 محمود عبدالرحمن94151
ن
نالخانكةمصطفن هان 44عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمصطفن ياش طرفايه قطب94152 82عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمعاذ ابراهيم سيد دمحم الغريرى94153 67عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةبسيطه- معاذ ايهاب ابراهيم احمد 94154 55عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمهند احمد ساىم االحمدى صالح94155 91عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمؤمن مصطفن ايوب عبدهللا عبدالرحمن94156 119.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةمؤمن وليد كمال دمحم فارس94157 49.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةناجى ساىم ناجى بطرس94158 24.5عمار بن ياش ع بني 

ف نبيل ابو شيع دمحم94159 نالخانكةنبيل اشر 70.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنبيل عادل دمحم نبيل محمود المعازى94160 50.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنبيل وجيه عبدربه عبدالفتاح عبدربه94161 !VALUE#عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنور الدين خليل حسونة سالم94162 46.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنور الدين محمود احمد نادر محمود توفيق94163 82.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنور الدين نارص عبدالسالم عبدالحميد بلتاجى94164 79.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةنور دمحم جودة غريب دمحم94165 71.5عمار بن ياش ع بني 

 عبداللطيف عبدالقادر94166
ن
نالخانكةهشام هان 86عمار بن ياش ع بني 

 فارس دمحم معروف94167
ن
نالخانكةهشام هان 130.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةياش نارص دمحم ابو المعاىط دمحم94168 70.5عمار بن ياش ع بني 

ن احمد رفعت شمس الدين94169 نالخانكةياسي  69عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم حسن ابو الروس94170 نالخانكةياسي  102.5عمار بن ياش ع بني 

ن دمحم فاروق فراج عبدالرحيم94171 نالخانكةياسي  87عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيحن  جمال عبدالخالق عبداللطيف94172 92.5عمار بن ياش ع بني 

94173
ن
نالخانكةيحن  دمحم يحن  دمحم بسيون 80.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف احمد حلىمي دمحم عاشور94174 112عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف احمد سعد دمحم دمحم سالم94175 86عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف احمد سيد احمد بيوىم94176 32عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف احمد سيد سالم ابراهيم94177 22عمار بن ياش ع بني 

ن السيىس 94178 نالخانكةبسيطه- يوسف احمد عبدالمقصود حسني  102عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف احمد فاروق فهىم عبدالمحسن سعد94179 125.5عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةيوسف احمد نعيم احمد البيطح94180 16عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف اسامة دمحم دمحم عباده94181 96عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف اسالم يوسف دمحم94182 66.5عمار بن ياش ع بني 

ف ابراهيم عبدالرحمن الجمل94183 نالخانكةيوسف اشر 37عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف ايمن ابراهيم ابراهيم موس94184 53عمار بن ياش ع بني 

94185
 
نالخانكةيوسف بهاء وهبه عبدالعظيم الزيان 15عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف تامر حمدى دمحم دمحم مسعود94186 81عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف ثابت دمحم عبدالعزيز94187 128عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف حازم سعيد دمحم زريق94188 117عمار بن ياش ع بني 

ن94189 ن السيد حسي  نالخانكةيوسف حسي  87.5عمار بن ياش ع بني 

ن السيىس94190 نالخانكةيوسف خالد احمد حساني  126.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف خالد عوض عبده ابراهيم94191 102.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف رمضان جودة عواد94192 52عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف سالمة سعد مجاهد94193 86عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف سيد رشدى حماد94194 95.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف شعبان عبدالعزيز شعبان94195 109.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف صابر رجب حامد94196 54عمار بن ياش ع بني 

ى عبدالرازق عبدالسالم94197 نالخانكةيوسف صيى 97عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف صالح اسماعيل احمد94198 60.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف صالح محمود احمد عبدهللا94199 52عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف طارق عبدالفتاح دمحم بركات94200 102عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز94201 111.5عمار بن ياش ع بني 

 دمحم صيام94202
 
نالخانكةيوسف عرفات دسوق 95عمار بن ياش ع بني 

 عبدالرحمن94203
 
نالخانكةيوسف عل صدق 42.5عمار بن ياش ع بني 

ن عبدالغنن94204 نالخانكةيوسف عماد احمد حسي  112عمار بن ياش ع بني 

ن فارس 94205 نالخانكةبسيطه- يوسف عمرو يوسف امي  92عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف عيد جمعه عثمان ابوالحسن94206 63عمار بن ياش ع بني 

ن كامل حامد94207 نالخانكةيوسف كامل حسي  50عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف كرم جالل عبدالرازق عكاشة94208 92.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم احمد عبدالفتاح جادو94209 105عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم اسماعيل سليمان الدوه94210 120.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم رضا محمود سعد94211 125عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم سعيد دمحم الشوجى94212 123عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم سيد ابراهيم94213 76عمار بن ياش ع بني 

ى94214 نالخانكةيوسف دمحم سيد سيد عشر 76.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم شحات عل احمد94215 55.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم صبىحي دمحم عبدالمطلب94216 84.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم عبدالفتاح مهدى عبدالحميد94217 64عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم عبدالمطلب الشحات غزاله94218 68عمار بن ياش ع بني 

94219
ن
نالخانكةيوسف دمحم عل احمد الحلوان 85.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم عل عل طلحه94220 31عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم فوزى ابراهيم احمد94221 34.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم كمال عل الدين عمارة94222 109.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم يوسف ابراهيم عل94223 69.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف محمود محمود السيد حسن94224 57.5عمار بن ياش ع بني 

 عمر دمحم94225
ن
نالخانكةيوسف هان 46.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف هشام سيد عبدهللا احمد94226 54.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف وائل شحات رشاد عثمان94227 126.5عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةيوسف وائل عبدالحميد عبدالفتاح94228 119عمار بن ياش ع بني 

ن94229 نالخانكةيوسف وليد يوسف امي  73عمار بن ياش ع بني 



نالخانكةيونس دمحم طه اسماعيل94230 48.5عمار بن ياش ع بني 

72.5يوليو ع بنات23الخانكةازهار عبدالعال عبدالوهاب عبدالعال94231

122.5يوليو ع بنات23الخانكةاشاء ايمن يشى احمد الشيخ94232

ن94233 109يوليو ع بنات23الخانكةاشاء محمود توفيق حسي 

113يوليو ع بنات23الخانكةاشاء نض حسن احمد بدر94234

91يوليو ع بنات23الخانكةاسماء اسماعيل دمحم عل عبداللطيف94235

ن عل الخوىل94236 28.5يوليو ع بنات23الخانكةاصاله سعد حسي 

ن94237 ن جابر حسي  44.5يوليو ع بنات23الخانكةاكرام حسي 

77يوليو ع بنات23الخانكةامال جمال بسطا جباهلل94238

46.5يوليو ع بنات23الخانكةامال وائل سعيد شحاته ابراهيم94239

ه رضا ساىم اديب94240 44يوليو ع بنات23الخانكةامي 

57.5يوليو ع بنات23الخانكةانتصار سعيد فتىح عبدالصادق94241

72يوليو ع بنات23الخانكةانتصار عالء ابوزيد الملوك منىس94242

97.5يوليو ع بنات23الخانكةانىحى احمد كمال عبدهللا94243

55.5يوليو ع بنات23الخانكةايمان حسن عبدالىح حسن94244

90يوليو ع بنات23الخانكةايمان سيد احمد عبدهللا94245

126يوليو ع بنات23الخانكةايمان محمود عبدالعزيز احمد94246

106.5يوليو ع بنات23الخانكةايه ابراهيم صالح صبىح94247

93.5يوليو ع بنات23الخانكةايه شحان محمود احمد94248

76.5يوليو ع بنات23الخانكةايه عادل شحات موس94249

88يوليو ع بنات23الخانكةايه عادل عبدالعزيز عبيد عوض94250

71.5يوليو ع بنات23الخانكةايه عبدهللا مسعد الهوارى94251

66يوليو ع بنات23الخانكةايه دمحم عمران دمحم عمران94252

99.5يوليو ع بنات23الخانكةايه ممدوح دمحم عبدالننى94253

123.5يوليو ع بنات23الخانكةايه نض حسن اسماعيل94254

40يوليو ع بنات23الخانكةبرديس احمد السيد معاون94255

ف سيد توفيق94256 20.5يوليو ع بنات23الخانكةبسمله اشر

123يوليو ع بنات23الخانكةبسمله السيد عبدالحفيظ السيد خليل94257

23.5يوليو ع بنات23الخانكةبسمله عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن94258

11.5يوليو ع بنات23الخانكةبسمله عالء مرزوق احمد94259

ن94260 82يوليو ع بنات23الخانكةبسمله دمحم حسن حسي 

43يوليو ع بنات23الخانكةبسمله محمود حنفن محمود94261

50يوليو ع بنات23الخانكةبسمله نارص محمود جبيل94262

36.5يوليو ع بنات23الخانكةبسمله ياش دمحم احمد94263

69يوليو ع بنات23الخانكةبسمه احمد ابراهيم دمحم94264

100يوليو ع بنات23الخانكةبسنت حمدى عل عبدالعال94265

36.5يوليو ع بنات23الخانكةبسنت طة غريب عبدالحميدغريب94266

27.5يوليو ع بنات23الخانكةبسنت علي دمحم علي94267

65يوليو ع بنات23الخانكةبسنت نبيل شحاته ابراهيم94268

51يوليو ع بنات23الخانكةتسنيم دمحم ابراهيم دمحم94269

12.5يوليو ع بنات23الخانكةتوابة حسن علي حسن94270

53يوليو ع بنات23الخانكةجميله فتىح عباس عل94271

117يوليو ع بنات23الخانكةجنا دمحم السيد احمد عبداللطيف السيد94272

24يوليو ع بنات23الخانكةجنات دمحم اسماعيل عبدالعال94273

92يوليو ع بنات23الخانكةجنه رضا منصور عبدالحميد94274

96يوليو ع بنات23الخانكةجنن يوسف عطية ابراهيم94275

56.5يوليو ع بنات23الخانكةجومانا راضن صليب شحاته94276

54يوليو ع بنات23الخانكةجيهان رزق ثابت لبيق94277

124.5يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه جمال جباىل رياض94278

79.5يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه حجازى نبوى عبدالتواب94279



81يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه سمي  عبدالحميد احمد94280

30يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه عبدالمنعم فتىح السيد94281

94.5يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه دمحم سعيد سيد94282

 عبدالعليم عرفة94283
ن
87يوليو ع بنات23الخانكةحبيبه هان

!VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةمنقطع- حبيبه هشام محمود فؤاد 94284

52يوليو ع بنات23الخانكةحنة عماد اسحق شحاتة94285

 محمود94286
 
ن اسامه دسوق 118يوليو ع بنات23الخانكةحني 

83.5يوليو ع بنات23الخانكةداليا سيد سعد دمحم94287

96يوليو ع بنات23الخانكةبسيطه- دعاء عبدالعزيز دمحم دمحم 94288

47يوليو ع بنات23الخانكةدعاء فرغل حمدى عل94289

93يوليو ع بنات23الخانكةدنيا شعبان تامر يحن 94290

23يوليو ع بنات23الخانكةدينا محفوظ صبىح محفوظ94291

48يوليو ع بنات23الخانكةرجاء خالد سمي  عبدالخالق94292

84.5يوليو ع بنات23الخانكةرحاب محمود دمحم دمحم94293

58.5يوليو ع بنات23الخانكةرحاب يحن  تامر يحن 94294

15يوليو ع بنات23الخانكةرحمه جوده شعبان دمحم94295

ن 94296 9.5يوليو ع بنات23الخانكةمنقطع- رحمه شحات محمود حسني 

48.5يوليو ع بنات23الخانكةرحمه دمحم حنفن محمود94297

25يوليو ع بنات23الخانكةرحمه دمحم فتىح دمحم94298

34.5يوليو ع بنات23الخانكةرحمه دمحم فرحات دمحم94299

!VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةرحمه هشام محمود فؤاد94300

103.5يوليو ع بنات23الخانكةرحمه ياش عبدهللا احمد94301

39يوليو ع بنات23الخانكةرضا احمد شحاتة عبدالرحيم94302

26يوليو ع بنات23الخانكةرضا سعيد عبدالحكيم عبدالمجيد94303

123يوليو ع بنات23الخانكةرقيه مصطفن خليفه دمحم عل94304

104يوليو ع بنات23الخانكةرنا سيد عل مصطفن94305

98يوليو ع بنات23الخانكةرنا دمحم عبدهللا عطوه94306

109يوليو ع بنات23الخانكةروان احمد سيد احمد94307

ه94308 72.5يوليو ع بنات23الخانكةروان خالد احمد صيى

9يوليو ع بنات23الخانكةروضه عالء مرزوق احمد94309

87يوليو ع بنات23الخانكةروضه دمحم ابراهيم دمحم جعفر94310

110.5يوليو ع بنات23الخانكةروضه دمحم عبدالعزيز احمد94311

60.5يوليو ع بنات23الخانكةريان اكرم ابوالقاسم عبداللة94312

80يوليو ع بنات23الخانكةزينب سعيد سيد عل94313

27يوليو ع بنات23الخانكةزينب صالح صالح عبدالمنعم94314

92.5يوليو ع بنات23الخانكةزينب دمحم عبدالحكيم عواد94315

ي اقالديوس94316 59.5يوليو ع بنات23الخانكةساره ابراهيم صيى

50يوليو ع بنات23الخانكةساره عل سليمان اسماعيل سيف الدين94317

109يوليو ع بنات23الخانكةساره ياش عدىل عبدهللا94318

ى سعد94319 107.5يوليو ع بنات23الخانكةسعاد سامح صيى

35.5يوليو ع بنات23الخانكةسلىم ايمن دمحم سيد دمحم94320

123.5يوليو ع بنات23الخانكةسلىم عبدالحميد غريب عبدهللا94321

39.5يوليو ع بنات23الخانكةسلىم دمحم عل دمحم94322

93يوليو ع بنات23الخانكةسلىم مسعد محسن دمحم94323

75.5يوليو ع بنات23الخانكةسلوى عالء كامل عل94324

44.5يوليو ع بنات23الخانكةسلوي رمضان عبدهللا علي ابراهيم94325

71يوليو ع بنات23الخانكةسما عرفة دمحم شلنى94326

108يوليو ع بنات23الخانكةسما مصطفن دمحم سعد94327

!VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةسماح رمضان هاشم دمحم94328

ن94329 ه احمد سمي  احمد حسني  89.5يوليو ع بنات23الخانكةسمي 



69يوليو ع بنات23الخانكةسميه جمال دمحم محمود94330

118.5يوليو ع بنات23الخانكةسميه وائل عادل احمد سيد احمد94331

72يوليو ع بنات23الخانكةسندس وائل يىح سيد94332

63يوليو ع بنات23الخانكةسهي  خالد سمي  عبدالخالق السيد94333

72يوليو ع بنات23الخانكةسوميه مصطفن رزق كامل94334

33.5يوليو ع بنات23الخانكةسيده عمر خطاب دمحم94335

!VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةسيمون عطيه سمي  ذىك94336

86يوليو ع بنات23الخانكةسيمون مالك كامل عياد عبدالمسيح94337

وق احمد ابراهيم طه94338 20.5يوليو ع بنات23الخانكةشر

وق عبدالننى عبدالستار عبدهللا94339
128.5يوليو ع بنات23الخانكةشر

وق دمحم سليمان سالم سليمان94340 82.5يوليو ع بنات23الخانكةشر

ين حمدى سليمان يوسف94341 89يوليو ع بنات23الخانكةشر

128.5يوليو ع بنات23الخانكةشمس ابراهيم عبدالهادى ابراهيم94342

76.5يوليو ع بنات23الخانكةشهد ابراهيم حمزه هاشم94343

101يوليو ع بنات23الخانكةشهد حسن نبيل كمال صابر94344

95يوليو ع بنات23الخانكةشهد عماد عبدالستار حسن94345

ن يوسف94346 76.5يوليو ع بنات23الخانكةشهد دمحم حسي 

42.5يوليو ع بنات23الخانكةشهد دمحم معوض عبدالجواد عمر94347

 سعيد عبدالغنن94348
ن
132يوليو ع بنات23الخانكةشهد هان

77.5يوليو ع بنات23الخانكةشهد وجيه محمود كامل94349

ة احمد ابو الفتوح محمود94350 72يوليو ع بنات23الخانكةشهي 

23يوليو ع بنات23الخانكةشيماء دمحم اسماعيل دمحم94351

13.5يوليو ع بنات23الخانكةصباح خالد البدوي محمود94352

يف حامد دمحم94353 113يوليو ع بنات23الخانكةضىح شر

41.5يوليو ع بنات23الخانكةضىح عل صالح عل94354

25يوليو ع بنات23الخانكةعايده عصام حافظ اسماعيل94355

57.5يوليو ع بنات23الخانكةعفاف جميل حسن ابراهيم94356

80.5يوليو ع بنات23الخانكةعليه حسن رجب حسن عبدالرازق94357

79.5يوليو ع بنات23الخانكةعواطف عصام مسعد عل94358

44.5يوليو ع بنات23الخانكةفاتن عبدالرسول عبدالالة ابرهيم94359

106.5يوليو ع بنات23الخانكةفاطمه جادالكريم حسن جاد الكريم94360

يف عبدالعليم94361 48يوليو ع بنات23الخانكةفاطمه صالح شر

94362
 
40.5يوليو ع بنات23الخانكةفاطمه عيد كامل عبدالباق

50.5يوليو ع بنات23الخانكةفاطمه مجدي رمضان عبدالمنعم94363

ي94364
ي عبدالسميع مصطفن

106.5يوليو ع بنات23الخانكةفاطمه مصطفن

20يوليو ع بنات23الخانكةفتحيه عبدالفتاح عبدالستار دمحم94365

79.5يوليو ع بنات23الخانكةبسيطه- فرح احمد صبىح سيد 94366

123.5يوليو ع بنات23الخانكةفرح ايهاب دمحم دمحم مصطفن94367

52.5يوليو ع بنات23الخانكةفرح دمحم احمد دمحم94368

43يوليو ع بنات23الخانكةفرح نادر دمحم احمد94369

66.5يوليو ع بنات23الخانكةفريال ابراهيم مصطفن محمود94370

100.5يوليو ع بنات23الخانكةفريده احمد سليمان ابراهيم سليمان94371

67يوليو ع بنات23الخانكةفريده عبدهللا ابراهيم عل94372

ن ساىم الفن توفيق94373 16.5يوليو ع بنات23الخانكةكرستي 

11.5يوليو ع بنات23الخانكةالرا دمحم احمد دمحم94374

64.5يوليو ع بنات23الخانكةليل عماد سيد احمد94375

ي رياض94376
21يوليو ع بنات23الخانكةلينا رياض مصطفن

26.5يوليو ع بنات23الخانكةمارتن وليد فتىحي مخائيل94377

58.5يوليو ع بنات23الخانكةماريان ساىم عدىل لطف94378

57.5يوليو ع بنات23الخانكةمارينا جابر اسحق عطيه94379



38يوليو ع بنات23الخانكةمديحه محسن حسن محمود94380

ف عبدالمالك عبدالرحيم94381 90.5يوليو ع بنات23الخانكةمروه اشر

106.5يوليو ع بنات23الخانكةمروه عصام دمحم احمد94382

94383
 
96.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم ابراهيم فرنسيس شوق

ي94384
ن
ي عبدالشاق

78يوليو ع بنات23الخانكةمريم حسن حفنن

88يوليو ع بنات23الخانكةبسيطه- مريم حكيم ثابت حكيم 94385

77.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم سالمه يوسف احمد94386

ن السيد سعد94387 101يوليو ع بنات23الخانكةمريم سيد حسي 

61.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم دمحم جوده عبدالغنن94388

34.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم مالك حنا ميخائيل94389

 حنا الدويك94390
 
28.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم نعيم شوق

 حشمت فايق94391
ن
67.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم هان

128.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم ياش دمحم السيد94392

59يوليو ع بنات23الخانكةمريم يوسف نعيم عبده94393

107يوليو ع بنات23الخانكةملك ابراهيم عبدالقوى بيوىم94394

24.5يوليو ع بنات23الخانكةملك احمد محمود دمحم حنفن94395

29.5يوليو ع بنات23الخانكةملك اسامه فتىح عبدالقادر94396

76.5يوليو ع بنات23الخانكةملك جعفر عبدالرحيم دمحم94397

ن94398  ابوالعيني 
 
105يوليو ع بنات23الخانكةملك رضا شوق

19يوليو ع بنات23الخانكةملك رمضان دمحم سيد دمحم عقل94399

10يوليو ع بنات23الخانكةملك سعيد دمحم سليمان94400

ى دمحم دمحمابراهيم94401 115.5يوليو ع بنات23الخانكةملك صيى

15يوليو ع بنات23الخانكةملك عبدالحليم احمد عبدالحليم حسن94402

28يوليو ع بنات23الخانكةملك عصام عبدالرؤف عبدالعظيم94403

35يوليو ع بنات23الخانكةملك عصام مظلوم عفيفن94404

45يوليو ع بنات23الخانكةملك عالء احمد احمد94405

94406
ن
82يوليو ع بنات23الخانكةملك عل شحات عل الفخران

24يوليو ع بنات23الخانكةملك دمحم ابراهيم سيد94407

12.5يوليو ع بنات23الخانكةملك دمحم سعيد محمود94408

18يوليو ع بنات23الخانكةملك دمحم سيد احمد94409

98.5يوليو ع بنات23الخانكةملك محمود سيد محمود يوسف94410

68.5يوليو ع بنات23الخانكةملك مصطفن دمحم سيد94411

ي دمحمي ابراهيم94412
24.5يوليو ع بنات23الخانكةملك مصطفن

32.5يوليو ع بنات23الخانكةملك نافع فاروق نافع94413

23يوليو ع بنات23الخانكةملك يوسف كمال عبدالحميد94414

32يوليو ع بنات23الخانكةمنار متوىل صبىح بيوىم94415

ى منصور عواد شبكه94416 34يوليو ع بنات23الخانكةمنة هللا صيى

59يوليو ع بنات23الخانكةمنة هللا دمحم سعد هللا حسب94417

67.5يوليو ع بنات23الخانكةمنه هللا دمحم شحاته مالك94418

42.5يوليو ع بنات23الخانكةمنة هللا دمحم دمحم انور مصطفن94419

63يوليو ع بنات23الخانكةمنة سيد بستل خي 94420

106يوليو ع بنات23الخانكةمنة دمحم دمحم دمحم94421

105يوليو ع بنات23الخانكةمنه احمد جمال دمحم94422

82يوليو ع بنات23الخانكةمنه قادر فارس دمحم94423

ي فهىمي94424
33يوليو ع بنات23الخانكةمنن سمي  مصطفن

62.5يوليو ع بنات23الخانكةىم حسام الدين عبدالظاهر عمر94425

30يوليو ع بنات23الخانكةىم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز94426

43.5يوليو ع بنات23الخانكةناديه وليد دمحم دمحم94427

86.5يوليو ع بنات23الخانكةندى ابراهيم سالم ابراهيم94428

70.5يوليو ع بنات23الخانكةندى رمضان رجب عبدالغنن94429



58يوليو ع بنات23الخانكةندى رمضان رمضان محمود94430

يف عامر نافع94431 48يوليو ع بنات23الخانكةندى شر

132يوليو ع بنات23الخانكةندى مصطفن السيد دمحم الدبور94432

50.5يوليو ع بنات23الخانكةندى نور دمحم محمود94433

ن سعد صابر سيد94434 49يوليو ع بنات23الخانكةنرمي 

ن فكرى يوسف مرقص94435 20.5يوليو ع بنات23الخانكةنرمي 

40.5يوليو ع بنات23الخانكةنسمه عالء دمحم عبدالحميددمحم94436

25يوليو ع بنات23الخانكةنعمه ياش دمحم حنفن94437

63.5يوليو ع بنات23الخانكةنوارة اسماعيل عبدالحميد محمود94438

74.5يوليو ع بنات23الخانكةنور زكريا موس عل موس94439

133يوليو ع بنات23الخانكةنورا عادل سليمان ابراهيم سليمان94440

136يوليو ع بنات23الخانكةنوران احمد فتىح احمد94441

137يوليو ع بنات23الخانكةنورهان بهاء احمد عرفان94442

27.5يوليو ع بنات23الخانكةنورهان فرغل دمحم حنفن94443

22يوليو ع بنات23الخانكةنورهان مجدى فوزى حصاوى94444

!VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةنيجار رضا عبداللطيف احمد94445

56يوليو ع بنات23الخانكةنيجار محمود موس السعيد94446

ه وليد حسن الجندى94447 100يوليو ع بنات23الخانكةني 

36يوليو ع بنات23الخانكةهاجر احمد عبدهللا دمحم94448

71يوليو ع بنات23الخانكةهاجر حسن شحاته عيدسالم94449

122.5يوليو ع بنات23الخانكةهبه انور عبدالبارى محمود94450

118يوليو ع بنات23الخانكةهدى ايمن رمضان عبدالرازق حسن94451

96يوليو ع بنات23الخانكةهدى ايهاب عبدالعزيز دمحم السيد94452

75يوليو ع بنات23الخانكةهديل اكرم صالح عبدهللا ناجى94453

67يوليو ع بنات23الخانكةهنا خميس فكرى عبدالعزيز94454

 سيد دمحم94455
ن
84يوليو ع بنات23الخانكةهنا هان

83يوليو ع بنات23الخانكةوفاء محمود منصور محمود منصور94456

ن وائل فتىح عبدالمجيد94457 3يوليو ع بنات23الخانكةياسمي 

ن23الخانكةابراهيم سعيد ابراهيم عل94458 37.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةابراهيم دمحم ابراهيم سالمان94459 23يوليو ع بني 

ن23الخانكةابراهيم دمحم احمد حمزه عبدالرحمن94460 52.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةابراهيم دمحم شحات حسن ابراهيم94461 110.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد اسامة كمال اسماعيل94462 40.5يوليو ع بني 

ن94463 ف حسن دمحم حسني  ن23الخانكةاحمد اشر 37يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد السعيد احمد عبدالعزيز94464 123.5يوليو ع بني 

ن94465 ن23الخانكةاحمد السيد دمحم حسي  28يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- احمد بالل احمد علي 94466 75يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد حسن عبدالمعز عبدالمنعم94467 58.5يوليو ع بني 

ن دمحم عباس ابو زيد94468 ن23الخانكةاحمد حسي  83.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد ربيع رشاد عبدالمقصود عل94469 12يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد ربيع مصطفن ربيع حسن94470 38.5يوليو ع بني 

ي ابراهيم94471 ن23الخانكةاحمد سامج عبدالننى 32يوليو ع بني 

ى سعد94472 ن23الخانكةاحمد سامح صيى 79.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد شعبان مصطفن فرج جداىم94473 57يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد صابر دمحم عبدالمنعم94474 39يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد صالح احمد مصطفن94475 79يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد عاطف عبدالقادر دمحم94476 123يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد عبدالعاىط مصطفن عبدالعاىط رضوان94477 20يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد عبدهللا دمحم محمود عوض هللا94478 43يوليو ع بني 

ة عبدالنارص94479 ن23الخانكةاحمد عبدالنارص صيى 55يوليو ع بني 



ن23الخانكةاحمد عبيد طلبه احمد94480 10.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد عصام دمحم عبدالننى94481 11.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- احمد فاروق عطية عبده 94482 64يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد دمحم الليىس عوض94483 53.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد دمحم عامر نافع94484 70يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- احمد دمحم عبدالجليل علي 94485 71يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد دمحم عل مصطفن94486 28.5يوليو ع بني 

ي فهىمي94487
ن23الخانكةاحمد مدحت مصطفن 9يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد هيثم عبدالمنعم عبدالغنن94488 125يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد وليد دمحم عبداللطيف احمد94489 104يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد يحن  ابو زيد احمد ابو زيد94490 54.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد يشي دمحم مصطفن دمحم94491 96.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةادهم احمد دمحم حسن94492 52يوليو ع بني 

ن23الخانكةادهم سعيد سيد صابر94493 48.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةادهم عادل مكرم خلف هللا94494 19.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةادهم وليد رجب احمد94495 52.5يوليو ع بني 

94496
 
ن23الخانكةاسامه احمد فتىح فوده عبدالباق 20.5يوليو ع بني 

ي عبدالرحمن دمحم94497 ن23الخانكةاسالم صيى 13.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاسالم دمحم دمحم صادق94498 28.5يوليو ع بني 

94499
 
ن23الخانكةاسالم وليد حمادة الدسوق 77يوليو ع بني 

ف حاتم كمال توفيق94500 ن23الخانكةاشر 64.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةافرايم عبدسعيد عبد94501 55.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةالسيد دمحم فوزى نافع94502 37يوليو ع بني 

ن94503 ن23الخانكةامام محسن امام حسني  107.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةايهاب عرفة طه دمحم94504 82.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةباسم رمضان عبدالعزيز حسن94505 35.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبالل صالح دمحم عل94506 23يوليو ع بني 

ف فوزى عزيز94507 ن23الخانكةبوال اشر 50.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةتوماس ميالد فايز باسيل94508 79يوليو ع بني 

ن23الخانكةجمال احمد جمال الدين محمود حبىسر94509 53.5يوليو ع بني 

ن عبدالرحمن94510 يف جمال حساني  ن23الخانكةجمال الدين شر 58.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةجمال خالد جمال حامد94511 40يوليو ع بني 

ه94512 ه سعيد جيى ن23الخانكةجون ساىم جيى 87يوليو ع بني 

ن23الخانكةحازم رضا رجب خزان احمد94513 55.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةحسام دمحم السيد مصطفن السيد94514 35يوليو ع بني 

ن23الخانكةحسن احمد صبىحي عبدالفتاح94515 21.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةحسن عل حسن عل94516 44.5يوليو ع بني 

ن94517 ي حسن حسي 
ن
ن23الخانكةحسن هان 88يوليو ع بني 

ي عبدالحميد94518 ن23الخانكةحمدى سامح محن  76يوليو ع بني 

ن23الخانكةحمدى عاطف عبدالقادر دمحم94519 108يوليو ع بني 

ن23الخانكةحمزه حماده فاروق عبدالرحمن دمحم94520 97.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةخالد ابراهيم سالمة ابراهيم94521 95يوليو ع بني 

ن23الخانكةخالد احمد منصور محمود94522 62.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةخالد محمود عبدالمجيد محمود94523 39يوليو ع بني 

ن23الخانكةرجب احمد رجب احمد عل94524 98يوليو ع بني 

ن23الخانكةرضوان خلف رضوان ابوزيد السيد94525 108.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةرضوان دمحم عبدالوهاب دمحمرضوان94526 67.5يوليو ع بني 

 علي94527
ن ن23الخانكةرمضان عاطف حساني  79.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةرياض دمحم عبدالقادر اسماعيل94528 112يوليو ع بني 

ن23الخانكةزياد احمد حلىم احمد الصعيد94529 82.5يوليو ع بني 



ن23الخانكةزياد سليمان رزق مهران94530 95يوليو ع بني 

ن23الخانكةزياد عالء عبدالوهاب دمحم94531 56يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- زياد دمحم حسن دمحم 94532 80.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةزياد دمحم عبدالعليم عوض94533 95.5يوليو ع بني 

ن94534 ن23الخانكةزياد دمحم دمحم عبدالمقصود شاهي  100.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةزياد ناجح صفوت عباس94535 77.5يوليو ع بني 

 مختار حسن94536
ن
ن23الخانكةزياد هان 116يوليو ع بني 

وك دمحم94537 ن23الخانكةسعد حامد ميى 101.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةسعيد شحته سعيددمحم عبدالرحمن94538 45يوليو ع بني 

ن23الخانكةسعيد عامر عبدالرؤف عبداللطيف94539 31يوليو ع بني 

ن94540 ن سيد حسي  ن23الخانكةسيد حسي  70يوليو ع بني 

94541
 
ن23الخانكةسيد دمحم سيد عراق 90يوليو ع بني 

ن23الخانكةسيد نارص السيد عل عل94542 64.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةسيد وليد حسن ابراهيم دمحم94543 12.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةسيد وليد سيد عبدالمنعم محمود94544 65.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةسيف الدين مصطفن دمحم السيد94545 33يوليو ع بني 

ن23الخانكةسيف دمحم بربرى عبدالخالق سليمات94546 17.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةشعبان عصام شعبان دمحم94547 25.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةشمس وليد عبدالغنن حسن94548 42يوليو ع بني 

ن23الخانكةصالح سيد شحات سيد صالح94549 82يوليو ع بني 

ن23الخانكةصفوت محمود عكاشة قريش94550 37يوليو ع بني 

ن23الخانكةضياء احمد عبدهللا عليوة عبدالفتاح94551 83يوليو ع بني 

ن23الخانكةطارق جمال دمحم محمود رضوان94552 34.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةطه عل فرحات دمحم عل94553 26يوليو ع بني 

ن23الخانكةعاطف عبدهللا دمحم عبدهللا94554 35يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبداالله رمضان عل محمود خليفة94555 26.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالبديع دمحم عبدالوهاب دمحم رضوان94556 9يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالحميد فواز عبدالحميد السيد العوضن94557 49يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن ابراهيم منصور قاسم فرغل94558 9.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن احمد عبدهللا ابراهيم94559 69.5يوليو ع بني 

ن عطاسليمان94560 ن23الخانكةعبدالرحمن بيوىم حسي  117يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن طارق دمحم عطيه94561 89.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن كامل عبدالمعط عل الفف 94562 134.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن دمحم انور ابراهيم94563 128.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن دمحم حسن احمد94564 74يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن دمحم خليفه سعيد94565 19يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن محمود دمحم زىك94566 57يوليو ع بني 

 عل سليمان 94567
ن
ن23الخانكةبسيطه- عبدالرحمن هان 105يوليو ع بني 

ى مساك94568 ن23الخانكةعبدالفادى جميل صيى 96.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالكريم عل دمحم سيد94569 6.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالكريم عيد عبدالكريم عباس94570 35يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدهللا اسامة سيد احمد94571 74.5يوليو ع بني 

ي فراج94572
ن23الخانكةعبدهللا السيد حنفن 37يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدهللا رجب جزوىلي صالح94573 35.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- عبدهللا دمحم احمد دمحم 94574 71.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدهللا دمحم حسن دمحم سليمان94575 100.5يوليو ع بني 

ي ابراهيم94576 ن23الخانكةعبدهللا وائل عبدالننى 33.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالمسيح نبيل رشدى اسكندر جرجس94577 19يوليو ع بني 

ي صابر علي94578
ن23الخانكةعبدالنارص مصطفن 65.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعالء خالد عبدالمعط عل احمد94579 53.5يوليو ع بني 



ن23الخانكةعل احمد عل عل94580 102يوليو ع بني 

ي94581
ن23الخانكةعل حمادة عيد مصطفن 103.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- عل راضن سيد عل 94582 79يوليو ع بني 

ن23الخانكةعل عبدالسالم عل عبدالسالم94583 68.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعل عالء عل محمود94584 82.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعل محمود محمود مصطفن94585 108.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعل منصور عبده دمحم منصور94586 54يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمار حسن شحات حسن ابراهيم94587 99.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر ابراهيم شعبان دمحم94588 29يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر احمد عبدالفتاح دمحم بيوىم94589 51.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر جمال خلف صابر94590 31.5يوليو ع بني 

ن عبدالجواد94591 ن23الخانكةعمر رمضان امي  53.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر سيد دمحم محمود احمد94592 66يوليو ع بني 

 محمود94593
 
ن23الخانكةعمر عبدالحميد دسوق 105يوليو ع بني 

ن94594 ن23الخانكةعمر دمحم احمد حسي  60.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر وليد شحاتة عواد94595 63.5يوليو ع بني 

ن اسماعيل بركات94596 ن23الخانكةعمرو امي  44.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمرو طارق عبدالسالم عل سليمان94597 74.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمرو عادل فياض حسن94598 13يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمرو عصام نعيم توفيق دمحم94599 113يوليو ع بني 

 عيىس رجب94600
 
ن23الخانكةعيىس دسوق 75يوليو ع بني 

ن23الخانكةفؤاد احمد خالف فؤاد94601 54.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةفادى نبيل رشدى اسكندر94602 20.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةفارس محمود فارس محمود94603 49.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةفتىح دمحم سيد ابراهيم94604 7.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةفضل دمحم ربيع دمحم لطفن94605 73.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم احمد سليمان مصطفن94606 97يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم حمد سيد زيد94607 32يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم عبدالاله سيد دمحم عقل94608 55.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم عل ابراهيم سيد دمحم94609 104.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم محمود السيد محمود94610 34يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم مىح عبده عبدالرحمن دمحم94611 46يوليو ع بني 

ن23الخانكةكريم مرتىصن دمحم محمود94612 15.5يوليو ع بني 

لس صابر عجاينى دانيال لوقا94613 ن23الخانكةكي  24يوليو ع بني 

ف داهش بدروس94614 ولس اشر ن23الخانكةكي  19يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم ابراهيم حسن ابراهيم94615 21يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم احمد سيد خطاب94616 13.5يوليو ع بني 

ف دمحم عباس94617 ن23الخانكةدمحم اشر 20يوليو ع بني 

ف مسعد دمحم94618 ن23الخانكةدمحم اشر 49يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم ايمن دمحم سليمان94619 46.5يوليو ع بني 

 عبدالاله عيىس94620
ن
ن23الخانكةدمحم بسيون 36.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم تامر سيد محمود94621 18.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- دمحم جالل ابراهيم احمد 94622 99.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم جمال عبدالفتاح الشعراوى94623 40.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم حرنى مصطفن حسن عل94624 22.5يوليو ع بني 

ي كمال عوض هللا94625 ن23الخانكةدمحم خي  47يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم رجب ابو القاسم احمد94626 29.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم رجب دمحم فهىمي94627 12يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم رمضان حلىم دمحم94628 67.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم سامح ابو الفتوح دمحم94629 74يوليو ع بني 



ن23الخانكةدمحم شحان عبدالرحمن رمضان94630 51يوليو ع بني 

ي مقبول94631
ن23الخانكةدمحم سعيد مصطفن 21يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم سليم سليمان سليم94632 25.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم سمي  ماهر مصطفن94633 79يوليو ع بني 

يف شحاته بشاري ادم94634 ن23الخانكةدمحم شر 45يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- دمحم صابر دمحم عبدالمنعم 94635 70يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم طارق السيد عبدالعال94636 56.5يوليو ع بني 

 عبدالحليم94637
ن
ن23الخانكةدمحم عبدالحليم قرن 76.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عبدالخالق دمحم عبدالخالق94638 33يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عبدالرازق خلف صابر94639 38يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عبدالمنعم احمد دمحم94640 44يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عصام عل دمحم94641 43يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عالء الدين حافظ اسماعيل94642 28.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم عيد ابراهيم عبدالرحمن94643 59.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم كمال الدين كامل سالم94644 81يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم متوىل ابو شيع متوىل94645 26يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم مجدي رمضان عبدالمنعم94646 17يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم محروس كامل ابراهيم94647 44يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم دمحم عبدالعزيز دمحم غرام94648 110.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم دمحم عيد محمود سيد94649 61.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم محمود سيد عبدالرازق94650 67يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم مدحت عبدالمعبود احمد94651 !VALUE#يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم مصطفن عباس شاذىل94652 59يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم مصلح السيد دمحم94653 58.5يوليو ع بني 

ي السيد94654
ن
ن23الخانكةدمحم نارص بسيون 33يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم نارص زغلول بدر94655 85يوليو ع بني 

 مصطفن عبدالعاىط94656
ن
ن23الخانكةدمحم هان 60.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم هيثم عبدالمنعم عبدالغنن94657 129.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم وليد شحاتة عواد94658 34يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم ياش عبدالعليم دمحم94659 33.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم ياش دمحم احمد94660 21.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود ابراهيم طايع ابراهيم94661 39.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود توفيق عبدالوهاب عبدالعال94662 62.5يوليو ع بني 

ن94663 ن23الخانكةمحمود جمال محمود حسي  58يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود خالد احمد احمد94664 29.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود رضا رجب خزان احمد94665 42.5يوليو ع بني 

يف محمود عوض عبدالرازق94666 ن23الخانكةمحمود شر 114يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود عبدالعاىط عل عبدالعاىط94667 108يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود عبدالمنعم السيد سالم94668 10يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود دمحم احمد جاد حسن94669 23.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود دمحم حسنن دمحم94670 52.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود دمحم فتىحي دمحم94671 26يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود مصطفن عباس شازىل94672 51يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود هشام محمود دمحم94673 40يوليو ع بني 

ن23الخانكةمحمود وحيد احمد محمود94674 69.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- محمود وليد محمود دمحم 94675 61.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمروان احمد دمحم محمود94676 105.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمروان عبدالحفيظ قضب مصطفن94677 58.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن احمد دمحم السيد94678 60.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن السيد مصطفن حسن94679 92يوليو ع بني 



ن23الخانكةمصطفن بدوى دمحم سعد بدوى94680 102.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن جمعه احمد السيد94681 44.5يوليو ع بني 

ن عكاشة عبدالوهاب94682  حساني 
ن23الخانكةمصطفن 88.5يوليو ع بني 

يف شحاته بشاري ادم94683 ن23الخانكةمصطفن شر 32.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن عاطف عبدالخالق دمحم94684 90.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن عمرو مصطفن عبدالعزيز دمحم94685 75يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن دمحم بخيت ابراهيم94686 64.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن مسعد عبدالسالم احمد حسن94687 48.5يوليو ع بني 

94688
 
ن23الخانكةمصطفن وائل صالح دمحم عبدالباق 26.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصطفن وجيه حامد عبدالرحيم94689 17يوليو ع بني 

ن23الخانكةمصلح ياش مصلح دمحم94690 70يوليو ع بني 

ن23الخانكةمومن خالد عبدالجواد عبدالجواد94691 55.5يوليو ع بني 

ف سعد ميخائيل94692 ن23الخانكةميخائيل اشر 49.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةميالد جمال كامل سلمان94693 33.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمينا ايهاب موريس حبيب94694 93.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةمينا مؤمن نعيم لبيب جرجس94695 28.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةنبيل جورج نجيب جادحنا94696 17يوليو ع بني 

ن23الخانكةوليد اسامة دمحم سيد دمحم94697 45.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةوليد دمحم عطيه دمحم94698 56.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةوهبة عزت وهبة ابراهيم94699 45.5يوليو ع بني 

ن دمحم عل السيد94700 ن23الخانكةياسي  70يوليو ع بني 

ي كمال94701
ن ياش مصطفن ن23الخانكةياسي  39يوليو ع بني 

ن23الخانكةيىح عاطف يىح محروس جرجس94702 34.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيحن  عبدالواحد دمحم فرغل94703 51.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيىس صابر عجاينى دانيال لوقا94704 70.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف احمد السيد سالم دمحم94705 72يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف احمد دمحم عبده94706 104يوليو ع بني 

ن23الخانكةبسيطه- يوسف احمد دمحم فؤاد غالب 94707 75يوليو ع بني 

ف دمحم عبدالمحسن94708 ن23الخانكةيوسف اشر 108.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف جمال سيد عبدالفضيل94709 63.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف حسن فؤاد دمحم94710 58يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف خالد ربيع خالد94711 81.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف سيد فايز يوسف94712 116.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف سيد يوسف شعبان94713 41يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف شعبان رمضان محمود94714 42يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف طارق السيد عبدالعال94715 68يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف عبدالمنعم احمد دمحم94716 74.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف عبدالمنعم صالح الدين عبدالمنعم94717 67يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف عالء جمال سيد94718 35.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف كرم انور ابراهيم94719 73.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف دمحم ابراهيم عل94720 84.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف دمحم السيد عل دمحم94721 83يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف دمحم مجاهد دمحم94722 101يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف دمحم يوسف حسن94723 106.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف محمود فتىح حامد94724 112.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف هشام رجب السيد94725 84.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةيوسف وائل دمحم دمحم94726 123.5يوليو ع بني 

57.5المنية ت أالخانكةاستي  مني  نصيف شفيق94727

111المنية ت أالخانكةاشاء دمحم صابر احمد94728

113المنية ت أالخانكةاالء رضا دمحم عبدالعال94729



ن94730 78.5المنية ت أالخانكةاالء دمحم توفيق حسي 

ه صابر عبدالسالم محمود احمد خضن94731 !VALUE#المنية ت أالخانكةامي 

ه دمحم حسن دمحم94732 66المنية ت أالخانكةامي 

 رزق عازر قلته94733
ن
107المنية ت أالخانكةايرينن هان

104المنية ت أالخانكةايمان عادل فوزى طه94734

68.5المنية ت أالخانكةايه صبىح محمود احمد94735

80.5المنية ت أالخانكةايه طارق دمحم عباس94736

63.5المنية ت أالخانكةبثينه دمحم بركات ابراهيم94737

ف مسعد احمد94738 103المنية ت أالخانكةبسمله اشر

9المنية ت أالخانكةبسنت احمد عبدالعال دمحم94739

 كمال فرج94740
ن
86المنية ت أالخانكةبسنت هان

97المنية ت أالخانكةجنن دمحم محمود احمد94741

26المنية ت أالخانكةجهاد عبدالرحيم صالح عبدالرحيم94742

ن عاطف سمعان بطرس94743 106المنية ت أالخانكةجوسفي 

 كامل بديع94744
ن
82.5المنية ت أالخانكةجومانا هان

112المنية ت أالخانكةحبيبه احمد طلعت احمد94745

ي مقبول94746
76المنية ت أالخانكةحبيبه عبدالرحمن مصطفن

69.5المنية ت أالخانكةحبيبه مؤمن سيد عبدالجليل94747

63.5المنية ت أالخانكةحبيبه نض دمحم عبدالمطلب94748

ن حامد94749  حساني 
ن
107المنية ت أالخانكةحبيبه هان

81.5المنية ت أالخانكةحبيبه ياش دمحم سليمان94750

!VALUE#المنية ت أالخانكةخلود حسن كامل سعد94751

ن94752 59.5المنية ت أالخانكةداليا صبىح دمحم حسي 

58المنية ت أالخانكةداليا ناجى عبدالنور توفيق94753

ى عطيه روفائيل94754 115.5المنية ت أالخانكةدميانه خي 

ن توفيق94755 65.5المنية ت أالخانكةدميانه عادل اكرام مكي 

86المنية ت أالخانكةدميانه مجدى كامل بديع94756

ن عبدالعزيز 94757 109المنية ت أالخانكةبسيطه- رحمه عبدهللا حسي 

57المنية ت أالخانكةرحمه محمود دمحم سيد عبدالعزيز94758

57المنية ت أالخانكةروان محمود نظىم عبدالوهاب94759

82.5المنية ت أالخانكةريموندا منسه ساىم عياد94760

73.5المنية ت أالخانكةزينب خالد محمود عبدالرحمن94761

128المنية ت أالخانكةزينه عماد دمحم دمحم احمد94762

68المنية ت أالخانكةساندرا عماد ميخائيل غاىلي94763

ن الصغي 94764 66المنية ت أالخانكةسلىم محمود حسي 

!VALUE#المنية ت أالخانكةسماح سيد ابراهيم دمحم94765

94المنية ت أالخانكةسناء سيد صبىحي دمحم94766

50.5المنية ت أالخانكةسيمون نادى عبدة منصور94767

وق عبدالننى احمد عطيه94768
56.5المنية ت أالخانكةشر

80.5المنية ت أالخانكةشهد حماده عوده كامل عواد94769

وك السيد94770 104.5المنية ت أالخانكةشهد صابر ميى

8.5المنية ت أالخانكةشهد عيىس عبدالموجود حسن علي94771

57المنية ت أالخانكةشيماء خلف فرج مصطفن94772

85المنية ت أالخانكةشيماء عماد مصطفن احمد94773

86المنية ت أالخانكةشيماء ياش محمود عبدالوهاب94774

94المنية ت أالخانكةضىح دمحم عبدالعزيز عيد94775

ي دمحم94776
93المنية ت أالخانكةعائشه سيد مصطفن

118.5المنية ت أالخانكةفاتن دمحم ابراهيم سعيد94777

66.5المنية ت أالخانكةفاطمه ابراهيم هاشم ابراهيم94778

17.5المنية ت أالخانكةفاطمه عل دمحم طه94779



 سعيد جابر دمحم94780
ن
12المنية ت أالخانكةفاطمه هان

ونا سغد حبيب شحاته94781 118.5المنية ت أالخانكةفييى

ي جرجس معوض94782
ن
100.5المنية ت أالخانكةكارمينا رومان

 سند مسعد94783
ن
78المنية ت أالخانكةكرستينا رومان

ن94784 ستينا مالك نجيب امي  86.5المنية ت أالخانكةكي 

 شكيوى موس94785
ن
116المنية ت أالخانكةلفنيا رومان

ن كمال ايوب نصيف94786 113.5المنية ت أالخانكةماجدولي 

98.5المنية ت أالخانكةمارتبنا نارص لحطن قدوس94787

!VALUE#المنية ت أالخانكةمارسيل رسىمي قاصد عطية94788

120.5المنية ت أالخانكةمارى جرجس حنا عطاهلل94789

118.5المنية ت أالخانكةمارى جرجس فرج حبيب94790

111.5المنية ت أالخانكةمارى لطيف انيظ بولس94791

62المنية ت أالخانكةمارى نبيل فايز اسطفانوس94792

 عادل عشم94793
ن
109.5المنية ت أالخانكةماريانا هان

95المنية ت أالخانكةمارينا اسعد ناجى جندى94794

102المنية ت أالخانكةمارينا جميل شهيد عبدالمالك94795

57.5المنية ت أالخانكةمارينا كرم حنا ظريف94796

83.5المنية ت أالخانكةمايفن رسىم جمال بخيت94797

79.5المنية ت أالخانكةمريانا ايمن جميل ثابت مسعود94798

87المنية ت أالخانكةمريم ايمن ثابت يوسف94799

92.5المنية ت أالخانكةمريم ايمن فتىح هالل94800

114المنية ت أالخانكةمريم زكريا موريس عبدالمالك94801

ى صموئيل94802 122.5المنية ت أالخانكةمريم صموئيل بشر

123المنية ت أالخانكةمريم طه عاشور عل94803

71المنية ت أالخانكةمريم عواد دمحم عبدالوهاب94804

122.5المنية ت أالخانكةمريم مؤمن احمد دمحم94805

117.5المنية ت أالخانكةمريم محمود دمحم محمود94806

31.5المنية ت أالخانكةمريم مصطفن عبدالمجيد صادق94807

ي ابراهيم عزىمي هندي94808
ن
!VALUE#المنية ت أالخانكةمريم هان

98المنية ت أالخانكةملك عادل حسن سيد عبدهللا94809

ن دمحم94810 121.5المنية ت أالخانكةمنار محروس حسي 

113المنية ت أالخانكةمنار ممدوح عبدالقادر عبدالقادر94811

82المنية ت أالخانكةمنة هللا عبدهللا عرفه ابراهيم94812

58المنية ت أالخانكةمنة طارق دمحم كامل94813

52المنية ت أالخانكةمنه احمد حلىم احمد94814

34المنية ت أالخانكةمنه احمد كمال محمود94815

46المنية ت أالخانكةمها نبيل عبدالوهاب احمد94816

106المنية ت أالخانكةمهرائيل راىم رفعت غريب94817

73المنية ت أالخانكةمهرائيل شحات يوسف عياد خليل94818

111.5المنية ت أالخانكةمهرائيل عماد فؤاد عزيز94819

104المنية ت أالخانكةمهرائيل كمال بطرس قوسه بطرس94820

89المنية ت أالخانكةمهرائيل ممدوح سعد شقا هللا سيد94821

80.5المنية ت أالخانكةمهرائيل موس حسنن محارب94822

نا ماجد رياض رزق هللا94823 115المنية ت أالخانكةمي 

نا ماجد صابر مراد94824 119المنية ت أالخانكةمي 

!VALUE#المنية ت أالخانكةنعمه هللا بيوىمي محمود بيوىمي94825

!VALUE#المنية ت أالخانكةنوره عيد عبدالمطلب عوده عواد94826

103.5المنية ت أالخانكةنورهان دمحم عبدالعزيز دمحم94827

ن زىك غاىل زىك94828 121المنية ت أالخانكةنيفي 

ي94829
23المنية ت أالخانكةهاجر مجدي احمد عبدالغنن



88.5المنية ت أالخانكةهاجر موس صابر موس94830

109.5المنية ت أالخانكةهانم محمود يوسف منصور94831

!VALUE#المنية ت أالخانكةهدى سليم عبدالمطلب عوده94832

24.5المنية ت أالخانكةهدى عل درويش عل94833

يف دمحم دمحم سالمه94834 !VALUE#المنية ت أالخانكةهنا شر

44المنية ت أالخانكةهند عالم عبدالجابر جابر دمحم94835

108المنية ت أالخانكةوفاء رمضان يوسف دمحم يوسف94836

ف فرج السيد94837 61.5المنية ت أالخانكةيارا اشر

 سمي  احمد94838
ن
ن هان 70.5المنية ت أالخانكةياسمي 

 مالك عطيه94839
ن
133.5المنية ت أالخانكةيوستينا رومان

63المنية ت أالخانكةيوستينا ساىم خالف درته94840

118.5المنية ت أالخانكةابادير عماد عبده صالح94841

46.5المنية ت أالخانكةابانوب جرجس حبيب جرجس94842

 خالف درته94843
ن
65.5المنية ت أالخانكةابانوب هان

66المنية ت أالخانكةابرام حارس عزيز فرج94844

ن السيد94845 51المنية ت أالخانكةاحمد اسامه اميى

105المنية ت أالخانكةاحمد امام دمحم امام94846

38.5المنية ت أالخانكةاحمد ايهاب حسن بخيت94847

45المنية ت أالخانكةاحمد جمال محمود عبدالرحمن94848

!VALUE#المنية ت أالخانكةاحمد سيد ابراهيم دمحم94849

63المنية ت أالخانكةاحمد عبدالحميد دمحم همام94850

12المنية ت أالخانكةاحمد فتىح عبدالراضن عبدالعزيز94851

!VALUE#المنية ت أالخانكةاحمد فوزي كامل عبدالرجال94852

!VALUE#المنية ت أالخانكةاحمد دمحم سيد عبدالخالق ابونحاس94853

122.5المنية ت أالخانكةاحمد دمحم عارف حسن دمحم94854

31المنية ت أالخانكةاحمد دمحم قاسم احمد94855

22.5المنية ت أالخانكةاحمد دمحم محمود دمحم94856

32المنية ت أالخانكةاحمد محمود محسن دمحم94857

100.5المنية ت أالخانكةاحمد وائل دمحم امام94858

40المنية ت أالخانكةادهم حجازى دمحم سعيد94859

64.5المنية ت أالخانكةادهم محمود حسن احمد احمد94860

9المنية ت أالخانكةاسالم مجدى احمد عبدالغنن94861

18المنية ت أالخانكةاسالم دمحم عدىل دمحم94862

ف فتىح شاكر حبيب94863 48.5المنية ت أالخانكةاشر

14المنية ت أالخانكةالحسن احمد قاسم احمد94864

14المنية ت أالخانكةانطونيوس عيىس حنا عطاهلل94865

27.5المنية ت أالخانكةبسام دمحم ابراهيم دمحم94866

97المنية ت أالخانكةبوال اسحاق يوسف حنا94867

76المنية ت أالخانكةبيشوى سعد ابو ضيف شكري ونيس94868

 حنا ظريف94869
ن
49.5المنية ت أالخانكةبيشوى هان

104المنية ت أالخانكةتكال تواب تكال ذىك94870

81المنية ت أالخانكةتوماس تامر سمي  يوسف94871

56المنية ت أالخانكةجرجس بولس انيظ بولس94872

115المنية ت أالخانكةجرجس شمشول يوسف حنا94873

117المنية ت أالخانكةجورج حنا عطاهللا عبدالمالك94874

35.5المنية ت أالخانكةحسن عبدالفتاح دمحم ابراهيم94875

 حسن حنفن94876
ن
ن هان 32.5المنية ت أالخانكةحسي 

80.5المنية ت أالخانكةحلىم حسن حلىم حسن94877

76.5المنية ت أالخانكةحنا صفوت مجدي مينا94878

35المنية ت أالخانكةخالد محمود كمال محمود94879



94880
ن
54.5المنية ت أالخانكةخالد هشام مطاوع فرجان

90المنية ت أالخانكةرجب سامح احمد دمحم94881

 حنا ظريف94882
ن
 هان

ن
29المنية ت أالخانكةرومان

42.5المنية ت أالخانكةرويس رضا فواز فوزى94883

31.5المنية ت أالخانكةزياد طارق جمال محمود94884

31المنية ت أالخانكةسعد ابوالغيط سعد صبىح94885

41.5المنية ت أالخانكةسيد غنيم سيد سالم94886

38.5المنية ت أالخانكةشنوده مكرم هللا لمنى جرجس94887

85المنية ت أالخانكةشنوده منصور جوده عطيه94888

31المنية ت أالخانكةشهدي عياد شهدي جاد الرب94889

6المنية ت أالخانكةصالح سيد مصلح دمحم94890

11.5المنية ت أالخانكةطه رضا سيد دمحم94891

69.5المنية ت أالخانكةعادل ادوار سمي  رياض94892

54المنية ت أالخانكةعبدالحليم احمد عبدالحليم احمد94893

ي عبدالحميد فراج علي94894 115المنية ت أالخانكةعبدالحميد ناجى

21المنية ت أالخانكةعبدالرحمن عاطف ابراهيم دمحم94895

60.5المنية ت أالخانكةعبدالرحمن عرفه سبد دمحم94896

31.5المنية ت أالخانكةعبدالعزيز عصام سعد صبىح94897

ن مرس94898 85المنية ت أالخانكةعبدالعظيم جمعه صالحي 

!VALUE#المنية ت أالخانكةعبدالاله خالد عبدالاله شحاته94899

68المنية ت أالخانكةعبدهللا جوده دمحم عبدالرحيم94900

84.5المنية ت أالخانكةعبدهللا سليم عبدالمطلب عوده عواد94901

57المنية ت أالخانكةعبدالمسيح ساىم نادى كامل94902

!VALUE#المنية ت أالخانكةعبدالمسيح صابر فوزى خله94903

84المنية ت أالخانكةعل ساىم عل دمحم94904

60المنية ت أالخانكةعماد رزق شفيق ابراهيم94905

ه94906 119.5المنية ت أالخانكةعماد مالك بسيط عازر جيى

50المنية ت أالخانكةعمر متوىل عبدالمجل عبدالمجيد94907

65المنية ت أالخانكةعمر وليد عيىس تهاىم94908

32المنية ت أالخانكةعمرو تواب عبدالمنعم دمحم94909

54.5المنية ت أالخانكةعمرو دمحم احمد عل94910

60.5المنية ت أالخانكةكمال راضن راشد محمود94911

لس جاد وهيب جاد94912 49.5المنية ت أالخانكةكي 

لس رفيق سالمه نصيف94913 81المنية ت أالخانكةكي 

لس سدره رفعت سدره94914 85.5المنية ت أالخانكةكي 

لس سمي  كمال كامل94915 67المنية ت أالخانكةكي 

لس شنوده زكريا وسيل94916 99المنية ت أالخانكةكي 

لس طلعت مليكه فوزى94917 29المنية ت أالخانكةكي 

لس عبدالملك دوس عبدالملك94918 43.5المنية ت أالخانكةكي 

لس عماد رشدى سيف94919 100.5المنية ت أالخانكةكي 

لس مظهر سند ماضيوس94920 41.5المنية ت أالخانكةكي 

لس نارص ايوب باسليوس تادرس94921 75.5المنية ت أالخانكةكي 

84المنية ت أالخانكةلوكاس مجدى شفيق يوسف94922

74المنية ت أالخانكةدمحم ابراهيم عبدالغنن عبدالحمبد94923

25.5المنية ت أالخانكةدمحم احمد دمحم عفيفن94924

ف عبدالرحيم دمحمى94925 25المنية ت أالخانكةدمحم اشر

56.5المنية ت أالخانكةدمحم راىم دمحم نبيل94926

73المنية ت أالخانكةدمحم رمضان دمحم دمحم94927

67المنية ت أالخانكةدمحم سامح دمحم امام94928

67المنية ت أالخانكةدمحم سيد عويس اسماعيل94929



يف كمال فرج94930 44.5المنية ت أالخانكةدمحم شر

12.5المنية ت أالخانكةدمحم شعبان بخيت زمزىم94931

 عبدالننى عبدالرحمن94932
66.5المنية ت أالخانكةدمحم مصطفن

40المنية ت أالخانكةدمحم نارص الغول احمد عبدالعال94933

11المنية ت أالخانكةمحمود احمد عبدالجليل ابوالسعود94934

52المنية ت أالخانكةمحمود سيد محمود اسماعيل94935

96.5المنية ت أالخانكةمحمود عادل امام دمحم94936

60المنية ت أالخانكةمحمود عبدالنارص دمحم ابراهيم94937

88.5المنية ت أالخانكةمحمود دمحم عبدالغنن عيدالحميد94938

61المنية ت أالخانكةمحمود مصطفن السيد مصطفن94939

41.5المنية ت أالخانكةمصطفن احمد عل السيد94940

ي دمحم حسن94941
120.5المنية ت أالخانكةمصطفن احمد مصطفن

115.5المنية ت أالخانكةمصطفن السيد عل دمحم94942

109المنية ت أالخانكةمصطفن دمحم مصطفن دمحم94943

105.5المنية ت أالخانكةمفدى موس لطفن عبيد94944

45.5المنية ت أالخانكةميالد عماد ميالد اكالديوس94945

27المنية ت أالخانكةمينا اديب غاىل توفيق94946

81.5المنية ت أالخانكةمينا سامح زىك حنا94947

94.5المنية ت أالخانكةمينا صابر جميل شحاته94948

107المنية ت أالخانكةمينا مجدى عبدالمالك بشاى94949

66.5المنية ت أالخانكةمينا يوسف شاكر صموئيل94950

117.5المنية ت أالخانكةهادى دمحم احمد دمحم94951

51.5المنية ت أالخانكةوجيه سيد وجيه عبدالعزيز94952

50المنية ت أالخانكةيىس عادل رفعت بشاى94953

 لبيب94954
 
47المنية ت أالخانكةيىس عصام صدق

63المنية ت أالخانكةيىس عماد ادور عزىم قلدس94955

59.5المنية ت أالخانكةيوسف ساىم السيد ابراهيم94956

33.5المنية ت أالخانكةيوسف سعد عبدهللا عبدالمالك94957

58.5المنية ت أالخانكةيوسف سيد كمال دمحم94958

!VALUE#المنية ت أالخانكةيوسف شعبان دمحم دمحم عواد94959

ن94960 79المنية ت أالخانكةيوسف عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود حسي 

91.5المنية ت أالخانكةيوسف دمحم رجب عبدهللا94961

64.5المنية ت أالخانكةيوسف دمحم عل عبدالعال94962

!VALUE#المنية ت أالخانكةيوسف دمحم قاسم احمد94963

ف سعد اسماعيل سليمان 94964 89جمال الدين الخاصة/دالخانكةبسيطه- بسمله اشر

128جمال الدين الخاصة/دالخانكةتسابيح احمد ابكر دمحم احمد94965

يف دمحم دمحم حسن94966 107.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةتسنيم شر

ن عبدالغنن94967 29جمال الدين الخاصة/دالخانكةجنا صبىح السيد حسي 

121جمال الدين الخاصة/دالخانكةجهاد كمال وحيد خليل الوكيل94968

102.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةجودانه ضياءالدين سيد عبدالمقصود بيوىم94969

 عبدالنعيم العارف94970
 
ن عارف شوق 113جمال الدين الخاصة/دالخانكةحني 

ف فتىح فرغل دمحم94971 111.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةرحمه اشر

93.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةسما حماده امام صديق محمود94972

83جمال الدين الخاصة/دالخانكةسندس عبدالخالق مصطفن احمد عبدالخالق94973

106جمال الدين الخاصة/دالخانكةشهد ثابت محمود عبدالرازق دمحم94974

70.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةعال عصام عيد هاشم عبدالدايم94975

18جمال الدين الخاصة/دالخانكةفاطمه محسن صابر احمد94976

20جمال الدين الخاصة/دالخانكةفرح دمحم عبدالرازق عبدالمقصود هيكل94977

63جمال الدين الخاصة/دالخانكةمريم احمد عبدالسميع احمد عبدهللا94978

89جمال الدين الخاصة/دالخانكةمريم سامح سيد ابراهيم94979



88.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةمنه عماد احمد دمحم حجاب94980

ف السيد دمحم ابراهيم الخوىل94981 111جمال الدين الخاصة/دالخانكةندى اشر

88.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةنورا توبه عبدالسالم دمحم94982

51.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةابراهيم عماد ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم94983

58جمال الدين الخاصة/دالخانكةابراهيم نارص بهجت ابراهيم94984

60.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةابراهيم نض عيد احمد94985

يت94986 65.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد جميل احمد حامد كيى

51.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد خالد عبدالمنصف عبدالمجيد طعيمه94987

48.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد دمحم عبدالوكيل دمحم ابراهيم94988

ي زىكي94989
110جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد دمحم مصطفن

 يىح حسن عبدالجليل94990
ن
45.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد هان

123.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد وحيد عواد علي سليمان94991

46.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد وليد دمحم دمحم ابو رواش94992

79.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاحمد ياش دمحم دمحم94993

ن94994 47جمال الدين الخاصة/دالخانكةاسالم دمحم عل سيد حسي 

20.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةاسالم نض دمحم جاد عبدالمعطي94995

96جمال الدين الخاصة/دالخانكةاسالم ياش دمحم عباس94996

120جمال الدين الخاصة/دالخانكةتوماس مايكل غاىلي هندى94997

119.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةحسام دمحم سيد عبدالرحمن94998

58.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةحسن باهي بركات ابوشيع94999

30.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةحسن عل حسن دمحم عل95000

56.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةسعيد محمود سعيد عبداللطيف95001

53جمال الدين الخاصة/دالخانكةسيف دمحم حسن سيد سعد95002

ى احمد الحادى95003 41.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةشمس الدين خالد صيى

ف عبدالعزيز دمحم عبدهللا95004 36جمال الدين الخاصة/دالخانكةعبدالرحمن اشر

120جمال الدين الخاصة/دالخانكةعبدالرحمن حسام حسن عبدالعال عل95005

38جمال الدين الخاصة/دالخانكةعبدهللا دمحم سعيد دمحم المنشاوى95006

129.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةعل جمال عل مامون شور95007

58جمال الدين الخاصة/دالخانكةعل ماهر عطيه عبده شحان95008

ن سعيد دمحم عماره95009 36جمال الدين الخاصة/دالخانكةعمر حسي 

75.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةعمر عالء ضيف عبدالعليم95010

76.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةعمر فارس السيد ابراهيم خليل95011

91جمال الدين الخاصة/دالخانكةعمر دمحم سيد عرانى دمحم عامر95012

30جمال الدين الخاصة/دالخانكةفتىح عل حسن دمحم عل95013

53جمال الدين الخاصة/دالخانكةفهد صالح سيد احمد سالم95014

ف رشدى عل مصطفن95015 94.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةكريم اشر

106.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم حسن عبدالجواد سليمان صالح95016

36جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم سعيد كمال سليمان95017

46جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم سعيد دمحم حسن دمحم95018

ن احمد95019 68.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم صالح عبدالمنعم حسي 

38.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم محمود جالل حسن دمحم خليل95020

95021
 
45جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم محمود دمحم فهىم عراق

28جمال الدين الخاصة/دالخانكةدمحم مكاوى عودة مكاوى95022

 عرانى حمدان95023
61.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةمروان دمحم مصطفن

26.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةنور عيد رشاد السيد جيى95024

 عل دمحم95025
 
ن عل شوق 45.5جمال الدين الخاصة/دالخانكةياسي 

ن المتوىل عبدهللا95026 84جمال الدين الخاصة/دالخانكةيوسف المتوىل ياسي 

73جمال الدين الخاصة/دالخانكةيوسف تامر احمد السيد دمحم95027

34جمال الدين الخاصة/دالخانكةيوسف فؤاد شاج الدين عبدالخالق عماره95028

16جمال الدين الخاصة/دالخانكةيوسف يحن  عبدالعزيز دمحم عبدهللا95029



134الحياة االسالمية الخاصة الخانكةايمان سامح دمحم سعد طنطاوى95030

73.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةبسيطه- بسمله نض عبدالمقصود عبدالعاىط حفنن 95031

136.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةرانيا عل بشاى حسن95032

115الحياة االسالمية الخاصة الخانكةزينب ياش سعيد دمحم95033

87.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسلىم سيد عبدالمنصف احمد95034

60.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسلىم عادل صالح احمد بدوى95035

136.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسلىم عل السيد عل عبدالعال95036

49.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسما نض حمدان عبدالحليم95037

81الحياة االسالمية الخاصة الخانكةضىح محمود احمد دمحم احمد عاشور95038

يف احمد حنفن احمد شبكه95039 134.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةمريم شر

126.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةمريم دمحم كامل احمد95040

120.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةملك هنن ماكن دمحم95041

ى95042 ف عباس احمد عشر 128.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةمنة هللا اشر

119الحياة االسالمية الخاصة الخانكةمنة هللا سيد عل دمحم رباع95043

127الحياة االسالمية الخاصة الخانكةناديه الخطيب ابراهيم سالم ابراهيم95044

106الحياة االسالمية الخاصة الخانكةنوران توفيق ابوالفتوح مرزوق الدوه95045

73الحياة االسالمية الخاصة الخانكةهبه عادل عبدالخالق عبدالمنعم حسن95046

ن احمد دمحم احمد شبل95047 87الحياة االسالمية الخاصة الخانكةياسمي 

ن السيىس95048 ف عبدالفتاح حسني  133.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةاحمد اشر

 عادل عل المليىحى95049
ن
128.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةاحمد هان

98الحياة االسالمية الخاصة الخانكةاحمد ياش تف  احمد عبدالعزيز95050

ى فرج دمحم95051 104الحياة االسالمية الخاصة الخانكةادهم دمحم صيى

120الحياة االسالمية الخاصة الخانكةاسيد عاطف فراج موسي حسن95052

124الحياة االسالمية الخاصة الخانكةانس احمد دمحم سيد95053

ن مسعد حلىم95054 128الحياة االسالمية الخاصة الخانكةحازم حسي 

ن السيىس95055 ف عبدالفتاح حسني  129.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةحسام الدين اشر

118الحياة االسالمية الخاصة الخانكةزياد هشام شعبان جوده زعي 95056

129الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسمي  دمحم سمي  سليمان يوسف95057

97الحياة االسالمية الخاصة الخانكةسيف الدين دمحم سيد ابراهيم عبدالمجيد95058

ف صالح سيد عبدالقادر95059 110الحياة االسالمية الخاصة الخانكةصالح مشر

118.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةطاهر الطيب محمود عبدالعزيز شحات95060

88الحياة االسالمية الخاصة الخانكةعبدالرحمن دمحم احمد عبدالحافظ دمحم95061

72الحياة االسالمية الخاصة الخانكةعمار احمد موس احمد بدوى95062

109.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةمارسلينو اسامة عزت لندى بشاره95063

81الحياة االسالمية الخاصة الخانكةدمحم احمد عبدالننى ابراهيم يمن95064

128الحياة االسالمية الخاصة الخانكةدمحم السيد جمال دمحم ابراهيم بكر95065

120الحياة االسالمية الخاصة الخانكةبسيطه- دمحم تامر عبدالمقصود عبداللطيف عبدالمقصود 95066

123الحياة االسالمية الخاصة الخانكةدمحم عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن عل95067

 عفيفن اللبودى95068
 
92.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةدمحم مجدى الدسوق

ن مصطفن عل دمحم95069 125.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةياسي 

122الحياة االسالمية الخاصة الخانكةيوسف حماده عطيه عل عطيه95070

120الحياة االسالمية الخاصة الخانكةيوسف صالح محمود يىح عبدالمجيد95071

124.5الحياة االسالمية الخاصة الخانكةيوسف دمحم رمضان دمحم95072

95المروة الخاصةالخانكةدارين عماد حمدى سيد95073

116.5المروة الخاصةالخانكةرقيه طارق جمال امام95074

118.5المروة الخاصةالخانكةشيماء دمحم حسن عبدالقادر امام95075

118.5المروة الخاصةالخانكةفرح امي  دمحم عبدالمعز95076

121المروة الخاصةالخانكةهبه احمد مصلح دمحم عواد95077

34المروة الخاصةالخانكةهويدا عماد دمحم بنداري95078

116المروة الخاصةالخانكةابراهيم احمد متوىلي ابراهيم95079



ن عواد95080 48.5المروة الخاصةالخانكةابراهيم محمود ابراهيم حسي 

43.5المروة الخاصةالخانكةاحمد بيوىم فؤاد بيوىم95081

64.5المروة الخاصةالخانكةاحمد سعيد احمد سعيد المليىحى95082

52.5المروة الخاصةالخانكةاحمد دمحم انور بندارى بندارى95083

 ابونار95084
 
 دمحم الدسوق

 
47المروة الخاصةالخانكةحسام دسوق

28.5المروة الخاصةالخانكةحسن احمد حسن دمحم عل قنديل95085

ن اسامة دمحم بنداري سليمان95086 30المروة الخاصةالخانكةحسي 

ن بنداري سليمان95087 ن حسام الدين حسي  24المروة الخاصةالخانكةحسي 

37.5المروة الخاصةالخانكةسيف الدين دمحم عل دمحم نض95088

97المروة الخاصةالخانكةسيف السيد صبيح دمحم سليمان95089

34.5المروة الخاصةالخانكةسيف يس سيد جالل احمد95090

90.5المروة الخاصةالخانكةصالح ايمن سيد عبدالوهاب سيد95091

25.5المروة الخاصةالخانكةعبدالجواد محمود عبدالجواد دمحم عبدالجواد95092

29.5المروة الخاصةالخانكةعبدالرحمن نارص حلىم اسماعيل دمحم95093

38المروة الخاصةالخانكةعمار دمحم صالح محمود دمحم سالم95094

71المروة الخاصةالخانكةقاسم سيد قاسم عبدالعزيز دمحم95095

58.5المروة الخاصةالخانكةكريم خالد عبدالخالق دمحم95096

ف احمد علي احمد95097
110.5المروة الخاصةالخانكةدمحم اشر

ف عبدالكريم عبدهللا95098 131المروة الخاصةالخانكةدمحم اشر

66.5المروة الخاصةالخانكةدمحم امام دمحم عل ابراهيم95099

96.5المروة الخاصةالخانكةدمحم حسن عودة سالم95100

66.5المروة الخاصةالخانكةدمحم سعيد دمحم عجىم عويس95101

43المروة الخاصةالخانكةدمحم سيد حسن سيد95102

44.5المروة الخاصةالخانكةمحمود تامر محمود حسن الحلفاوى95103

ن دمحم95104 ن رياض حسني  126المروة الخاصةالخانكةيوسف حسني 

44المروة الخاصةالخانكةيوسف مجدى حسب هللا صالح95105

ي95106
118.5الفتح الخاصة الخانكةاروى كمال توفيق غانم الصيفن

132.5الفتح الخاصة الخانكةامنيه محمود دمحم عبدالمجيد95107

119الفتح الخاصة الخانكةايرينن ليشع ميخائيل يىس ميخائيل95108

131.5الفتح الخاصة الخانكةتسنيم عبدالعظيم ابوبكر احمد95109

123الفتح الخاصة الخانكةجودى خالد دمحم عل95110

128الفتح الخاصة الخانكةحبيبه دمحم عبدالودود الدمرداش95111

121.5الفتح الخاصة الخانكةساره عل فوزى عل عبدالعال95113

يف كمال رمضان95114 115.5الفتح الخاصة الخانكةسلىم شر

95115
 
128.5الفتح الخاصة الخانكةسما دمحم احمد شوق

130.5الفتح الخاصة الخانكةسميه عمرو سليمان عبدالجواد سليمان95116

126.5الفتح الخاصة الخانكةسندس كريم عواد عل95117

135.5الفتح الخاصة الخانكةسندس محمود احمد دمحم عطيه95118

127الفتح الخاصة الخانكةسوسن كريم يوسف منصور95119

ن مصطفن95120 130.5الفتح الخاصة الخانكةشهد ايهاب الدين دمحم امي 

128الفتح الخاصة الخانكةمريم ابراهيم حسن ابراهيم95121

131.5الفتح الخاصة الخانكةمريم حازم عبدالغنن العروس95122

125الفتح الخاصة الخانكةمريم حسن دمحم حسن دمحم ريحان95123

104الفتح الخاصة الخانكةمريم عباس احمد دمحم محمود95124

132الفتح الخاصة الخانكةملك دمحم احمد احمد95125

132الفتح الخاصة الخانكةملك دمحم صديق عل سليمان95126

131الفتح الخاصة الخانكةملك دمحم ماجد دمحم95127

128.5الفتح الخاصة الخانكةىم وليد احمد سالم شبكه95128

128.5الفتح الخاصة الخانكةندى السعدى عبدالرازق السعداوى95129

127.5الفتح الخاصة الخانكةنه السعدى عبدالرازق السعداوى95130



93.5الفتح الخاصة الخانكةنوران احمد فوزي عبدالواحد95131

130الفتح الخاصة الخانكةهنا وائل دمحم عبدالحميد طلبه95132

129الفتح الخاصة الخانكةاحمد وليد ماهر دمحم دمحم95133

124الفتح الخاصة الخانكةاكرم احمد زكريا فرح95134

115الفتح الخاصة الخانكةالسيد عاطف السيد دمحم95135

93.5الفتح الخاصة الخانكةخالد دمحم عبدالمعط عبدالواحد دمحم95136

114الفتح الخاصة الخانكةزياد محمود عبدالحليم مرس95137

75الفتح الخاصة الخانكةساجد وليد السيد عبده95138

95.5الفتح الخاصة الخانكةسيد فيصل السيد دمحم مراد95139

124الفتح الخاصة الخانكةعبدالحميد رضا عبداللطيف عبدالغنن95140

108.5الفتح الخاصة الخانكةعبدالعزيز الباشا عبدالعزيز ابو الحمد95141

95الفتح الخاصة الخانكةعبدهللا دمحم سعيد دمحم ابراهيم95142

!VALUE#الفتح الخاصة الخانكةعل ماجد عل دمحم95143

115الفتح الخاصة الخانكةعمر دمحم نجاح صادق95144

126الفتح الخاصة الخانكةعمرو طالل حسن عضان95145

126الفتح الخاصة الخانكةمارك شنوده راجى هارون سالمه95146

83الفتح الخاصة الخانكةمازن دمحم فاروق عبدالفتاح دمحم95147

114الفتح الخاصة الخانكةدمحم احمد مصطفن عبدالباسط سيد95148

ن95149 ن احمد حسي  94.5الفتح الخاصة الخانكةدمحم حسي 

80.5الفتح الخاصة الخانكةدمحم رفاع اسماعيل رفاع الاليط95150

108الفتح الخاصة الخانكةدمحم سمحان صالح سيد عبدالقادر95151

102.5الفتح الخاصة الخانكةدمحم سيد عبدالمعط عبدالواحد95152

123الفتح الخاصة الخانكةدمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز خليل95153

124.5الفتح الخاصة الخانكةدمحم مصطفن دمحم سعد بدوى95154

113.5الفتح الخاصة الخانكةدمحم وائل دمحم عزب95155

ي95156
65الفتح الخاصة الخانكةمحمود نافع عبدالعال مصطفن

120.5الفتح الخاصة الخانكةمصطفن طلعت فرج محمود فارس95157

83الفتح الخاصة الخانكةمصطفن محمود سليمان محمود حسن95158

55.5الفتح الخاصة الخانكةمصطفن نعيم مصطفن نعيم دمحم احمد95159

ن ايمن دمحم يوسف فارس95160 132الفتح الخاصة الخانكةمعي 

82.5الفتح الخاصة الخانكةموريس يشى موريس رفلة مرقص95161

130الفتح الخاصة الخانكةنور الدين تامر سيد عبدالحميد95162

127.5الفتح الخاصة الخانكةيوسف احمد دمحم ابراهيم حافظ95163

120.5الفتح الخاصة الخانكةيوسف سيف سيد ابراهيم95164

97الفتح الخاصة الخانكةيوسف دمحم رمضان عفيفن محمود95165

88الفتح الخاصة الخانكةيوسف دمحم محمود عوض95166

127الفتح الخاصة الخانكةيوسف مصطفن مختار قطب95167

94عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاسماء سعيد صالح عبدالغنن95168

136.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاسماء مصطفن عبدالعال محمود95169

88.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاالء عبدالعال سيد عبدالعال95170

99.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاالء عبدهللا عبدالخالق دمحم95171

 محمود ابراهيم95172
ن
127.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاالء هان

72عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةالهام سيد احمد عبدهللا95173

 محمود ابراهيم95174
ن
 هان

ن
127.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةامان

ه امي  حافظ عبدالمنعم95175 114.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةامي 

134عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةامينه خالد عبدالعزيز عبدالقوى95176

124.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةايمان سعيد احمد محمود95177

126.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةايه ساىم هاشم عبدالواحد95178

127عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةايه دمحم اسماعيل دمحم95179

ن95180 131عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةايه دمحم دمحم امي 



105عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةبسمه دمحم فتىح دمحم95181

105.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةبسنت ابراهيم عبدالرازق ابراهيم95182

129عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةجنا عبدهللا مسعد دمحم95183

93عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحبيبه شكرى ابراهيم السيد95184

48عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحبيبه قاسم حسن محمود الحمره95185

111.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحبيبه محمود سيد دمحم95186

ن محمود عوض95187 ن حسي  98عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحني 

ن عزت عادل حسن95188 120.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحني 

ن دمحم رشاد يوسف95189 126عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحني 

66.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةخلود كرم امام سيد95190

108عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدعاء شعبان سعد شحاته95191

96عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةبسيطه- رباب امام رمضان امام 95192

104عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةرحمه ابراهيم جميل اسماعيل95193

79عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةرحمه رافت عبدالسالم السيد95194

112.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةرحمه عصام حسن عطيه95195

81عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةرحمه دمحم مصلح كامل95196

91عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسلىم عبدالحليم صابر عل95197

82.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسما مصطفن محروس احمد دمحم95198

77عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسندس حسام عاطف محمود95199

ن سيد95200 96.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسندس سيد حسي 

100.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسيمون ثروت عجاينى مراد95201

وق حسن عبدالحميد عبدالرازق95202 87عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشر

120.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشمس دمحم محمود عل95203

122.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد السيد احمد السيد95204

115عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد خالد السيد سليمان95205

112.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد شحته عطية دمحم95206

54عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- شهد كريم فارس عاشور 95207

87.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد مجدى عبدالعظيم عل95208

78عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد دمحم ابراهيم دمحم95209

58عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةشهد ممدوح داود سيد احمد الصعيدي95210

52عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةصابرين دمحم سيد احمد95211

116عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبي  شعراوى عل حافظ95212

57عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعزه احمد عبدالسالم دمحم95213

66عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه تامر عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد95214

62.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه حسن دمحم عفيفن95215

111عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه رياض دمحم رياض95216

71.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه سيد عبدالننى محمود95217

!VALUE#عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه دمحم شعبان دمحم95218

128عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه دمحم عبدالقادر عوض هللا95219

110عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفاطمه مصطفن عبدالعال عبدالغنن95220

91عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفرحه عبدالمجيد كرم عبدالمجبد95221

104عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةقمر دمحم يىح مصطفن95222

87عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكرستينا اسحاق سعيد عبدالمالك95223

95224
ن
ى نادر ماهر منوق ن 74.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكين

مينا عماد صابر فرج95225 108.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

!VALUE#عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمروه ايمن دمحم شعبان95226

ن دمحم محمود95227 ن دمحم امي  55.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمريم امي 

101.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمريم عالء دمحم حسن95228

87عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمريم محمود رمضان عبدالعال95229

ن دمحم95230  حسي 
131عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمريم مصطفن



ن95231 ف منصور امي  46عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك اشر

68عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك اكرم صالح عبدالحميد95232

64عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك سيد رمضان امام95233

132عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك شكرى دمحم عبدالعاىط95234

106.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك عمرو عبدالننى دمحم نصار95235

124.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك دمحم مرس دمحم95236

96.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةملك مصطفن ابراهيم دمحم95237

80عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنار ايمن داود سيد احمد الصعيدى95238

125عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنار ناجح عبدالعاىط اسماعيل95239

130.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنة هللا جمال حمادي عبدالحميد95240

70عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنة هللا نارص سعد دمحم95241

124عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنه ايمن فايق زىك95242

ن95243 70.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنه عادل دمحم حسي 

107عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمياده حسن دمحم دمحم95244

114عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمياج احمد حسن عل95245

105عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةناديه صبىح عبدالننى دمحم سعد95246

88عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةندا ابراهيم حسن دمحم95247

38.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةندا احمد كامل دمحم95248

94.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةندا حامد حسن عل95249

29عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةندى رضا شعبان سند95250

110.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةندى دمحم سليمان بشي 95251

116.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةنسمه بالل شعبان عواد95252

111.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةنورهان دمحم احمد محمود95253

92.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةهاجر حمدى احمد محمود95254

!VALUE#عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- هبه سيد دمحم احمد 95255

131عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةهدى وليد سعد عبدالحميد حسن95256

 احمد حسن95257
ن
104.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةهنا هان

ف عبدالعزيز95258 ن اشر 117عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةوجيده احمد حسي 

101عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةوعد عماد الدين سعيد دمحم95259

!VALUE#عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- يارا رافت دمحم دمحم 95260

ن اسماعيل احمد دمحم95261 51عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةياسمي 

74.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةبسيطه- ابراهيم سعيد السيد السيد 95262

!VALUE#عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- ابراهيم صبىح عبدالحميد سيدمنصور 95263

73عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةابراهيم عماد غريب خليل95264

84.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم دمحم95265

93.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةابراهيم مصطفن رضا حسن هندى95266

71عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد ابراهيم كرم عبدالمجيد95267

34.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد عصام عبدالغنن عبدالدايم نايل95268

124.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد عالء احمد حسن95269

100.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد دمحم ابراهيم دمحم95270

111عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد دمحم احمد عبدالسميع زيان95271

ي95272 78عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد دمحم سعيد عبدالننى

73عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد دمحم دمحم عبداللطيف95273

100عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد محمود صالح عبدالوهاب95274

47عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد محمود عبدالمجيد ابراهيم95275

116عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد محمود دمحم سيد95276

55.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد مظهر سيد عل سيد95277

110عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاحمد هشام سمي  السيد95278

120عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةادم مدحت فوزى شاكر95279

51.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةادهم سيد درويش دمحم95280



83.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاسامه خالد حسن محمود95281

118.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاسالم رجب دمحم عيد95282

40.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاسالم سامح عبدالننى دمحم95283

ن ايهاب محمود دمحم95284 42.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةالحسي 

73.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةاندريا حشمت عباد سليمان95285

72.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةبافل مجل اقالديوس مجل95286

77.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحافظ دمحم حافظ عبدالمنعم95287

 حمدان فرحان95288
ن
42.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةحمدان هان

77عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةرافت عماد اديب يىس95289

24عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد احمد دمحم خليل95290

110.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد خالد دمحم يوسف95291

يف دمحم السيد95292 107عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد شر

120.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد دمحم فايز دمحم95293

116.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد محمود حمدى دمحم عبدالجواد95294

 بدر دمحم95295
ن
115عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةزياد هان

96عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسالم عمرو عبدالمحسن جاد95296

135عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسعيد عصام سعيد عبدالمقصود95297

ل عبدالرحيم95298 ن 100عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسمي  خالد سيف الي 

105عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسيد عادل احمد عل95299

ن دمحم95300 43عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسيد محمود سيد حسي 

50.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسيف الدين دمحم السيد دمحم95301

35.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةسيف الدين ياش عبدالعال دمحم95302

54عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعادل عبدالعال سيد عبدالعال95303

110عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالخالق احمد95304

79عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن احمد دمحم احمد95305

104.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن حامد عبدالحليم دمحم95306

86عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن حسن رمضان دمحم95307

112.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن دمحم مهدى عبدالغنن95308

97.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن هادى عادل عل95309

52.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالرحمن وراد عبدالحميد دمحم95310

88عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدهللا احمد حسن السيد95311

67عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالمنعم سعيد عبدالمنعم احمد95312

118عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعبدالمنعم عصام دمحمعبدالمنعم عبدالهادى95313

28عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعالء شحتة احمد سعد95314

83عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعل عبدالرحيم جمال عبدالرحيم95315

24.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- عل فتىح قاسم ابراهيم 95316

68عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمار ايهاب دمحم بخيت95317

89عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمار طه ابوبكر احمد95318

125.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمار دمحم عبدالسيد دمحم95319

105عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمار ياش دمحم عبدالحميد95320

97.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمر عيد فتىح سعيد95321

76.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمر دمحم احمد دمحم95322

106عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعمر دمحم حمدان عبدالحميد95323

46عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةعيد صابر عيد عبدالسالم95324

يف جابر مطاوع عرفات95325 47.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفارس شر

96.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةفيلوباتي  جميل فرج هللا فرج95326

124.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكريم عاطف عبدالعزيز شحاته حسن95327

76عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكريم دمحم زىك عبدالباسط95328

ن رزق95329 لس ايمن امي  91عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

لس جمال معزوز عبده95330 88.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 



لس حنا سعدهللا موس95331 73عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

لس عماد عزيز بديع95332 76.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

لس ميالد خليل عريان95333 93.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

ي مني  جابر95334
ن
لس هان 63عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةكي 

65.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمجدى حمدى سعد دمحم95335

84عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمجدى صابر سعيد امام95336

103عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم احمد حسن حنفن95337

116.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم احمد دمحم عيد95338

108.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم جمال سليمان امبارز95339

61عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم رجب حامد مهدى95340

123.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم رضا دمحم عل95341

103.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم سعيد عبدالفتاح جادهللا رمضان95342

34.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم سيد مصلح كامل95343

يف عبدالفضيل دمحم95344 89عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم شر

ن رمضان95345 40عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عاطف حسي 

82عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عبدالرحمن ابراهيم عشماوى95346

54عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عبدالغفار جالل عبدالغفار اسماعيل95347

81عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عصام عبدالحميد موس95348

89عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عل عبدهللا عل سيد95349

120عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عل دمحم عل ابو النجا95350

83عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم عمرو حسن دمحم95351

118.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم محمود ماهر محمود95352

113عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم محمود دمحم سيد95353

70.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةدمحم مصطفن دمحم مصطفن95354

44عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود ربيع تامر عل95355

80عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود زىك محمود زىك95356

76عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود صبىح توفيق احمد95357

82.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود عرنى حمدان عبدالحميد95358

107عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود عصام شحات موس95359

52.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- محمود فاروق عبدالعظيم عليان 95360

84.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمحمود هشام قنديل حسن95361

36عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمنقطع- مصطفن احمد فرغل احمد 95362

82عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمصطفن السيد مصطفن سبد المالح95363

68.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمصطفن سمحان عثمان محمود95364

102عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمصطفن سيد مصطفن سيد95365

108عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمصطفن وليد صابر منشاوي ابراهيم95366

95.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمهاب عادل دمحم مصيلىح95367

91.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةمومن نبيل احمد حامد95368

ف نادى عبدالحكم95369 71.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةنادى اشر

84.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةنور الدين عبدالغنن قاسم احمد95370

81.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةوسيم نارص وليم رشدى95371

82عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف ابراهيم عبدالرازق ابراهيم95372

56.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف احمد عبدالسالم احمد95373

71عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف رمضان دمحم عبدالمعز95374

108.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف دمحم احمد يوسف95375

87عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف دمحم زكريا دمحم95376

88.5عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف دمحم محمود احمد95377

 فتىح دمحم95378
ن
94عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف هان

33عائشة عبدالرحمن ع م/دالخانكةيوسف ياش حافظ جمال95379

55منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاديبه دمحم شعبان عبدالعزيز فضل95380



113منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاشاء حرنى سيد محمود قناوى95381

87منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاشاء رمضان سليمان دمحم95382

92.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاشاء شعبان عبدالرحمن ابراهيم دمحم باطه95383

101منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاسماء احمد ثابت عبدالننى راوى95384

26منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاسماء سيد عمر سالمان عوده95385

94منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاسماء دمحم عل احمد عيىس95386

106.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاالء منصور ادريس موس حميد95387

ي كلوب95388
 
26.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامل فرج شوق

41.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامنيه عمرو شعبان بخيت95389

119منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامنيه يونس مصطفن يونس هريدى95390

ه حسنن سيد دمحم ابراهيم95391 101.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامي 

77منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاناسيمون ممدوح حكيم بخيت95392

86.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاوليفيا كمال فضل جاب هللا شكر هللا95393

126.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايثار غنيم سيد غنيم95394

86.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايمان رزق عزيز ملك رزق95395

103منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه احمد منصور محمود95396

30منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه سيد سعد فراج95397

61منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه مجدى دمحم ابراهيم دحروج95398

60.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه دمحم فرغل صابر فرغل95399

86منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه دمحم محمود حسن عبدالحق95400

106منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه دمحم محمود فهىم95401

ن عبدالراضن95402 33منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايه مسعد حلىم امي 

33منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبثينه خالد فهىم دمحمى دمحم95403

103منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبركسام ايمن ثروت عزيز واصف95404

95405
 
100.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله ابراهيم سيد صديق سان

86منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله سيد عبدالعليم سيد عبداللطيف95406

127منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله عمرو احمد عبدالصبور دمحم95407

ي علي95408
41.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله عمرو مصطفن

65منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله دمحم حامد مجاهد عبدالرحيم95409

35.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمله دمحم حامد دمحم عل95410

77منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمه سمي  كامل ابراهيم ابو عيشه95411

ي دمحم ابراهيم95412 89.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسمه عبدالننى

ن95413 102.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةتف  دمحم حسن حامد حسني 

ائيل95414 114.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجاسكا نارص عزىم جيى

ن حنا جرجس ميخائيل95415 83.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجاكلي 

89منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجنه يحن  محمود دمحم عل95416

118منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجنن عفيفن عادل عفيفن محروس95417

103منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجنن محمود ابراهيم دمحم عايد95418

128.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجومانا ماجد محروس رزق هللا شحاتة95419

114منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجومانه عيىس رشدي اشائيل ابادير95420

131.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةجيسكا سامح رمزى عبدالمسيح عبدالشهيد95421

110.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه السيد عبدالفتاح عبدالمجيد95422

ن ابو راجح احمد حسن عل95423 35منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه حسي 

ن95424 ي حسي 
ن مصطفن 82.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه حسي 

67منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه طارق غنيم دمحم معتمد95425

94.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه عل بيل عل العزب95426

100.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحبيبه ممدوح سعد الدين دمحم95427

90منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحفصه دمحم احمد دمحم احمد95428

ن95429 ن وليد خي  حسي  78منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةحني 

73.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدعاء علي عبداللطيف عبدالتواب95430



60.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه اسامة رزق هللا شحاته95431

ن عبدالمسيح ساويرس حنا95432 74منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه بنياني 

50.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه عطا هللا عادل عطا هللا95433

48منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه عماد عزت سعيد95434

112منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه نادر اميل وديع زاخر95435

114منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه نارص زىك شحاته فرج95436

67.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدميانه نبيل صبىح غطاس95437

92منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدنيا عبدالنارص عامر عبدالنارص حماد95438

ن دمحم95439 70.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدنيا عمر حسي 

ك موس دياب طه95440 35منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدينا المشي 

45.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدينا جرجس ثابت ابراهيم سليمان95441

93منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرانا احمد صابر فرحان احمد95442

129.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةراند كمال عبدالمسيح سالمة95443

!VALUE#منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه احمد صالح احمد دمحم95444

78.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه سيد دمحم كامل راشد95445

91منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه سيد دمحم محمود خميس سالم95446

56.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه كرم جاد الكريم حسن جاد الكريم95447

90منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه واليد عبدالفتاح ابراهيم عل95448

116.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرحمه يوسف عبدالمنعم يوسف ابو شيع95449

95450
 
ق ف وهيب بشاى مشر 110منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرشا اشر

64منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرضا عوض صبىح ناشد عوض95451

ي علي خليل عبدالحليم95452
ن
107منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرضوه هان

32منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرغده عيد سليمان سالم يونس95453

ى95454 45منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرفقة كامل فهىم كامل مي 

120.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةروان دمحم محمود احمد رضوان95455

94.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةروان وحيد السيد عبدهللا95456

84.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةروضه عبدهللا عل دمحم اسماعيل95457

127منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرويدا عادل عل محمود95458

124منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةريتا ماهر ابراهيم عزيز95459

93منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةريم عل دمحم ابوزيد95460

ن احمد خليل95461 68منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةزينب اسامه حسي 

76.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةزينب سيد عيد فرماوي ابراهيم95462

116منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساره اكرم صموئيل سليمان اسحق95463

75.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساره دمحم صالح الدين محمود دمحم95464

79.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساره دمحم عل حسن ابراهيم95465

41منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساره ياش ابراهيم زبدان دمحم95466

ي دمحم عبدالمقصود95467
ن
78منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساىلي هان

84.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساميه طارق فكرى لطفن عبدهللا95468

108منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةساندى مجدى نمر نجيب95469

24منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسعاد عبداللطيف دمحم صالح الدين عبداللطيف دمحم95470

79.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسلىم سيد سعد احمد95471

60منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسلىم ياش احمد محمود جهالن95472

29.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسما سلطان دمحم احمد دمحم95473

53.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسما عمرو فرج عل دمحم95474

44منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسما ميشه رشاد رجب دمحم95475

36.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسماح سالم فريج عيد سالمه95476

111منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسميه اسامة دمحم عز العرب95477

90منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسندس عبدالحميد تهاىم قناوى دمحم95478

67منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةسهي  باشا ابوزيد السيد95479

وق خالد عبداللطيف عيد احمد برع95480 16منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر



وق شحات فرغل محمود95481 131.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

وق عبدالمنعم عبدالخالق احمد95482 6.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

وق عمرو دمحم احمد95483 33.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

وق كرم دمحم بخيت95484 112.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

وق دمحم عارف عفيفن95485 41.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

ين وجدى ناجى كردومة95486 114منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشر

56.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشمس سيد احمد العيسوى عل95487

50.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد احمد جمعه دمحم رمضان95488

112.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد ادوار فكرى راغب95489

87.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد ايهاب السيد صابر95490

54.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد طارق احمد دمحم محمود95491

ن حسن95492 53.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد عادل عل حسي 

56.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد عالء صابر بخيت95493

24.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشهد عوض عبدالجابر ابراهيم سالم95494

136.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشيماء ابراهيم دمحم شكرى طه95495

111منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةشيماء خالد عزيز الدين عبدهللا95496

132.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةضىح رجب دمحم احمد عبدالسالم95497

66منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةعائشه محمود دمحم سليمان95498

 دمحم محمود جمعه95499
 
35.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةعايده الدسوق

18.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةعزه عيد حسن عيد احمد95500

53.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةغرام مصطفن مصلح صالح درويش95501

85.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه احمد دمحم دمحم عطيه95502

!VALUE#منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه اوسامه دمحم بيوىم95503

ن عبدالرحيم حفناوي95504 49.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه حسي 

61.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه سعيد سيد عبدهللا عل95505

123.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه شعبان عبدالمنعم عبدالحميد95506

81.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه صالح كامل عل صويلح95507

69منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه عامر عبدالنارص حماد95508

18منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه دمحم غتيىم دمحم معتمد95509

27.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه دمحم يوسف حسن بالل95510

119منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه ممدوح عبدالرحمن دمحم سلطان95511

65منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفاطمه هيثم جمال عبدهللا95512

29منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفرحه عصام حمدون مهران عبدالرحمن95513

 ناثان فهيم95514
ن
137.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةفيفىان رومان

126منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةكريستينا فهيم سعد فهيم95515

 ماجد فؤاد كامل رومان95516
ن
126منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةالق

117منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةليل دمحم مصطفن عبدالفتاح95517

79منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسيطه- مادونا اسعد سمي  وهبه 95518

23منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارتينا سمي  حليم رشدى شحاته95519

26.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارتينا ميخائيل منصور ميخائيل95520

119.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارى شنودة نصيف سمعان95521

95522
ن
131.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارى صابر قاعود هرن

25.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارى فضل عزيز جندى95523

ي وسيلي95524
 
35.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارى مرزوق شوق

102منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةماريا ممدوح شاكر سيف سليمان95525

65منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارينا جرجس صابر كامل فرج95526

65.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمارينا رافت قيض سعيد بشاى95527

ي دمحم عبدالرحيم95528
70.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمرنا مصطفن

42.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمروه سلطان عطوان عصمان احمد95529

47.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمروه صالح دمحم السيد كامل95530



82منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم اسامة امام حسن95531

ف ابراهيم دمحم عل95532 104.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم اشر

ف لويز ولسن مقار95533 87.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم اشر

79منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم خالد انور حامد حسن السيىس95534

52منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم خالد جمعه دمحم رمضان95535

89منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم سعيد اسخرون طوبة95536

ى95537  مي 
 
55.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم سمي  شوق

45.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم صفوت حرنى سليمان95538

109.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم صفوت عياد نوفلس بطرس95539

50منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عادل رشدى عياد عبدالمالك95540

38منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عاطف ناجح حكيم95541

44.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عبدالمنعم دمحم دمحم عل عمران95542

104.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عل حامد جابر95543

86منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عماد مرزق عجاينى ميخائيل95544

ن95545 130.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم عيد مسعد عبدهللا حني 

69.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم مجدى جاد بولس بشاى95546

 مىك95547
 
82منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم دمحم حسن دسوق

47.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم مرزوق حبيب صالح95548

116منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم مكرم حسنن بولس95549

 صبىح حبيب سليمان95550
ن
124منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم هان

34منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمريم وسام صالح قالدة95551

ي دمحم95552
 
72.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك احمد شوق

81.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك بخيت سند بخيت95553

100.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك سامح احمد خليفه عمر95554

43منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك محسن ماهر دمحم توفيق عبدالخالق95555

67.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك دمحم جابر عل عبدالسميع95556

134منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك دمحم دمحم احمد السيد مرع95557

112منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك محمود عبدالننى سيد فرج95558

136.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك مصطفن احمد عوض عل95559

ن95560 65.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك هشام عبدالحميد دمحم حسني 

105.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةملك وليد عبدالرازق احمد خليل95561

128منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنار دمحم ترىك ريان95562

105.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنار دمحم عبدهللا مرجان95563

58منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا السيد دمحم عبداللطيف95564

103.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا جمال احمد عثمان ابراهيم95565

ى اسماعيل صالح اسماعيل95566 104منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا صيى

26منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا عمرو حمد دمحم عل95567

100.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا دمحم حسن عبده95568

ن عبدالمجيد95569 100منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة هللا ياش عبدهللا حسي 

107.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنة دمحم عبده حافظ ابراهيم95570

48منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنن رجب عبدالقادر السيد خليفه95571

103منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنن عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد95572

!VALUE#منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمنقطع- منن عمر عبدربه فرغل 95573

95574
ن
112منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمهرئيل شنودة قاعود هرن

40.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمهرانيل عادل تقاوى عطا هللا95575

 سعيد ميخائيل95576
 
نا بخيت تاق 57منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمي 

نا صالح تادرس رسىم عبده95577 112منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمي 

80منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةناديه دمحم حمدان عبدهللا عل95578

117.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنانىس ايمن شفيق يوسف95579

54منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسيطه- نانىس خالد ابراهيم غانم 95580



93منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنجاه دمحم بيوىم حنفن محمود95581

95582
ن
50منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى ابو العال ابراهيم دمحم سعدن

25.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى جمعه صالح رباع سيد رباع95583

105منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى جميل احمد دمحم عامر95584

60.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى صالح حامد دمحم قبيص95585

 عبدالرحمن95586
 
133منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى عماد الدين عبدالجابر الدسوق

46منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى دمحم عبدالجواد ابراهيم جويد95587

131منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةندى محمود فتىح عل شحاته95588

ن ثروت مهاود قرياقص95589 63.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنرمي 

10منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنورا سلىم سيد عيد سلىم95590

ن مطي 95591 38منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنورهان اسامة محمود حسني 

66منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنورهان اسماعيل الطيب عطيه هللا95592

132منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنورهان دمحم عبدالحميد دمحم95593

ن سالم95594  حسي 
40.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنورهان محمود مصطفن

100منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر احمد صالح محمود95595

ن عل95596 85منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر ايمن دمحم حسني 

99منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر حسن صالح شيتوى صالح95597

ن محمود95598 127.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر ياش احمد امي 

ن95599 51.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر ياش احمد زىك حساني 

 السيد دمحم عل95600
 
60.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهانم شوق

128.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهبه جمال دمحم نض95601

67.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهبه شعبان عبدالرحيم احمد بديوى95602

ن95603 89.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهبه عصام السيد دمحم حسي 

82.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهبه وائل حمدى ابراهيم حافظ95604

79منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهدى عبدالحميد احمد البدوى عيد صالح95605

100منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهدير وليد دمحم طلبه95606

120.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهمت عالء الدين زعفان سالم دمحم95607

ن حسن فارس95608 120منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهمسه عبدالمنعم حسي 

ن عبدالرحيم حفناوي95609 59منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهناء حسي 

ن فوزى رياض95610 56.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةوفاء امي 

43.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةوالء عيد شفيق عطوه95611

125منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةوالء ياش مىح الدين مختار يوسف95612

65منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةيارا ابراهيم مرزوق خليل95613

71.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةيارا عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعم95614

ن دمحم صالح حناوى اليمنن95615 14منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةياسمي 

38.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةيمنن يوسف عبدالعاىطي ابراهيم95616

58منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةيوستينا ابراهيم رزق مرقس95617

نالخانكةابانوب جابر صادق شفيق95618 38.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 سمي  شخلول95619
ن
نالخانكةابانوب رومان 43منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابانوب مجدى بسطا حكيم خله95620 117.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 حنا ابراهيم95621
ن
نالخانكةابانوب هان 82منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابانوب وحيد نخنوخ عزيز95622 43.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم عبده السيد95623 68منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابراهيم خالد ابراهيم احمد عبدربه95624 69منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابراهيم صبىح عل احمد عل95625 31.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابراهيم دمحم ابراهيم حسن95626 21.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةابراهيم ميالد مسيحه كراس95627 45منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد ابراهيم عيد نارص95628 54.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد ابواليى عبدالحميد دمحم95629 26منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد الوكيل احمد دمحم احمد95630 55.5منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةاحمد جالل صديق دمحم عل95631 102.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن دمحم محروس بسطاوى95632 نالخانكةاحمد حسي  56.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد حمدى خلف مرس احمد95633 60منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد سمي  دمحم شعبان95634 114.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد سيد حسن عيد شبيب95635 49منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد سيد محمود هوارى عبدالعال95636 46.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد ضياء زين دمحم ابو فرو95637 68منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالاله راشد سيد احمد95638 62منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد عبدالنارص عبدالراضن بدرى95639 86منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد عزيز سليمان دمحم عزيز95640 87.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد عالء عادل رجب عيد95641 46.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد عمر دمحم سيد95642 11منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم جمال عبدالرحمن شحاته95643 84.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن عبدالرحيم95644 نالخانكةاحمد دمحم حسي  72.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم خلف عبدالسالم مسعود95645 71منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم رضا محمود بدر بدير95646 16منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم صالح دمحم95647 20.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- احمد دمحم عبدالمنعم احمد سليمان 95648 63.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم غضيان فرج95649 41منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد دمحم محمود مصطفن عبدالحميد95650 55منشية الجبل االصفر ع بني 

ه عل جاد الحق95651 نالخانكةاحمد محمود صيى 78.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد محمود دمحم عبدالمجيد دمحم95652 81.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد مختار منصور دمحم منصور95653 55.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد ممصطفن دمحم عبدالحليم95654 79منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد نارص عبدهللا مرس الزيات95655 85منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد ياش سليمان سالم سليمان95656 28.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاحمد يحن  محمود هايج اسماعيل95657 37منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةادهم وائل رمضان سيد احمد95658 86.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاستيفن مجدى ادوار اسكندر95659 45.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسطفانوس جرجس حكيم شكرهللا رزق هللا95660 72.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ف السيد بهنىس عطا95661 نالخانكةاسالم اشر 123.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن دمحم عل95662 ف حسي  نالخانكةاسالم اشر 131منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسالم رضا عليوه دمحم عليوه95663 128منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسالم عادل عبدالعاىط حسن عمر95664 97.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسالم عطار دمحم عبدالموىل عبدهللا95665 14منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسالم دمحم عبدالجواد فرحات95666 37منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسالم مصطفن عبداللطيف عبدالتواب عبدالجليل95667 80.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاسماعيل دمحم محمود عبدالسالم95668 7منشية الجبل االصفر ع بني 

ف اسماعيل احمد عوض عوض95669 نالخانكةاشر 13.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن احمد95670 ف جالل حسي  نالخانكةاشر 24.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ف سيد دمحم سعد فرج95671 نالخانكةاشر 41منشية الجبل االصفر ع بني 

ف محمود دمحم عبدالحفيظ95672 نالخانكةاشر 17منشية الجبل االصفر ع بني 

95673
ن
نالخانكةاكرم دمحم دمحم عل النعمان 56.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن رمضان ابو زيد95674 ن حسي  نالخانكةالحسي  23منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةالنونى دمحم عباس دمحم اسماعيل95675 92.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةامي  مكرم فهىمي شحاته زخارى95676 74منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةاندراوس نارص ثابت ابراهيم سليمان95677 43.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ي95678
غنن يف احمد مي  نالخانكةانس شر 33.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبدر احمد بدر الدين السيد95679 75منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبالل سيد دمحم سعد فرج95680 48منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةبوال وجدى فايز قلدس95681 98.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبيي  رفعت زعرب عياد قلينن95682 97.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- بيشوى رفعت نجيب شاكر سلطان 95683 85.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبيشوى عاطف ناجح حكيم95684 68.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبيشوى مدحت باشا حناوى95685 11منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجرجس حنا ميخائيل بولس95686 41.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجرجس دافيد مالك كامل معوض95687 51.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجرجس ريان قديس يوسف95688 47.5منشية الجبل االصفر ع بني 

يف جالل حسان95689 نالخانكةجالل شر 65منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجمال احمد مخلوف خليفه احمد95690 90منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجورج جمال رفعت رزق95691 39.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجوزيف بهروز فرج حنا ميخائيل95692 17.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجوزيف فادى عزت رزق هللا95693 116منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجون ابراهيم صديق رزق95694 32.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةجون عاصم ادوار عزيز95695 134منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحسام احمد خليل افكار دمحمين95696 124منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحسام وليد مسعد احمد دمحم95697 67منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحسان وليد ابو القاسم حسان95698 93منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- حسب هللا محمود دمحم احمد 95699 76.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحسن عاطف سيد احمد عامر95700 124.5منشية الجبل االصفر ع بني 

يد الراوي95701 ن نالخانكةحسن علي ابوالي  37.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحسن دمحم حسن عل95702 !VALUE#منشية الجبل االصفر ع بني 

ن مرغنن زيدان95703 ن احمد حسي  نالخانكةحسي  97.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةحمزه ميشه رشاد رجب دمحم95704 59منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةخالد دمحم محمود دمحم اسماعيل95705 94منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةخليفه دمحم خليفه دمحم95706 67.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةديسقورس عزت شحاته فهيم95707 45منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةديفيد امجد معاىط مهاود حنا95708 124.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةرمضان دمحم رمضان دمحم دمحم95709 118.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةريمون اسحق رزق هللا سليمان95710 89منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد ابراهيم ابو السعود عبادى احمد95711 112منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد رمضان حماد ابراهيم95712 46منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد سعيد محروس علي95713 79.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد سالمه راشد عبدالجواد95714 80.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد صبىحي راشد مسلم95715 60منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد طارق عبدالننى سالم ابراهيم95716 117منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد دمحم سالمه عودة95717 50.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد دمحم عبدالرؤوف ابراهيم عل95718 67.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةزياد مصطفن ابراهيم حسن عيد95719 9.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسالم عيد ابراهيم دمحم جازى95720 13.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسعد محمود دمحم سمي  محمود95721 10.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسليمان دمحم غضيان فرج غضيان95722 27منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسمعان نبيل سمعان قلدس95723 24.5منشية الجبل االصفر ع بني 

95724
 
 سيد دمحم دسوق

 
نالخانكةسيد دسوق 20.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن دمحم95725 نالخانكةسيف االسالم احمد حسي  115.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسيف دمحم تف  عبدالسميع95726 132.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةسيف وائل عبدالسالم عبدالسالم فرحات95727 111منشية الجبل االصفر ع بني 

يف سعيد عبدهللا احمد سيد95728 نالخانكةشر 42منشية الجبل االصفر ع بني 

يف شكرى دمحم عبدالعظيم زيدان95729 نالخانكةشر 109.5منشية الجبل االصفر ع بني 

يف يونس صابر يونس95730 نالخانكةشر 40.5منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةشعبان مصطفن شعبان عبدالعزيز95731 22.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةشهاب حسنن فؤاد فرغل عبدهللا95732 27.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةشهاب دمحم احمد خليفه احمد95733 48.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةصالح دمحم صالح سالم دمحم95734 64.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةصموائيل ناصف عبدهللا عطا هللا95735 27.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- طارق مصطفن اسماعيل مخلوف 95736 57.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعادل مجدى صبىح زغيب برسوم95737 16منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ابراهيم دمحم سالم درويس95738 111.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 احمد ضيف هللا95739
ن
نالخانكةعبدالرحمن احمد قرن 44منشية الجبل االصفر ع بني 

ى ربيع دمحم عبدالموىل95740 نالخانكةعبدالرحمن خي  15.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سعد عيد عواد95741 21.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سليمان مسعد مرع حمد95742 23منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن سيد عمر سالمان عوده95743 18.5منشية الجبل االصفر ع بني 

يف عبدالعال عل95744 نالخانكةعبدالرحمن شر 35منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن ضياء عاشور دمحم شعبان95745 24.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عبدالرازق عبدالحميد زيدان95746 44منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن عل دمحم ابوزيد95747 47.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم امام سيد عبدالمجيد95748 67.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم زىك عبداللطيف عبدالرازق95749 114منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن محمود سيد دمحم نض عياد95750 129.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن مصلح دمحم احمد متوىل95751 103.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن نارص جمعة سالم95752 16.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالكريم حسن عبدالكريم حسن95753 104.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدهللا ابو العال دمحم دمحم ابو زيد95754 52منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدهللا احمد سيد دمحم95755 128.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدهللا احمد عبدهللا دمحم95756 20منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدهللا عاطف عليوه عبدالمجيد عبدالفتاح95757 50منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمنقطع- عبدهللا فوزى محمود عبدالننى عل 95758 31منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدهللا ممتاز فواز عكاشه95759 73منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعبدالمسيح رفعت عادل لمعي95760 66.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعطيه خالد مجدى دمحم السيد95761 92منشية الجبل االصفر ع بني 

يف95762 نالخانكةعل ايمن دمحم ابراهيم شر 57منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعل حسن عل مبارك95763 57.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعل ماهر احمد عوض95764 47منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعل محسن دمحم حلىم عبدالعظيم95765 54منشية الجبل االصفر ع بني 

 فهيم شحاته95766
 
نالخانكةعماد ناجح صدق 60.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر ابراهيم دمحم بحر95767 79منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر احمد السيد خليل ابراهيم95768 60.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر احمد نض ابراهيم حسن95769 111.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر رضا رشيدى حسن مصطفن95770 135منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95771 نالخانكةعمر سيد دمحم حامد جسي  12.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر صالح احمد بيوىم احمد95772 99منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر دمحم عبدالرؤوف ابراهيم عل95773 112.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر دمحم عبدالعزيز عشان95774 120منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95775  حسي 
نالخانكةعمر دمحم مصطفن 53.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمر محمود بدري محمود95776 127منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95777 نالخانكةعمر محمود عبدالغنن حسي  57منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمرو ايمن احمد عل مكاوى95778 134.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةعمرو مجدى ابراهيم سالم دمحم95779 42.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 يوسف95780
 
نالخانكةعمرو دمحم ابراهيم دسوق 59.5منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةعمرو دمحم عبدهللا احمد ابراهيم95781 24منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى عادل جرجس نظي 95782 129منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى عيد شحاته حنس عبدالمالك95783 100منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى فانوس موريس خليل95784 76منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى فوكيه تامر جرس قلته95785 131.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى نادى نتع نان95786 44منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفادى نجيب عزيز نجيب ابراهيم95787 43منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفاروق رياض ناجح رياض95788 22.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفليوباتي  مقار كامل جاد هللا عوض95789 116منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمنقطع- فهد احمد سالم سالم سند 95790 45.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةفيلوباتي  نبيل جميل كامل سعيد95791 36.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةقطب دمحم قطب فرغل95792 46منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةكرم رفعت بدران عزىمي95793 91منشية الجبل االصفر ع بني 

ك موسي دياب95794 نالخانكةكريم المشي  21منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةكريم سيد عباس دمحم احمد95795 70.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةكريم طه عبدالفتاح السيد شلنى95796 46منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95797 نالخانكةكريم دمحم احمد حسي  105منشية الجبل االصفر ع بني 

ي السيد علي95798
ن
نالخانكةكريم هان 61منشية الجبل االصفر ع بني 

لس اسكندر انور اسكندر95799 نالخانكةكي  112.5منشية الجبل االصفر ع بني 

لس راىم موس داود95800 نالخانكةكي  53منشية الجبل االصفر ع بني 

 نجيب يوسف95801
ن
 عون

ن
لس رومان نالخانكةكي  92منشية الجبل االصفر ع بني 

لس سمي  جاد هللا منصور95802 نالخانكةكي  101منشية الجبل االصفر ع بني 

لس ظريف اسحق قلدس95803 نالخانكةكي  42منشية الجبل االصفر ع بني 

لس عماد اليون ماكن95804 نالخانكةكي  41منشية الجبل االصفر ع بني 

لس فكتور فرج عجاينى95805 نالخانكةكي  82.5منشية الجبل االصفر ع بني 

لس ممدوح جودة يوسف95806 نالخانكةكي  47.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمازن دمحم راشد مسلم ابراهيم95807 43.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمازن دمحم رفعت كامل ابراهيم95808 41.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمايكل مدحت باشا حناوى95809 21.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمايكل ميخائيل الفار ميخائيل الفار95810 118.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمايكل نادى نتع نان95811 43.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم ابراهيم ابراهيم سيدهاشم95812 11منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم احمد حسن احمد95813 47منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم احمد دمحم عزوز95814 24منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم احمد هنداوى عل هنداوى95815 122.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم اسامه دمحم فهىم عبدربه95816 97.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم السيد سعد بدوى السيد95817 129.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم السيد عبدالرحمن عبدالعال95818 109منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم السيد دمحم السيد شحاته95819 104منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم امجد دمحم مننصور95820 108.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم انور السادات دمحم عثمان95821 105.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم انور دمحم مصطفن دمحم95822 62.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم بدرى دمحم احمد مسعود95823 53منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم بهاء الدين زعفان سالم دمحم احمد95824 124.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم جمال احمد عبدالمنعم احمد عمر95825 85منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم حسن عبدهللا رمضان95826 53.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم حماد دمحم عبدهللا95827 11منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم خالد دمحم بيوىمي برعي95828 23منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم رضوان هاشم رضوان عبدالعزيز95829 42.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم زين العابدين صابر محمود95830 79منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةدمحم سلىم سيد عيد سلىم95831 31منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم سيد دمحم مدبوىل محمود95832 15.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم صبىح عل احمد95833 28.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم صبىح دمحم السعدى احمد عل95834 77.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم طه عبدالستار مصطفن ابراهيم95835 80.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عامر عل همام95836 60.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عبدالرحمن حسن منصور95837 41.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عثمان عل عثمان95838 96.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عالء عبدالحميد عبدالعظيم اسماعيل95839 54منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95840 نالخانكةدمحم عل سيد حسي  83منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عماد عبدالسالم ابراهيم دمحم95841 72.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عماد دمحم احمد جاد موس95842 76.5منشية الجبل االصفر ع بني 

95843
ن
نالخانكةدمحم عويس دمحم قرن 75.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عيد دخل هللا سالم سالمان95844 35منشية الجبل االصفر ع بني 

س95845 نالخانكةدمحم فرج محسن بييى 99منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم كمال فكرى ابراهيم مصطفن95846 122منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم كمال دمحم سالم دمحم95847 91منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم مؤمن عبده ابو بكر95848 73.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم ابراهيم السيد سمرة95849 69منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم طه دمحم عيد حسن95850 39منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم عبدالسالم حسن95851 47منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم دمحم عبداللطيف عبدالحليم احمد95852 53منشية الجبل االصفر ع بني 

ن يوسف دمحم95853 نالخانكةدمحم محمود حسي  39.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم محمود سيد عل عباس95854 48منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم محمود سيد دمحم ابراهيم95855 109منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم مسعد حسن بدوى عل95856 84.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم مهدي عبدالحكيم مهدي درويش95857 54منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم وائل المتوىل عبداللطيف عبدربه95858 72.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم عل الخطيب95859 45منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود احمد محمود احمد محمود95860 42.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود حامد عبدالعزيز صبيح95861 21منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود فضل دهب فضل95862 25.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود ممدوح محمود عبدالوهاب95863 55منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمحمود وائل محمود قطب مرس95864 33.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمروان اكراىم عل السيد عل95865 21.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمروان ايمن عبدالعظيم دمحم نوار95866 81منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمروان حسن رمضان ابوزيد95867 42.5منشية الجبل االصفر ع بني 

95868
ن
نالخانكةمصطفن احمد عثمان بسيون 95.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن احمد دمحم راشد عل95869 19منشية الجبل االصفر ع بني 

ن عيد 95870  ايمن عيد حسي 
نالخانكةبسيطه- مصطفن 66منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن حسام مصطفن ابراهيم مصطفن95871 106منشية الجبل االصفر ع بني 

ي احمد احمد95872
نالخانكةمصطفن راضن 74منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن ربيع جمعة مصطفن95873 76.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن سلطان خليل هريدى عل95874 48منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- مصطفن دمحم شافع دمحم حسن 95875 79.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن دمحم دمحمين دمحم يونس95876 57.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمصطفن محمود اسماعيل مخيمر95877 107منشية الجبل االصفر ع بني 

ي عمر95878 ي زكي  عبدالننى
نالخانكةمعاذ عبدالغنن 96منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمعاذ عمرو فتىح دمحم احمد95879 48.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمعاذ عيد دمحم عيد95880 4منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةمعاذ وائل رمضان حجازى95881 45.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن حلىم دمحم شعبان95882 ن باهلل حسي  نالخانكةمعي  32.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 موس95883
ن
ق نالخانكةمكاريس نشات مملوك مشر 31منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمهاب ايمن السيد عبده عبدهللا95884 72منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمهدى حسام مهدى دمحم متوىل95885 45.5منشية الجبل االصفر ع بني 

يال95886 نالخانكةموس جرجس سمعان قلدس غيى 25منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- مومن احمد دمحم محروس بسطاوى حسن 95887 99منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمومن سعيد دمحم احمد95888 48منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمومن شحاته عبدالغنن حسن عل95889 17.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمينا ابراهيم لبيب مسعود شنوده95890 112منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمينا زكريا عادل اشائيل95891 21منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةمينا عماد شحاتة عبده95892 36.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 رياض95893
ن
ق نالخانكةمينا فؤاد مشر 55منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةهشام وليد مصطفن دمحم احمد95894 102منشية الجبل االصفر ع بني 

ه95895 ن جيى مينا عصمت يقي  نالخانكةهي  71منشية الجبل االصفر ع بني 

ن راىم صالح حسن مهنن95896 نالخانكةياسي  89.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن صبىحي رمضان محمود95897 نالخانكةياسي  64منشية الجبل االصفر ع بني 

قاوى فهىم95898 نالخانكةيحن  منصور شر 62.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيس صفوت لبيب عطا هللا95899 52.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ى حنا مهنن95900 نالخانكةيىس صيى 46.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 خلف ذىك95901
 
نالخانكةيىس نجان 48.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف احمد مصطفن دمحم عل95902 56.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف اسامة فيصل عبدالظاهر عبدالرحيم95903 91.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ف كمال زاخر جندى95904 نالخانكةيوسف اشر 63منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف امام السيد امام سالمه95905 31.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف امي  شكرى ملك95906 51.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف جاد يوسف ميخائيل95907 50.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف راضن سالمه عواد سالمه95908 36.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف سعيد سبع منقريوس95909 48.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف سعيد صابر حسن عبدالفتاح95910 24منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف سعيد يوسف عبدالحليم يوسف95911 34منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف سمي  هالل شاكر بطرس95912 51.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف صالح شعبان محمود رضوان95913 44.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عبدالرحيم عبودى دمحم95914 74.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد نض95915 99منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عبدالنارص عثمان مخلوف خليفه95916 69منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عصام صالح الدين احمد حسن95917 37.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عالء فتىحي توفيق95918 33منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف لويس مني  توفيلس95919 32.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم احمد عبدالمقصود عبدالرازق95920 82منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم بدوى محمود عل95921 86.5منشية الجبل االصفر ع بني 

ن95922 نالخانكةيوسف دمحم خي  حسي  36منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةبسيطه- يوسف دمحم شافع دمحم حسن 95923 69.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف دمحم علي حسن95924 50منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف محمود رضا غانم غانم عمر95925 59.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف محمود عبدالفتاح عبدالننى95926 52.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف مسعد سليمان جمعة95927 50منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف نسيم وديع ابراهيم شحاته95928 43منشية الجبل االصفر ع بني 

ام95929 نالخانكةيوسف نض مصلح دمحم االشر 55.5منشية الجبل االصفر ع بني 

 مينا اسحق مينا95930
ن
نالخانكةيوسف هان 91منشية الجبل االصفر ع بني 



نالخانكةيوسف يحن  رجب دمحم محمود95931 45.5منشية الجبل االصفر ع بني 

26شسق ت أالخانكةاسماء سيد عبدالحميد ابراهيم95932

ه عطيتو عبدالراضن فرج هللا95933 19شسق ت أالخانكةامي 

106شسق ت أالخانكةانتصار صابر زكريا سيد دمحم عبالحليم95934

46شسق ت أالخانكةبسمله طارق دمحم سليمان عظمه95935

يف كمال علي يوسف95936
ى شر 127.5شسق ت أالخانكةبشر

52.5شسق ت أالخانكةتف  سعيد السيد دمحم عبيد95937

73.5شسق ت أالخانكةثريا دمحم عبدالسالم عبدالهلدي موس95938

82شسق ت أالخانكةحبيبه دمحم عبدالجواد السيد محمود95939

99.5شسق ت أالخانكةحبيبه مصباح السيد فرغلي خليل95940

ن مدحت شحات عبدالعزيز دمحم95941 104شسق ت أالخانكةحني 

ف مصطفن السيد الغرباوي95942 42شسق ت أالخانكةدعاء اشر

121شسق ت أالخانكةرقيه شعبان احمد عيد فضل95943

!VALUE#شسق ت أالخانكةرقيه دمحم صبىحي صابر حافظ95944

131شسق ت أالخانكةروان السعيد رفعت محمود يونس95945

53.5شسق ت أالخانكةسميحه دمحم السيد حسن جاد95946

123شسق ت أالخانكةسوسن محمود صابر السيد عبدالحليم95947

وق دمحم علي السيد دمحم95948 95شسق ت أالخانكةشر

وق محمود دمحم مرس95949 52شسق ت أالخانكةشر

وق ياش عبدالجواد السيد محمود95950 55.5شسق ت أالخانكةشر

126شسق ت أالخانكةشهد سيد صالح عبدالمعز رضوان95951

59شسق ت أالخانكةشهد وائل محمود عيد علي فضل95952

66.5شسق ت أالخانكةشيماء احمد دمحم دمحم شامية95953

115شسق ت أالخانكةفاطمه نارص سعد دمحم عبدالنارص95954

ي زكريا سيد95955
 
76شسق ت أالخانكةمرفت شوق

106شسق ت أالخانكةمريم احمد جمعة محمود علي95956

79شسق ت أالخانكةمريم سعد عبدالبديع محمود علي95957

26.5شسق ت أالخانكةمريم صبىحي عزت محمود دمحم95958

51شسق ت أالخانكةمريم فتىحي السيد احمد دمحم احمد95959

125.5شسق ت أالخانكةمريم دمحم ابراهيم احمد دمحم95960

117.5شسق ت أالخانكةمريم محمود رمضان دمحم سليمان95961

33شسق ت أالخانكةملك سالمه السيد عبداللطيف95962

74.5شسق ت أالخانكةمنة هللا دمحم حسن دمحم ابراهيم95963

90.5شسق ت أالخانكةىم ياش عزت محمود عبدالحليم95964

نا وليد ابراهيم دمحم محمود95965 114شسق ت أالخانكةمي 

75.5شسق ت أالخانكةناديه وائل سعد ابراهيم جمعة95966

92شسق ت أالخانكةنجاه شعبان دمحم سليمان عظمة95967

26شسق ت أالخانكةندا عالء السيد عبدالفتاح الضلع95968

27.5شسق ت أالخانكةنورا ايهاب السيد عبدالفتاح علي95969

22شسق ت أالخانكةنورهان عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد بركات95970

26.5شسق ت أالخانكةهايدى السيد سند السيد سند ابوسنه95971

68شسق ت أالخانكةهند عبدالعزيز دمحم محمود عباس95972

27شسق ت أالخانكةابراهيم نبيل ابراهيم محمود يوسف95973

93.5شسق ت أالخانكةاحمد السيد عبدالعاىط مصيلىح95974

93.5شسق ت أالخانكةاحمد زكريا عبدالرازق دمحم ذرة95975

3.5شسق ت أالخانكةاحمد وجيه ابراهيم فرج عبدالكريم95976

40شسق ت أالخانكةاحمد يوسف علي احمد95977

5شسق ت أالخانكةاسماعيل علي حسن عل سليم95978

17.5شسق ت أالخانكةالسيد عبدالمطلب السيد سند ابوسنة95979

101شسق ت أالخانكةبركات مجدي عبدالعزيز السيد بركات95980



ن سالم95981 ي حسي  15شسق ت أالخانكةحازم عمرو عرنى

108شسق ت أالخانكةخالد محمود صالح دمحم سالم95982

يف رجب عبدالمنعم ابوالسعود95983 14.5شسق ت أالخانكةرجب شر

26.5شسق ت أالخانكةرجب عبدالمنعم رجب عبدالمنعم ابوالسعود95984

ن دمحم دمحم سالم95985 37شسق ت أالخانكةزياد حسي 

12.5شسق ت أالخانكةسعيد انور دياب عبدالصادق ابوسنة95986

ي95987
123شسق ت أالخانكةسعيد نادي صابر عبدالهادي الصنافينن

ن95988 39شسق ت أالخانكةسيد سعيد سمي  عواد حسني 

54.5شسق ت أالخانكةسيد ممدوح سالم السيد سالم95989

ن لبيب95990 41شسق ت أالخانكةشحات نض دمحم امي 

يف سامح لبيب حسن لبيب95991 31شسق ت أالخانكةشر

115شسق ت أالخانكةعبدالرحمن السيد السيد دمحم قنديل95992

14شسق ت أالخانكةعبدالرحمن طه عبدالرحمن عبدالجليل95993

57شسق ت أالخانكةعبدالرحمن عالء السيد شندي سالم95994

55.5شسق ت أالخانكةعل دمحم علي عبدالعزيز علي95995

57.5شسق ت أالخانكةعمر جابر عبدالحميد بيوىمي سعد95996

11شسق ت أالخانكةعمر سعيد جمعة دمحم عمر95997

22.5شسق ت أالخانكةماهر عادل ماهر سعيد سعد معوض95998

112.5شسق ت أالخانكةدمحم اسامة سعيد محمود دمحم95999

ف قاسم سيد دمحم96000 94شسق ت أالخانكةدمحم اشر

ف دمحم علي سليمان96001 7.5شسق ت أالخانكةدمحم اشر

ف دمحم موس96002 77شسق ت أالخانكةدمحم اشر

53شسق ت أالخانكةدمحم السيد عبدالمعطي سند دمحم96003

132شسق ت أالخانكةدمحم جمال دمحم رضا96004

81شسق ت أالخانكةدمحم حسن دمحم رضا عواد96005

ي سعيد فهيم سالم96006
 
18.5شسق ت أالخانكةدمحم شوق

24.5شسق ت أالخانكةدمحم طارق دمحم عباس دمحم96007

62شسق ت أالخانكةدمحم عبده السيد عبدالفتاح دمحم منطاوي96008

44شسق ت أالخانكةدمحم مختار السيد دمحم اللبودي96009

10.5شسق ت أالخانكةدمحم مصيلىحي دمحم مصيلىحي جمعة96010

ن96011 15.5شسق ت أالخانكةدمحم نارص السيد عواد حساني 

ن سالم96012 ي حسي  66شسق ت أالخانكةدمحم وليد عرنى

53شسق ت أالخانكةمحمود رجب سعيد جمعة دمحم96013

25.5شسق ت أالخانكةمحمود شحات داؤد سليمان عظمة96014

21شسق ت أالخانكةمحمود عبدالكريم عبدالمقصود عبدالكريم موس96015

108شسق ت أالخانكةمحمود عزت سعيد محمود دمحم السداوي96016

63.5شسق ت أالخانكةمصطفن احمد مصطفن محمود نض96017

65.5شسق ت أالخانكةمصطفن شعبان رجب عبدربة96018

48شسق ت أالخانكةمصطفن عماد شحاتة عبدالحميد دمحم96019

118.5شسق ت أالخانكةنارص رمضان دمحم السيد سالم96020

ن96021 49.5شسق ت أالخانكةنض يوسف نض حسي 

ن لبيب96022 38شسق ت أالخانكةيحن  رمضان دمحم امي 

94.5شسق ت أالخانكةيوسف احمد عبدالمعز رضوان96023

111شسق ت أالخانكةيوسف حماده دمحم حسن96024

94شسق ت أالخانكةيوسف قاسم زكريا فهىمي محمود دمحم96025

53شسق ت أالخانكةيوسف مجدي صابر احمد موسي96026

ي فتىحي السيد ابراهيم96027
ن
22.5شسق ت أالخانكةيوسف هان

111سسل ع مالخانكةاشاء دمحم دمحم السيد96028

68سسل ع مالخانكةاسماء فتح هللا صديق عبدالمعطي96029

ي احمد96030
ه ياش عبدالمرضن 48.5سسل ع مالخانكةامي 



46.5سسل ع مالخانكةايمان اسامه احمد دمحم96031

97سسل ع مالخانكةايه حسن دمحم حسن96032

84سسل ع مالخانكةايه حمدي موس دمحم96033

110سسل ع مالخانكةجنن دمحم محروس عزب96034

50.5سسل ع مالخانكةجومانا عبدالنارص ثابت مسعود96035

132.5سسل ع مالخانكةحبيبه طارق دمحم اسماعيل96036

ي السيد96037
81سسل ع مالخانكةدعاء طارق الحسينن

ي بيوىمي96038 115سسل ع مالخانكةسلوي رضا عبدالننى

114.5سسل ع مالخانكةسهيله حمدي دمحم علي96039

 عبدالمعط احمد96040
 
128سسل ع مالخانكةشاهندا ابراهيم دسوق

وق عماد ابو الفتوح دمحم96041 121.5سسل ع مالخانكةشر

59سسل ع مالخانكةشمس عبدهللا سمي  عبده96042

33سسل ع مالخانكةشهد زكريا عزت احمد96043

85.5سسل ع مالخانكةشهد ساىمي عبدالحافظ علي96044

ي عبدالمجيد دمحم96045 102سسل ع مالخانكةشهد عبدالننى

ي96046
73سسل ع مالخانكةشيماء عمرو صالح حسينن

58سسل ع مالخانكةصباح دمحم السيد بركات96047

124.5سسل ع مالخانكةعلياء نارص دمحم سيد96048

123سسل ع مالخانكةغاده رجب ذىك عوض عل96049

ي96050 ي عبدالننى
 
60.5سسل ع مالخانكةفاطمه احمد شوق

ي عبدالعزيز96051 82سسل ع مالخانكةمريم انور عبدالننى

61.5سسل ع مالخانكةمريم رمضان صديق عبدالمعطي96052

ي السيد96053
ي مصطفن

53.5سسل ع مالخانكةمنار مصطفن

116سسل ع مالخانكةندى عصام دمحم هاشم96054

29سسل ع مالخانكةنعمه ابو شيع سيد ابو شيع96055

ي السيد96056
35سسل ع مالخانكةهانم وحيد مصطفن

ن رضا دمحم عبدالمعطي96057 73سسل ع مالخانكةياسمي 

13.5سسل ع مالخانكةاحمد ابراهيم حسن بركات96058

26سسل ع مالخانكةاحمد اسامة علي دمحم96059

30سسل ع مالخانكةاحمد جمال دمحم السيد96060

41.5سسل ع مالخانكةاحمد رافت عزت احمد96061

ي سيد خليل96062 58سسل ع مالخانكةاحمد عرنى

115سسل ع مالخانكةاحمد عمر فتح الباب سيد96063

54.5سسل ع مالخانكةادهم عماد جمال كامل96064

ي96065
ي عبدالعاىطي مصطفن 35.5سسل ع مالخانكةاسالم عبدالننى

ن دمحم96066 ن فرج امي  53.5سسل ع مالخانكةامي 

46.5سسل ع مالخانكةايمن جمال احمد عويس96067

39.5سسل ع مالخانكةباسم رمضان محمود خليل96068

29.5سسل ع مالخانكةسعد دمحم سعد احمد96069

82.5سسل ع مالخانكةسمي  حاتم سمي  معوض96070

64.5سسل ع مالخانكةسيف اسامة فريد عبدالعظيم96071

83.5سسل ع مالخانكةطاهر حسام دمحم سعد بيوىمي96072

ن96073 ن مصلح حسي  82.5سسل ع مالخانكةعبدالرحمن حسي 

62سسل ع مالخانكةعبدالرحمن عاطف جابر عطا96074

71سسل ع مالخانكةعبدهللا عادل فوزي دمحم96075

37.5سسل ع مالخانكةفارس فرحان ثابت مسعود96076

57.5سسل ع مالخانكةكمال سيد كمال عبدالعليم96077

125.5سسل ع مالخانكةدمحم شديد دمحم شديد96078

44.5سسل ع مالخانكةمحمود سيد عل دمحم96079

ي دمحم عبدالرازق96080 27سسل ع مالخانكةمحمود عبدالننى



84.5سسل ع مالخانكةمومن جميل دمحم السيد ابوزيد96081

ي96082
 
ي احمد عبدالباق

 
107.5سسل ع مالخانكةيحن  عبدالباق

80.5سسل ع مالخانكةيوسف السيد ابراهيم السيد96083

70.5سسل ع مالخانكةيوسف رجب سيد خليل96084

45سسل ع مالخانكةيوسف عبدالحليم عل عبدالحليم96085

نالخصوصبسيطه- ابانوب انور حسيبه لوندى عبدالنور96086 85.5عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب ايمن فايز مجل96087 30عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب جمال سعد ينن بخيت96088 32عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب راضن فوزى بطرس غطاس96089 43.5عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب شنودة نادى حبيب شنودة96090 30عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب عادل بطرس فرنسيس96091 43.5عمر مكرم بني 

وش بخيت96092 نالخصوصابانوب عماد طاهر غيى 112.5عمر مكرم بني 

ي بطرس فرج96093 نالخصوصابانوب كامل بشر 59عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب مجدي موسي تميم موسي96094 58عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب مني  جميل حنا96095 24عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب نارص عجيب حبيب96096 57.5عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب نبيل نصىح رومان جرجس96097 102عمر مكرم بني 

 عايد نصيف96098
ن
نالخصوصابانوب هان 63عمر مكرم بني 

نالخصوصابانوب وليم رمزى شحاته96099 39عمر مكرم بني 

نالخصوصابرام كميل عبده رزق هللا شحاته96100 67.5عمر مكرم بني 

ن96101 نالخصوصابراهيم سيد ابراهيم حسي  22عمر مكرم بني 

نالخصوصابراهيم صالح حلىم دمحم96102 14عمر مكرم بني 

نالخصوصابراهيم عبدالقادر السيد يوسف ابراهيم96103 27.5عمر مكرم بني 

نالخصوصابراهيم عني  اسحاق جرجس96104 35عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد تامر عبدالسالم محمود96105 122.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد حسن عبدالعزيز قاسم96106 81عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد حسن يوسف حسن يوسف96107 15عمر مكرم بني 

ن عل عبدربه96108 ن دمحم حسي  نالخصوصاحمد حسي  28عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد حماده سيد احمد عبدالواحد ابراهيم96109 109.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد رضا عبدالعليم عبدالحميد عبدالحافظ96110 116.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد رمضان السيد عبدالحميد96111 50عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد سليمان عبدالعليم محمود96112 88عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد سنوسي كليب عطيه96113 44عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد سيد عبدالرحمن عبدربه عبدالرحمن96114 85عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد سيد عبدالغنن محمودعل96115 12عمر مكرم بني 

ي فهىمي مرشد ابوغازي96116 نالخصوصاحمد صيى 4.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد عادل صادق محمود مصطفن96117 68.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد عزت محمود احمد اسماعيل96118 40عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد عل احمد عل غنيم96119 71.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد عماد احمد دمحم96120 89عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد فريد احمد دمحم علي96121 55عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد عبدالسالم عمر96122 91عمر مكرم بني 

ن 96123 نالخصوصبسيطه- احمد دمحم احمد دمحم احمد شاهي  99.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد دمحم زكريا96124 88عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد دمحم عبدالصمد درويش96125 68عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد دمحم دمحم ابراهيم عصفور96126 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد محمود احمد احمد اسماعيل96127 78عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- احمد محمود احمد خليفه احمد 96128 96عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد محمود عبدالمحسن عبدالمقصود حجاج96129 69.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد مصطفن احمد مراد96130 57عمر مكرم بني 



نالخصوصاحمد مصطفن دمحم العادىل احمد96131 53.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاحمد يشي سعدي مصطفن96132 89.5عمر مكرم بني 

نالخصوصادهم اسامه سيد احمد عل96133 76.5عمر مكرم بني 

نالخصوصادهم حماده بيوىم مصطفن بيوىم96134 62.5عمر مكرم بني 

نالخصوصادهم عبدالمنعم ابراهيم دمحم96135 76عمر مكرم بني 

نالخصوصادهم دمحم عبدالمجيد دمحم فرج96136 71عمر مكرم بني 

نالخصوصادهم مصطفن ابراهيم محمود حسن96137 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصارميا وجيه لمع حكبم96138 61عمر مكرم بني 

نالخصوصاسامه صبىح عبدالظاهر دمحمالحجار96139 86عمر مكرم بني 

ي عبدالحليم96140
ن
نالخصوصاسامه دمحم التون 82عمر مكرم بني 

نالخصوصاستيفن يوسف جميل خليل96141 131.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاسحق مجدى ايليا حسنن96142 59.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاسالم سيد حلىم عبدهللا96143 31.5عمر مكرم بني 

نالخصوصاسالم صالح رشاد عبدالغفار96144 3عمر مكرم بني 

نالخصوصاسالم ماهر حسن احمد دمحم96145 58عمر مكرم بني 

نالخصوصاسالم دمحم عبدهللا علي قطب96146 47عمر مكرم بني 

ي96147
نالخصوصاسالم محمود شاكر عبدالغنن 76عمر مكرم بني 

نالخصوصاسماعيل سيد اسماعيل سيد عبدالمنعم96148 84عمر مكرم بني 

نالخصوصاسماعيل وجيه اسماعيل احمد اسماعيل96149 68.5عمر مكرم بني 

نالخصوصامام دمحم امام دمحم96150 126عمر مكرم بني 

نالخصوصاندرو ايمن فوزى خليل96151 119عمر مكرم بني 

لس هرمينا96152 نالخصوصاندرو تامر الفونس كي  118عمر مكرم بني 

نالخصوصاندرو حمدى عبدهللا جاد هللا عبدالمالك96153 17عمر مكرم بني 

نالخصوصاندرو عماد شنده سليمان ابراهيم96154 13عمر مكرم بني 

نالخصوصاندرو ماجد رمزى حبيب سيدهم96155 41.5عمر مكرم بني 

ن96156 نالخصوصانس خضن فاروق حسي  55عمر مكرم بني 

نالخصوصانس دمحم عبدالحكيم ابراهيم96157 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصانطون عماد وحيد حناهلل قسطندى96158 44.5عمر مكرم بني 

نالخصوصانطونيوس سمي  حبيب جرس تادرس96159 10.5عمر مكرم بني 

نالخصوصانطونيوس عادل شاكر عبدهللا96160 90.5عمر مكرم بني 

نالخصوصانطونيوس ماجد صبىح زىك96161 122.5عمر مكرم بني 

نالخصوصانطونيوس ناجى جادالرب شنوده سيدهم96162 42.5عمر مكرم بني 

نالخصوصايمن حنا سالمه حبيش96163 46عمر مكرم بني 

نالخصوصايمن عصام شحته دمحم محمود96164 25عمر مكرم بني 

نالخصوصباسم زكريا مخلوف صبىح96165 34.5عمر مكرم بني 

ن شحاته96166 نالخصوصباسم كامل مكي  50عمر مكرم بني 

 فاروق صبىح96167
ن
نالخصوصباسم هان 43عمر مكرم بني 

نالخصوصبافلي عماد كمال عزيز96168 122عمر مكرم بني 

نالخصوصبدر احمد علي دمحم محمود96169 21.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبدر عبدهللا بدري عبده علي96170 122عمر مكرم بني 

نالخصوصبرسوم عزت ابولمبه عطاهللا جندى96171 34.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبرسوم عزت كمال كامل مسعد96172 110عمر مكرم بني 

نالخصوصبرسوم نبيل عياد حنا مقار96173 57عمر مكرم بني 

وس96174 نالخصوصبطرس سامح خلف حناوى تارصن 83.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبالل رمضان صالح جادالرب عطيه96175 63.5عمر مكرم بني 

ي سيد دمحم96176 نالخصوصبالل سيد عبدالننى 105عمر مكرم بني 

ف سمي  حكيم واصف96177 نالخصوصبوال اشر 113عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال جمال منصور ملط سوريال96178 107.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال رضا بطرس نض96179 115عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال زكريا عبدالسيد شنوده96180 108عمر مكرم بني 



ن اشائيل موس96181 نالخصوصبوال صبىحي امي  !VALUE#عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال عياد حنا عوض عبدالقدوس96182 47عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال عيد عطاهللا عبادى شنوده96183 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال كمال زاهر رزق خليل96184 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبوال ناجح ادوار جاد جيد96185 12عمر مكرم بني 

ن ابو الغيط مسعود بطرس96186  امي 
نالخصوصبيي  90عمر مكرم بني 

نالخصوصبيي  جمال سعد فل96187 64عمر مكرم بني 

نالخصوصبيي  رضا جرجس ميخائيل عبدالمالك96188 28عمر مكرم بني 

نالخصوصبيشوى ارميا نجيب خله صالح96189 80.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- بيشوى ايمن ابراهيم فهىم مرزوق 96190 76عمر مكرم بني 

ن96191 ن سمي  خليل سيفي  نالخصوصبيشوى سيفي  39.5عمر مكرم بني 

 استمالك96192
 
نالخصوصبيشوى شحاته صدق 70عمر مكرم بني 

نالخصوصبيشوى عادل سعيد دوس جرجس96193 94عمر مكرم بني 

نالخصوصبيشوى مرزق برسوم عبدالنور96194 97عمر مكرم بني 

نالخصوصبيشوى يىح حليم الياس96195 92.5عمر مكرم بني 

نالخصوصتادرس بخيت غاىل بخيت جرجس96196 30عمر مكرم بني 

س96197  غيى
نالخصوصتوماس جون اديب لطفن 68عمر مكرم بني 

ه شاكر زخارى96198 نالخصوصتوماس رزق جيى 103عمر مكرم بني 

 ميالد نبيل كامل مسعد96199
ن
نالخصوصتون 57.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجاد نجيب جاد ميخائيل96200 44.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجادهللا رضا جادهللا ذكري سوريال96201 35.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس جاد فهيم جاد عبدالقدوس96202 91عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس كمال بسطا قلدس لوقا96203 93عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس ماجد ميخائيل جرجس96204 88عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس مرزق سعيد لطفن بخيت96205 44.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس ممدوح لطفن بطرس عبدالمالك96206 21عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس مهدي ابو لمبه عطا هللا جندي96207 42.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس نادر حنا تامر96208 37.5عمر مكرم بني 

ي جرجس بطرس96209 نالخصوصجرجس نور مي  54.5عمر مكرم بني 

 عطا رزق بشاى96210
ن
نالخصوصجرجس هان 67عمر مكرم بني 

 حنس96211
 
نالخصوصجرجس وحيد صدق 64.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- جرجس وديع فكري عطا هللا هرمينا 96212 106.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجرجس يوسف فوزى فرج ابراهيم96213 47عمر مكرم بني 

نالخصوصجمعه محمود جمعه سيد جمعه96214 72عمر مكرم بني 

نالخصوصجورج رفعت وصفن كامل96215 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجورج عبده مسعود عبدهللا96216 42عمر مكرم بني 

نالخصوصجورج ميالد جمال ساويرس96217 47.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجورج ميالد ميخائيل سعد ميخائيل96218 61عمر مكرم بني 

 موس حنا شنوده96219
ن
نالخصوصجورج هان 51.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجوزيف مني  يعقوب ينن96220 60.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجون جرجس عبدالمالك جرجس عطاهلل96221 46.5عمر مكرم بني 

نالخصوصجون ماجد سعد حنا تادرس96222 53عمر مكرم بني 

نالخصوصجون مقار عبدهللا مقار96223 91عمر مكرم بني 

يف عمار دمحم96224 نالخصوصحازم شر 58.5عمر مكرم بني 

نالخصوصحازم دمحم دمحم دمحمالغلبان96225 37عمر مكرم بني 

نالخصوصحازم منصور احمد عل96226 69.5عمر مكرم بني 

نالخصوصحسن احمد عبدالرحمن دمحم دمحم96227 87.5عمر مكرم بني 

نالخصوصحسن حماده احمد عل حسن96228 41.5عمر مكرم بني 

نالخصوصحسن نض احمد منصور حسن96229 24عمر مكرم بني 

ن عزت محمود احمد96230 نالخصوصحسي  49عمر مكرم بني 



ن احمد موس96231 ن دمحم حسي  نالخصوصحسي  25.5عمر مكرم بني 

ن نض احمد منصور حسن96232 نالخصوصحسي  17.5عمر مكرم بني 

نالخصوصحمزه دمحم عبدالسميع عمر النياد96233 18.5عمر مكرم بني 

نالخصوصخالد سيد احمد عبدالرحمن سيد احمد النجار96234 36عمر مكرم بني 

نالخصوصخالد عبدالحكيم دمحم سويف سيد96235 19.5عمر مكرم بني 

نالخصوصخالد وليد حمدي عبدهللا السيد96236 47.5عمر مكرم بني 

نالخصوصديفيد عايد عياد اسحق96237 26عمر مكرم بني 

نالخصوصديفيد عماد عزت بقطر جرجس96238 6.5عمر مكرم بني 

نالخصوصديفيد ياش يوسف ثابت بولس96239 72عمر مكرم بني 

 ذكرى رمزى عطاهلل96240
ن
نالخصوصذكرى رومان 67عمر مكرم بني 

نالخصوصرافائيل امي  عزيز عوض عبدالقدوس96241 59عمر مكرم بني 

نالخصوصرافت مجدى رافت سمرى96242 95عمر مكرم بني 

نالخصوصرامز جوزيف لطفن ابراهيم يونان96243 42.5عمر مكرم بني 

نالخصوصراىم رشاد نجاح توفيق96244 32.5عمر مكرم بني 

ي96245
نالخصوصرضا فضل عبدالرحمن علي ماضن 72.5عمر مكرم بني 

نالخصوصرمزى عادل رمزى كرلس96246 60عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان جالل معوض ابو الحديد96247 45.5عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان حسن رمضان خليفة احمد96248 29عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان حسن فتىح دمحم ابراهيم96249 42عمر مكرم بني 

ن96250 ن رمضان سيد حسي  نالخصوصرمضان حسي  24عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان عدىل دمحم حافظ96251 20عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان عل رمضان دمحم عبدرب الننى96252 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصرمضان دمحم شعبان عبدالتواب يونس96253 32.5عمر مكرم بني 

 صالح زخارى عطا هللا جندى96254
ن
نالخصوصرومان 7.5عمر مكرم بني 

 كمال زىك بولس يوسف96255
ن
نالخصوصرومان 47عمر مكرم بني 

 رياض خميس محمود96256
ن
نالخصوصرياض هان 83عمر مكرم بني 

نالخصوصريمون جمال صالح لوقا96257 40عمر مكرم بني 

نالخصوصريمون سمعان مكرم سمعان ابراهيم96258 40.5عمر مكرم بني 

نالخصوصريمون عبدالهادى رزق وديع رزق96259 19عمر مكرم بني 

نالخصوصريمون عدىلي فهىمي زخاري شحاته96260 29عمر مكرم بني 

نالخصوصزىك عصام فرحان ذكرى اسحق96261 70.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزىك ياش زىك دمحم هشام96262 62.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد احمد سالمه محمود احمد96263 61عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد احمد صادق عبدالعال محمود96264 62عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد احمد صالح عبدهللا صالح96265 78.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- زياد احمد فتىحي بيوىمي 96266 80عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد جمال عبدالرحمن عبدالتواب96267 41عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد حامد دمحم عمر96268 44عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد حسن عباس حسن حسب هللا96269 57.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد سيد عبدالرحمن دمحم عبدالعال96270 47عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد عادل عبدالىح وهبه دمحم96271 39.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد عاطف صالح صديق96272 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد كرم عبدالراضن السمام96273 65عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد دمحم عبدهللا ابراهيم96274 90.5عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد دمحم عبدالمقصود محمود96275 50عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد دمحم عل احمد عبدالعظيم96276 46عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد دمحم محفوظ دمحم عبدالهادى96277 64عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد محمود كمال حافظ جيى96278 94عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد مصطفن سعيد عبدالحميد خضن96279 101عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد ممدوح فتىح دمحم داود96280 71.5عمر مكرم بني 



نالخصوصزياد نارص عبدالخالق عبدالحميد دمحم96281 74.5عمر مكرم بني 

 الذهنى96282
نالخصوصزياد وليد رضا مصطفن 98عمر مكرم بني 

نالخصوصزياد يوسف سعيد مصطفن96283 120عمر مكرم بني 

نالخصوصسالم ممدوح لطفن سالم96284 73عمر مكرم بني 

نالخصوصسامح عادل زخارى غطاس حبىسر96285 79.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسامح مالك لوغا رزق لوغا96286 86عمر مكرم بني 

نالخصوصساىم ابراهيم الشحات ابراهيم عبدالغنن96287 55عمر مكرم بني 

نالخصوصسعد نارص سعد عبدالمطلب محمود96288 108عمر مكرم بني 

 سعد سمعان بشارة96289
ن
نالخصوصسعد هان 78.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسعيد احمد عبدهللا عبدالمجيد96290 70عمر مكرم بني 

نالخصوصسعيد السيد سعيد السيد عبدالحافظ96291 50عمر مكرم بني 

نالخصوصسعيد جاب اللـه رمضان جاب اللـه96292 37.5عمر مكرم بني 

ي يوسف96293
نالخصوصسعيد شاكر دمحم مصطفن 45عمر مكرم بني 

نالخصوصسعيد كامل عطوان عطا هللا96294 64.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسعيد دمحم سعيد دمحم عطيه96295 81.5عمر مكرم بني 

 سعيد عبدالحافظ96296
ن
نالخصوصسعيد هان 47.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسمعان يشى حنا ويصا حنا96297 69عمر مكرم بني 

نالخصوصسمي  سامح اشائيل بينى ميخائيل96298 46عمر مكرم بني 

نالخصوصسمي  سيدهم شحاته عبدهللا دوس96299 57.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسمي  ورد فوزي خليل96300 50عمر مكرم بني 

ان96301 نالخصوصسيد سمي  احمد ابو الحسن جيى 133عمر مكرم بني 

نالخصوصسيد عصام سيد عطيه دمحم96302 12عمر مكرم بني 

نالخصوصسيد عالء دمحم سيد احمد96303 15عمر مكرم بني 

نالخصوصسيد دمحم اسحاق احمد96304 86.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسيد دمحم صالح دمحم مصطفن96305 7عمر مكرم بني 

ف عبدالرحيم حسن96306 نالخصوصسيف اشر 10عمر مكرم بني 

 عبدالواحد96307
ن
نالخصوصسيف الدين بكرى دمحم قرن 79.5عمر مكرم بني 

نالخصوصسيف الدين تامر ابراهيم السعيد يوسف96308 97عمر مكرم بني 

وك دمحم96309 نالخصوصسيف الدين دمحم ميى 54عمر مكرم بني 

نالخصوصسيف الرحمن عيد سعيد عبدالحافظ دمحم96310 117.5عمر مكرم بني 

ي سيد دمحم96311 نالخصوصسيف سيد عبدالننى 70عمر مكرم بني 

ي96312
 
نالخصوصسيف دمحم السيد متوىلي دسوق 55عمر مكرم بني 

96313
 
نالخصوصسيف دمحم عبدالعزيز عطيه دسوق 63عمر مكرم بني 

نالخصوصشادى دمحم علي خليل عبدالحليم96314 70.5عمر مكرم بني 

 جرجس فهىم ميخائيل96315
ن
نالخصوصشادى هان 47عمر مكرم بني 

ي جميل عزيز ابو الخي 96316
ن
نالخصوصشادى هان 51.5عمر مكرم بني 

نالخصوصشنوده محسن راجى باشا عبدالمالك96317 23عمر مكرم بني 

ي عبدالعظيم السيد احمد96318
ن
نالخصوصشهاب هان 91عمر مكرم بني 

نالخصوصصالح سالمه صالح سالمه صالح96319 119عمر مكرم بني 

نالخصوصصديق ساىم صديق مسعد96320 102.5عمر مكرم بني 

نالخصوصصموائيل بركات دبوس سدراك96321 57عمر مكرم بني 

ي96322
نالخصوصضياء احمد احمد عفيفن 34.5عمر مكرم بني 

نالخصوصطارق دمحم طارق السيد عطوه96323 45.5عمر مكرم بني 

نالخصوصطارق نارص فرغلي مبارك96324 5عمر مكرم بني 

نالخصوصطارق وليد اسماعيل سعيد96325 29.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعادل اسامة نمر وهيب ميخائيل96326 60.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعادل امام السيد امام السيد96327 65.5عمر مكرم بني 

يف لبيب احمد عل96328 نالخصوصعادل شر 57عمر مكرم بني 

نالخصوصعاصم احمد دمحم عبدالحميد راضن96329 63.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعاصم اسامه كمال دمحم96330 54عمر مكرم بني 



ي96331 ي جورجى
 
نالخصوصعاطف عماد عاطف شوق 49.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعاطف وائل عاطف وديع فهىمي96332 48عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالحميد عبدالرسول عبدالحميد عبدالرسول96333 119عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن بالل عبدالتواب عويس السيد96334 105.5عمر مكرم بني 

ن حمدان عمران96335 نالخصوصعبدالرحمن حسي  28عمر مكرم بني 

ن عبدالرؤوف احمد محمود96336 نالخصوصعبدالرحمن حسي  18عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن سنوسي دمحم سنوسي96337 25عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن عادل امام حسن96338 114عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن عبدالمقصود دمحم لطفن 96339 50عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالحميد احمد96340 90عمر مكرم بني 

 دمحم96341
ن
نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالحميد مدن 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم فتىحي محمود96342 28عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم محمود عبدهللا96343 32عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن محمود شبل فهيم الكوىم96344 68عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن هشام صابر عبدالعال96345 37.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن ياش سيد عكاشه96346 45.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالفتاح احمد عبدالفتاح احمد حسان96347 86.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدهللا اسماعيل محمود عطيه96348 105.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدهللا جمال الدين شاكر السيد الطحاوى96349 55عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدهللا حسن مختار الششتاوى96350 71عمر مكرم بني 

ي حماده احمد96351
ن
نالخصوصعبدهللا حمام واق 38عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدهللا رضا رفعت عبدالسميع دمحم96352 68عمر مكرم بني 

ي سعيد صالح96353
نالخصوصعبدهللا مصطفن 77.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدهللا نبيل عبدهللا صابر سليم96354 65عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالمسيح جاد عبدالمسيح جويد96355 16عمر مكرم بني 

 جرجس قل حنا96356
ن
نالخصوصعبدالمسيح رومان 15.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالننى احمد عبدالننى عثمان96357 22.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعزىم عاطف عزىم قرقور بشاى96358 124عمر مكرم بني 

نالخصوصعصام جمال حسن جمال حجازي96359 50عمر مكرم بني 

يال بباوى اسكندر96360 نالخصوصعطا ظريف غيى 32عمر مكرم بني 

نالخصوصعطا عبدهللا دمحم عبدالمقصود96361 19عمر مكرم بني 

نالخصوصعطيه محمود عطيه دمحم عطيه96362 59.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعل احمد عل سالم96363 84.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعل عادل علي غانم96364 27.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعل عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز سيد96365 74عمر مكرم بني 

نالخصوصعل فرج عل فرج تناجر96366 71.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعل دمحم علي السيد96367 22.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعل محمود دمحم بخيت سالم96368 27عمر مكرم بني 

96369
ن
نالخصوصعل مصطفن ابوالفتوح قرن 33عمر مكرم بني 

نالخصوصعماد ايمن فوزى هارون96370 74عمر مكرم بني 

نالخصوصعمار حسن حسن احمد هالل96371 53عمر مكرم بني 

نالخصوصعمار دمحم عطيه دمحم البندارى96372 28.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر بيوىمي عبدالحميد عبدالصادق96373 27عمر مكرم بني 

ن حسن96374 نالخصوصعمر زين عبدالمعي  39.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر سمي  السيد احمد محجوب96375 54.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر سيد نجيب دمحم96376 72عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر عبدالحكيم طايع نايل96377 60.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر عماد عبدالحميد جوده صالح96378 30.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر دمحم بكر جابر96379 14.5عمر مكرم بني 

 دمحم عل اسماعيل96380
ن
نالخصوصعمر هان 121عمر مكرم بني 



نالخصوصعمر ياش صالح دمحم96381 38عمر مكرم بني 

نالخصوصعمرو احمد عبدالهادي يوسف96382 !VALUE#عمر مكرم بني 

نالخصوصعمرو خالد ابراهيم ابراهيم96383 90عمر مكرم بني 

نالخصوصعمرو خالد رجب عبدالصادق عل96384 78عمر مكرم بني 

نالخصوصعمرو خالد عبدالقادر هاشم حجاج96385 114عمر مكرم بني 

نالخصوصعمرو عل عبدالمرضن دمحم96386 70عمر مكرم بني 

ي احمد96387
نالخصوصعمرو ياش احمد مصطفن 76عمر مكرم بني 

ف ميخائيل عياد خليل96388 نالخصوصفادى اشر 23.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفادى سعد عجاينى بسكاىل مرقص96389 28.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفادى صبىح رشدى سيف عبدالملك96390 102.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفادى صليب سمي  لبيب96391 111.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفادى غطاس نصيف عبدالمالك96392 20.5عمر مكرم بني 

 كامل الجندى بخيت96393
ن
نالخصوصفادى هان 72.5عمر مكرم بني 

ي سمي  لمعي جيد96394
ن
نالخصوصفارس رومان 103عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس زيدان فتىح دمحم عل96395 42عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس ماهر عبده زىك96396 74عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس دمحم سعيد سيد صيام96397 26عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس دمحم عل السيد عطيه96398 1عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس محمود فوزي دمحم احمد96399 15.5عمر مكرم بني 

ن96400 نالخصوصفاروق مروان فاروق عثمان حساني  83.5عمر مكرم بني 

 فايز فرج لوقا96401
ن
نالخصوصفايز هان 52عمر مكرم بني 

نالخصوصفتىح عطا ابراهيم صادق96402 70عمر مكرم بني 

نالخصوصفتىح مصطفن فتىح عبدالجواد احمد96403 28عمر مكرم بني 

نالخصوصفرج عل فرج احمد عطية96404 25عمر مكرم بني 

نالخصوصفريد كريم فريد فرج هللا96405 48عمر مكرم بني 

نالخصوصفلوباتي  ايمن فوزى يوسف رزق96406 66عمر مكرم بني 

نالخصوصفلوباتي  جرجس ذكي  بسخرون96407 81عمر مكرم بني 

نالخصوصفلوباتي  لويس مكرم حنا السيد96408 85عمر مكرم بني 

نالخصوصفهد علي احمد دمحم96409 38.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفوزى جمال ساىم عوض بشاى96410 45عمر مكرم بني 

نالخصوصفوزى عل احمد عل دمحم96411 41.5عمر مكرم بني 

نالخصوصفيلوباتي  عماد خلف صديق حبيب96412 79عمر مكرم بني 

 مغاريوس خليل96413
ن
نالخصوصفيلوباتي  عون 51.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكامل شكرى كامل صاروفيم96414 28.5عمر مكرم بني 

ي سيف96415 نالخصوصكرم طلعت كمال شلنى 72عمر مكرم بني 

 عويس96416
ن
نالخصوصكريم احمد عبدالرحمن صوق 74.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم احمد عثمان السيد عثمان96417 61.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم احمد فتىحي احمد الشيخ96418 42.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم احمد محسن ابراهيم96419 39.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم ايمن دمحم عل دمحم96420 20.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم ايهاب عبدالمنعم عبدهللا علي96421 58.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم حسن عبدهللا السيد طلبه96422 72عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم خالد عبدالباسط حسن96423 48.5عمر مكرم بني 

نالخصوصكريم كرم ابراهيم عل96424 47عمر مكرم بني 

لس اسامه عزىمي منىسي دانيال96425 نالخصوصكي  31.5عمر مكرم بني 

لس اسحق جورجى رهيف96426 نالخصوصكي  30.5عمر مكرم بني 

ى جيد كراس96427 ف بشر لس اشر نالخصوصكي  51.5عمر مكرم بني 

 نضى عزيز ابوحلقة96428
ن
لس الرومان نالخصوصكي  71عمر مكرم بني 

لس جرجس نجيب عوض جرجس96429 نالخصوصكي  44.5عمر مكرم بني 

لس جميل كامل حبيب غاىل96430 نالخصوصكي  51عمر مكرم بني 



لس جميل لحطن داود سعد96431 نالخصوصكي  25.5عمر مكرم بني 

لس داود ابراهيم سليمان ابراهيم96432 نالخصوصكي  46عمر مكرم بني 

لس رافت فهىم رستم96433 نالخصوصكي  54عمر مكرم بني 

لس سامح جابر رزيق عبدالشهيد96434 نالخصوصكي  72.5عمر مكرم بني 

لس سامح صفوت عزىم باشا96435 نالخصوصكي  49.5عمر مكرم بني 

يف نبيل صبىحي رزق هللا96436 لس شر نالخصوصكي  27عمر مكرم بني 

لس صبىح متواضع بطرس جرجس96437 نالخصوصكي  62عمر مكرم بني 

لس صالح مفيد حيوانات خليل96438 نالخصوصكي  71عمر مكرم بني 

لس صليب سمي  لبيب96439 نالخصوصكي  54عمر مكرم بني 

لس صموئيل بشاي سعد بشاي96440 نالخصوصكي  22عمر مكرم بني 

لس عادل ميالد نجيب96441 نالخصوصكي  43عمر مكرم بني 

لس عماد ثابت سالمه عبدالمسيح96442 نالخصوصكي  55.5عمر مكرم بني 

لس عماد ميخائيل الياس96443 نالخصوصكي  10.5عمر مكرم بني 

لس عماد نظي  حبيب دميان96444 نالخصوصكي  118عمر مكرم بني 

لس عوض حنا عوض عبدالقدوس96445 نالخصوصكي  61عمر مكرم بني 

لس عياد لبيب عياد96446 نالخصوصكي  111.5عمر مكرم بني 

لس غطاس لويس رسله96447 نالخصوصكي  34عمر مكرم بني 

لس فؤاد مجلع صادق مجلع96448 نالخصوصكي  43.5عمر مكرم بني 

لس فتىح فوزى عبدالمسيح جاد96449 نالخصوصكي  84.5عمر مكرم بني 

ى ميخائيل96450 لس كمال صيى نالخصوصكي  61.5عمر مكرم بني 

لس محسن مفيد حيونات خليل96451 نالخصوصكي  42.5عمر مكرم بني 

لس معتمد بطرس اسكندر96452 نالخصوصكي  44.5عمر مكرم بني 

لس ممدوح حاكم هارون96453 نالخصوصكي  42.5عمر مكرم بني 

لس نارص ورد لمعي شنوده96454 نالخصوصكي  79.5عمر مكرم بني 

لس نصىحي راشد عبدالمالك96455 نالخصوصكي  117عمر مكرم بني 

ى96456 ي بشر
لس وائل الفن نالخصوصكي  36عمر مكرم بني 

لس وائل شحات جريس ميخائيل96457 نالخصوصكي  66عمر مكرم بني 

لس وليم نجيب خليل96458 نالخصوصكي  44عمر مكرم بني 

 فرح عبدالمسيح96459
ن
لس يوسف رومان نالخصوصكي  89.5عمر مكرم بني 

لس يونان حلىمي فوزي بخيت96460 نالخصوصكي  29.5عمر مكرم بني 

نالخصوصلمع ايوب لمع مسعود96461 34عمر مكرم بني 

نالخصوصمارتن طلعت مسي  بقطر موس96462 46عمر مكرم بني 

نالخصوصماريو مكريوس مريد عبدالشهيد شكر هللا96463 40عمر مكرم بني 

نالخصوصمازن هيثم عثمان احمد اسماعيل96464 99.5عمر مكرم بني 

ي96465
ي ماهر ذكري مهنن

نالخصوصماهر راضن 22.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمايكل ارميا فليب شحاته96466 70.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمايكل جورج صابر حبيب96467 100عمر مكرم بني 

نالخصوصمايكل ساىم فوزى يوسف قدوس96468 74.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمايكل سعد كمال عياد ابراهيم96469 62.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمايكل عزت سمي  حلىمي عزيز96470 15.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ابراهيم دمحم ابراهيم محمود96471 111.5عمر مكرم بني 

ي96472
نالخصوصدمحم احمد السيد عبدالغنن 27عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد سيد ضاغن96473 59.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد عبدالرسول صديق عبدالرسول96474 79.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم الهادى حسن عل96475 80عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم مصطفن دمحم96476 90عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد يونس عبدالرحيم96477 65عمر مكرم بني 

ف احمد عبدالسالم احمد96478 نالخصوصدمحم اشر 63عمر مكرم بني 

ف علي سيد علي96479
نالخصوصدمحم اشر 42.5عمر مكرم بني 

ف دمحم سيد عويمر96480 نالخصوصدمحم اشر 30.5عمر مكرم بني 



ف نجم الدين مهدى نجم الدين96481 نالخصوصدمحم اشر 25عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم السواح احمد محمود دمحم96482 99عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم انور عبدالسالم محمود سيد احمد96483 28عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ايهاب دمحم احمد96484 133عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ايهاب دمحم جودة حسن96485 102عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- دمحم بدوى رزق الغريب 96486 74عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ثروت دمحم مصطفن دمحم96487 69عمر مكرم بني 

ي عباس عثمان96488
نالخصوصدمحم جمال حسنن 37.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم جميل لبيب عبدالعزيز96489 83عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم حافظ فرج عبدهللا ابراهيم96490 117.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم حسام دمحم السيد محمود96491 9.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم حسن محمود عبدالعظيم96492 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم حماده الشحات عليوه دمحم96493 128عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم حمدى مرس دمحم96494 33عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم خالد القبارى رمضان دمحم96495 120عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم خالد حسن حسيبو حسن96496 42عمر مكرم بني 

ن عبدالسالم96497 نالخصوصدمحم خالد حسي  25عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم خلف راضن محمود96498 33عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم راضن ابراهيم محمود96499 81عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم رمضان سعداوى خلف96500 43.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم رمضان عل محمود96501 36.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم رمضان محمود احمد96502 20.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سامح مضى حسن حامد96503 8.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سعيد علي عبدالجواد فتح الباب96504 68عمر مكرم بني 

ن96505 نالخصوصدمحم سيد سعيد حساني  51عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سيد صابر دمحم امام96506 73عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سيد فوزى عبدة96507 34عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سيد دمحم محمود96508 21عمر مكرم بني 

يف عزت ابراهيم96509 نالخصوصدمحم شر 36عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم شعبان ابراهيم عبدالتواب عبدالسالم96510 10.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- دمحم شعبان عبدالشكور دمحم ابوشوشه 96511 79عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم شعبان دمحم دمحم96512 117عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عادل عني  التف  حناوى96513 60عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عاطف دمحم عبدالصادق سيد96514 80عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عبدالرحمن دمحم رضا عبدالرحمن96515 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عزت دمحم عبدالعزيز دمحم96516 59عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عصام فكرى عبدالفتاح محمود96517 74عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عصام دمحم عبدالحميد96518 20عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عالء دمحم سند96519 39عمر مكرم بني 

ن احمد96520 نالخصوصدمحم عل حسي  94.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عل صادق عبدالقادر96521 30.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عل عبدالكريم عل فراج96522 44.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم علي السيد علي حسن96523 27عمر مكرم بني 

ي96524
ن
نالخصوصدمحم علي جالل علي مدن 97.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عماد حسن حسن احمد96525 101عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عمرو سعيد عبدالعاىط دمحم96526 93عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عمرو دمحم عبدالفتاح النحاس96527 96عمر مكرم بني 

ن96528 نالخصوصدمحم غريب حسن الشاذىل حسي  91.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم فوزى زكريا فرحات96529 48عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم مجدي محمود محمود96530 24.5عمر مكرم بني 



ن مهدى96531 نالخصوصدمحم محروس حسي  79عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم محمود ابراهيم امام96532 29عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم محمود رجب ابراهيم حسن96533 36.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم محمود دمحم محمود96534 46.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم مصطفن الشلقاىم دمحم الجنداىل96535 11.5عمر مكرم بني 

ي دمحم علي96536
نالخصوصدمحم مصطفن !VALUE#عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم نارص سيد عيسوى96537 28.5عمر مكرم بني 

 دمحم عل96538
ن
نالخصوصدمحم هان 119عمر مكرم بني 

 دمحم محروس احمد96539
ن
نالخصوصدمحم هان 68.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ياش صالح الدين حسن دمحم96540 82عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود احمد شعبان عبداللطيف96541 81عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود اسامه عل عل96542 60عمر مكرم بني 

ف علي سعيد جاد96543
نالخصوصمحمود اشر 76عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود اكرم محمود عبدالظاهر احمد96544 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود السيد عبدالهادي دمحم الدبور96545 47عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود تيسي  دمحم علي96546 58عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود رجب عطيه رجب96547 14.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود سعيد السيد غنيم مقدام96548 17.5عمر مكرم بني 

ن96549 نالخصوصمحمود سعيد مرزوق حسي  85.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود عبدالرازق سيد عل96550 92.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود دمحم احمد سليم نض96551 107.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود دمحم رجب دمحم طلبه96552 45عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود ممدوح الشلقاىم دمحم96553 37عمر مكرم بني 

96554
ن
نالخصوصمحمود منصور جالل الوردان 61.5عمر مكرم بني 

 دمحم احمد رفاع96555
ن
نالخصوصمحمود هان 60عمر مكرم بني 

 محمود احمد96556
ن
نالخصوصمحمود هان 64عمر مكرم بني 

نالخصوصمختار مقار تقاوى بخيت خليل96557 30.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن احمد عبدالحليم العارف96558 47.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن جهاد مصطفن دمحم96559 94.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- مصطفن حسنن مصطفن سالمه عبدالواحد 96560 82عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن شعبان رمضان دمحم عبدالرازق96561 12.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن عبدالرحمن دمحم السعدى عبدالرحمن96562 37.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن عبدهللا عبدالرحمن عبدالرحيم96563 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن عصام عبدهللا صابر سليم96564 55.5عمر مكرم بني 

ي صابر ابراهيم96565
نالخصوصمصطفن عصام مصطفن 62.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن عل دمحم عل96566 14عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن محسن عبدالقادر ابراهيم96567 27.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن دمحم ابوزيد هالل ابوالمحاسن96568 58.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن دمحم مصطفن دمحم مرسي96569 117عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن محمود سعيد كامل دمحم96570 33.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمصطفن ياش خلف هللا هاشم عبدالرحيم96571 44عمر مكرم بني 

نالخصوصمعاذ عبدالحميد عبدالعزيز دمحم خاطر96572 55عمر مكرم بني 

نالخصوصمنصور ممدوح منصور محمود96573 21عمر مكرم بني 

نالخصوصمهاب عالء دمحم السيد عطيه96574 88.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمومن احمد فتىحي حافظ دمحم96575 108عمر مكرم بني 

نالخصوصمؤمن دمحم عيد عبده عبدالجليل96576 109عمر مكرم بني 

يف رفعت مفيد وهيب96577 نالخصوصميخائيل شر 56.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا ايمن سبع فرج سالمه96578 87.5عمر مكرم بني 

ي96579
ي وديع مهنن

نالخصوصمينا ايمن مهنن 43عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا بديع فانوس حنا عبدالسيد96580 104.5عمر مكرم بني 



يال موس 96581  زىكي غيى
ن نالخصوصبسيطه- مينا بنيامي  75عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا جرجس شحاته ابراهيم96582 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا جورج مسعد ساويرس ابادير96583 65عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا حنا صالح صالح96584 70.5عمر مكرم بني 

ي حكيم ثابت96585
ن
نالخصوصمينا رومان 64عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا سامح صفوت عزىم باشا96586 52عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا سمي  رشدى حنا96587 70.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا سمي  سعيد شنوده ميخائيل96588 52عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا عادل ساىم شخلول96589 130عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا فرج مزيد عوض مالك96590 44.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا كرم سمي  عشم96591 85عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا مجدى كرم عطيه عويضه96592 24.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا محسن مفيد حيوانات خليل96593 27عمر مكرم بني 

ي96594
نالخصوصمينا مدحت وليم ينن 56.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا مشهور رفعت صليب ابراهيم96595 54.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا ممدوح لطفن بطرس96596 23.5عمر مكرم بني 

ن96597 نالخصوصمينا نبيل صالح شوربي  81.5عمر مكرم بني 

ي عادل رضا بخيت96598
ن
نالخصوصمينا هان 64عمر مكرم بني 

نالخصوصمينا ياش لمعي واصف96599 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصنارص صابر فوزى جادالرب96600 98.5عمر مكرم بني 

نالخصوصنسيم ايوب نسيم خليل96601 26.5عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- نوفي  جورج ميالد لبيب جورجيوس 96602 61.5عمر مكرم بني 

 يوسف معتمد زخارى تادرس96603
ن
نالخصوصهان 47عمر مكرم بني 

نالخصوصوائل يوسف صبىح ايوب96604 35عمر مكرم بني 

نالخصوصوديع مجدي فتاح وديع سعد96605 23عمر مكرم بني 

نالخصوصوليم ظريف وليم طانيوس عبدالمالك96606 23عمر مكرم بني 

نالخصوصياش رشدى صديق مجلع96607 36عمر مكرم بني 

ن دمحم عبدالفتاح عبدالمقصود مهدى96608 نالخصوصياسي  100عمر مكرم بني 

نالخصوصيس حسن ابوالمجد احمد96609 76عمر مكرم بني 

نالخصوصيس نادى سام يوسف شحاته96610 95عمر مكرم بني 

نالخصوصيىس ابراهيم خليل كراس اقالديوس96611 74عمر مكرم بني 

نالخصوصيىس خليل زىك شلنى سيف96612 68.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيىس كمال فتىحي عطيه96613 75عمر مكرم بني 

ى انداروس96614 نالخصوصيىس مجدى ادوار مي  90.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيىس مرزق جابر ابراهيم96615 77عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- يوسف احمد سيد حسن ابراهيم 96616 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف احمد عبدالعاىطي احمد شحاته96617 74عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف احمد دمحم احمد ابراهيم96618 106عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف احمد محمود السيد السيد96619 118عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف احمد محمود عثمان96620 32.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف احمد محمود يوسف دمحم96621 107.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف باسم عاطف ميخائيل زخارى96622 77عمر مكرم بني 

نالخصوصبسيطه- يوسف بشي  نصىح صالح 96623 70عمر مكرم بني 

ن96624 نالخصوصيوسف ثروت فتىح عل حسي  37عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف جمال عبدالباسط فرحات عبدهللا96625 125عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف حسام فكرى عبدالرحمن96626 41عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف حسن سيد عل96627 62عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف حسن عصمت دمحم مهران96628 87.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف حسن يوسف حسن يوسف96629 92.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف خالد دمحم عل هنا96630 106عمر مكرم بني 



ن96631 نالخصوصيوسف رزق فكري اسحق حني  82.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف سامح جابر عبدالفتاح مازن96632 82عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف سعيد احمد عمر عبدالسالم96633 112.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف سيد عبده بخيت96634 63عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف شبانه عبدالحليم سالمان ابوزيد96635 79عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف شحاتة داود صليب96636 39.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف شعبان عبدالستار مرسي96637 79عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عادل جرجس عبدالمسيح جرجس96638 69عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عادل عبده عبدهللا بيوىم96639 50عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عادل عل احمد96640 36عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عادل يوسف عوض هللا شحاته96641 50.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عاطف زكرى عياد96642 68.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عاطف موريس بسكالس96643 46عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عريان نادي ناصيف96644 82عمر مكرم بني 

96645
 
نالخصوصيوسف عل دمحم دسوق 64عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف علي علي سند بنه96646 72.5عمر مكرم بني 

ن فرج96647 نالخصوصيوسف عماد حنا امي  67.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف عماد ميالدة مرقس96648 76.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف غريب عبدهللا دمحم خلف96649 60عمر مكرم بني 

ه ملك96650 نالخصوصيوسف كرم ادوار جيى 54عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف محرم فؤاد صابر احمد96651 96.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف محسن زيدان محمود زيدان96652 77.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف دمحم احمد دمحم96653 79.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف دمحم زيدان السيد احمد زيدان96654 59.5عمر مكرم بني 

 احمد96655
ن
نالخصوصيوسف دمحم قرن 50عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف دمحم كامل دمحم عل96656 102عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف محمود خليل دمحم96657 76.5عمر مكرم بني 

وك دمحم بيوىمي96658  ميى
نالخصوصيوسف مصطفن 41.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف ميالد فتىح صبىح96659 42.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف نبيل فاروق عبدالعظيم دمحم96660 105عمر مكرم بني 

ن96661 نالخصوصيوسف نض سيد دمحم حسي  103عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف وجدى فاروق فهىم عبدالمالك96662 98عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف وليد يوسف شحاته يوسف96663 105.5عمر مكرم بني 

نالخصوصيوسف يعقوب اسحق عبدالمتجل ميخائيل96664 118عمر مكرم بني 

33.5عمر مكرم االعداديةالخصوصارتينا صالح فهىم بستان اسعد96665

115عمر مكرم االعداديةالخصوصارينن نصىح راشد عبدالمالك عبدهللا96666

21.5عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء الزمقان دمحم عليوه96667

34عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء سمي  دمحم زىك عل96668

100عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء علي عبداللطيف عبدالمبدي عبداللطيف96669

123عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء عماد عل مصطفن عل96670

86عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء دمحم عبدالرحمن عل96671

107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء دمحم عدىل مصطفن شور96672

ن96673 6عمر مكرم االعداديةالخصوصاشاء هريدى صديق حسن حسي 

34عمر مكرم االعداديةالخصوصاسماء سامح يونس كامل عبدربه96674

96عمر مكرم االعداديةالخصوصاسماء سيد ربيع ابوالليل خلف96675

134.5عمر مكرم االعداديةالخصوصاسماء دمحم حسن دمحم دمحم96676

120عمر مكرم االعداديةالخصوصاسماء دمحم رمضان دمحم عبدالحليم96677

18عمر مكرم االعداديةالخصوصاعتماد ايمن احمد احمد عفيفن96678

37.5عمر مكرم االعداديةالخصوصاالء دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم96679

23.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامال احمد سيد احمد سيد96680



 ياش سعيد عل96681
ن
18.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامان

ي سعيد عبدهللا اسماعيل موس96682
ن
29.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامان

38عمر مكرم االعداديةالخصوصامل عبدالمقصود دمحم لطفن96683

107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامل عل عبدالباسط دمحم عمران96684

103.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامنيه احمد فاروق احمد دمحم96685

ف دمحم عبد96686 98عمر مكرم االعداديةالخصوصامنيه اشر

19عمر مكرم االعداديةالخصوصامنيه ربيع رمضان عل عمر96687

 رضوان عل دمحم96688
ن
105.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامنيه هان

127عمر مكرم االعداديةالخصوصامنيه يىح لطفن عبدالمنعم عبدالموجود96689

ه كامل نظي  موس بشاى96690 87.5عمر مكرم االعداديةالخصوصامي 

126عمر مكرم االعداديةالخصوصامينه ساىم عبدالمقصود مصطفن عبدالعال96691

72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى مرزوق مرزوق حبيب زكاء96692

 لطفن عشم مرزوق96693
ن
42.5عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى هان

ي ابراهيم مني  شفيق96694 35.5عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى

ي عاطف فايز ناشد بسخرون96695 47عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى

ي كرم فؤاد فهىمي عبدالمالك96696 77عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى

18عمر مكرم االعداديةالخصوصانهار احمد السيد دمحم ابراهيم96697

65.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرين عاطف يعقوب مسعد شحاته96698

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينه خلف عبدالمالك حناوي96699

37عمر مكرم االعداديةالخصوصمنقطع- ايرينن ايمن سيف بقطر عوض 96700

30عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن ايمن صالح بشاى سليمان96701

ه بخيت 96702 72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسيطه- ايرينن سعد ساىم جيى

29عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن سمي  سالمه رزق هللا صليب96703

106عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن سمي  لمع جيد شحاته96704

104عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن كمال شنوده ميخائيل نخله96705

30عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن ممدوح قطري موسي96706

117.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن ناجح ناجى يوسف96707

 سند عياد رزق96708
ن
41.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن هان

 مسعود جاد روفائيل96709
ن
81.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن هان

125.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايرينن هيثم مني  شاروبيم96710

107عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان ابراهيم حسن عبدهللا خربوش96711

58عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان احمد دمحم احمد سالم96712

21.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان ايمن يسن دمحم حامد96713

104عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان صالح عبدالعزيز دمحم السيد96714

67عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان عبدالباسط دمحم السعيد عل دمحم96715

65.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان عماد ابراهيم ثابت مجلي96716

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان عمرو عبدالهادى يوسف عل96717

ن96718 14.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان هريدى صديق حسن حسي 

94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايه احمد عل دمحم عل96719

عي96720 109عمر مكرم االعداديةالخصوصايه احمد دمحم اليى

93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايه احمد هاشم دمحم احمد دهشان96721

100.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايه رمضان ضاج حافظ مدكور96722

60عمر مكرم االعداديةالخصوصايه سعيد عبدهللا اسماعيل موس96723

67عمر مكرم االعداديةالخصوصايه سمي  عبدالصمد درويش مصطفن96724

98عمر مكرم االعداديةالخصوصايه سيد دمحم احمد دمحم96725

85.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايه عبدالمبدي عبداللطيف عبدالمبدي96726

ن96727 81.5عمر مكرم االعداديةالخصوصايه دمحم عبدالننى دمحم حسي 

87عمر مكرم االعداديةالخصوصايه ياش فتىح محمود جادهللا96728

53.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبرباره مكرم ساىم توفيق عبدالنور96729

122عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله احمد عيد احمد96730



ف مسعود حسن رزق96731 83عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله اشر

31عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله تامر احمد شحاته96732

92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله خالد السيد عبدالدايم هاشم96733

30عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله صالح حازب احمد عل96734

29.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله فريد عبدالفتاح ابراهيم96735

68عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله دمحم ابو هاشم فرج96736

67عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله دمحم محفوظ دمحم عبدالهادى96737

81عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله محمود حمدى شحاتة96738

128عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمله ياش السيد عبدالموجود96739

58عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت احمد عبدالمجيد سيد96740

96عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت اوثانت عياد ابراهيم96741

76عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت بهجت رياض فهىم بشوت96742

58عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت حمدى بكرى عل حموده96743

 رؤوف ثالوث96744
ن
37عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت رومان

114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت شحته رزق عبدالمقصود حفنن96745

يف دمحم عبدالعزيز ابوطالب96746 35عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت شر

125.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت شنوده ترياق ميخائيل عبدالمالك96747

 ضيف هللا96748
 
92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسنت عادل ابراهيم شوق

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصتسبيح ماجد بشي  صفيان خليل96749

128.5عمر مكرم االعداديةالخصوصتسنيم عماد السيد عبدالعزيز غريب96750

127عمر مكرم االعداديةالخصوصتف  سعيد عوض منصور96751

يف دمحم عبدالفتاح عبدالمجيد96752 11عمر مكرم االعداديةالخصوصتف  شر

133.5عمر مكرم االعداديةالخصوصتف  دمحم سالم دمحم ابوعيد96753

ن سعيد ذكرى اسكاروس حنا96754 99عمر مكرم االعداديةالخصوصجاكلي 

ن ملك كامل ملك كراس96755 31عمر مكرم االعداديةالخصوصجاكلي 

88.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجميله محفوظ محفوظ عبدالواحد عبدهللا96756

117عمر مكرم االعداديةالخصوصجنه عماد مصطفن دمحم دمحم96757

108عمر مكرم االعداديةالخصوصجنه فتىح حمودة ادريس96758

83عمر مكرم االعداديةالخصوصجنن احمد دمحم قاسم حسن96759

129.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجنن ايمن دمحم السيد96760

96.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجنن دمحم نبوى محمود96761

ن خلف عياد بقطر96762 87.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجوزفي 

يف مختار يعقوب موس96763 60عمر مكرم االعداديةالخصوصجوليا شر

41.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجوليا نصيف شفيق وانس96764

ف انور فرج لوقا96765 80عمر مكرم االعداديةالخصوصجومانا اشر

86عمر مكرم االعداديةالخصوصجومانا ايمن توفيق مسعد96766

69.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجومانا جميل ميخائيل قلته بشاى96767

73.5عمر مكرم االعداديةالخصوصجومانه كريم زخارى عبدالسيد حنا96768

96769
 
128.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه احمد السيد متوىل دسوق

58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه بدرى احمد شاكر احمد96770

55.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه جمال الدين شاكر السيد الطحاوى96771

53.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه خليفه عبدالننى عبدالسالم خليفة96772

45.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه سيد دمحم رمضان96773

28عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه عادل عل دمحم سالمه96774

58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه عبدالحكيم محمود يوسف سليمان96775

ن الطوجن عل96776 62.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه عل حسي 

125عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه عيد عبدهللا عبدهللا محمود96777

135.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه دمحم بدوى جوده عزب96778

101.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه دمحم رمضان الشحات مصطفن96779

63.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه محمود عبدالرؤف منصور96780



40.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه محمود فرج محمود96781

57.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه مراحيل عايد عواد96782

ن96783 ي دمحم حسي  70عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه ممدوح عبدالننى

39.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه نارص احمد السيد ابومندور96784

35.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحنان محمود عبدالرازق عبدالعال دمحم96785

41.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحنان مصطفن عطيه يوسف96786

ن احمد عبده بخيت ابراهيم96787 72عمر مكرم االعداديةالخصوصحني 

110.5عمر مكرم االعداديةالخصوصخديجه احمد جمعه سيد جمعه96788

ن عل96789 46عمر مكرم االعداديةالخصوصخديجه احمد عل حسي 

51عمر مكرم االعداديةالخصوصداليا رضا حنا ابراهيم خليل96790

32.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء اسماعيل خليل الصباغ96791

ن دمحم عبدالحميد96792 32.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء حسي 

76عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء رضا ابوفراج السيد متوىل96793

47.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء عبدالجليل دمحم دمحم عل96794

ن رجب عمار96795 86عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء دمحم حسي 

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء دمحم عبدالفتاح عبدالفتاح الرواس96796

76عمر مكرم االعداديةالخصوصدعاء دمحم مشحوت مصطفن96797

27عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانا محسن شحاته محروس مرزوق96798

ف شكري نصيف96799 59.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه اشر

37.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه رامز فهد فخري مرقس96800

45عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه راىم سمي  سند بخيت96801

99.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه سعد فكري عياد بخيت96802

94عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه عماد داود سليمان جرجس96803

74.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه عيىس انور وديع96804

65عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه معزوز شاكر فاروق96805

93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدنيا اسامه رمضان الشحات96806

44عمر مكرم االعداديةالخصوصدنيا رمضان سليمان محمود دمحم96807

90.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدنيا فوزى دمحم فوزى منصور96808

ى يىس بقطر96809 113.5عمر مكرم االعداديةالخصوصديانا سامح مي 

 نصىح رومان جرجس96810
ن
77.5عمر مكرم االعداديةالخصوصديانا عون

108.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدينا رافت صبىحي محروس96811

83.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدينا محمود بدير حسن96812

114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدينا محمود عل محمود عل96813

114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصراما رمضان جالل احمد96814

90.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرانا عاصم عيد شفيق سليمان96815

128.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرانيا عمرو السيد يوسف احمد96816

98.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرانيا مالك نجيب اسحق جرجس96817

112عمر مكرم االعداديةالخصوصرحاب دمحم صديق ابوزيد عبدالصادق96818

ف عيىس عل96819 127عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه اشر

80عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه تامر السيد دمحم ابوالحسن96820

66.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه حسن عوف عبدالرحمن حواس96821

122عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه سيد عبدهللا صابر سليم96822

ي عرفان96823
28عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه فتىحي متوىلي مصطفن

 عيد ابوبكر96824
ن
32عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه فرجان

127عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه فهيم فتىح فهيم دمحم اسماعيل96825

101عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه دمحم ابراهيم سيد دمحم96826

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه دمحم حسن عبدالرحمن96827

40.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه دمحم عبدالعظيم سعيد96828

68عمر مكرم االعداديةالخصوصرضا يوسف صبىح ايوب96829

129.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرضوى دمحم السيد دمحم السيد96830



110عمر مكرم االعداديةالخصوصرضوى دمحم ظريف عبدالرازق السيد96831

53.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرفقة ابو جبل فخرى سليمان96832

49عمر مكرم االعداديةالخصوصرفقة سارح ملط بسكالس زخارى96833

ي شنوده بشوت شنوده96834
ن
68.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرفقه رومان

34.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرفقه مالك جابر صموئيل بخيت96835

ي96836
70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرقيه سعيد متوىلي عبدالغنن

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرنا عادل عل غانم عل96837

39.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرنا محمود دمحم دمحم96838

89عمر مكرم االعداديةالخصوصروان ايمن عبدالمنعم مختار دمحم96839

90عمر مكرم االعداديةالخصوصروان ايهاب سيد عبدالعزيز96840

46.5عمر مكرم االعداديةالخصوصروان تامر حمدان ابراهيم حسن96841

57عمر مكرم االعداديةالخصوصروان حسام فتح هللا اسماعيل عبدالحميد96842

119عمر مكرم االعداديةالخصوصروان رمضان سعدالدين عبيد رسالن96843

79عمر مكرم االعداديةالخصوصروان عبدالمنعم دمحم عطيه96844

ف لبيب جرس تادرس96845 101عمر مكرم االعداديةالخصوصروجينا اشر

130.5عمر مكرم االعداديةالخصوصروضه ابوبكر دمحم عيد احمد96846

61عمر مكرم االعداديةالخصوصرويدا سعيد خليل الشيخ محمود خليل96847

130.5عمر مكرم االعداديةالخصوصريموندا ايمن مجدي سيدهم زكا96848

82.5عمر مكرم االعداديةالخصوصريموندا رضا فؤاد برسوم96849

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصريموندا ساىم مرسيس عطاهللا96850

88.5عمر مكرم االعداديةالخصوصريموندا سعد فوزى توفيق عبدالنور96851

99.5عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب ابراهيم عبدالحميد دمحم96852

ن ابراهيم96853 91عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب احمد حسي 

68.5عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب سيد عبدالحميد محمود عل96854

131عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب طارق كمال جالل مطاوع96855

 دمحم محمود فوده96856
ن
92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب هان

ف مكرم عشم هللا96857 76عمر مكرم االعداديةالخصوصساره اشر

95.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساره خليل عل صديق مسعود96858

 شحاته واصف جرجس96859
ن
40.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساره رومان

30.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساره رياض برهوم جلوعه راغل96860

124عمر مكرم االعداديةالخصوصساره صفوت مكرم سمي  ميخائيل96861

102عمر مكرم االعداديةالخصوصساره صليب جرجس العبدجرجس96862

يده عبدالسيد96863 107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساره عماد لبيب بشر

66.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساره ياش لطيف حلىم اشائيل96864

60عمر مكرم االعداديةالخصوصساندرا اكراىمي صابر عني  لوندي96865

54.5عمر مكرم االعداديةالخصوصساندى اكراىم صابر عني  لوندى96866

52عمر مكرم االعداديةالخصوصساندى فارس رمضان فرغل96867

57عمر مكرم االعداديةالخصوصسحر دمحم حسن دمحم بخيت96868

42عمر مكرم االعداديةالخصوصسعاد رضا عبدالعزيز السيد منصور96869

126عمر مكرم االعداديةالخصوصسلفانا نادي انور وهيب دميان96870

ف96871 113عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم احمد فتىح دمحم مشر

ف سيد احمد عبدالواحد ابراهيم96872 124.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم اشر

66عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم سمي  رمضان عل دمحم96873

43عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم سيد عبدالعزيز المرس96874

126عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم عماد الدين خليفه السيد عبدالحافظ96875

28عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم كرم احمد رمضان96876

 زين الدين مصطفن96877
 
56عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم دمحم صدق

99.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسلىم دمحم دمحم عبدالمنعم السيد96878

102.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسلوى دمحم عل احمد نجيب96879

107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسما جمال احمد علي96880



68.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسما سمي  الهادى ابراهيم الجزار96881

45عمر مكرم االعداديةالخصوصسما طارق صالح الدين عل96882

90عمر مكرم االعداديةالخصوصسما دمحم احمد مطاوع96883

80.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسما دمحم رفعت سليمان عطيه احمد96884

93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسما دمحم صبىح عبدالحميد96885

50عمر مكرم االعداديةالخصوصسما محمود دمحم دمحم96886

ن96887 ه انور لمع سعيد حني  35.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسمي 

49.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسندس دمحم رجب بريقع احمد96888

ى عطيه عبدالمالك عطيه96889 55عمر مكرم االعداديةالخصوصسيمون بشر

72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسيمون رفعت سعد سالمه96890

19.5عمر مكرم االعداديةالخصوصسيمون ساىم رياض عوض96891

48عمر مكرم االعداديةالخصوصسيمون لطفن فهيم خليل96892

37.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشاهندا ابراهيم احمد مصطفن غاىل96893

وق حسام الدين احمد عل دمحم96894 100.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

وق رضا احمد سيد96895 102عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

وق دمحم سعيد السيد مطر96896 105عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

وق دمحم عبداللطيف عبدالمبدى عبداللطيف96897 76عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

ين بخيت مازن فانوس بخيت96898 59.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

يهان احمد شور احمد دمحم96899 77.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشمس حسن ابو القاسم بخيت96900

56عمر مكرم االعداديةالخصوصشمس رمضان راغب خميس96901

86.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشمس عل شعبان عل96902

56.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد ابوزيد بديع ابوزيد سالم96903

73.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد احمد سيد السيد الجبه96904

23عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد احمد سيد عبدالبديع96905

61عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد احمد مهنن سيد نض الدين96906

 شعبان96907
ن
ف قرن 83عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد اشر

45.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد بدر رشاد عبدالغفار96908

49عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد جوده عبدالعليم ادريس مخلوف96909

46.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد راضن محمود ابراهيم96910

62عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد رفعت قاسم عبدالاله96911

84.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد سعد دمحم احمد حامد96912

69.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد سعيد حسن احمد96913

يف بدر دمحم عبدالتواب96914 30عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد شر

78.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد عماد حمدى ابراهيم زيدان96915

50عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد عماد حمدى عبدهللا السيد96916

ن96917 55عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد عماد عادل امي 

ي96918 42عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد دمحم سعيد دمحم خضن

60عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد دمحم فؤاد ابوالحسن دمحم96919

93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد دمحم مختار عبدالعال علي96920

134.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد دمحم مراد عبدالعزيز96921

ن عوض96922 65عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد محمود السعيد حسي 

102عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد مصطفن احمد دمحم مصطفن96923

98عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد هشام سيد بخيت96924

50.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد ياش النادى الشحات96925

96926
 
20.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد ياش دمحم دسوق

ى ثروت جرجس حبيب عجاينى96927 113.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشي 

ين حسن عبدالحافظ حسن 96928 71عمر مكرم االعداديةالخصوصبسيطه- شي 

ن شحاته كراع96929 103عمر مكرم االعداديةالخصوصشيماء سيد امي 

118.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشيماء صالح شعبان دمحم مراد96930



86.5عمر مكرم االعداديةالخصوصشيماء عبدالسميع عبدالسميع عبدالفتاح الصعيدي96931

40عمر مكرم االعداديةالخصوصصباح دمحم عبدالفتاح عبدالحميد96932

88.5عمر مكرم االعداديةالخصوصصفاء محروس محمود حامد96933

61عمر مكرم االعداديةالخصوصصفيه سيد امام ابراهيم حسن96934

43عمر مكرم االعداديةالخصوصضىح احمد دمحم احمد ابو الحسن96935

48.5عمر مكرم االعداديةالخصوصضىح مجدى صالح عبدالحميد96936

114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعائشه اسماعيل عبدالموجود محمود احمد96937

ن96938 25عمر مكرم االعداديةالخصوصعبي  مجدى دمحم ياسي 

ى السيد مصطفن96939  صيى
32عمر مكرم االعداديةالخصوصعزه مصطفن

16.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعلياء سعيد عبداللطيف عبدالمبدى96940

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه الزهراء حسونه عبدالحميد غازى96941

ن96942 91.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه توفيق دمحم امي 

ن دمحم96943 84.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه جمال سيد حسي 

72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسيطه- فاطمه سعيد فؤاد ابوجريش 96944

92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه سيد ابرهيم سيد96945

83عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه سيد دمحم عمر زين الدين96946

78عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه عيد عبدالحميد موس دمحم96947

54.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه ماهر ابراهيم مصطفن96948

ن96949 ي سيد حسي 
27عمر مكرم االعداديةالخصوصفرح احمد حسنن

ن96950 41عمر مكرم االعداديةالخصوصفرح رضا دمحم احمد حساني 

138.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفرح وليد السيد يوسف احمد96951

114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفرونيا نصيف فايز عيىس شحاته96952

45.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفينى عني  لظىم فرج هللا96953

ونيا صالح عزت موس بشاى96954 48.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفي 

ونيا عماد ناجى شفيق جورجى96955 55عمر مكرم االعداديةالخصوصفي 

ونيا وفاء مراد واصف بقطر96956 69.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفي 

39.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفيوال صفوت صادق جزمان طانيوس96957

110.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفيوال مجدي سعيد عياد كراس96958

123.5عمر مكرم االعداديةالخصوصكاترين عبدهللا سليمان سالم عبدهللا96959

 جرجس96960
 
36عمر مكرم االعداديةالخصوصكرستينا شنودة انور شوق

56.5عمر مكرم االعداديةالخصوصكرستينا فايز حنا سيدهم رزق هللا96961

49.5عمر مكرم االعداديةالخصوصكرستينا يوسف عيىس عطاهللا96962

 حناهلل96963
 
ن كرم ابراهيم شوق 14.5عمر مكرم االعداديةالخصوصكرمين

50.5عمر مكرم االعداديةالخصوصكريمه سيد دمحم محمود منن96964

ه محمود96965  كمال صيى
55عمر مكرم االعداديةالخصوصكريمه عني 

هللا96966 ي لبيب اقالديوس خي 
ن
يا هان 76عمر مكرم االعداديةالخصوصكي 

ن سامح حمدان عواد احمد96967 61.5عمر مكرم االعداديةالخصوصلوجي 

92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصليديا عماد نبيل عزيز خله96968

133عمر مكرم االعداديةالخصوصليدية كامل بخيت جورجيوس عطاهللا96969

!VALUE#عمر مكرم االعداديةالخصوصليل احمد السيد السيد عوض هللا 96970

55.5عمر مكرم االعداديةالخصوصليل خالد عبدالفتاح عبدالقادر احمد96971

59.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمادونا ابراهيم فهيم زخاري96972

72عمر مكرم االعداديةالخصوصمادونا ساىم فؤاد داود سليمان96973

ن اشائيل96974 99عمر مكرم االعداديةالخصوصمادونا ماجد فتىح مكي 

47.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمادونا ياش يوسف رزق96975

79.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا سليمان فوزى يوسف قدوس96976

ن اسكاروس بباوي96977 73.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا فوزى مكي 

83.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا ماجد اشائيل عويضة شحاته96978

ان96979 34عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا مظهر البدرى سمعان جيى

84عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا نصيف تادرس وهبه تادرس96980



129عمر مكرم االعداديةالخصوصمارجريت مسعد غاىلي مسعد بحر96981

112عمر مكرم االعداديةالخصوصمارسيل ايمن اشائيل عويضه شحاته96982

124.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى االدهم ابراهيم كماىل96983

 حليم عياد96984
ن
52.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى رومان

ى نصيف عشم هللا96985 يف خي  27.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى شر

43عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى صابر فايز جابر حناوى96986

64عمر مكرم االعداديةالخصوصمارىز عاطف كمال سدراك سمعان96987

123.5عمر مكرم االعداديةالخصوصماريا انور لطفن عزيز سليمان96988

 ابراهيم وهبه96989
ن
45عمر مكرم االعداديةالخصوصماريا رومان

115.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا ايمن عزت موس بشاي96990

121.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا ايمن كامل بولس96991

ي96992
104.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا ايهاب جميل مهنن

76.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا جرجس سعد ميالد96993

67عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا سعيد فوزى جرجس جرجس96994

44عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا صبىحي حنا مهنن حنا96995

118عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا صليب سمي  لبيب96996

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا طلعت زكرى منصور عبد المالك96997

89عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا طلعت فاروق عياد ابراهيم96998

104عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا عاطف واصف غرندس واصف96999

111.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا عدىل صادق عويضة بقطر97000

81.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا عريان نادى نصيف97001

40عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا عيىس ساىمي عوض بشاي97002

61.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا فايز ظريف حفظ هللا97003

124.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا ماهر سمي  خليل97004

105عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا نادي كامل حنا مقار97005

44.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنقطع- مارينا وائل عطا ثابت 97006

88عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا وجيه جميل حنا ملك97007

101عمر مكرم االعداديةالخصوصماريه برسوم نصىح فهىم ابراهيم97008

127عمر مكرم االعداديةالخصوصمرثا حمدى عزت ينن سعدهللا97009

يده عبدالسيد97010 66.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمرسا عماد لبيب بشر

ف كمال كامل97011 75.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريانا اشر

58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم احمد ضاج احمد عل97012

77عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم احمد عبداللطيف اسماعيل97013

98.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم احمد دمحم احمد97014

22عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم اسامه عبدالمقصود عل فتح هللا97015

ف سعيد شيان97016 38عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم اشر

ن حسن97017 ف دمحم حسي  35عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم اشر

62عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم بخيت صادق شاكر97018

98عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم جمال سعد جرجس سعد97019

ن97020 94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم جمال يىح حموده حسي 

ي راغب97021
118.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم حاتم حسنن

62عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم حمدى ابوالمجد دمحم عل97022

79عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم حمدى دمحم احمد97023

60.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم حنا صالح حنا داود97024

51عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم خالد دمحم البيوىم عبدالوهاب ابراهيم97025

81عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم خليل نظي  خليل بولس97026

71عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم رجب عل محمود احمد97027

77عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم رشاد ابو لمبه عطا هللا جندي97028

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم رمضان ابوبكر دمحم97029

127.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم سعد عبدالمحسن عبدالحليم هويدى97030



44.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم سعدهللا صابر حناهلل ميخائيل97031

88عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم سمي  صموئيل ناشد97032

81عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم شحاته كامل سعيد عبدالمالك97033

78.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم شعبان حميدة عبدالكريم عل97034

77.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم شكرى عزيز ابوالخي 97035

41.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم شهدى شنوده ملك اقالديوس97036

ى عيد ثابت ابراهيم97037 59عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم صيى

ن97038 110عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم صالح عبدالحكيم دمحم حسي 

105.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عابر نبيه من 97039

ي عبدالنارص عزوز97040
24.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عبدالحكيم عبدالغنن

20.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عبدالحميد راضن عبدالحميد راضن97041

37عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عبدهللا محمود احمد اسماعيل97042

126.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عصام الدين عل عل97043

92.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عماد االمي  جرجس97044

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عمرو ابوالمجد عبدالكريم97045

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عميد ميخائيل مينا ميخائيل97046

56عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم فريد فكرى عياد97047

79.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم لطفن جاد الرب سعيد مرجان97048

85عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم مني  عبدالنور منقريوس97049

30عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم مهنن وسل عزيز97050

79.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم ميالد ثابت عبدالحيكم97051

114عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم ميالد حنا بشاى حنا97052

118عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم ميالد نبيل كامل مسعد97053

124.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم نادى رسىم عياد97054

76.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم نبيل دمحم شاكر رزق97055

28عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم نجيب وهيب شاروبيم97056

39.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم نعيم فهىم مرجان97057

 زىك تدرس بشاره97058
ن
46.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم هان

86.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم يوسف بهجت فخرى97059

53عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم يوسف ميخائيل عبدالمسيح بطرس97060

34عمر مكرم االعداديةالخصوصملك احمد رجب حجازى97061

112عمر مكرم االعداديةالخصوصملك احمد رمضان صديق97062

77عمر مكرم االعداديةالخصوصملك احمد كمال دمحمعل97063

116عمر مكرم االعداديةالخصوصملك احمد نض فهيم نض97064

93عمر مكرم االعداديةالخصوصملك اسامه فهىم صابر دمحم97065

ي97066
43.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك اسماعيل عني  عبدالغنن

20عمر مكرم االعداديةالخصوصملك انور عبدالننى عبدالفتاح97067

30عمر مكرم االعداديةالخصوصملك ايمن سمي  دمحم ابراهيم97068

75عمر مكرم االعداديةالخصوصملك ايهاب زغلول عبده عل97069

40عمر مكرم االعداديةالخصوصملك ايوب فؤاد داود سليمان97070

ن عزيز97071 60.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك بدرى مكي 

21عمر مكرم االعداديةالخصوصملك خالد يوسف ابراهيم جاد97072

74.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك خلف دمحمين خليفه97073

يف سعيد عبدالعاىط دمحم97074 115عمر مكرم االعداديةالخصوصملك شر

اوى97075 ن 130عمر مكرم االعداديةالخصوصملك صابر عل دمحم الجي 

26عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عادل عبده عبدهللا بيوىمي97076

127.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عبداللطيف ابراهيم حموده العرنى97077

82.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عثمان عبدالحميد سيد عثمان97078

13عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عصام ماهر طه احمد97079

25عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عماد فوزي تغيان احمد97080



56.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك عمرو اسماعيل دمحم سليمان97081

ي97082
ن
101.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك دمحم السيد خليفة كرمان

 دمحم القربوض97083
ن
55عمر مكرم االعداديةالخصوصملك دمحم عبدالشاق

95.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك دمحم علي دمحم دمحم97084

120عمر مكرم االعداديةالخصوصملك دمحم فهىم عواد دمحم97085

110عمر مكرم االعداديةالخصوصملك محمود احمد سيد دمحم97086

94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصملك محمود عبدالمجيد عبدالمقصود97087

106عمر مكرم االعداديةالخصوصملك نارص احمد دمحم97088

يد عل97089 ن 94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنار احمد حمدى ابوالي 

ن رمضان احمد عبدالبارى97090 98عمر مكرم االعداديةالخصوصمنار حسي 

76.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنار عاطف حسن رشدى97091

72عمر مكرم االعداديةالخصوصمنار لويز بربرى لويز97092

102.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا احمد جمال دمحم سليمان97093

27.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا احمد مجدي سعيد موس97094

81.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا ايمن مصطفن صابر97095

55عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا رضا دمحم صبىحي عوض هللا97096

64.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا سالم دمحم فخرى احمد97097

ن97098 55.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا سمي  عبداللطيف امي 

26عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا عبدالجيد ابراهيم عبدالجيد ترىكي97099

67.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا عل السيد عل حسن97100

10.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا عني  عبده احمد حسن97101

72.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسيطه- منة هللا دمحم ابراهيم هاشم سليمان 97102

ن ضحاوى97103 58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا دمحم حسي 

ن فتوح97104 93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا يىحي معوض ياسي 

20.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه احمد عل السيد97105

ن97106 119.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه جعفر زىك حسي 

71عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه ربيع فريد منصور عبدالرحمن97107

48عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه سيد عل سيد97108

56.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه عبدالننى دمحم عبدالحميد جاد هللا97109

57.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه دمحم ابراهيم عبدالمجيد حسن97110

46.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه دمحم جمال فتوح97111

54عمر مكرم االعداديةالخصوصمنه نادر كميل فهىم رزق97112

113.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنن حسن عبدالعزيز حسن دمحم97113

ن97114 64.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنن سمي  عبدالرازق احمد شاهي 

83.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنن دمحم عبداللطيف اسماعيل97115

119عمر مكرم االعداديةالخصوصمها كمال دمحم هالل سليمان97116

101.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهر ائيل رضا نخنوخ دوس97117

ف سمي  زكا نبيه97118 74عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل اشر

87عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل جرجس صالح بشاره97119

94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل راضن ثابت كامل عبدالنور97120

93.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل رفعت فكرى زىك توفيق97121

يال97122 102عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل سمسم خي  ويصا غيى

90عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل ماهر سمعان عياط97123

28.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل مسعد جورجى جورجى رزق97124

74.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل ميالد صادق غاىل اسكندر97125

57.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل ميالد نض لمع97126

 ماهر عزيز97127
ن
119عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل هان

ي صادق عويضه بقطر97128
ن
38عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل هان

ف فادى عبدالشهيد ونيس97129 16عمر مكرم االعداديةالخصوصمونيكا اشر

ف97130 107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصىم احمد فتىح دمحم مشر



23.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمىاده نارص فرغلي مبارك97131

نا داود اسحق عبدالمجلي ميخائيل97132 105.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

ن97133 نا عبدالمؤمن سعد حسي  106عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

نا عفت فؤاد ميخائيل97134 102عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

نا عماد سعد فام97135 89عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

نا كرم قصد هللا اندراوس97136 127عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

نا ماهر جاد الرب سعيد مرجان97137 107.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

نا مجدى سليمان بشاره97138 99عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

وال ابرام رضا راغب97139 45عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

ى عماد نبيل توفيق زىك97140 !VALUE#عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

92عمر مكرم االعداديةالخصوصناردين حنا عياد فهىم97141

 ابراهيم97142
 
65عمر مكرم االعداديةالخصوصناردين نادى شوق

34.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنانىسي عماد ناشد شفيق جرجس97143

78عمر مكرم االعداديةالخصوصندا زهجر رفعت توفيق97144

 لطفن فرماوى97145
ن
126.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندا هان

57.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى احمد قطب جاب هللا97146

105عمر مكرم االعداديةالخصوصندى اسامة حلىمي عوض97147

22.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى ايمن دمحم دمحم97148

122.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى حسام دمحم السيد عل97149

101.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى خالد دمحم محمود عبدالعزيز97150

ن السيد97151 73عمر مكرم االعداديةالخصوصندى رمضان ابو العيني 

30عمر مكرم االعداديةالخصوصندى سمي  عبدالرازق حافظ97152

71.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى سيد دمحم عل97153

110عمر مكرم االعداديةالخصوصندى فريد دمحم محمود درويش97154

118.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى دمحم فتىح عبدالعزيز97155

61عمر مكرم االعداديةالخصوصندى محمود انور محمود منجود السيد97156

56.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى محمود عبدالعظيم محمود97157

77عمر مكرم االعداديةالخصوصندى مطراوي احمد عويس احمد97158

26.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى ممدوح برمهات جادهللا97159

83.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى نارص هاشم محروس دمحم97160

ن ناجى سمي  حلىم عزيز97161 70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنرمي 

66.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنسمه عماد واصف صادق97162

42عمر مكرم االعداديةالخصوصنسمه دمحم عل دمحم97163

58عمر مكرم االعداديةالخصوصنعمه احمد سيد جودىل97164

37عمر مكرم االعداديةالخصوصنغم محمود عبده دمحم عبداللطيف97165

80عمر مكرم االعداديةالخصوصنهاد سيد احمد سيد97166

64.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنه عمرو دمحم احمد ابراهيم97167

113.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنوال خليل عياد ثابت97168

117.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنور عل سالم فرحان سالم97169

يل97170 21.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنور عماد شعبان خليفه جيى

22عمر مكرم االعداديةالخصوصنور دمحم صبىح دمحم عل97171

 لطفن عشم مرزوق97172
ن
34.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنورا هان

30عمر مكرم االعداديةالخصوصنوران محمود عبدالشكور صديق اسماعيل97173

53.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنوره بدران فاروق فؤاد97174

39.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان خلف خليفه خلف دمحم97175

124عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان عبدالسميع دمحم دمحم صالح97176

17عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان كرم فتىح عبدالستار محمود97177

17.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان دمحم دمحم صابر جمعه97178

ن ثروت فايز جابر حناوى97179 مي  58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصني 

 السيد97180
 
83.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر السعيد السيد الدسوق



70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر جمال حسن احمد عمار97181

37.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر جمال دمحم احمد بدوى97182

يف ابو السعود عبدالخالق عزام97183 102.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر شر

101عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر عل سيد عل عواد97184

83عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر دمحم حسن عل سليمان97185

 حارس97186
ن
80.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر وليد داود عبدالشاق

129عمر مكرم االعداديةالخصوصهايدى احمد رجب احمد97187

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهايدى اسعد فرج اسكندر97188

27.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهايدى دمحم طلعت شحاته97189

89.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهايدى نارص كامل عبدالمجيد السيد97190

ي حنا97191 114.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهبه عبدهللا يونان جورجى

133عمر مكرم االعداديةالخصوصهدى سالم محروس سالم هالل97192

ن97193 88عمر مكرم االعداديةالخصوصهدى عصام ابراهيم دمحم امي 

76.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهدى دمحم عثمان السيد دمحم97194

52عمر مكرم االعداديةالخصوصهمسه سيد سالم يوسف سالم97195

51.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهنا احمد دمحم الهادى عل يوسف97196

105عمر مكرم االعداديةالخصوصهنا خالد دمحم سيد عبدالمنعم97197

64.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهناء حسن عبدالمجيد حسن97198

74.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهناء عزت يوسف ميخائيل97199

70عمر مكرم االعداديةالخصوصهيالنه اكرام ناثان مجلي مسعود97200

90.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهيالنه جرجس موريس يوسف شفيق97201

ن97202 ى نصىح يواقيم ارتي  90عمر مكرم االعداديةالخصوصهيالنه خي 

121.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهيالنه ميالد فتىح ثابت رزق هللا97203

ن97204 90عمر مكرم االعداديةالخصوصوعد دمحم حافظ حسان حسي 

90عمر مكرم االعداديةالخصوصوفاء عل محمود ابراهيم97205

137عمر مكرم االعداديةالخصوصوالء اسامه قطب مرسي مصطفن97206

96.5عمر مكرم االعداديةالخصوصوالء وائل دمحم عبدالمعز عبدالسميع97207

يف فتىح مصطفن دمحم97208 98.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيارا شر

121عمر مكرم االعداديةالخصوصيارا مصطفن شعبان احمد دمحم97209

ن السييد صالح السيد السيىس97210 127عمر مكرم االعداديةالخصوصياسمي 

ن عادل دمحم دمحم معوض97211 127.5عمر مكرم االعداديةالخصوصياسمي 

ه ميخائيل97212 ي عطيه جيى
112عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا حسنن

55.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا عاطف هارون عزيز شنوده97213

91.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا عبدالراضن مهدى موس تادرس97214

115.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا عوض جيد عوض عبدالمالك97215

58عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا ميالد عزام فخري رزق97216

111.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيوستينا نبيل سمي  كامل اندراوس97217

ن97218 128مجمع الخصوص ع بناتالخصوصابتسام محمود صالح مساعد حسي 

45مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء السيد فتىحي علي رجب97219

26مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء حسب هللا دمحم محمود97220

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء رضا جمعة احمد97221

53مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء مصطفن دمحم دمحم احمد97222

80مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء ياش دمحم هاشم دمحم97223

ف سيد النجدى97224 87.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء اشر

55.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء ايهاب طه ابو المعاىط عبدهللا97225

53.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء سعيد عثمان سعيد97226

71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء عبدالخالق رمضان عبدالخالق عل97227

ي97228
44مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء دمحم عبدالتواب مهنن

77مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء ياش دمحم عبدالمنعم صميده97229

ف دمحم يىحي97230 99مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشواق اشر



36مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاالء سعيد محمود محمود حموده97231

س97232  جميل خلف جندى تاورصن
ن
96.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامان

ي عبدالسميع اسماعيل عبدالمطلب97233
ي مصطفن

ن
32.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامان

76.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامل اسامه فوزى بطرس سليمان97234

20مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامل جمال دمحم مختار97235

120مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامنيه السيد حسن عثمان دمحم97236

10مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامنيه حماده عطا عبدالعظيم97237

74.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامنيه سعيد عبدالمنعم علي امام97238

58مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامنيه عمرو جابر علي دمحم97239

93.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامنيه دمحم عبدالواحد دمحم97240

ه امي  عطية مرجان عطية97241 127.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامي 

ه رجب موس عبدالحميد97242 103.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامي 

ه دمحم عبدالعظيم عبدالعزيز فضاىلي97243 116مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامي 

ه ممدوح عبدالواحد ابوسيف دمحم97244 44مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامي 

31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايات نبيل عبدالمتجلي دمحم زيدان97245

وس بساده97246 113.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايرينن امجد كريم غيى

ي عبدهللا زىكي فيليس97247
ن
118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايرينن هان

50مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايالريا ايمن جميل نظي  حنا97248

82.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان احمد خميس رجب السيد97249

124مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان احمد يوسف حامد97250

ف دمحم مرسي دمحم97251 44مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان اشر

55.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان بخيت علي سند اسماعيل97252

59.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان رفعت ريان عبدالغنن97253

132مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان كمال دمحم عطية مرسي97254

83.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان دمحم حسن عل97255

ي97256
83.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه السيد دياب قرسر

62مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه بدوى مصطفن محروس عبدالعواض97257

25.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه حسن ابراهيم دمحم97258

113مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه طارق سيد احمد97259

31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه دمحم مسعود عمر عبدربة97260

115مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه محمود وديع فؤاد احمد97261

82مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه مصطفن دمحم دمحم احمد97262

106.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه منصور احمد محمود عبدالننى97263

ي فاروق عبدالحميد مزيد97264
ن
66مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه هان

19.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه ياش رمضان عبدالباسط عبدالمعطي97265

ف عثمان عبدالمجيد97266 !VALUE#مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله اشر

ن حسن97267 50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله سميى امي 

59.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله سيد غريب عبدالحميد السيد97268

90مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله عبدالحميد كمال عبدالحميد97269

119.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله عالء جمال سيد دمحم97270

101مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله دمحم حمدي رزق هللا97271

ي طلبة97272
بينن 88مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله دمحم فتىحي الشر

ن دمحم حسن97273 52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله محمود حساني 

29.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله محمود عيد احمد97274

24مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله هشام احمد حسن بدوي97275

ن97276 !VALUE#مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله وائل مجدى حسن امي 

74.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله وائل دمحم شحات حسن97277

53.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمله ياش مسعود عمر97278

66مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمه سيد عبدالقادر دمحم97279

97280
ن
103.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمه سيد دمحم الحسان



97مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسمه ممدوح اسحق جندي97281

ن97282 102مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسنت احمد رجب دمحم حسني 

116مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسنت ممدوح اسحق جندى97283

39.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسنت منتض عبدالحميد دمحم ابوزيد97284

29.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتبارك عل عبدالغنن ابراهيم عبدالكريم97285

50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتريفينا فريد محرم شاكر سميعي97286

117.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتسنيم احمد دمحم ابراهيم97287

38مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتغريد محمود عبدالرحيم دمحم97288

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتف  شعراوى سمان السيد97289

ن عماد فارس عزيز97290 54مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجاكلي 

17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنا دمحم قطب محمود97291

108مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنات دمحم صالح دمحم97292

112.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنه احمد سالم احمد عبدالعظيم97293

ن97294 62.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنه سيد دمحم حامد حسي 

55.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنه عماد دمحم دمحم97295

94مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنه دمحم صالح دمحم97296

ف فتىح عبدالفتاح97297 72.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنن اشر

42.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنن السيد دمحم السيد97298

ن دمحم احمد97299 22مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجنن دمحم حسي 

24.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجوليانا هشام عطية صادق97300

33.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجومانا اسامة جاد ذىكي بسطا97301

120.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجومانا ساىمي يىسي عبدالمسيح حنا97302

45مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجومانا طلعت فريد بولس ابادير97303

81مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجومانا وحيد ابراهيم صادق جديد97304

91.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصجويس االمي  تادرس ثابت كامل97305

84مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه احمد انور دمحم رمضان97306

104مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه احمد عبدالسالم ابراهيم مصطفن97307

ف سواح مسلم97308 17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه اشر

21.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه ايمن عبدالننى محمود97309

17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه تامر فاروق مصطفن احمد97310

48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه جالل فرغل عبدهللا97311

ن سعد97312 118.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه سعيد حسي 

89مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسيطه- حبيبه سيد احمد عبدالعال 97313

ي بغدادي97314
ن
107.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه سيد صابر حسان

18.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه سيد عيد عبدالحميد فايد97315

يف سعيد محمود97316 116.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه شر

117.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه طارق صالح عل97317

125مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه طارق فتىح احمد صقر97318

96.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه عبدالكريم ابو العال سيد ابراهيم97319

37.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه عز الدين علي دمحم اسماعيل97320

48مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه عل عبدالمغنن شكرى97321

124مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه علي احمد احمد دمحم97322

106مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه فرج اسماعيل عبدهللا97323

ي صقر97324
50مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه كرم فهىمي حنفن

109مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه كمال سيد دمحم97325

64مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم احمد دمحم97326

33مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم اسماعيل سيد احمد97327

72.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم عبدالبديع عزوز احمد97328

112مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم عبدالعزيز عبدالمقصود دمحم97329

115مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم عصام علي97330



50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم مدحت عل يوسف97331

64.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم مصطفن عبدالرحمن السيد97332

64مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه مرسي احمد دمحم مرسي97333

107مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحنان احمد رضا احمد دمحم97334

87مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحنان السيد اسماعيل عبده شحان97335

76مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحنان وحيد عزت خليل دمحم97336

ف السيد عواد صالح97337 ن اشر 49مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

ن97338 ن ساىم عل دمحم حسي  32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

ن عارف دمحم يوسف دمحم97339 93مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

ن عبدالنارص بكر دمحم97340 103.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

ن مصطفن قبيىص محمود همام97341 65.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

ن97342 ن نارص عبدالعال هارون حسي  6مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

49.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصخلود احمد جمعه عوض97343

ن عبدالعزيز رمضان97344 ف حسي  يه اشر 51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصخي 

يف عبدالرحمن عاشور دمحم97345 85مجمع الخصوص ع بناتالخصوصداليا شر

ن دمحم97346 108.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدعاء سيد طه حسي 

50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدعاء محمود السعيد دمحم97347

ف عبده منصور97348 20.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه اشر

46.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه داود عبدالمسيح مجلع عبدالمسيح97349

ى عبدالمسيح97350 34.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه سعيد نظي  مي 

 شلنى97351
14.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه ملك حبيىسر

ن يىس97352  معي 
ن
90مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه هان

102.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدنيا مصطفن خليفه عبدالرحمن97353

ي رمزي بخيت97354
ن
125.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصديانا هان

28مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدينا تامر محمود سيد97355

107مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدينا دياب عبدالسميع طلبه السحيىم97356

95.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصذكرى محمود فتىح كمال97357

125.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرانا سيد سيد حسن97358

78مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرانيا نور الدين فوزي دمحم97359

89.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحاب دمحم فتىح جباىل عمرو97360

ي دمحم سيد97361
ن
49.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه جمال عون

118.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عبدالتواب عيد قطب97362

ن97363 ن عبدالغنن امي  95مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عبدالغنن امي 

86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عصمت عبدالفضيل دمحم كامل97364

42.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عالء الدين عبدالعزيز يوسف دمحم97365

37مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عل خلف عل97366

39مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه عمر دمحم فرج سعيد97367

ي فؤاد97368
44.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه فؤاد مصطفن

108مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه دمحم احمد عبدالغاىلي جامع97369

30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه دمحم سعيد اسماعيل عبدالواحد97370

ن حسنن رشاد97371 109.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه معي 

 احمد عبدالرحمن اسماعيل97372
ن
88مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرحمه هان

 ادريس مصظفن97373
ن
84.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرضوى محمود الوردان

47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرقيه احمد عبدالواهب عبدالرحمن حسن97374

ي محمود دمحم97375
53مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرقيه دمحم حسنن

108.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرنا احمد سليمان عفيفن97376

77.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان احمد فؤاد عبدالرحمن97377

96مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان احمد فرحات عبدالعال97378

107.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان تامر عطية احمد97379

115.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان سيد محمود دمحم سعيد97380



56مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان محسن احمد عبدالحكيم97381

79.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروان دمحم عبدهللا دمحم مصيلىح97382

84.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروجينا رؤوف قديس حنا97383

17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرودينه احمد السنوس عبدالجليل حسن97384

112مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروضه عل عزب خليل دمحم97385

99مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروضه مصطفن احمد السمان مصطفن97386

18.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروال رفيق مكرم فايز اقالديوس97387

ن متوىل خضن97388 40مجمع الخصوص ع بناتالخصوصروميساء الشحات حسي 

116.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرؤى عصام عبده عبده97389

21مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرؤيا سامح دمحم عبدالعظيم حسن97390

118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريتاج دمحم سيد عل السيد97391

44مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريم رضا دمحم ابراهيم97392

ن حسن97393 53.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريم سيد عبدالمنعم حسي 

115.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريناده سيد اسعد احمد97394

115.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريهام احمد بهاء الدين احمد97395

122.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريهام احمد ماهر سيد97396

100.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريهام دمحم ذىك احمد سالم97397

48مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريهام نارص صالح دمحم عبدالاله97398

 فتىح عبدالحميد ابراهيم97399
ن
21مجمع الخصوص ع بناتالخصوصريهام هان

ن97400 60مجمع الخصوص ع بناتالخصوصزينب احمد البدوى ابراهيم امي 

88مجمع الخصوص ع بناتالخصوصزينب كمال عبدالحميد الشيىم دمحم97401

80مجمع الخصوص ع بناتالخصوصزينه ايمن منصور رضوان97402

 محمود97403
 
120.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصزينه مصطفن احمد شوق

50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساره امجد محمود احمد97404

55مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساره رشاد عطية مرجان97405

61.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساره عماد صابر عبدالعظيم97406

36.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساره دمحم مصطفن عبدالمقصود97407

117.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساره يوسف حلىم شحاته97408

30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساميه سالمه وديع جندى97409

 جميل بطرس سليمان97410
ن
96مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساندى رومان

67.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسجود يشى فريد سيد احمد97411

43.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسحاب احمد سيد شحاته شمروخ97412

ف عل حسن97413 61.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسحر اشر

37.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم احمد ساىم يسن97414

58مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم احمد طلعت دمحم97415

112.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم احمد لطفن دمحم97416

ي حسن دمحم حسن97417 20.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم صيى

93مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم عمرو احمد السيد ابوالمجد97418

110.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم دمحم عزت رزق97419

109.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم دمحم فراج دمحم رمضان97420

89مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم ياش سبد دمحم97421

7.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم ياش دمحم محمود مراد97422

79مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما احمد علي حسن97423

59مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما اسامه محمود عبدهللا سليمان97424

53مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما خالد صابر عبدالمالك97425

117مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما رضا متوىل ابراهيم97426

39.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما ضياء الدين فاروق دمحم صالح97427

79.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما عصام موس عبدالحميد97428

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما عصام همام احمد همام97429

63.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسيطه- سما محفوظ دمحم حميد عزب 97430



126مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما محمود سيد دمحم97431

117مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسما مصطفن خميس مسعود97432

ي97433
ن
86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسماح كرم لملوم دمحم شلقان

30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسماح دمحم لطفن سيد احمد97434

ه سيد سعيد عبدالعزيز عبدالغنن97435 85.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسمي 

ف دمحم علي مهنن97436 71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسندس اشر

90.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسندس دمحم عل دمحم97437

60مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسندس محمود عبدالمنعم محمود97438

 مصطفن عل عبدالعليم97439
ن
118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسها هان

119مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسهي  وليد جوده رضوان جمعه97440

102.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسهيله السيد دمحم السيد97441

ى وسيل القمص97442 103.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسيمون ايهاب صيى

88مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسيمون وجيه هالل عبدالمالك97443

109.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشاديه احمد ربيع السيد عل97444

بات محمود كمال راشد السيد97445 40مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

وق احمد حسن علي97446
96.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

ف سيد عبدالقادر97447 وق اشر 39مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

وق ايهاب عبدالعليم علي97448
78.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

ن احمد ابو الحمد عبدالجليل97449 وق حسي  86مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

وق عل عبدالمجيد عل97450 67مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

 حسن ابو العبد97451
ن
وق فارس يمان 60.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

وق دمحم عبدالنارص دمحم دمحم97452 81.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

57.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشمس احمد فوزى احمد97453

47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد احمد احمد الجباىل97454

ف ابراهيم احمد هالل97455 67مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد اشر

81مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد السيد حامد حسن ابوحسن97456

118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد ايمن شعبان مضى عبدالعزيز97457

62مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد تامر عبدالحميد دمحم97458

ي السيد97459
 
47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد جمعة شعبان عبدالباق

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد حسام عبدهللا السيد احمد97460

76مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد حسن احمد فرحان احمد97461

ن97462 50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد حسن دمحم حامد حسي 

66.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد خالد عبدالمنعم ابراهيم عل97463

 احمد97464
 
29مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد ساىم دسوق

103مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد شاكر دمحم دمحم العباسي97465

14.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد عبدالرحيم مهدى دمحم حمودى97466

55.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد عبدالقادر السيد احمد الور97467

71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد ماهر عبدالجابر عطيه السيد97468

56مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد مجدى صبىح علوان عل97469

ي97470
48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد دمحم حلىمي عبدالغنن

25.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد دمحم علي عبدالتواب دمحم97471

ن97472 14.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد دمحم مجدي حسن امي 

53.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد محمود عباس عبدالحليم97473

29مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد مراد حسن دمحم سالم97474

37.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد نض دمحم نض فتح هللا97475

 دمحم عبدالفتاح رزق97476
ن
87.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد هان

21مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد وائل دمحم ابراهيم97477

102مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد ياش سيد شيىم دمحم97478

ن السيد دمحم97479 111.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء السيد حسي 

يد شبل خطاب97480 ن 23مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء تامر ابو الي 



94مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء عادل عبدالصبور همام عل97481

ن97482 87.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء دمحم غلىمي حسن حسي 

ن حسن97483 61مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء دمحم يعقوب حسي 

52.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء هشام فرج احمد دمحم97484

25مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء ياش دمحم عل97485

 فارس دمحم شبانة97486
ن
84مجمع الخصوص ع بناتالخصوصصاق

57.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصصباح دمحم السيد دمحم سيد احمد97487

76مجمع الخصوص ع بناتالخصوصضىح مصطفن احمد دمحم97488

ي عادل مرسي ابراهيم97489
ن
113مجمع الخصوص ع بناتالخصوصضىح هان

78مجمع الخصوص ع بناتالخصوصعائشه سالم عبدالكريم عيىسي97490

 رزق فلتاؤس97491
 
103مجمع الخصوص ع بناتالخصوصعبي  ممدوح زردق

 عل رشوان مهران97492
ن
35مجمع الخصوص ع بناتالخصوصعلياء تكرون

34.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصعواطف رضا عبدالهادى عبدالفتاح عبدهللا97493

73.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسيطه- غاده عصام حسن كامل 97494

38مجمع الخصوص ع بناتالخصوصغرام سيد فرج هللا قمصان فرح97495

ن حسنن دمحم عبدالنعيم97496 33.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاتن حسي 

18مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاتن علي عبدالفتاح علي عبدالفتاح97497

37مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه ابراهيم جمال شعبان97498

32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه احمد حسن احمد حسن97499

31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه احمد عبدالقادر عزب97500

105مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه تامر دمحم ابراهيم عبدالعظيم97501

ن97502 ن حامد فرحان حسي  94مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه حسي 

ن سعد سيد احمد97503 102مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه حسي 

11.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه خالد حسن صقر97504

108.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه خالد عبدالمقصود رمضان عل97505

ن97506 111مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه عالء فوزى دمحم شاهي 

106.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه عالء دمحم سيد عبدالرحمن97507

ن عل97508 126.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه محمود دمحم حسي 

8مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه محمود مرس طه97509

14مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه ممدوح نايل عبدالرحمن97510

ي عبدالحليم97511
24.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرح دمحم مصطفن

ن محمود خضن عبدالحافظ97512 23.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرحه حسي 

25مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرحه خالد دمحماحمد دمحم97513

47.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرحه سيد دمحم احمد97514

15مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرحه عمرو فتىحي بكر97515

132مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفرينا مكارى محروس فهيم97516

61.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصقمر حسن دمحم عل97517

111.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكاترين ايهاب ابراهيم صادق97518

58مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكارين ماركو مالك لويز عبدالمالك97519

64مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكاميليا خالد احمد فؤاد97520

ن سعد يونان عبدهللا يونان97521 85مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكرستي 

106مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكرستينا ثروت جرجس صليب97522

14.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكرستينا ساىم اندراوس حنا اندراوس97523

31مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكرستينا فتىح ذىك عزيز97524

ى محمود سيد دمحم احمد ابوالعدل97525 ن 30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكين

ن97526 مينا باسم ممتاز حني  70مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكي 

ن فهيم دمحم نوار97527 ن دمحم امي  101مجمع الخصوص ع بناتالخصوصلجي 

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصلقاء دمحم حسنن عبده عبدالعال97528

ن رضا عل سيد احمد97529 78.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصلوجي 

42.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصليديا نصيف مكرم نصيف97530



ا اسامه حكيم شحاته97531 ن 64مجمع الخصوص ع بناتالخصوصلي 

41.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصليل رضا دمحم يوسف97532

67.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصليل نادر سيد مصطفن97533

20.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصماجده كرم السيد دمحمين محمود97534

36مجمع الخصوص ع بناتالخصوصماجده هشام ابراهيم سالمة بركات97535

77.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمادونا باسم فضل قهيم97536

41.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارتينا جاد جادهللا غطاس جادهللا97537

يال برسوم97538 115.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارتينا زكا سارح غيى

112.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارفينا ادور جادالرب جرس جندى97539

43مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارى ماهر ثابت جورجى جرجس97540

116.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارى نبيل رمسيس ميخائيل عبدالمالك97541

57مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارى نبيل فوزى زىك بشاى97542

ي عطا هللا97543 46مجمع الخصوص ع بناتالخصوصماريا عاطف عجاينى

30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصماريا كرم فريد غطاس97544

45.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصماريان صابر ساىم حنا سيحه97545

60.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارية حكيم عوض بباوي سعد97546

71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا بولس دانيال اشائيل مكاريوس97547

26مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا جيد مكرم كامل تكال97548

32.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا نبيل عياد عبدالمالك97549

س97550 17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا نبيل فتىح جاد بي 

70.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا هنن بربرى سدارى بربرى97551

71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا وائل صالح مصلوح97552

84.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمديحه عاطف مصطفن مدبوىل احمد97553

26مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمديحه علي اسماعيل حسن عبدالوهاب97554

40.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمروه احمد محروس دمحم صالح97555

ى منصور غطاس97556 66.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريانه صيى

50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم احمد ابراهيم زيدان ابراهيم97557

105مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم احمد شحاته اصنع97558

46مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم احمد محمود سليمان احمد97559

67مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم اسماعيل احمد اسماعيل97560

51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم اسماعيل دمحم مجلي عابدين97561

ف متوشلح فهىم97562 45مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم اشر

24.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم ايمن عيد عل احمد97563

72.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم حاتم دمحم ابراهيم97564

ي رمضان سليمان97565
25.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم حسن حسنن

ى نض هللا ارمانيوس97566 74.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم رؤوف بشر

66.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم سالم عبدالعزيز سويلم فرج97567

وك97568 68.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم سيد احمد عبدالحكيم ميى

43.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم سيد دمحم السيد97569

33.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم صالح حسن عبدالعظيم اسماعيل97570

63مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم عبدالحميد السيد دمحم عثمان97571

104مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم عالء عل حسن97572

61مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم عماد حلىم اسكندس97573

133مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم عماد سمي  معوض97574

46.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم فوزى عبدالفتاح احمد عبدالفتاح97575

97مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم مجدى سمعان فكرى هبيل97576

71.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم ابراهيم عل حسن97577

46مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم بخيت سنوس دمحم97578

75مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم رضوان محمود رضوان97579

42مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم رمضان عبدالعظيم97580



48مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم طه دمحم عوض طه97581

86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم دمحم دمحم ابراهيم97582

90مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم محمود عبدهللا احمد بخواجى97583

54.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم مدحت نظىم حكيم97584

38مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم مراد ادوار داود خي 97585

25.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم مصطفن رجب عبدالمقصود عثمان97586

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم نادر احمد عطيه97587

لس97588 61.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم نادى ناشد كي 

5.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم نارص مكرم فايز97589

78.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم نبيل خليفه جندى ميخائيل97590

81مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم نضالدين دمحم رزق97591

130مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم هاشم عيىس مغازى عثمان97592

119.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم وائل حكيم وديع97593

89.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم وليد فوزى دمحم عبدالفتاح97594

135.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم ياش سعيد دمحم السيد سالم97595

65مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك احمد بربري عبدالقوي97596

113مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك احمد تونىس محمود97597

51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك احمد سعد محمود97598

31مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك احمد فارس عثمان97599

115.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك اسامه جعفر عبدالمجيد عل97600

18مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك ايمن عيد عل احمد عل97601

ن97602 35.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك بدر حسن سعيد حساني 

96.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك تاج الدين احمد دمحم97603

123مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك جميل السيد ابراهيم97604

109.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك حسن حسنن حسن97605

87مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك حسن دمحم ابراهيم97606

ن97607 33.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك حسن دمحم عباس حسي 

15.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك رمضان دمحم عبدالمعط97608

52.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك سيد عطا دمحمين عبدالرحمن97609

63مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك شعبان عيىس طايع عبدالرحيم97610

47.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك شلنى الصاوى شلنى97611

130.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عبدالحكيم دمحم عبدالحكيم97612

99مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عبدالكريم زىك دمحم عبدالحق97613

39.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عطيه محمود ابراهيم97614

100مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عل بيوىم عبدالمجيد عيد97615

17مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عماد صالح ناجى احمد97616

118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك عمرو احمد مهران دمحم97617

19مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك فيصل حسن دمحم97618

20مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم احمد دمحم المراكىسر97619

36مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم شافعي دمحم97620

20مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم عامر مجاهد97621

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم عطا دمحم رافت97622

ي97623 42مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم علي بيوىمي المليىحى

 عمر سعد97624
 
118مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم محمود شوق

103مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك دمحم محمود مرس سيد97625

30.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك محمود حسن دمحم سالم97626

20مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك محمود عبدالفتاح سليم محمود97627

21.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك محمود عبدالموجود صادق دمحم97628

30مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك مختار عبدالهادى عل حميد97629

18مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك مصطفن دمحم السيد زايد97630



23.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك نارص يوسف عل عمر97631

 عمران97632
ن
 دمحم عبدالشاق

ن
21مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك هان

 يوسف ابراهيم97633
ن
17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك هان

69مجمع الخصوص ع بناتالخصوصملك وليد محمود احمد محمود97634

132مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنار احمد دمحم عبدالفتاح عل97635

131مجمع الخصوص ع بناتالخصوصميار رمضان السيد هريدى دمحم97636

74.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصميار محروس حسن دمحم97637

ن97638  نض عبدالصادق حسي 
ن
129.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصميار هان

ف عل دمحم مرس97639 110.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا اشر

31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا تامر مجدى جمعه97640

103مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا حسن سعيد خسن97641

ن صالح دمحم97642 40.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا حسي 

81.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا عادل سعد دمحم عش97643

77.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا عصام دمحم احمد النباش97644

11.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا غلىم حسن دمحم97645

112.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا محسن فوزى علي مصطفن97646

ى السيد موس97647 31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا دمحم خي 

37.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا محمود عل دمحم97648

27.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا وليد عبده رسىم97649

92.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه ابراهيم دمحم محفوظ97650

72مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه احمد سعيد كامل دمحم97651

61مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه احمد كمال احمد هدهد97652

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه السيد الخفي  بخيت97653

32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه جالل فرغل عبدالاله قيض97654

23.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه حماده عبدالعال عبدالحكيم97655

70.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه رمضان ابراهيم سالم عبدالمجيد97656

40.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه مجدى شعبان موس97657

108.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه دمحم دمحم السعيد دمحم97658

46.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه محمود رمضان فهيم دمحم97659

89مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنه وليد سيد شنبىك دمحم97660

ه عبدالحافظ97661 31مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن خالد صيى

59مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن عبدالحكيم سالمان احمد97662

ن مبارك عبدالموىل97663 40.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن دمحم حسي 

ن97664 54مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن دمحم مصلح حسني 

ي سمي  زارع فهيم97665
ن
32.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل رومان

66مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل سامح حكيم كمال يوسف97666

93.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل سميح صليب مخائيل عبدالمسيح97667

68.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل سمي  مني  مزدارى فرج هللا97668

38.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل شنوده حلىم تامر97669

37.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل عيد يوسف عيد يوسف97670

79.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمهرائيل يوحنا موسي سمعان97671

74مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمورين عصمت مصبح جرجس بالطس97672

117مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمورين فادي فرج حبيب97673

38مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمونيكا ساىمي بخيت مسعود97674

73مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم سيد علي احمد جاد97675

111مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم مجدى عبدالعزيز عبدالمقصود قمر97676

 سليم دمحم97677
 
59مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم دمحم ابراهيم الدسوق

97.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم دمحم عبدالهادي دمحم97678

86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم دمحم فتىح حمزه97679

81.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصىم محمود عبدهللا دمحم علي97680



116.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمياده مدحت مغاورى ابوالسعود دمحم97681

ي ابراهيم بشاى جاد السيد97682
ن
نا رومان 114مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمي 

112مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنادين سعيد دمحم السيد عبده97683

58مجمع الخصوص ع بناتالخصوصناديه حامد حمدى حامد97684

32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصناديه عبدالحميد دمحم عبدالحميد97685

24.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصناردين ميالد صبىح شحاته عبدالمسيح97686

ي97687 43مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنانىسي دمحم احمد عبدالننى

27مجمع الخصوص ع بناتالخصوصناهد صالح احمد عبدالمجيد97688

ي عثمان97689 31مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنجاح سعد ابراهيم مغرنى

ف عبدالصبور همام عبدالاله97690 96.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى اشر

31.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى رافت دمحم هالل الهجرس97691

92.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى عادل كمال عابدين عبدهللا97692

34مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى عصام الدين عبدالحميد دمحم ابراهيم97693

94.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى دمحم احمد عبدالحكم عبدالسالم97694

36.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى دمحم علي حلىمي عبدالعال97695

85مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى محمود فؤاد عفيفن97696

57.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى نبيل عبدهللا عبدالغنن97697

119مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى هشام مغاورى ابوالسعود دمحم97698

104.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى وائل حسن عبدهللا ابراهيم97699

117.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى وليد احمد مبارك عل97700

66مجمع الخصوص ع بناتالخصوصندى يوسف رشيد اسكندر شحاته97701

يف سمي  السيد عطيه97702 ن شر 69مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنرمي 

ن ماهر احمد احمد دمحم97703 51.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنرمي 

ن يوسف دمحم يوسف97704 85مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنرمي 

117مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنسمه زكريا محمود خضن عبدالحافظ97705

54مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنشوى ياش عبدالحكم عبدالقادر حجاب97706

26مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنعمات مدحت عزيز وسيل بطرس97707

21مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنعمه نارص يونس عبدهللا يونس97708

36.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنعمه يعقوب مني  شحاته97709

69.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنغم سيد فرج السيد97710

113مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنور انور وجدى محمود سليمان97711

84.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنور عبود نجيب سعيد97712

84.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنور عالء الدين احمد حامد السيد97713

59مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنور عل سيد سيد موس97714

81مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنور مدحت صالح الدين سليمان احمد عابد97715

73مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورا سيد احمد ابراهيم عبدالرحمن97716

يف سيد دمحم صابر97717 81.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورا شر

87مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورا دمحم عمر عبدالجواد جادهللا97718

72مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان ابراهيم عبدالرازق طلبة97719

130مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان بهجت رجب عل امام97720

126مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان حلىمي ابرهيم احمد عبدالمجيد97721

14.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان حماده عطا عبدالعظيم97722

125.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان خالد دمحم صديق97723

25.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان دمحم جوده السيد97724

 دمحم97725
ن
46.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان دمحم عبدالشاق

40.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان نادى هاشم فراج حسن97726

95.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورهان وليد طه ابراهيم نعمان97727

100مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنورين اسماعيل سيد دمحم عبدالرحمن97728

52.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر ابوالغيطان رشوان احمد سعد هللا97729

ن عبداللطيف97730 67.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر طارق حسي 



56.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر عبدالستار دمحم احمد97731

47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر عرفه عبدالظاهر عطا هللا97732

48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر عل دمحم حجازى خليل97733

59.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر محمود سعد بكري97734

48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاله عبدالحكم احمد الطاهر احمد97735

39.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهايدى دمحم ابو الوفا عبدالعاىط97736

123.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهبه وليد احمد مبارك عل97737

66.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدايه عادل دمحم سيد حسن97738

106مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدى احمد عبدالستار عبدالرحمن97739

112.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدى ايمن سالم عالم سالم97740

79.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصبسيطه- هدى جمال عثمان عبدهللا 97741

50.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدى رضا علي موسي متوىلي97742

86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدى عطيه سيد عطيه عبدهللا97743

49.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدى يوسف محمود احمد زغلول97744

126.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدير رياض عل عبدالعزيز عل97745

ن97746 ن حسي  32.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهدير هالل حامد امي 

119.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهال عصام الدين مصطفن حسن دمحم97747

48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهنا سيد رجب عبدالمجيد عبدالرحيم97748

74.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهنا ياش خلف عل احمد97749

51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهند احمد السيد عبدالعال97750

ي97751 32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهند مؤمن عبده عبدالننى

63مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهويدا يونس حامد احمد محمود97752

96مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهيام سيد عل عباس دمحم97753

 ناثان مسعد ميخائيل97754
ن
133مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهيالنه هان

95مجمع الخصوص ع بناتالخصوصوعد ابراهيم حسنن عيىس اسماعيل97755

50مجمع الخصوص ع بناتالخصوصوالء حماده فرغل احمد فرغل97756

124.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيارا ممدوح جاد عل عبداللطيف97757

ن الماجي97758 32مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيارا وحيد عبدالهادي حسي 

53.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيارة دمحم فتىح صديق97759

ن ابوطالب اسماعيل ابو ضيف دمحم97760 114مجمع الخصوص ع بناتالخصوصياسمي 

ن عطا عبدالحميد احمد يونس97761 39مجمع الخصوص ع بناتالخصوصياسمي 

ن فاروق محمود دمحم السيد97762 41مجمع الخصوص ع بناتالخصوصياسمي 

ن هشام دمحم محمود غالب97763 51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصياسمي 

106مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيوستينا سميح صليب ميخائيل عيد المسيح97764

 لبيب حبيب سعيد97765
ن
95مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيوستينا هان

73.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصيوليانه سامح نبيل زكريا فرج97766

نالخصوصابانوب اسحق عشم منىس منقريوس97767 34.5مجمع الخصوص ع بني 

ى وسيل القمص97768  صيى
نالخصوصابانوب الفن 7.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب ثابت جميل ثابت يوسف97769 78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب جوزيف ساىم فارس97770 21مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب صابر حبيب جرجس معوض97771 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب عزىم نصيف شحات97772 104.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب مجدي فريد غاىلي97773 114.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب نسيم عبدالمسيح حنا97774 50مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابانوب ياش تمساح فرج97775 74.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابرام عيد فرح ثابت97776 89مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابراهيم عبدالمقصود سيد دمحم عبدالمقصود97777 101مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابراهيم مصطفن ابراهيم هريدى97778 70.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد ابراهيم احمد ابراهيم رزق97779 21مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد اسامة عباس علي متوىلي97780 80.5مجمع الخصوص ع بني 



ف عبدالتواب عبدالعزيز97781 نالخصوصاحمد اشر 46مجمع الخصوص ع بني 

وك عل97782 ف عل ميى نالخصوصاحمد اشر 21.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد ايمن محمود عبدالعزيز97783 16.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد بدوى صابر احمد حسن97784 72.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد بدوى عبدالحميد احمد97785 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد حسن احمد عوض حسن97786 48مجمع الخصوص ع بني 

ن حسن عل97787 نالخصوصاحمد حسي  42.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد حمادة سيد دمحم يوسف97788 80مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد حماده محمود احمد ابو الحسن97789 37.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد حمدى احمد سيد دمحم97790 21مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد خالد عبدالننى حماد97791 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد راضن انور محمود فرحات97792 35مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد سامح رمضان منصور علي97793 76مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد سيد احمد عريان97794 24.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد سيد نض عل احمد97795 38مجمع الخصوص ع بني 

يف احمد دمحم97796 نالخصوصاحمد شر 74.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد صالح حرنى ابوالغيطان97797 91مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالرحمن حسن حسن97798 35.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالستار زيدان شحاته دمحمين97799 123مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالعظيم ياقوت عبده97800 119مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدهللا عل سيد عبدالرازق97801 101.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالونيس احمد عبدالونيس عل97802 113.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عالء سيد احمد السطوجي97803 62.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد علم الدين عل مطاوع97804 66.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد فتىحي علي السيد دمحم97805 13مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد كمال اسماعيل احمد97806 96.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد مجدى عبدالغنن السيد97807 23.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد احمد97808 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد فهىمي97809 75مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد دمحم مسلم97810 23مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم محروس عبدالصابر97811 19.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم محروس عبدالوهاب97812 81مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد محمود احمد صالح محمود احمد97813 134.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد مصطفن عبدالبارى صادق عياش97814 53مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد مصطفن عبدالمنعم مصطفن عبدالمجيد97815 112.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97816 نالخصوصاحمد مصطفن عبده دمحم حسي  54مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد مصطفن دمحم ابراهيم دياب97817 79.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد مكارم محمود دمحم غريب97818 26مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد نض عبدالعليم عبدالعاىط عيد97819 104.5مجمع الخصوص ع بني 

 سيد دمحم عبدالمقصود97820
ن
نالخصوصاحمد هان 108.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد هشام حميدى حامد دمحم97821 116.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد وائل مصطفن رمضان97822 95.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد ياش السيد بدير97823 76.5مجمع الخصوص ع بني 

ي بركات97824
 
نالخصوصاحمد ياش عابدين عبدالباق 120مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد ياش دمحم علي ضاجي97825 38.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد ياش يىح اسماعيل97826 25مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصادهم احمد عيىس السيد97827 91.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصادهم السيد دمحم دمحم97828 46.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصادهم عادل امام نضالدين97829 92مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصادهم مصطفن مرع عل97830 33مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصاسامه دمحم عبدهللا محمود97831 90.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاسالم اسامة عباس سيد احمد97832 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاسالم عل دمحم عل ابراهيم قنديل97833 33.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصافرايم عطا رتيب عطا97834 92مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصالبي  عصام يوسف وهبه فرج97835 35.5مجمع الخصوص ع بني 

ن عباس97836 نالخصوصالسيد عباس حسي  13مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصامونيوس يونان صديق حنا97837 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصامي  احمد عبدالننى منصور97838 37.5مجمع الخصوص ع بني 

ن دمحم احمد سالم97839 نالخصوصامي  سعيد امي  113.5مجمع الخصوص ع بني 

ي شكري خليل97840 نالخصوصامي  صيى 64.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصامي  عادل كمال هاشم الفالح97841 53.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصامي  عماد نبيه فهيم97842 64مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصانس احمد ابراهيم دمحم عبدالحافظ97843 119.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصانس احمد حسن عبده97844 32مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصانس جمال حسن محمود97845 58.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97846 نالخصوصانس دمحم ابو القاسم اسمان حسي  75.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصانطونيوس عادل عبدالمسيح ذىك عبدالسيد97847 93مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصانطونيوس كمال لمع سدره لطف هللا97848 69مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصايهاب طارق فتىح السيد97849 73مجمع الخصوص ع بني 

ي محمود احمد علي عطية97850
ن
نالخصوصباسم هان !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبافل رفعت عبىس سعيد97851 49مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبافل وفف  ناثان مسعد97852 92.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبخيت عادل بخيت رصافيل جيد97853 34مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبدر ابراهيم رمضان عبده دمحم97854 26مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبدر عبدالحميد حنفن كامل عبدالحميد97855 98مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبطرس صابر عطا جيد97856 49مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبالل عماد صالح ناجى97857 39.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97858  جالل عبدة امي 
ن
نالخصوصبالل هان 26مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبيي  مقار صبىحي هندي97859 30مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبيشوى جوزيف ساىم فارس97860 19مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبيشوى عماد حليم يوسف97861 72مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبيشوى عيىسي توفيق ملك رزق97862 25.5مجمع الخصوص ع بني 

ي جيد97863 نالخصوصبيشوى ماهر صيى 46.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبيشوى ميشيل رشدى عبدهللا سعيد97864 9مجمع الخصوص ع بني 

ف انور مالكه حنا 97865 نالخصوصبسيطه- توماس اشر 81.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصثابت كرم ثابت شنوده بطرس97866 64.5مجمع الخصوص ع بني 

ف جرجس حبيب97867 نالخصوصجرجس اشر 39مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجرجس ايهاب عطيه عوض جرجس97868 30مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجرجس حنا بطرس سعد موسي97869 34.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجرجس شمع لمع بخيت97870 39.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجرجس نادى وهيب وهيب97871 77.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجمال سامح جمال احمد متوىل97872 100.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجورج مكرم جابر شهات استمالك97873 114.5مجمع الخصوص ع بني 

ف ناجح نتيج97874 نالخصوصجون اشر 79مجمع الخصوص ع بني 

ى حبيب97875 نالخصوصجون نشات بشر 119مجمع الخصوص ع بني 

ي جرجس عزيز سعيد97876
ن
نالخصوصجون هان 103مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحازم نور الدين قبيىص دمحم97877 22.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسام احمد السعيد ابو مسلم97878 34مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسن ابراهيم دمحم الديب احمد97879 14.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسن احمد ابراهيم حسن حسن97880 55.5مجمع الخصوص ع بني 



ن دمحم عبدالرحمن97881 نالخصوصحسن حسي  39.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسن دمحم سليم مصطفن97882 99مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسن نارص حسن عل97883 45.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97884 نالخصوصحسن نارص سعد حسي  49.5مجمع الخصوص ع بني 

ن احمد محمود احمد بدوى97885 نالخصوصحسي  65.5مجمع الخصوص ع بني 

ن عبدالرحيم97886 ن عبدالرحيم حسي  نالخصوصحسي  63.5مجمع الخصوص ع بني 

ن دمحم كمال عبدالحميد97887 نالخصوصحسي  64مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحمدى احمد حمدى عبداللطيف97888 118.5مجمع الخصوص ع بني 

ف عبدالتواب عبدالنعيم فرحات97889 نالخصوصحمدى اشر 130.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحمدى رضا رجب اسماعيل سيد97890 42مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحمدى عماد حمدى احمد سيد97891 34مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحمزه دمحم نجيب مصطفن ابراهيم97892 18.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97893 نالخصوصخالد صابر السيد حسي  !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصخالد عل مجدى احمد دمحم97894 124.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصخالد دمحم رشاد درويش97895 16.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصخالد دمحم نصار حبيب97896 7مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصخالد محمود خلف محمود عبدالكريم97897 23مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصخالد مصطفن حسن احمد97898 38مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصديفيد عماد مسعود عبيد97899 115مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصرافت ياش رافت عبده رزق97900 115.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصرامز عصام حشمت سليمان خليل97901 120.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصرامز عماد يوسف غاىل ابراهيم97902 120مجمع الخصوص ع بني 

97903
 
نالخصوصرشدى دمحم رشدى عبدالقوى اللوان 60مجمع الخصوص ع بني 

ت فواد عيىس زخارى حنا97904 نالخصوصروبي  26مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصروفائيل رزق رشدى عزيز فرج97905 38.5مجمع الخصوص ع بني 

 عبدهللا عيد زىكي97906
ن
نالخصوصرومان 59.5مجمع الخصوص ع بني 

 ميالد وليم عدىلي97907
ن
نالخصوصرومان 55مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصريمون ابراهيم فوزى طنسه97908 56مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد ابراهيم احمد السيد احمد97909 94مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد ابراهيم مدبوىل دمحم عبدالدايم97910 112مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد احمد دمحم عبدالجواد عثمان الجندى97911 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد حافظ دمحم ابراهيم دمحم97912 26.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد سعيد قطب السيد جوده97913 129مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد سلطان السيد عبدالسميع97914 129.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد شكري فوزي منهي97915 55.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد ضياء الدين مختار دمحم احمد97916 77مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد دمحم حسن عيد حسن97917 121مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد دمحم عصام عبدالقادر دمحم97918 115.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد دمحم فتىح زىك97919 108.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد محمود سيد سيد ابوعيد97920 120مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصزياد مصطفن محروس محمود احمد97921 108مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسالم دمحم عبدالفتاح دمحم97922 65.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسامح ايمن كمال بطرس حنا97923 53مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصساىم عيد شحاته فهىم97924 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسعيد دمحم سعيد السيد جابر97925 114.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسعيد دمحم سعيد دمحم97926 126مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسمي  مكرم عدىلي سويحه عوض97927 92.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسمي  نشات سمي  حزقيال رزق97928 97.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيد حامد سيد رمضان97929 77.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيد حسب الننى فتىح بدوى97930 71مجمع الخصوص ع بني 



ف الدين97931 نالخصوصسيد عادل سيد شر 36.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيد عصام الدين سيد حسن97932 81.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- سيد نارص عبدهللا دمحم حسن 97933 69مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيف ابراهيم اسماعيل هالل97934 98مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيف الدين عل احمد محمود97935 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيف سعيد احمد دمحم اسماعيل97936 42.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97937 نالخصوصسيف دمحم لينى حسي  54.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصشادى صالح عبدالحميد عبدالوهاب97938 30مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- شمس خالد عبدالرحمن محمود عبدالموجود 97939 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصشنوده ساىم جمال كمال بسخرون97940 122.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصشهاب احمد فتىح عبدالحميد الصباغ97941 64.5مجمع الخصوص ع بني 

 احمد احمد97942
ن
نالخصوصشهاب هان 108مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصصالح احمد صالح رفاع97943 70مجمع الخصوص ع بني 

ي عبدالصبور احمد97944
ن
نالخصوصصالح واق 30.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97945 نالخصوصصالح نزار صالح الدين حسي  72مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصصالح ياش محمود احمد97946 39مجمع الخصوص ع بني 

ن97947 نالخصوصطارق دمحم انور حسي  78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصطه احمد جيى احمد97948 93.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعادل طه عادل علي عبدالرحمن97949 135.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعادل دمحم موسي علي الشناوي97950 107مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعاصم عاطف عبدالستار عبدالرحمن97951 121.5مجمع الخصوص ع بني 

ي97952
نالخصوصعبدالحكيم علي دمحم ابوراضن 135مجمع الخصوص ع بني 

ن97953  عبدالحميد دمحم ابو العني 
 
نالخصوصعبدالحميد شوق 89مجمع الخصوص ع بني 

ن 97954 نالخصوصبسيطه- عبدالخالق دمحم عبدالخالق حسي  80مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرازق ابراهيم عبدالرازق طلبة97955 46مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرازق دمحم عبدالرازق اسماعيل97956 55.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن احمد شحاتة رمضان احمد97957 14.5مجمع الخصوص ع بني 

ن97958 نالخصوصعبدالرحمن احمد علي حسي  119.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن اسامه عباس السنباىط ابو ستست97959 103مجمع الخصوص ع بني 

يف عبدالحليم97960 ف شر نالخصوصعبدالرحمن اشر 137مجمع الخصوص ع بني 

ن97961 ف عبدالستار احمد حساني  نالخصوصعبدالرحمن اشر 126مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن ايمن عبدالحميد محمود97962 112مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن ثروت فرحات زيدان97963 130.5مجمع الخصوص ع بني 

ن محمود احمد 97964 نالخصوصبسيطه- عبدالرحمن حسي  63.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن خالد السيد احمد97965 63.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن خليل عبدهللا خليل عبدهللا97966 98مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن سيد احمد ابراهيم97967 67.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن سيد عبدالسميع ابوالصفا97968 78مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن سيد محمود دمحم سيد97969 16مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن صابر سعيد سليمان97970 124مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن طارق عالم دمحم الصاوى97971 39مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن عالء حسن دمحم97972 63مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن عيد عل حسن97973 57مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن محسن دمحم محمود دمحم97974 35.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم جادالكريم عل دمحم97975 67مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم سيد رمضان97976 126مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالقادر دمحم97977 98.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبده صالح97978 57مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عل دمحم احمد97979 15.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم دمحم متبوىل97980 109.5مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصعبدالرحمن دمحم هنداوي دمحم هنداوي97981 112.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- عبدالرحمن محمود عبدالمنعم احمد 97982 60مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن نعيم شحاته عباس97983 69مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن هشام درويش سليمان97984 107مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن وائل مصطفن رمضان97985 111.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحيم خالد خلف هللا عبدالرحيم97986 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد عبدالقادر97987 51.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالعزيز احمد عبدالعزيز عطية97988 47.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالعزيز ايمن عبدالحميد محمود97989 45مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالغنن مجدى عبدالغنن السيد97990 33.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عل 97991 49.5مجمع الخصوص ع بني 

 رياض97992
ن
نالخصوصعبدهللا رزق علوان 70.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا كيفو عبدالرحمن ثابت97993 44.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- عبدهللا دمحم ابراهيم ابوالمجد 97994 73.5مجمع الخصوص ع بني 

ن احمد97995 نالخصوصعبدهللا دمحم حساني  89مجمع الخصوص ع بني 

ي رشاد97996
نالخصوصعبدهللا دمحم حسنن 7مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا دمحم شعبان عباس دمحم97997 131مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا محمود عل السيد ابراهيم97998 129.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا محمود عوض رضوان97999 36.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا ممدوح احمد ابوضيف98000 20مجمع الخصوص ع بني 

ي احمد دمحم98001
نالخصوصعبدهللا نادر حنفن 22مجمع الخصوص ع بني 

ن98002 نالخصوصعبدهللا نارص احمد محمود حسي  22.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدهللا نورالدين قبيىصي دمحم98003 40مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبده فاروق محمود دمحم السيد98004 29.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعرنى ممدوح عرنى يعقوب دوس98005 71.5مجمع الخصوص ع بني 

يف خضن احمد ابراهيم98006 نالخصوصعزالدين الشر 54مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعزت سامح عزت موس98007 118مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعزت دمحم عزت السيد عبدالحميد98008 88.5مجمع الخصوص ع بني 

يال باسلويس98009 نالخصوصعطا بدر عطا غيى 43مجمع الخصوص ع بني 

 عطا جريس98010
ن
نالخصوصعطيه اسام رومان 27مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعالء حسن احمد دمحم98011 39.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل ايهاب عل السيد عل98012 78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل حسن علي دمحم علي98013 99مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل طارق علي عبدهللا دمحم98014 124.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل محروس عل عبدالمقصود عل98015 119مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل دمحم عل سيد98016 72.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل ممدوح طه امام طه98017 31.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعل يشى سليمان دمحم سالم98018 68.5مجمع الخصوص ع بني 

 عبدالمسيح98019
 
ق نالخصوصعماد مجدى مشر 36مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعماد دمحم عبدالناجى دمحم98020 34.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمار ابراهيم كمال سيد98021 110.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمار احمد بركات عل عبدالعزيز98022 37مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمار احمد سيد فهىم دمحم98023 98.5مجمع الخصوص ع بني 

ن عبدهللا سليمان98024 نالخصوصعمار عصام حسي  71.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمار دمحم عبدالرحيم احمد جابر98025 38.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر احمد عبدالسالم احمد عل98026 128.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر اسماعيل قليد اسماعيل قليد98027 47مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر السيد دمحم دمحم احمد98028 20مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر تامر مرس ابراهيم دمحم98029 83.5مجمع الخصوص ع بني 

ن98030 ن ابو العني  نالخصوصعمر حسن اسماعيل ابو العني  84.5مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصعمر خالد عثمان زبي 98031 93مجمع الخصوص ع بني 

يف عبدالمنعم محمود مصطفن98032 نالخصوصعمر شر 69مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر صالح السيد نديم محمود98033 101.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر طارق عبدالعزيز ابراهيم موس98034 78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر عالء حمدي دمحم غنيم98035 92.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم احمد دمحم98036 92مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم رمضان سند رفاع98037 83.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم سعيد فريد بدوى98038 110مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم صبىح عبدالوهاب98039 113مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم صالح دمحم خضن98040 83.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر دمحم عل دمحم98041 26.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمر محمود السيد دمحم موس98042 63.5مجمع الخصوص ع بني 

ى98043 نالخصوصعمر محمود دمحم بحي  57.5مجمع الخصوص ع بني 

ن مبارك98044 ن فتىحي امي  نالخصوصعمر معي  47.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو احمد دمحم طلب حجازي98045 19.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو حمدى سالم عيد98046 23مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو خالد عبدالسالم عل عماره98047 72.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو دمحم مسامح عبدالغنن98048 47مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو مروان عبدالرحمن دمحم98049 50مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعمرو نارص نفادى عبدالرحمن98050 56.5مجمع الخصوص ع بني 

 مصطفن الفوىل فرغل98051
ن
نالخصوصعمرو هان 109مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعيد مصطفن سيد عطيه دمحم98052 93.5مجمع الخصوص ع بني 

ن عبدالسميع دمحم عل98053 نالخصوصعيىس حسي  56مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعيىس عمرو عيىس علي وراج98054 58.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفؤاد احمد فؤاد خليفة حمزة98055 62مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- فؤاد وحيد عبدالمعط رجب 98056 70.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفادى امجد جاد داود نض98057 97مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفادى ايمن عياد عبدالمالك خي 98058 76.5مجمع الخصوص ع بني 

ى صالح حبيب عبدهللا98059 نالخصوصفادى بشر 56مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفادى زكريا اسحق اندراوس98060 54.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفادى شنوده نارص عدىل98061 71.5مجمع الخصوص ع بني 

ي فرج98062 نالخصوصفادى عماد واقيم حلنى 39مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفارس احمد سيد دمحم احمد98063 86مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- فارس عادل سيد احمد عبدهللا 98064 50مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفارس فراج احمد فراج سليمان98065 67.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- فارس دمحم لطفن سيد 98066 !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

ن98067 نالخصوصفارس محمود حلىم حسي  38مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفاروق دمحم فاروق احمد دمحم98068 62مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفتىح سيد فتىح بدوى خليفه98069 124.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفتىح سيد فتىح جباىل عمرو98070 41مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفلوباتي  فيكتور فرج اشائيل98071 79مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصفوزى دمحم فوزي خليفة دمحم98072 46مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكامل احمد كامل السيد حسن98073 73.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكامل خالد كامل احمد ابو عامر98074 25.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم احمد جمعة محفوظ98075 42مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم احمد نبيل احمد محمود98076 116.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم اسماعيل علي اسماعيل يونس98077 52.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم جمال مصطفن سالم دمحم98078 39.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم خالد توفيق الطوجن دمحم98079 127مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم شاكر عاطف سيد98080 29.5مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصكريم شديد عايد عبدالمجيد98081 58مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم عبدهللا دمحم صبىحي98082 99.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم عمار عبدالحميد دمحم98083 4.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكريم دمحم سالمه احمد احمد98084 27مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصكمال هشام عفيفن مصطفن عفيفن98085 45مجمع الخصوص ع بني 

 سالمه98086
 
لس انور صدق نالخصوصكي  53.5مجمع الخصوص ع بني 

لس ايمن رمسيس صديق98087 نالخصوصكي  105مجمع الخصوص ع بني 

ي توفيق مكسيموس98088
لس حسنن نالخصوصكي  82.5مجمع الخصوص ع بني 

لس رزق حبيب فانوس سليمان98089 نالخصوصكي  97مجمع الخصوص ع بني 

لس زكريا صادق بشاره98090 نالخصوصكي  69مجمع الخصوص ع بني 

لس ساىم صالح توفيق98091 نالخصوصكي  45مجمع الخصوص ع بني 

لس شنوده حلىم تامر98092 نالخصوصكي  32.5مجمع الخصوص ع بني 

لس عبدالمالك مكرم عبدالمالك شنوده98093 نالخصوصكي  55.5مجمع الخصوص ع بني 

لس فكرى راضن كامل98094 نالخصوصكي  106.5مجمع الخصوص ع بني 

 رافت جابر98095
ن
لس هان نالخصوصكي  62مجمع الخصوص ع بني 

 فوزى ناشد98096
ن
لس هان نالخصوصكي  83.5مجمع الخصوص ع بني 

لس يونان موريس فهيم 98097 نالخصوصبسيطه- كي  82.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصلؤى مجدي حسن علي ابراهيم98098 50.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمارتن جوزيف نصىح جرجس98099 66.5مجمع الخصوص ع بني 

ى صادق صليب طانيوس98100 نالخصوصماركو بشر 91مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصماركو مني  نض ونيس يوسف98101 111.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصماريو مدحت بخيت سعيد98102 78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصماريو مقار ميخائيل عطيه98103 61مجمع الخصوص ع بني 

ن فكرى عبدالكريم اغا98104 نالخصوصمازن امي  78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمازن رضا احمد احمد جعفر98105 60مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمازن محمود احمد حسن احمد98106 65مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمازن محمود دمحم عبدالحميد98107 28.5مجمع الخصوص ع بني 

ي98108
 
ق نالخصوصمايكل يعقوب ثابت اسعد مشر 35مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد عبدالمعز دمحم98109 114.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد عبدالهادى عبدالسالم98110 70مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم احمد دمحم98111 77.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم سيد زين98112 26.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد مختار رفاع دمحم98113 45.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم احمد مضى حسن98114 84مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم اسامه دمحم عبدالهادى98115 99.5مجمع الخصوص ع بني 

ف دمحم ابراهيم شحاته98116 نالخصوصدمحم اشر 33.5مجمع الخصوص ع بني 

ف دمحم عيىس عل98117 نالخصوصدمحم اشر 128مجمع الخصوص ع بني 

ف محمود السيد98118 نالخصوصدمحم اشر 122.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم السيد جاد الكريم علي دمحم السيد98119 56مجمع الخصوص ع بني 

ن98120 نالخصوصدمحم ايمن دمحم محمود حسي  87مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم تامر احمد فؤاد98121 87مجمع الخصوص ع بني 

 علي98122
ن نالخصوصدمحم تامر حمزه حسني  69.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم جمال ابراهيم حنفن98123 74مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم جمال دمحم عبدالجوادعفيفن98124 126.5مجمع الخصوص ع بني 

ن حسن98125 نالخصوصدمحم حسن رمضان حسي  62مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم حسن عمارى مرس98126 58مجمع الخصوص ع بني 

ن دمحم عبدالخالق98127 نالخصوصدمحم حسي  102مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم رجب دمحم حسن السيد98128 78.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم رجب دمحم عبدالرازق خليل98129 125.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم رمضان ابراهيم سالم عبدالمجيد98130 98مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصدمحم زكريا دمحم صديق احمد98131 132مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سامح رسىمي مرسي دمحم98132 123.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سامح مصطفن يونس98133 106.5مجمع الخصوص ع بني 

وك98134 نالخصوصدمحم سعد الدين محمود محمود ميى 64مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سعيد عزت سيد98135 124مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سالمة احمد الطاهر احمد98136 115مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيد عبدالرحيم عبدالعال98137 91.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيد عبدالعزيز عبدالمقصود98138 79.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيد متوىل احمد مبارز98139 129مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيد دمحم سيد98140 80.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيد دمحم دمحم عبدالجليل98141 100.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم سيف النض دمحم احمد98142 81مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم صابر عبدالبديع عزوز احمد98143 43.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم صالح دمحم سيد98144 36مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم طارق محمود دمحم احمد98145 101.5مجمع الخصوص ع بني 

ن عبدالاله98146 نالخصوصدمحم طلعت دمحم حسي  123.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عادل دمحم دمحم98147 91مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عاطف رزق احمد المهدي98148 47مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عبدالرازق حفطن عبدالرازق98149 61مجمع الخصوص ع بني 

ن98150 ى حسي  نالخصوصدمحم عبدالراضن العشر !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عبدالسالم دمحم عبدالعزيز بيوىم98151 127.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عبدالعظيم عثمان السيد98152 44مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عبدهللا عبدالخالق دمحم عل98153 66مجمع الخصوص ع بني 

ن السيد ابراهيم98154 نالخصوصدمحم عدىل امي  62مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عصام السيد دمحم98155 71.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عالء رمضان احمد راشد98156 46مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عالم احمد حافظ98157 24مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عل احمد عل98158 16مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عل صادق سعيد98159 38مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم علي حسن دمحم احمد98160 40مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عمرو حسن كامل98161 53مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عيد عبدالعزيز عبدالمجيد98162 104مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم عيد فهىم خليفه98163 76مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم غلىمي حسن دمحم98164 22.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم فتىح عبدالعاىط عل عطيه98165 103مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم فوزى فتىح طه98166 58مجمع الخصوص ع بني 

 طنطاوى98167
 
نالخصوصدمحم كرم عل دسوق 69.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم دمحم محمود دمحم98168 32مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم محمود احمد شمس الدين98169 58.5مجمع الخصوص ع بني 

ن98170 نالخصوصدمحم محمود فرغل حسي  35مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم محمود دمحم ابراهيم98171 46.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم محمود دمحم احمد دمحم98172 33مجمع الخصوص ع بني 

ن عل98173 نالخصوصدمحم محمود دمحم حسي  117.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم مصطفن سيد دمحم عيد98174 116.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم مصطفن كمال دمحم ابراهيم98175 81مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم نادر حنفن احمد دمحم98176 48مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم نادر سمي  عبدالغنن منصور98177 65مجمع الخصوص ع بني 

 دمحم عل98178
ن
نالخصوصدمحم هان 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم وحيد حشمت عبدالعاىط98179 91مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم وليد عبدالرؤف عمران ابراهيم98180 57مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصدمحم وليد عرفه دمحم موس98181 74.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم ياش السيد دمحم امام98182 66.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم ياش دمحم حسن98183 34مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم ياش دمحم دمحم ابو العباس98184 54مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود احمد السيد عبدالحميد98185 61.5مجمع الخصوص ع بني 

ف محمود دمحمين كاموس98186 نالخصوصمحمود اشر 13.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود السيد دمحم دمحم السيد98187 111مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود حسام محمود دمحم محمود98188 103مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود حنفن محمود هريدى عبدربه98189 42.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود سيد جمعه سيد دمحم98190 33مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود سيد حنفن دمحم98191 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- محمود سيد عبدالعزيز السيد 98192 48.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود عادل محمود علي دمحم98193 3مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود عل دمحم محمود98194 124.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود عيىس خليفه ابراهيم98195 29.5مجمع الخصوص ع بني 

ن98196 نالخصوصمحمود فرج احمد حسي  35مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم احمد صادق98197 84مجمع الخصوص ع بني 

ى دمحم98198 نالخصوصمحمود دمحم خي  60مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم دمحم حامد98199 25.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم محمود مصطفن رشوان98200 14مجمع الخصوص ع بني 

ي98201
نالخصوصمحمود دمحم محمود مصطفن 25.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود مصباح سعد سيد يونس98202 21.5مجمع الخصوص ع بني 

ي مصطفن98203
ي حسينن

نالخصوصمحمود موس حسنن 71مجمع الخصوص ع بني 

ي محمود احمد98204
ن
نالخصوصمحمود هان 13مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود وسام محمود دمحم98205 27مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود ياش ابوالفتوح ابوالمجد98206 9مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمرزوق سمي  جاد بربرى سمعان98207 37.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمروان احمد عبدالعال حسب هللا98208 28مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمروان سمي  احمد ربيع دمحم98209 105مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمروان دمحم عبدالعزيز علي دمحم98210 69مجمع الخصوص ع بني 

ن98211 نالخصوصمسعد وليد فوزي دمحم شاهي  !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد مصطفن احمد98212 129.5مجمع الخصوص ع بني 

ف صابر محمود98213 نالخصوصمصطفن اشر 62مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن حمدان شحاته دمحم98214 71مجمع الخصوص ع بني 

ي98215 ي عبدالننى
ي دمحم حنفن

نالخصوصمصطفن حنفن 92.5مجمع الخصوص ع بني 

ن موس ابراهيم98216  رضا حسي 
نالخصوصمصطفن 132مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن زكريا عبدالستار الطيب98217 43مجمع الخصوص ع بني 

 سمي  رفعت ابو المعاىط ابراهيم98218
نالخصوصمصطفن 84مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن عادل عبدالموجود دمحم98219 31مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن عبده صالح احمد98220 63.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن عماد عوض عبدالحميد98221 106.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن عماد مصطفن دمحم دمحم98222 109.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن عمرو دمحم محمود98223 4.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن مجدي عبدالسميع عبدالغفارعمار98224 55.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم احمد محمود98225 60مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم بدران دمحم عبدالمنعم محمود98226 64.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم عبدالمعتمد دمحم98227 76مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم كرم دمحم98228 102مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم محمود عبدالحميد98229 38.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم مصطفن طه98230 123.5مجمع الخصوص ع بني 



نالخصوصمصطفن محمود ابو العال عبدالنعيم دياب98231 106مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن محمود دمحم دمحم يوسف98232 62.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن ناجح صبىح علي98233 23.5مجمع الخصوص ع بني 

 محفوظ ابو عمر سيد احمد98234
ن
نالخصوصمصطفن هان 107.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمصطفن وليد صابر دمحم عل98235 80مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمعاذ دمحم احمد دمحم98236 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمعاذ دمحم داود دمحم داود98237 47مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمالك ايوب عبدالمسيح سليمان98238 105مجمع الخصوص ع بني 

يف منصور جاد هللا سليمان98239 نالخصوصمنصور شر 118مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمهند تامر عل سيد عبدالرازق98240 104مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصموس دمحم موس اسماعيل98241 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمومن احمد عبدالفتاح عبدالغفار98242 22مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمومن اسماعيل يونس عبدالحافظ98243 52مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمومن شعبان دمحم عاشور98244 118مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- مؤمن عيد سيد عيد سيد 98245 63مجمع الخصوص ع بني 

 سالمه98246
 
نالخصوصمينا انور صدق 111مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمينا باسم ميالد عطا هللا حنا هللا98247 80مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمينا خالد ابراهيم بشاي ميخائيل98248 39مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمينا صابر خلف عجبان98249 134مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمينا مجدى لبيب حبيب بساده98250 101.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمينا ميالد ناروز معوض98251 52.5مجمع الخصوص ع بني 

يال98252 نالخصوصمينا ياش مجلع بولس غيى 30مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصنادر مصطفن عبدالمنعم عبدالعزيز عمار98253 71مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصنزيه نصىح نزيه يوسف98254 19مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصنض الدين صالح نض الدين عبدالرحمن98255 23مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصنصيف رزف هللا نصيف فرج98256 128مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصهادى ياش احمد عبدالروؤف98257 52.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصهشام اسامه منصور يوسف منصور98258 74مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصهشام رشاد خمار عبدالعاىطي احمد98259 51مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصهشام دمحم عبدالاله بيوىم مرجان98260 29مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصهالل احمد شعبان السيد98261 39مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصوليد رفيق السيد عثمان عالء98262 34.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصياش عثمان غريب احمد98263 67.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيحن  عماد يحن  عزيز يوسف98264 70مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف ابو الوفا كامل دمحم احمد98265 43مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف احمد دمحم عل98266 109.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف اسامه سيد عبدالرازق مبارك98267 66.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف اسامه يوسف هالل حويت98268 120.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف اسماعيل يوسف حسن يوسف98269 65مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف السيد عواد السيد98270 57مجمع الخصوص ع بني 

ي دمحم عبدالمجيد احمد98271
ن
نالخصوصيوسف القذاق 57.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف ايمن عبدالكريم اسماعيل خالد98272 63مجمع الخصوص ع بني 

98273
ن
نالخصوصيوسف تامر وحيد دمحم البسيون 68مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف جالل دمحم سعيد عبدالرحيم98274 104مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف جمال دمحم عبداللطيف دمحم98275 89مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف حسن دمحم احمد دمحم98276 122.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف حسنن دمحم مزيد98277 42مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف حماد عني  غنيم جاب هللا98278 124مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف حماده رزق عوض98279 129.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف خالد صالح دمحم98280 75.5مجمع الخصوص ع بني 



ن98281 نالخصوصيوسف رضا عبدالرحيم ياسي  115مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سعد خليل دمحم ابراهيم98282 113مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سعيد شحات حسن رفاعي98283 86مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سعيد عل عواد بيوىم98284 54.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سمي  زاهر بولس فلتس98285 29مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سيد حسن عبدالرحمن98286 96مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف سيد عيد عبدالحميد98287 45.5مجمع الخصوص ع بني 

يف عبدالتواب احمد عبدالتواب98288 نالخصوصيوسف شر 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف شعبان محمود كامل علي98289 53مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف صابر دمحم اسماعيل جوده98290 68مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف طلعت عطيه محبوب98291 75.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالرحمن دمحم يونس98292 98.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عبداللطيف بخيت عبداللطيف عويضه98293 112مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالهادى عطيه عبدالهادى98294 43.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عصام حمدى عل دمحم98295 77.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عصام ممدوح دمحم98296 87مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عل حمدى دمحم احمد98297 123.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف غانم جمعة غانم دمحم98298 129مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف فريد فتىح عل دمحم98299 39.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف لطيف ناجى كردومه98300 36مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم السيد دمحم98301 36.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم سالمه رجب98302 71.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم سمي  لمعي محمود98303 59.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم صبىح سليمان عطا98304 33.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم صالح احمد جاد هللا98305 35.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم عبده عبدالفتاح دمحم98306 3مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم عل احمد عل98307 93.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم محمود عبدالحميد98308 113.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم محمود دمحم عبدالقادر98309 106.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف محمود ابراهيم دمحم98310 70مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف محمود دمحم نجيب مصطفن ابراهيم98311 123مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف مديح دمحم ابو نعمة حسن98312 128.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف مراد دمحم احمد98313 67.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف مصطفن خليل عبدالخالق دمحم98314 111.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف مصطفن عبدالرحمن مصطفن98315 11.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف مصطفن دمحم خليفه98316 56مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصبسيطه- يوسف مصطفن دمحم مصطفن 98317 52مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف منصور زين الدين عبدالرؤوف98318 53.5مجمع الخصوص ع بني 

ه98319 نالخصوصيوسف مني  صابر عطا جيى 60.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف نارص فراج خالف98320 40.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف وليد مجاهد عبدالقوى عفيفن98321 101مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف يشى زكريا احمد شحاته98322 71.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيونس مجدى حسن احمد98323 56مجمع الخصوص ع بني 

ف صالح لبيب98324 نالخصوصابانوب اشر 72الخلفاء الراشدين ع بني 

 جوده مجلع98325
ن
نالخصوصابانوب رومان 62.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابانوب سليمان فتىح خليل98326 47الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابانوب عادل فرحات زىك98327 37الخلفاء الراشدين ع بني 

وس98328 نالخصوصابانوب عوض سعيد مقارتاورصن 59.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابانوب ميالد جرجس عبدالملك98329 28.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابرام رافت رزق سعيد98330 17.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصابرام عصام عرنى ميخائيل جرجس98331 41.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابرام لبيب صبىحي لبيب98332 71الخلفاء الراشدين ع بني 

ى فرج98333 نالخصوصابرام نبيل قلدس بشر 65.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابراهيم اكراىم ابراهيم سالم98334 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي حسن98335
نالخصوصابراهيم سيد عبدالغنن 24الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابراهيم عبدالمجيد عبدالعزيز دمحم98336 31.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابراهيم عرفان دمحم مهنن98337 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابراهيم دمحم حسن ابراهيم الجمل98338 125.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابراهيم محمود ابراهيم عثمان زلط98339 28.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصابوبكر الصديق ايهاب عثمان ابوبكر احمد98340 96الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد ابراهيم احمد السيد98341 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- احمد ابراهيم احمد بالل 98342 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

ف رزق فتح هللا98343 نالخصوصاحمد اشر 135.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف عبدالحميد عبدالعظيم98344 نالخصوصاحمد اشر 63.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف عبدالرحمن يوسف98345 نالخصوصاحمد اشر 28الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد اكرم عبدالعزيز محمود احمد98346 117الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد السيد عبدالحافظ دمحم98347 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد ايمن عل عبدالحكم98348 61الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد ايهاب احمد اسماعيل98349 52.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد جالل ابو المكارم دمحم98350 42الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد جمال خليفة خلف98351 45الخلفاء الراشدين ع بني 

ن احمد عل حماد98352 نالخصوصاحمد حسي  24.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد حنفن محمود احمد عل98353 35.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد خالد حسن عباس98354 18الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد خالد سعد مصطفن98355 35الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد خالد فاروق احمد98356 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ى نعمان98357 ى خي  نالخصوصاحمد خي  4.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد رمضان احمد دمحم98358 27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سامح احمد رفعت98359 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سعيد السيد احمد98360 78.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سالمة زارع عبدالعليم عبدهللا98361 77الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سمي  فتىحي عبدهللا98362 38الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سيد احمد عطيه98363 8.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سيد رزق دمحم98364 50.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سيد عبدالراضن دمحم98365 32الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد سيد دمحم عبدالحليم همام98366 120الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد صابر احمد صابر98367 37الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عادل مهدى مرزوق98368 67.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98369 نالخصوصاحمد عبدالحكيم رمزى امي  60.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد دمحم98370 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالسالم مصطفن دمحم احمد98371 37الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالمنعم احمد يوسف98372 58.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عالء مرس عبدالمنعم مرس98373 81الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عل عبدالرازق عبدالمعبود غنيم98374 23الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد عمرو عبدالننى احمد98375 128.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد فريد زغلول ابوالعال ابوالعال98376 29الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد فوزى حسن عل98377 128.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عل عبدالوهاب98378
نالخصوصاحمد كامل مصطفن 62الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد كمال احمد حسن فرغل98379 31.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم احمد عثمان98380 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصاحمد دمحم جابر ابراهيم عل98381 88الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم جابر دمحم98382 120.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالرؤف دمحم98383 نالخصوصاحمد دمحم خي  118الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم سليمان عبدالرحيم خليفة98384 88الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم عبدالحميد حسن98385 47الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم عبدالعزيز عبدالهادي98386 59الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم عبدالعظيم دمحم السيد98387 116.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم عل فرحان احمد98388 28.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم عل مرزوق احمد98389 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم منصور دمحم98390 16الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد محمود السيد محمود98391 65.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد مدحت هالل عبدالتواب98392 19الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد مصطفن ابراهيم ادريس98393 64الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد منصور احمد محمود يونس98394 50الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالفتاح محفوظ98395
ن
نالخصوصاحمد هان 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي علي حسن98396
ن
نالخصوصاحمد هان 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد هشام احمد دمحم ابوزيد98397 58الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد وائل احمد محمود98398 29.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادم احمد دمحم محمود98399 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادم محمود دمحم محمود98400 59الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم احمد فؤاد احمد حسن98401 78الخلفاء الراشدين ع بني 

ف ابراهيم منشاوى98402 نالخصوصادهم اشر 78الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم جمال الدين سعيد احمد98403 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم حسنن دمحم نبيل المحمدى خضن98404 36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم سلطان صبىح دمحم عبدالحميد98405 29.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم صفوت سيد دمحم شحات98406 37.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم عادل عوزه بخيت سعد98407 30الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم عالء سيد محمود صالح98408 10.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم عل باشا عل98409 13الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصادهم كرم فارس ناصف ابراهيم98410 102.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصارميا صفوت ايوب رزيق98411 86الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاستيفان ونيس حبيب ابراهيم98412 81الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98413 نالخصوصاسالم ابراهيم عبدااله يسي  44الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسالم جابر عبدالحكم رياض احمد98414 89.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسالم سيد شحاته عبدالحميد دمحم98415 85الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسالم فارس دمحم عبدالموجود98416 118.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسالم دمحم رجب دمحمابراهيم98417 58.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسالم دمحم سيد عبدالحافظ98418 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- اسماعيل محمود اسماعيل محمود اسماعيل 98419 120.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاسماعيل مسعد اسماعيل عبدالحميد شحاته98420 37الخلفاء الراشدين ع بني 

ف جرجس عبدالمسيح رزق هللا98421 نالخصوصاشر 18الخلفاء الراشدين ع بني 

ف وائل صالح احمد عل كوتر98422 نالخصوصاشر 98.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصافريم شنودة حلىم اشائيل98423 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصالسيد دمحم السيد يوسف98424 27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصامي  ثروت جرجس جندى98425 93.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصامي  حشمت فوزى جاب هللا ميخائيل98426 46.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصامي  زكريا لبيب ابراهيم98427 14.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصامي  عبدالونيس ابراهيم طه98428 65الخلفاء الراشدين ع بني 

ف عوض جرجس عوض98429 نالخصوصاندرو اشر 53.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- انطونيوس شاج مني  فهىم 98430 51الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصاياد ساىم رمضان دمحم98431 54.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصايمن صابر صديق مدبوىل98432 21الخلفاء الراشدين ع بني 

ى ابراهيم باسيليوس98433 نالخصوصباسم بشر 32الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصباسم سعيد احمد ابراهيم98434 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصباسم دمحم صالح الدين دمحم98435 84.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبافل باسم مكرم غاىل سعد98436 95.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبدر عبدالوهاب دمحم دمحم عبدالوهاب98437 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبدرالدين شحاتة السيد دمحم98438 28.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبالل بكي  عبده حامد98439 64الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبالل دمحم احمد عبدالفتاح احمد98440 109الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98441 نالخصوصبالل مصلح مجاهد حسي  64الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98442 نالخصوصبوال جرجس اسعد عجيب حني  102الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبوال حليم فكرى مجلع98443 77الخلفاء الراشدين ع بني 

ى يوسف مسعود98444 نالخصوصبوال يوسف بشر 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيي  ايمن جمال ساويرس حنا98445 22الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98446  شاكر امي 
نالخصوصبيي  راضن 113.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيي  فريد نقوال فريد98447 30الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيي  لمع طانيوس عبيد98448 124الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيشوى امي  ابراهيم فؤاد98449 67الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيشوى باسم عبدالمالك شكر هللا شحته98450 87.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- بيشوى جمال فرج ايوب 98451 43الخلفاء الراشدين ع بني 

 نادى عزيز98452
ن
نالخصوصبيشوى رومان 69.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 يعقوب اسحق بسل98453
ن
نالخصوصبيشوى رومان 40.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيشوى سامح لبيب خليل98454 14الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيشوى مني  طوبة خليل موس98455 50الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبيشوى نادي رشدي زىكي98456 91الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصتوماس فيكتور الفن ملك بخيت98457 69الخلفاء الراشدين ع بني 

ه98458 نالخصوصثروت اديب نعيم جيى 23.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجاد تامر جاد فرج ابراهيم98459 66.5الخلفاء الراشدين ع بني 

98460 
 
يل عبدالباق يل دمحم جيى نالخصوصبسيطه- جيى 72الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجرجس ماهر شكرى رزق هللا متياس98461 56.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجورج مراد رضا حزقيال منقريوس98462 29.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجون بشاى الضبع فرج98463 40الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجون صبىحي نجيب جرجس98464 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصجون عالء يعقوب شحاته98465 18.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي احمد98466
نالخصوصحازم رمضان عيدالغنن 52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسام احمد شحات فاضل98467 6الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسام احمد صالح الدين سيد98468 13الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- حسام حسن سعيد حسن 98469 72.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن عفيفن98470 نالخصوصحسام دمحم عبدالخالق حسي  43.5الخلفاء الراشدين ع بني 

98471
ن
نالخصوصحسن احمد حسن احمد البسيون 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن احمد دمحم كمال حسن بدر98472 61.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف حسن عباس دمحم98473 نالخصوصحسن اشر 6.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن السيد حسن خليل دمحم98474 75الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن السيد حسن دمحم98475 51الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن جاد حسن ابوالحسن98476 91.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن رضا حسن احمد دمحم98477 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

ن دمحم يوسف98478 نالخصوصحسن دمحم امي  67الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- حسن دمحم سنوس دمحم حسن 98479 92.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحسن نعمان حسن دمحم98480 34.5الخلفاء الراشدين ع بني 



ن حسن عل98481 نالخصوصحسن ياسي  68.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن عل حسن98482 ن ابراهيم حسي  نالخصوصحسي  50.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن الحاكىمي98483 ن جمال حسي  نالخصوصحسي  66.5الخلفاء الراشدين ع بني 

وك98484 ن ميى ن سعيد حسي  نالخصوصحسي  72الخلفاء الراشدين ع بني 

ن حسن دمحم98485 ن عبدهللا حسي  نالخصوصحسي  67الخلفاء الراشدين ع بني 

ن دمحم جابر عبدالعال دمحم98486 نالخصوصحسي  126الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحمدى عيىس فرحان عيىس دمحم98487 62الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحمزه جمال حسن محمود98488 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصحنا منصور عزت يونان98489 53الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخالد حسن عيىسي دمحم98490 86.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخالد سيد ابو الحسن السيد98491 81الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخالد علي احمد شيىمي علي98492 129الخلفاء الراشدين ع بني 

 وديع حكيم98493
ن
نالخصوصخرستو هان 110الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخليفه دمحم خليفه دمحم98494 74.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخليل احمد خليل دمحم98495 131الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصخليل رسىم خليل سيداروس98496 48.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 بشاى شاكر98497
ن
نالخصوصديفيد رومان 112.5الخلفاء الراشدين ع بني 

يال98498  محارب شنودة غيى
ن
نالخصوصديفيد هان 91.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصرافت احمد رافت دمحم دمحم98499 27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 دانيال عبدالمالك98500
ن
نالخصوصرامز رومان 64.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصرامز مني  صابر عريان ميخائيل98501 33.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصرضا عالء حمدى رمضان98502 72.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصرضا دمحم رضا حسن عل98503 37.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي سليم98504 نالخصوصرمضان ضاجي دمحم عرانى 55.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصرمضان محمود سعيد احمد98505 40الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزكريا رزق سمي  اشائيل98506 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد احمد رمضان السيد جاب هللا98507 68.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد احمد صالح احمد دمحم98508 112.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد احمد عبدالمنعم احمد98509 21الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد احمد عطيه عبدالرحمن98510 32الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد احمد دمحم عبدالعزيز98511 24الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد اسامه عبدالموجود عل98512 27الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد تامر زين العابدين عوض احمد98513 103الخلفاء الراشدين ع بني 

ن عاطف احمد سيد98514 نالخصوصزياد حسي  44الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد خالد هاشم عزت98515 47الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد طنطاوي دمحم علي98516 84الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد عادل عبداللطيف احمد98517 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد عبدالرحيم عل احمد عبدالرحيم98518 67.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد عبدالكريم دمحم عبدالعال عطيه98519 61.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد عالء حسن متوىلي98520 1.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد عالء صالح دمحم98521 10الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد دمحم شعبان دمحم98522 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد دمحم عبدالعزيز مندور98523 24الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد دمحم عل دمحم98524 45.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد دمحم فكري عيد98525 34.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد محمود مرس دمحم98526 87الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد مصطفن دمحم ابراهيم98527 97.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد نارص دمحم عبدالجابر98528 72.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصزياد وليد طلعت دمحم98529 49الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسالم عبدالعظيم سالم عوض98530 25الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصسامح سالمه محمود عباس98531 29.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسامح شعبان عبدالعزيز ابراهيم98532 67الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسامح دمحم سيد دمحم98533 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي دمحم دمحم98534
نالخصوصساىم دمحم حسنن 72الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسعيد ابراهيم سيد سعد سليمان98535 92.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف سعيد دمحم السماج98536 نالخصوصسعيد شر 93.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسعيد دمحم سعيد مهنن98537 120الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسعيد مصطفن فوزى ابراهيم98538 85.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن احمد98539 نالخصوصسعيد وائل سعيد امي  42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسالمه محمود سالمة محمود98540 86.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسمي  دمحم سمي  احمد دمحم خليل98541 25الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيد احمد السيد عرانى خليل98542 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- سيد احمد سيد عل مصطفن الصعيدى 98543 63الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيد اسعد عاقل احمد98544 11الخلفاء الراشدين ع بني 

ن السيد عبدالتواب مرسال98545 نالخصوصسيد حسي  !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيد حمدان السيد نض دمحم98546 5الخلفاء الراشدين ع بني 

وس98547 نالخصوصسيف ادهم ارمانيوس ناشد تاورصن 26الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف الدين احمد دمحم مسعد98548 26الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف الدين دمحم مقبول احمد دمحم98549 41.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف السيد تاج الدين عطيه دمحم98550 59الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف عماد جالل رمضان98551 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف عمادالدين حسن عبدربه عل98552 6.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف دمحم سعيد السيد دمحم98553 63.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف دمحم عبدالوهاب عطيه دمحم98554 39.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصسيف دمحم وجيه عل رضا عبدالرازق98555 62الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشادى راضن فضيل يواقيم خليل98556 46.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشادى دمحم فاروق عثمان98557 48.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشادى دمحم محمود دمحم98558 101الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشنوده ايليا جميل وهيب سعيد98559 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشهاب سيد هاشم السيد98560 48.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصشهاب دمحم رمضان سيد98561 39الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصصالح عمرو صالح صابر98562 47الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصصالح احمد صالح شحات98563 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصصالح الدين سعد ابوالمجد الضاوى98564 20الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعادل تامر بدر دمحم98565 31الخلفاء الراشدين ع بني 

يف دمحم حسن98566 نالخصوصعادل شر 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعاطف دمحم عاطف فريد اماعيل98567 41الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالباسط دمحم هيكل98568
نالخصوصعبدالباسط مصطفن 67.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم98569 111.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن اسامه دمحم رمضان98570 98الخلفاء الراشدين ع بني 

ف فاروق ابوشيع ابراهيم98571 نالخصوصعبدالرحمن اشر 111.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف نادى عبدالمحسن98572 نالخصوصعبدالرحمن اشر 119الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن تامر حسن احمد98573 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98574 نالخصوصعبدالرحمن جمال عبدالرحمن عل شاهي  11.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن حسن عبدالرحمن يوسف دمحم98575 19الخلفاء الراشدين ع بني 

يف عبدالرحمن م98576 نالخصوصعبدالرحمن شر 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن صابر سعد بيوىم مرس98577 31.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن ضياء الدين فتىحي عمر98578 84الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن عصام البدرى دمحم فرغل98579 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن عل عل حماده98580 14.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصعبدالرحمن كامل فواد كامل98581 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم السعيد يوسف قنديل98582 92.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم سعيد احمد98583 107الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالرازق كريم عبداتلله98584 63الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالننى عل98585 45.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم فتىح عل عل98586 69الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن دمحم متوىل محمود98587 36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 نض الدين98588
ن
نالخصوصعبدالرحمن محمود دمحم البسيون 34.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن نارص ابو زيد رفاعي98589 5.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن وليد محمود علي98590 19الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98591 نالخصوصعبدالرحيم امام عبدالرحيم دمحم حسي  93.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالفضيل سيد عبدالفضيل98592 51الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا ابراهيم هنداوى دمحم98593 112الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا السيد رجب السيد اسماعيل98594 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا حاتم عبدالفتاح عبدالودود رضوان98595 79.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا خالد دمحم عبدالعزيز عبدالعليم98596 78.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي98597
ي محمود عفيفن

نالخصوصعبدهللا عفيفن 88الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- عبدهللا كرم دمحم عل 98598 122.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا دمحم احمد محمود عواد98599 69الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا دمحم دمحم احمد عبدالكريم98600 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدهللا محمود عوض دمحم ربيع98601 124الخلفاء الراشدين ع بني 

ن عبدالمسيح98602 نالخصوصعبدالمسيح ايمن ابو اليمي  20.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالمسيح حنا ذىك شحاته98603 96الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالمسيح ماهر مكرم ابراهيم ابرهيم98604 45.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبدالوهاب محمود عبده ابوضيف98605 26الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبده سيد مصطفن دمحم الشحات98606 91.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعبده دمحم عبدالسميع دمحم98607 79.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعالء الدين تامر رشدى دمحم عبدالفتاح98608 106الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعالء عاطف عطا بديع مساك98609 50.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعالء عالم جعفر عالم دمحم98610 9.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل ابراهيم عل عبدالحميد عطيه98611 52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل جابر دمحم خليل98612 110الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل حسن محمود احمد محمود98613 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل خالد عل فرحان احمد98614 11الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل رفعت عبدالمحسن السعيد98615 103الخلفاء الراشدين ع بني 

 محمود98616
ن
نالخصوصعل طارق قرن 82الخلفاء الراشدين ع بني 

ي سيد محمود محمود98617 نالخصوصعل عبدالننى 14الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل دمحم عل سيد احمد98618 38الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل دمحم وجيه عبدالهادى البشقاوى98619 121.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل محمود عل احمد دمحم98620 42الخلفاء الراشدين ع بني 

 عطيه شحاته احمد98621
ن
نالخصوصعل هان 120الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعل ياش علي السيد98622 125.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعماد محمود عباس محمودسيد احمد98623 67.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمار تامر هالل سيد98624 110.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمار لؤى محمود حامد حسن98625 74.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمار محمود عطيه احمد بكر98626 69الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمار مخيمر ابوزيد عل98627 79.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر احمد ابراهيم عبدالعزيز98628 76الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر احمد احمد محروس دمحم98629 127الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر احمد عبدالقادر نايض98630 87.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصعمر اسامه سعيد عبدالمنعم98631 68الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر اسماعيل ابراهيم حسن حسن الخبيت98632 52الخلفاء الراشدين ع بني 

ف عبدهللا حامد98633 نالخصوصعمر اشر 34.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف مغازي محمود98634 نالخصوصعمر اشر 26الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر البدوي سيد دمحم عبدالمطلب98635 48الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر حسن ابوالفتوح عبدالحليم يوسف98636 107الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر حلىم دمحم حلىم عبدهللا98637 68.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر خالد سعداوى عبدالحميد سليمان98638 111الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر خالد فوزي منه98639 102الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر خالد دمحم ابراهيم98640 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر سيد شحاته عبدالحميد دمحم98641 56.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر طارق السيد عبدالغنن عبدالغنن98642 40الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98643 ن دمحم حسي  نالخصوصعمر عادل حسي  27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عادل لطفن عبدالىح منصور98644 29الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عادل دمحم امبانى دمحم الديب98645 102الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عادل دمحم يوسف98646 84.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عاشور دمحم خليفه98647 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عبدالموجود عبدالرحيم عبدالموجود98648 94.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98649 نالخصوصعمر عالء فوزى حسني  52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عمرو شحات عمر98650 61الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر عيد عثمان احمد98651 40الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر مجدى صالح عبدالعزيز سلطان98652 71.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم صفوت سليمان98653 95.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم عبدالمنعم ابراهيم سالم98654 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم عبدالمنعم عبدالحميد حسن98655 105.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم عل احمد احمد98656 116.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم فتىح جابر98657 76الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم مجدى طه98658 47الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر دمحم دمحم عبدالواحد98659 112الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر محمود احمد سالم98660 79الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمر نبوت محمود سويفن عبدالرسول98661 72.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 حلىم احمد دمحم عبده98662
ن
نالخصوصعمر هان 83الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمرو خالد احمد دمحم احمد98663 87الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمرو شعيب سعيد عجيل شعيب98664 115.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعمرو غاندى ذىك خلف98665 97الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصعيد مرزوق عيد تادرس98666 86الخلفاء الراشدين ع بني 

 فؤاد حبيب98667
ن
نالخصوصفؤاد رومان 65الخلفاء الراشدين ع بني 

ف اسحق عوض98668 نالخصوصفادى اشر 129الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى امي  منصور كمال حنا98669 22.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى رزق داود رياض98670 59.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى سيدهم ابراهيم جرجس98671 108.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى عماد بدري حلىمي98672 87الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى ناجح حسنن بعزق98673 30الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفادى وجدى اسحق سيدين بشاى98674 31الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفارس السيد دمحم فرحان98675 41.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفارس كمال عبدالفتاح عبدالننى حجاب98676 64.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفارس دمحم عمارة ابوضيف عمارة98677 90.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفارس دمحم فتىح دمحم حسن98678 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفارس دمحم محمود احمد98679 16.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفاروق حسن فاروق عل98680 74.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصفتىح احمد فتىح دمحم98681 25الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفرج جاب هللا فرج داود جاب هللا98682 44الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفرج ممدوح دمحم دمحم98683 14الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفهد الحسن محمود حامد98684 100الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفهد شعبان دمحم شعبان98685 39الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصفهد عمرو مجدى عل98686 48الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصقاصد يوسف احمد قاصد98687 44الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم احمد ناجح احمد98688 26.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالعزيز ابراهيم98689
نالخصوصكريم حسنن 15.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن دمحم دمحم فرغل98690 نالخصوصكريم حسي  17.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم خالد عبدالفتاح السيد98691 133.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم شعبان طة عبدالعفار98692 36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم صالح فوزى صادق98693 39الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم فرج احمد فرج98694 55.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكريم دمحم عبده دمحم98695 14الخلفاء الراشدين ع بني 

 عبدالنظي  سيد98696
نالخصوصكريم مصطفن 33.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصكمال مصطفن عبدالحكيم حامد98697 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف سمي  بدير98698 لس اشر نالخصوصكي  24.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي98699
لس باطح حبيب مهنن نالخصوصكي  17الخلفاء الراشدين ع بني 

لس دنيال عيد ايوب معوض98700 نالخصوصكي  19.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس رافت صبىح هابيل عبدالمالك98701 نالخصوصكي  49.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس زاهر لطيف جرجس ابراهيم98702 نالخصوصكي  69.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس سامح لطفن نض هللا98703 نالخصوصكي  42الخلفاء الراشدين ع بني 

ائيل98704 لس سعيد شكري جيى نالخصوصكي  52الخلفاء الراشدين ع بني 

يف نجاح ناجح98705 لس شر نالخصوصكي  52.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس شمشون جرجس خليل جرجس98706 نالخصوصكي  74الخلفاء الراشدين ع بني 

لس صبىح ناجى مرزوق98707 نالخصوصكي  76.5الخلفاء الراشدين ع بني 

وس98708 لس عادل حليم عزيز تاورصن نالخصوصكي  65.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس عادل فهيم ذىك مجل98709 نالخصوصكي  89الخلفاء الراشدين ع بني 

لس عاطف سمي  فراويز98710 نالخصوصكي  44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس عصام حشمت رمزى98711 نالخصوصكي  45.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس عماد عياد فرح هللا98712 نالخصوصكي  90.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس عيىس عزيز يىس سعيد98713 نالخصوصكي  79الخلفاء الراشدين ع بني 

لس غاىلي عبدهللا بشارة98714 نالخصوصكي  45الخلفاء الراشدين ع بني 

لس لطفن عبدالمسيح فهيم98715 نالخصوصكي  42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ى داود98716 لس مارس قيض هين نالخصوصكي  62.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس ماهر وهبة ابراهيم98717 نالخصوصكي  81الخلفاء الراشدين ع بني 

لس مجدى صبىح رمسيس98718 نالخصوصكي  131.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي مرزق98719
لس مجدى لطفن نالخصوصكي  75.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس ميالد صالح ثابت98720 نالخصوصكي  83.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس ميالد يوسف زبيب بشاى98721 نالخصوصكي  108.5الخلفاء الراشدين ع بني 

لس وائل صادق فرح سالمه98722 نالخصوصكي  104الخلفاء الراشدين ع بني 

لس وفدى كامل حبيب98723 نالخصوصكي  89.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصلؤى ايمن يشى دمحم منصور98724 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي98725
ن
نالخصوصلبيب فوزى لبيب دمحم المنوق 98الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصماجد عادل فكرى سيدهم ميخائيل98726 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصماجد فرحان عبدالمالك فرحان98727 6.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمارسلينو ريمون فتىح نصيف98728 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمارك عبدالصادق حليم عبيد سناده98729 76.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصماركو يوسف ذىك توفيق98730 96الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصمازن سيد امام دمحم امام98731 52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن صابر رضوان عطوة ابراهيم98732 55الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن عاطف نضالدين محمود كشك98733 24.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن عبدالمجيد احمد عبدالمجيد98734 83الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن عماد فواد عبدالحميد98735 104.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن دمحم ابراهيم جميل98736 95الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن دمحم حسن علي98737 113.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالعاىط عبدالمجيد98738
ن
نالخصوصمازن هان 97الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمازن وليد دمحم صديق عل بكر98739 103.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمالك عمر عبدالعزيز دمحم98740 61الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمايكل ايوب روبيل بادير روبيل98741 109الخلفاء الراشدين ع بني 

ه قلدس98742 نالخصوصمايكل حليم حلىم جيى 104الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمايكل عماد مني  زىك حرز98743 37.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمايكل ميالد يوسف موسي98744 107.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمجدى عمرو مجدى عبدالخالق98745 101.5الخلفاء الراشدين ع بني 

قاوى دمحم 98746 نالخصوص دمحم صبىح عل احمد الشر 128الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد احمد عيد98747 90الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد حسن دمحم98748 65الخلفاء الراشدين ع بني 

ي ابوبكر98749
نالخصوصدمحم احمد حمدان حفنن 67.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ه عبدالحافظ98750 نالخصوصدمحم احمد صيى 108الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد عبدالرحمن حسن98751 57الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد عبدالمنعم احمد98752 85.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد عل احمد98753 48الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم عبدالفتاح دمحم98754 37الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد دمحم دمحم سليمان98755 68الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد مصطفن احمد دمحم الجلوى98756 68.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم احمد ناجح احمد98757 31.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم اسامه دمحم حافظ ريحان98758 93الخلفاء الراشدين ع بني 

ف راشد دمحم سيد98759 نالخصوصدمحم اشر 120.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف عبدالعزيز دمحم ابراهيم98760 نالخصوصدمحم اشر 55الخلفاء الراشدين ع بني 

ف فتىحي علي 98761 نالخصوصبسيطه- دمحم اشر 89.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف دمحم محمود العباس98762 نالخصوصدمحم اشر 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم السيد حسن دمحم98763 102.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم انور عبدالفتاح ابراهيم عامر98764 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98765 نالخصوصدمحم ايمن صالح جمعه حسي  82.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ايمن كامل محمود98766 85الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ايهاب دمحم رفعت98767 123.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- دمحم ايهاب محمود حسن 98768 75الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم تامر دمحم نجيب98769 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ثروت حمدى احمد98770 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم جمال رمضان محمود98771 65الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم جمال علي حسن98772 121.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98773 نالخصوصدمحم جمال دمحم سيد حسني  84.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم حامد يوسف ادريس98774 66.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي عبدالدايم عبدالرحيم98775 نالخصوصدمحم حرنى 43.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 عل محمود98776
ن
نالخصوصدمحم حسان 69.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم حسن ابراهيم ثابت98777 27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم حماده السيد لبيب98778 32.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم حمدي حسن عزوز98779 97الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم خالد معوض دمحم معوض98780 107.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصدمحم رمضان سيد انور98781 105الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم رمضان فتىحي عواد98782 79.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سامح شحات ابراهيم عبدالمعط98783 85الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ساىم سمي  عبدالظاهر98784 95الخلفاء الراشدين ع بني 

وك98785 ن ميى نالخصوصدمحم سعيد حسي  89الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سعيد عبدالسالم احمد عوض هللا98786 112الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سمي  حمدان عباس98787 123الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سمي  فخرى السيد اسماعيل98788 115.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سمي  مخيمر حسن98789 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سيد حسن سيد دمحم شحاته98790 109.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن سيد دمحم98791 نالخصوصدمحم سيد حسي  59الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سيد سواح مسلم98792 46.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سيد دمحم سيد98793 59الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم سيد دمحم دمحم غانم98794 87.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم شعبان عيد الحميد عيد الهادى98795 48.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم شعبان فؤاد عبدالحليم عبدهللا98796 64الخلفاء الراشدين ع بني 

ن دمحم98797 نالخصوصدمحم شعبان دمحم حسي  96.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم شعبان دمحم عزام98798 87الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم شوكت عل رفاع98799 32الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98800 نالخصوصدمحم صابر احمد دمحم حساني  80الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم طلعت عبدالعزيز دمحم98801 65الخلفاء الراشدين ع بني 

ن دمحم98802 نالخصوصدمحم طه حسي  44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ظاهر اسماعيل دمحم امام98803 39الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عادل سيد عبدالفتاح بدر98804 99.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عادل عثمان ابو الدهب98805 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عادل فرج فرج98806 109.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عبداللطيف عبدالعاىط عبداللطيف حسن98807 104.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عصام جمال حامد منصور98808 108.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عالء عبدالمنعم عفيفن98809 99الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عماد الدين مصطفن كامل ابراهيم98810 5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عماد رمضان عبدالفتاح98811 46.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عماد دمحم عبدالقوى98812 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم عمرو السيد دياب98813 34الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم فريد كمال الدين عيىس98814 43.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم كرم عبدالعزيز عبدالوهاب98815 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم مؤمن بهجت دمحم98816 56.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ماجد مظلوم سيد عيىس98817 88.5الخلفاء الراشدين ع بني 

وك98818 وك محمود ميى نالخصوصدمحم ميى 46.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم محسن دمحمى عبدالفتاح98819 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم دمحم شعبان امام98820 65الخلفاء الراشدين ع بني 

ي دمحم98821 نالخصوصدمحم دمحم عبدالننى 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم دمحم منىحى عبدالكريم دمحم98822 51.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم محمود احمد السيد98823 103.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم محمود الماظ توفيق عثمان98824 37.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم محمود عبدالعزيز ابراهيم98825 52.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم مختار احمد دمحم هالل98826 134الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم مصطفن قاسم خليفة دمحم98827 124.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم مصطفن دمحم محمود98828 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي98829
ي خميس مصطفن

نالخصوصدمحم مصطفن 60الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم معنن امال بهجات98830 59.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصدمحم مني  احمد دمحم ابراهيم98831 90.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم نارص عبدالهادي عل اسماعيل98832 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم نارص دمحم دمحم موس98833 16.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم نعمان دمحم نعمان98834 97.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 صالح ابراهيم98835
ن
نالخصوصدمحم هان 54الخلفاء الراشدين ع بني 

 محمود فؤاد98836
ن
نالخصوصدمحم هان 99الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم وائل زايد دمحم زايد98837 103الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم وليد دمحم ابراهيم عبدالرحمن98838 131الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم ياش عابدين عبدالمعبود98839 27.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود احمد دمحم دمحم98840 22الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود ايمن جالل عبدالفتاح98841 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود رضا دمحم عل حسن98842 134الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود رمضان احمد ابراهيم98843 107الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود سيد دمحم علي98844 109.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود عبدالعزيز عبدالمجيد عبداله ابراهيم98845 110.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود عماد السيد متوىل98846 98الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود عمر خليفة احمد98847 121.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي98848
نالخصوصمحمود دمحم رضا ابراهيم دمحم حنفن 35الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم عبدالعليم حامد98849 21الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم عل دمحم سليم98850 23.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم علي احمد98851 30.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم مجدى عبدالقادر ابراهيم98852 76.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم محمود احمد98853 96الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم محمود سيد احمد بيوىم98854 74.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي محمود بالل شبل98855
ن
نالخصوصمحمود هان 114الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمروان احمد السيد دمحم98856 86الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمروان ياش بدران دمحم98857 21الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد شعبان جالل98858 94الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد فتىح راضن السيد98859 40الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد دمحم عل عجوة98860 47.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد مصطفن احمد دمحم الجلوى98861 90الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن احمد مصطفن دمحم احمد98862 130.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن اسعد عاقل احمد98863 90.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- مصطفن اسماعيل حسن اسماعيل 98864 84.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن امجد دمحم محمود عبدهللا98865 113.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 جمال علي حسن98866
نالخصوصمصطفن 125الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن جمال دمحم ابوالمعاىطي98867 101.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن حسام مصطفن حسن98868 78.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن عبدالعاىطي عبدالرحمن دمحم ابراهيم98869 127الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن عل مصطفن حسن98870 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن دمحم سعيد يوسف98871 111.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن محمود احمد حسن98872 52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن محمود بخيت عبدالمجيد98873 111.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ى عبدالرازق حسن98874  محمود صيى
نالخصوصمصطفن 98.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن محمود دمحم محمود98875 48الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمصطفن محمود مصطفن محمود احمد98876 79الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- مصطفن ياش الجندى علي 98877 80.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمعاذ احمد عبدالرحمن احمد98878 121.5الخلفاء الراشدين ع بني 

98879
ن
نالخصوصمعاذ ايمن محمود عبدالعزيز الشون 118.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمعاذ درديرى تمام درديرى98880 112.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصمعاذ محمود محمود سيد دمحم98881 77الخلفاء الراشدين ع بني 

ن وليد حسن دمحم98882 نالخصوصمعي  102.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 بديع جيد بشاى98883
ن
نالخصوصمكرم رومان 124.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمهاب دمحم عمر دمحم98884 125الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصموس نادى غاىل مقار بخيت98885 124.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصموس ياش موس عبدالفضيل98886 12الخلفاء الراشدين ع بني 

ف مغرنى ابوالحمد عبدالرحيم98887
نالخصوصمومن اشر 11الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمومن ايمن صالح سالم98888 36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمومن عماد حمدى زيدان98889 32.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمومن دمحم ربيع مرس98890 29الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمومن دمحم طلعت اسماعيل98891 16.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمومن دمحم عيد عبدالعال منصور98892 12.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصميخائيل قديس وهبه اميم98893 22.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ى لوقا98894 نالخصوصمينا ادور بشر 92.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا اسحق شلنى ميخائيل حنا98895 5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف كامل وسيل98896 نالخصوصمينا اشر 5.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا ثابت رزق ثابت رزق98897 53الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا رزق هللا فوزى نظي  رزق هللا98898 45.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن ميخائيل98899 نالخصوصمينا رفعت توفيق حني  103.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا رفعت شنودة بهجت بشته98900 112الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا نارص عبده ابراهيم عزيز98901 39الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا نجيب شفيق بواقيم98902 !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

 عطا عشم هللا عطية98903
ن
نالخصوصمينا هان 54.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا وجيه فايز حلقة ميخائيل98904 30الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصمينا وليد حليم راشد سيدهم98905 85.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصناجى مؤمن ناجى عبدالقادر انس98906 88.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنادر ماجد حشمت رمزي98907 51.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنادر دمحم عل محمود عل98908 72الخلفاء الراشدين ع بني 

 عل دمحم خميس98909
 
نالخصوصنارص دسوق 60.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنشات مني  نشات فخرى شنودة98910 26الخلفاء الراشدين ع بني 

ف حسن دمحم98911 نالخصوصنض اشر 13.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنور الدين دمحم عبدالظاهر دمحم دمحم98912 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنور الدين دمحم عبدالعزيز فتح هللا الزقر98913 22الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98914 نالخصوصنور السيد محمود امي  44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98915 نالخصوصنور صفوان دمحم الشي  18الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنورالدين خالد عبدالعظيم دمحم السيد98916 81.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصنوفي  عادل سمي  بخيت شنودة98917 72الخلفاء الراشدين ع بني 

 سعيد شندى سليمان ابراهيم98918
ن
نالخصوصهان 14.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98919 نالخصوصهشام دمحم حسن عبدالرحمن حسي  36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصهالل دمحم فهىم ابراهيم عبدالرحمن98920 35الخلفاء الراشدين ع بني 

ن احمد صابر فوزى محمود98921 نالخصوصياسي  119الخلفاء الراشدين ع بني 

ن ساىم رجب بطيحة98922 نالخصوصياسي  61الخلفاء الراشدين ع بني 

ن هشام السطوج ابوزيد عنب98923 نالخصوصياسي  78الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيحن  دمحم ضاج فرج98924 41.5الخلفاء الراشدين ع بني 

يال98925 نالخصوصيس جابر عبيد غي  22.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف محروس دمحم حسن98926 نالخصوصيسن اشر 15الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيىس جميل جابر حناهللا بشاى98927 41الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيىس سعيد خليل يىس98928 25الخلفاء الراشدين ع بني 

 ثابت عياد98929
ن
نالخصوصيىس هان 109الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيىسي اسعد فايز ابراهيم98930 102الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصيوسف احمد سعيد حافظ98931 94الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف احمد عبدالرازق م98932 58الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف احمد عل فرحان احمد98933 7.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ف دمحم رفاع98934 نالخصوصيوسف اشر !VALUE#الخلفاء الراشدين ع بني 

ف مصطفن احمد98935 نالخصوصيوسف اشر 25الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف ايهاب الحسينن دمحم98936 73.5الخلفاء الراشدين ع بني 

يال شحاته الياس98937 نالخصوصيوسف ايهاب غيى 69.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف جورج وليم موسي98938 23الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف حسن عل دمحم98939 82الخلفاء الراشدين ع بني 

ن احمد دمحم وفا فوده98940 نالخصوصيوسف حسي  103.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن سمي  حسن98941 نالخصوصيوسف حسي  38الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98942 ن عبدالعاىط حسي  نالخصوصيوسف حسي  32.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف خالد امام سيد ابراهيم98943 34.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف خالد عبدالرحمن احمد98944 48الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98945 نالخصوصيوسف رافت اسخرون حني  64.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف رجب امام حسن امام98946 50الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف رجب عمران اسماعيل محمود98947 54الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف سامح مجدى سليمان98948 77.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف ساىم رمضان خبي  احمد98949 58الخلفاء الراشدين ع بني 

واجد 98950 نالخصوصبسيطه- يوسف سمي  عبدالسيد خي  62الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف سيد احمد سيد حمزة98951 76الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف شعبان عبدالعظيم دمحم احمد98952 57.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف صالح حنا حليم حنا98953 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف طارق يوسف عطية98954 73الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- يوسف عادل دمحم عل عبدالوهاب 98955 81.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالعليم عبدالعاىطي عبدالهادي98956 32.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالكريم احمد عل98957 18الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالمنعم عابد احمد98958 64.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عبدالمنعم عل بكر اسماعيل98959 15.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عبده جمال سعد98960 64.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عصام احمد ابوشيع عل98961 26الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عل ابوطالب سيد98962 116الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عماد شندى توفيق98963 28.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عماد علي احمد98964 38.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف عماد لويز نجيب نخلة98965 130الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف فرغلي عبدالحافيظ احمد98966 43.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف كرم حلقة غاىلي98967 104.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ي صالح احمد98968
نالخصوصيوسف لطفن 45الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم ابراهيم حلىم عبده98969 126الخلفاء الراشدين ع بني 

ن98970 نالخصوصيوسف دمحم ابراهيم دمحم امي  46الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم ابوالسعود ابراهيم خليل98971 130.5الخلفاء الراشدين ع بني 

 جاد هللا98972
 
نالخصوصيوسف دمحم احمد عبدالباق 98الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم اسماعيل صالح98973 90.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصبسيطه- يوسف دمحم اسماعيل دمحم امام ابوحالوة 98974 59.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم الشحات ابراهيم98975 100الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم بيوىم محمود98976 92الخلفاء الراشدين ع بني 

 مغرنى احمد98977
ن نالخصوصيوسف دمحم حسي  42الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم عبدالحفيظ ابراهيم98978 44.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم عبدالسالم عبدالحليم98979 76.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن السيد98980 نالخصوصيوسف دمحم عبدالعظيم امي  31.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصيوسف دمحم عصمت ونس دمحم98981 82.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم لطفن فريد عبدالحليم98982 90الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف دمحم دمحم عل98983 71الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف محمود سيد عبيد98984 132.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف محمود دمحم خليل98985 43الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف مرتىصن السيد االمام احمد98986 105الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف مصطفن عبدالتواب عمارة98987 89.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف موس عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم98988 81.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف ناجى فايق صالح سعيد98989 98.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف وائل احمد ابراهيم شحاتة98990 63الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف وائل احمد دمحم ابوزيد98991 40الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف وائل ساىمي ابراهيم98992 20.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف وائل وحيد ابراهيم برسوم98993 87الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف واصف فرج هللا عبدالسيد98994 93الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف ياش السيد عبدهللا98995 108.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصيوسف ياش صبىح جوده دمحم موس98996 41الخلفاء الراشدين ع بني 

100 بنات2االمي  الخصوصاحالم جمال حسنن حسن98997

ن سيد98998 83.5 بنات2االمي  الخصوصاشاء حمدى حسي 

48.5 بنات2االمي  الخصوصاشاء عيد عبيد عبدهللا98999

90.5 بنات2االمي  الخصوصاشاء دمحم ابوالقاسم دمحم99000

 السيد99001
 
112 بنات2االمي  الخصوصاشاء دمحم صدق

64 بنات2االمي  الخصوصاشاء دمحم عبدالعزيز بكر99002

22.5 بنات2االمي  الخصوصاشاء دمحم فؤاد عبدالرحيم99003

32.5 بنات2االمي  الخصوصاسالم صابر عبدالرازق عبدالعال99004

48 بنات2االمي  الخصوصاسماء حسن دمحم دمحم99005

89 بنات2االمي  الخصوصاسماء قدرى حسن احمد99006

64 بنات2االمي  الخصوصاسماء مجدى دمحم دمحم99007

57 بنات2االمي  الخصوصاسماء دمحم محمود عبدة99008

71.5 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- اسماء محمود سيد محمود 99009

23 بنات2االمي  الخصوصاشواق السيد ابراهيم فرج99010

85 بنات2االمي  الخصوصاالء احمد عبدالحميد دمحم99011

87 بنات2االمي  الخصوصاالء مصطفن كمال كامل99012

124 بنات2االمي  الخصوصاالء ممدوح حسن محمود ابو حالوه99013

123.5 بنات2االمي  الخصوصالروميساء احمد دمحم عل99014

49.5 بنات2االمي  الخصوصامال جمال دمحم عيد99015

78 بنات2االمي  الخصوصامال حامد شعبان يوسف99016

82 بنات2االمي  الخصوصامل عماد صبىح عل99017

95.5 بنات2االمي  الخصوصامل دمحم احمد حسن99018

108 بنات2االمي  الخصوصامنيه ايمن عبدالمنىحى عطية99019

106 بنات2االمي  الخصوصامنيه دمحم عل فهىم99020

ه رضا ايوب عبدهللا99021 22 بنات2االمي  الخصوصامي 

15 بنات2االمي  الخصوصانتصار رجب دمحم السيد99022

35 بنات2االمي  الخصوصانىحى رياض سمي  ابراهيم99023

55.5 بنات2االمي  الخصوصاهله دمحم احمد دمحم99024

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصايات دمحم سيد عيد99025

107 بنات2االمي  الخصوصايرينن االمي  شحاتة حكيم99026

79.5 بنات2االمي  الخصوصايرينن سيد انور عيىس99027

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصايرينن ميالد سليمان رزق سليمان99028

86 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- ايفون عادل رافت عزيز 99029

119.5 بنات2االمي  الخصوصايمان دمحم سعد دمحم99030



62.5 بنات2االمي  الخصوصايمان نزار كامل دمحم99031

108 بنات2االمي  الخصوصايه غانم طه عبدالقوى99032

120 بنات2االمي  الخصوصايه فكرى محمود درويش99033

118 بنات2االمي  الخصوصايه دمحم دمحم السيد طباله99034

116 بنات2االمي  الخصوصايه محمود دمحم الحسينن99035

110 بنات2االمي  الخصوصايه وجدى يوسف فهىم99036

48 بنات2االمي  الخصوصايه يوسف دمحم ابراهيم99037

61 بنات2االمي  الخصوصبدور شعبان سيد عباس99038

65.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله حمادة ابراهيم حماد99039

117.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله خليل رجب دمحم99040

31.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله رجب سيد موس99041

21.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله صابر علي محمود اسماعيل99042

127.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله مجدى دمحم عبدالمنعم عبداللطيف99043

98 بنات2االمي  الخصوصبسمله دمحم ابراهيم عبدالسالم99044

125 بنات2االمي  الخصوصبسمله دمحم سعيد مليىحى99045

وك محمود99046 92.5 بنات2االمي  الخصوصبسمله محمود ميى

123 بنات2االمي  الخصوصبسمه فرج جرس برغوت99047

61.5 بنات2االمي  الخصوصبسنت عزت سليم دمحم99048

82 بنات2االمي  الخصوصبسنت فرج حليم ثابت99049

101.5 بنات2االمي  الخصوصبسنت ياش بدر السيد99050

ف دمحم العرنى99051 98.5 بنات2االمي  الخصوصبوس اشر

ي دمحم الزيات99052
 
127.5 بنات2االمي  الخصوصتسنيم مجدي شوق

ن دمحم99053  سيد حسي 
83.5 بنات2االمي  الخصوصتف 

133.5 بنات2االمي  الخصوصجاسكا عماد مني  ابراهيم99054

 قدوس رزق هللا99055
ن
135.5 بنات2االمي  الخصوصجاس هان

23 بنات2االمي  الخصوصجميله خالد دمحم محمود99056

131.5 بنات2االمي  الخصوصجنات كريم حسونة حسن99057

127 بنات2االمي  الخصوصجنات دمحم يونس عبدالمنعم99058

29 بنات2االمي  الخصوصجنه خالد صابر امام99059

103.5 بنات2االمي  الخصوصجنه رزق عل رزق99060

92 بنات2االمي  الخصوصجنه سيد احمد رضوان99061

105.5 بنات2االمي  الخصوصجنه سيد مصطفن دمحم99062

39 بنات2االمي  الخصوصجنه نبيل رمضان دمحم99063

42.5 بنات2االمي  الخصوصجنه وليد هاشم دمحم دهشان99064

114 بنات2االمي  الخصوصجنن احمد دمحم سليمان99065

118 بنات2االمي  الخصوصجنن دمحم صالح احمد99066

120 بنات2االمي  الخصوصجنن دمحم صالح صابر99067

87.5 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- جنن دمحم عبدالرازق عبدة 99068

128.5 بنات2االمي  الخصوصجنن محمود حمودة محمود99069

81.5 بنات2االمي  الخصوصجوسيان عالء ادور شاكر99070

94.5 بنات2االمي  الخصوصجومانا جان نبيل مهاود99071

94.5 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- حبيبه احمد عطايا حماد 99072

101.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه ايمن احمد رفاع99073

ن99074 48.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه ايمن ساىم حسي 

83 بنات2االمي  الخصوصحبيبه ايهاب حسن دمحم99075

70 بنات2االمي  الخصوصحبيبه حماده سمي  الزراع99076

55.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه خالد دمحم عبدالرحمن99077

112.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه راتب ابراهيم دمحم99078

100 بنات2االمي  الخصوصحبيبه سيد زىك موس99079

56 بنات2االمي  الخصوصحبيبه طارق عبدهللا درويش99080



57.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه عادل امام عبدالحكيم99081

59.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه عادل سليم دمحم99082

49.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه عل احمد عل99083

105 بنات2االمي  الخصوصحبيبه عماد حسن دمحم حنفن99084

111 بنات2االمي  الخصوصحبيبه عماد حمدى عطاهللا99085

92.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه دمحم احمد ابراهيم99086

93 بنات2االمي  الخصوصحبيبه دمحم السعيد المليىحى99087

117 بنات2االمي  الخصوصحبيبه دمحم السعيد دمحم99088

52 بنات2االمي  الخصوصحبيبه دمحم عبدهللا دمحم99089

49 بنات2االمي  الخصوصحبيبه دمحم مختار دمحم99090

99.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه محمود عبدالعال عل99091

107.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه مدبوىل رمضان عل99092

57.5 بنات2االمي  الخصوصحبيبه هشام عبدالمنعم دمحم99093

93 بنات2االمي  الخصوصحبيبه وائل دمحم سالم99094

80 بنات2االمي  الخصوصحبيبه وليد دمحم عبداللطيف99095

 فاروق عبدالعال صالح99096
ن
87 بنات2االمي  الخصوصحبيبية هان

123.5 بنات2االمي  الخصوصحسناء ممدوح عليوه محمود عليوه99097

99098
ن
107.5 بنات2االمي  الخصوصحفصه دمحم ابراهيم الشلقان

ن احمد مصطفن صديق99099 74 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن انور محمود دمحم99100 85.5 بنات2االمي  الخصوصحني 

يف شحات احمد99101 ن شر 75 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن صالح عبدالستار سيد99102 86.5 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن عبدالرحمن طارق عبدالرحمن99103 104 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن دمحم السيد عل99104 94.5 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن دمحم عبدالعظيم عبدالهادى99105 80.5 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن دمحم عبدالهادى سليمان99106 80 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن محمود ربيع السيد99107 79 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن وليد فؤاد احمد99108 128.5 بنات2االمي  الخصوصحني 

ن وليد محمود عبدالمنعم عبدالفتاح99109 94 بنات2االمي  الخصوصحني 

76.5 بنات2االمي  الخصوصخديجه دمحم حنفن دمحم عل99110

38.5 بنات2االمي  الخصوصدعاء اسماعيل حسن اسماعيل99111

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصدينا دمحم السيد دمحم99112

ن99113  احمد حسي 
42.5 بنات2االمي  الخصوصدينا مصطفن

88.5 بنات2االمي  الخصوصرانا دمحم محمود عبدالمنعم99114

67.5 بنات2االمي  الخصوصراندا عطا سعدهللا سعد99115

60 بنات2االمي  الخصوصرانيا بدر دمحم بدر99116

ى عبدالرازق99117 87.5 بنات2االمي  الخصوصرانيا جمال صيى

71.5 بنات2االمي  الخصوصرانيا سمي  صالح لبيب99118

18 بنات2االمي  الخصوصرانيا صابر احمد عل99119

60 بنات2االمي  الخصوصرانيا دمحم بخيت احمد99120

86.5 بنات2االمي  الخصوصرباب سامح دمحم السعيد بالل99121

50.5 بنات2االمي  الخصوصرحاب مىح الدين منصور منصور99122

80.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه ابراهيم عبدالرازق عبدالحافظ99123

96.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه احمد شلنى حسن99124

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصرحمه رجب ابوالحديد خليل99125

75 بنات2االمي  الخصوصرحمه رمضان السيد بريك99126

114.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه دمحم ابراهيم سليمان99127

93 بنات2االمي  الخصوصرحمه دمحم احمد عبدالفتاح احمد99128

57.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه دمحم اسماعيل دمحم99129

48.5 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- رحمه دمحم عبدالموجود عبدالعظيم 99130



48.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه دمحم محسن احمد حسن99131

102 بنات2االمي  الخصوصرحمه ممدوح سيد عبدالحليم99132

50.5 بنات2االمي  الخصوصرحمه ياش صالح دمحم99133

74 بنات2االمي  الخصوصرسمال ابراهيم هدية محمود99134

 السيد99135
ن
114.5 بنات2االمي  الخصوصرشا وليد قرن

93.5 بنات2االمي  الخصوصرضوة دمحم كمال محمود99136

ف السعيد عبدالوارث99137 39 بنات2االمي  الخصوصرضوى اشر

89 بنات2االمي  الخصوصرضوى رمضان جابر عبدالغنن99138

110.5 بنات2االمي  الخصوصرفيده سيد محمود سيد99139

115 بنات2االمي  الخصوصرقيه احمد حجاج سيد99140

34.5 بنات2االمي  الخصوصرقيه الدمرداش ابراهيم الدمرداش99141

ن محمود امام دمحم ابو حالوه99142 131 بنات2االمي  الخصوصرقيه حسي 

121 بنات2االمي  الخصوصرقيه رضا دمحم ابو النور99143

93 بنات2االمي  الخصوصرقيه دمحم بركات عوض99144

يف عمر عمارة99145 98 بنات2االمي  الخصوصرنا شر

106.5 بنات2االمي  الخصوصرنا عماد دمحم عبدالغفار99146

ي عبدالمجيد99147
84.5 بنات2االمي  الخصوصرنا دمحم كمال مصطفن

127 بنات2االمي  الخصوصروان عيد عبدالعدل دمحم عل99148

110.5 بنات2االمي  الخصوصروان دمحم عبدالننى حنفن99149

127.5 بنات2االمي  الخصوصروان دمحم فتىح عل99150

91 بنات2االمي  الخصوصروان نارص سيد طه99151

يف99152 126 بنات2االمي  الخصوصرودينا تيسي  عبدالرازق عل الشر

126 بنات2االمي  الخصوصروى احمد سيد ابو العال99153

70 بنات2االمي  الخصوصروى عبدالحميد عبدالستار عبدالحق99154

82 بنات2االمي  الخصوصريتاج دمحم ابراهيم سيد دمحم99155

35 بنات2االمي  الخصوصريهام عبدهللا درويش عبدالاله99156

44 بنات2االمي  الخصوصريهام دمحم دمحم عبدالقادر99157

39.5 بنات2االمي  الخصوصزينب ايمن زغلول دمحم99158

93.5 بنات2االمي  الخصوصزينب سعد عل دمحم99159

96.5 بنات2االمي  الخصوصزينب عبدالننى دمحم محمود99160

100 بنات2االمي  الخصوصزينب محمود دمحم سعد الدين99161

94 بنات2االمي  الخصوصساره احمد حافظ السيد99162

88.5 بنات2االمي  الخصوصساره احمد دمحم عبدالباسط99163

ن99164 89.5 بنات2االمي  الخصوصساره رزق ابراهيم حسي 

84.5 بنات2االمي  الخصوصساره فارس شعبان عابدين99165

 حلىم حسن99166
ن
97 بنات2االمي  الخصوصساره هان

71 بنات2االمي  الخصوصساميه مصطفن رجب يوسف99167

36 بنات2االمي  الخصوصسحر وجيه ابراهيم محمود99168

39.5 بنات2االمي  الخصوصسعاد سيد ابراهيم عل99169

25.5 بنات2االمي  الخصوصسلسبيل عالء شعبان احمد99170

96.5 بنات2االمي  الخصوصسلىم احمد فؤاد ابراهيم99171

92.5 بنات2االمي  الخصوصسلىم اسامه سليمان مصطفن99172

79 بنات2االمي  الخصوصسلىم ربيع عبدالواحد عل99173

ن99174 38.5 بنات2االمي  الخصوصسلىم صبىح دمحم حسي 

49 بنات2االمي  الخصوصسلىم عادل مصطفن محمود99175

49.5 بنات2االمي  الخصوصسلىم عل دمحم عبدالقادر99176

118 بنات2االمي  الخصوصسلىم فايز عزت دمحم99177

120.5 بنات2االمي  الخصوصسلىم فتىح توفيق عبدالرسول99178

119 بنات2االمي  الخصوصسلىم مجدى ابراهيم سيد99179

8 بنات2االمي  الخصوصسلىم مصطفن عبدالقوى مصطفن99180



ن99181 64.5 بنات2االمي  الخصوصسما احمد دمحم حسي 

37.5 بنات2االمي  الخصوصسما سمي  حسن عل99182

135.5 بنات2االمي  الخصوصسما سيد احمد زىك احمد عبده99183

46.5 بنات2االمي  الخصوصسما فهىم دمحم فهىم99184

43 بنات2االمي  الخصوصسما دمحم عباس محمود99185

81.5 بنات2االمي  الخصوصسما دمحم عبدالمنعم دمحم ابراهيم99186

105.5 بنات2االمي  الخصوصسماح دمحم عبيد عبدالمقصود99187

ن شاذىل99188 118.5 بنات2االمي  الخصوصسمر دمحم حسي 

65.5 بنات2االمي  الخصوصسميه احمد شحاتة دمحم99189

64.5 بنات2االمي  الخصوصسندس احمد فوزى عبدالرحمن99190

80 بنات2االمي  الخصوصسندس ساىم محمود دمحم99191

102 بنات2االمي  الخصوصسندس عبدالرحمن ابراهيم دمحم99192

93.5 بنات2االمي  الخصوصسندس دمحم امام دمحم99193

117 بنات2االمي  الخصوصسندس محمود عبدالعزيز عبدالواحد99194

يف سعيد عل99195 8 بنات2االمي  الخصوصسهيله شر

99196
 
122.5 بنات2االمي  الخصوصسوزان ابراهيم عبدالواحد دسوق

27 بنات2االمي  الخصوصسيده دمحم عبدالرحمن ابراهيم99197

84.5 بنات2االمي  الخصوصسيده دمحم عبدالغنن عبدالحميد99198

102 بنات2االمي  الخصوصسيده مصطفن ابراهيم السيد99199

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصسيمون ساىم سيدهم بساىل99200

41.5 بنات2االمي  الخصوصسيمون وجيه عياد رزيق99201

64 بنات2االمي  الخصوصشاىك ناز سعيد عطية محمود99202

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصشاهندا محسن محمود حسن99203

90 بنات2االمي  الخصوصشاهنده دمحم عبدالفتاح دمحم99204

 مصيلىح99205
 
وق ابوزيد الزنان 75.5 بنات2االمي  الخصوصشر

وق سيد عبدالصبور شحاتة99206 66 بنات2االمي  الخصوصشر

وق عامر دمحم بدراوى99207 41 بنات2االمي  الخصوصشر

وق ممدوح مجاهد مجاهد99208 58.5 بنات2االمي  الخصوصشر

ف احمد شمروخ99209 ين اشر 114 بنات2االمي  الخصوصشر

ن دمحم99210 50.5 بنات2االمي  الخصوصشمس شديد دمحمى امي 

يف عبداللطيف دمحم99211 127 بنات2االمي  الخصوصشمس شر

26 بنات2االمي  الخصوصشمس عامر دمحم بدراوى99212

114.5 بنات2االمي  الخصوصشهد ابو الحسن دمحم علي99213

31.5 بنات2االمي  الخصوصشهد احمد عل دمحم99214

37.5 بنات2االمي  الخصوصشهد احمد دمحم رمضان99215

ف رجب عبدربه99216 35.5 بنات2االمي  الخصوصشهد اشر

107.5 بنات2االمي  الخصوصشهد ايمن عبدالحميد احمد99217

43.5 بنات2االمي  الخصوصشهد حسن احمد حسن99218

45.5 بنات2االمي  الخصوصشهد صالح لطفن دمحم99219

37.5 بنات2االمي  الخصوصشهد صالح دمحم رجب99220

78.5 بنات2االمي  الخصوصشهد طارق بكرى عبدالفتاح99221

82.5 بنات2االمي  الخصوصشهد عادل جابر احمد99222

80 بنات2االمي  الخصوصشهد عصام احمد عبدالمجيد99223

26.5 بنات2االمي  الخصوصشهد عصام سيد دمحم99224

110.5 بنات2االمي  الخصوصشهد عالء عبدالحميد حسن99225

117.5 بنات2االمي  الخصوصشهد عالء فرغل جمعة99226

134 بنات2االمي  الخصوصشهد عل عني  عل99227

130.5 بنات2االمي  الخصوصشهد دمحم متوىل جمعة99228

112.5 بنات2االمي  الخصوصشهد محمود حسن احمد99229

ن دمحم99230  امي 
114 بنات2االمي  الخصوصشهد مصطفن



38.5 بنات2االمي  الخصوصشهد مصطفن عبدالفتاح اسماعيل99231

44.5 بنات2االمي  الخصوصشهد مصطفن محمود عل99232

 مطراوى مدبوىل99233
ن
84 بنات2االمي  الخصوصشهد هان

99234
 
ى شوق 130 بنات2االمي  الخصوصشهد وائل خي 

43.5 بنات2االمي  الخصوصشوق عالءالدين عبدالحميد عل99235

ين عصام دمحم متوىل99236 95.5 بنات2االمي  الخصوصشي 

113.5 بنات2االمي  الخصوصشيماء ايمن رضوان سيد99237

ن ابوالمكارم دمحم99238 95.5 بنات2االمي  الخصوصشيماء حسي 

ن اسماعيل مرس99239 53.5 بنات2االمي  الخصوصشيماء حسي 

51 بنات2االمي  الخصوصشيماء خالد عويس دمحم99240

45.5 بنات2االمي  الخصوصشيماء خالد نادى تمام99241

108 بنات2االمي  الخصوصشيماء سمي  زكريا ابراهيم99242

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصشيماء صبىح شعبان دمحم99243

8 بنات2االمي  الخصوصصباح رمضان محمود دمحم99244

103 بنات2االمي  الخصوصصباح نبيل لطفن محمود99245

95.5 بنات2االمي  الخصوصضىح ابراهيم يىح ابراهيم99246

86.5 بنات2االمي  الخصوصضىح احمد محمود عبدالصادق99247

75.5 بنات2االمي  الخصوصضىح السيد مصطفن السيد99248

72 بنات2االمي  الخصوصعائشه احمد ابراهيم حجازى99249

63 بنات2االمي  الخصوصعبي  ربيع دمحم ابوزيد99250

82 بنات2االمي  الخصوصعتاب دمحم محمود عل99251

88 بنات2االمي  الخصوصعفاف هشام سيد اسماعيل99252

51 بنات2االمي  الخصوصعال احمد دمحم احمد99253

95 بنات2االمي  الخصوصعال مسعود دمحم سعيد99254

89.5 بنات2االمي  الخصوصغفران عيد يوسف جودة99255

ف رشاد عبدالواحد 99256 76.5 بنات2االمي  الخصوصبسيطه- فاتن اشر

72 بنات2االمي  الخصوصفاتن محمود عبدالعليم س99257

100 بنات2االمي  الخصوصفاطمه احمد شعبان محمود99258

107 بنات2االمي  الخصوصفاطمه احمد صديق دمحم99259

84 بنات2االمي  الخصوصفاطمه احمد غريب احمد99260

92.5 بنات2االمي  الخصوصفاطمه الزهراء شحاته سيد دمحم99261

94 بنات2االمي  الخصوصفاطمه ساىم احد يوسف99262

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصفاطمه سيد محمود عبدالرازق99263

105.5 بنات2االمي  الخصوصفاطمه عبدالمنعم صالح عبدالمنعم99264

70.5 بنات2االمي  الخصوصفاطمه عل جمال دمحم99265

38.5 بنات2االمي  الخصوصفاطمه عل عبدالحميد دمحم99266

63 بنات2االمي  الخصوصفاطمه مجدى ابراهيم سيد99267

48.5 بنات2االمي  الخصوصفاطمه دمحم ابراهيم عبدالمجيد99268

 دمحم السيد شحاته99269
ن
124 بنات2االمي  الخصوصفاطمه هان

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصفايزه حسن احمد عبدالعال99270

11.5 بنات2االمي  الخصوصفتحيه اسعد السيد اسماعيل99271

58 بنات2االمي  الخصوصفرح ساىم دمحم ربيع99272

ف مصطفن دمحم99273 26.5 بنات2االمي  الخصوصفرحه اشر

10 بنات2االمي  الخصوصفرحه يوسف رشاد شعبان99274

32.5 بنات2االمي  الخصوصفوزيه مطراوى عمار مرس99275

وز محمود عبدالمنعم ابراهيم99276 33.5 بنات2االمي  الخصوصفي 

وز مصطفن جالل سيد99277 84.5 بنات2االمي  الخصوصفي 

35.5 بنات2االمي  الخصوصقمر مصطفن دمحم السيد99278

 ماهر عزيز عوض99279
ن
36.5 بنات2االمي  الخصوصكرمينا هان

121 بنات2االمي  الخصوصكريمه احمد دمحم عبدالرحمن99280



123.5 بنات2االمي  الخصوصلوجينا وحيد عبدالحفيظ رياض جبل99281

ن عبدهللا عايد بخيت اسعد99282 26.5 بنات2االمي  الخصوصمادلي 

94.5 بنات2االمي  الخصوصمارتينا ايمن هندى اسكندر99283

41 بنات2االمي  الخصوصمارتينا عماد جندى حنا99284

105.5 بنات2االمي  الخصوصمارتينا نشات مجدى فؤاد99285

63.5 بنات2االمي  الخصوصمارى حناهللا خله حناهللا99286

42.5 بنات2االمي  الخصوصمارى عبدالعاىط عبدهللا قلته99287

55.5 بنات2االمي  الخصوصمروه محمود ثابت دمحم99288

112 بنات2االمي  الخصوصمريم احمد دمحم ابراهيم99289

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصمريم ادور شكرى شحاتة99290

101.5 بنات2االمي  الخصوصمريم اسامة اديب عبيد99291

109.5 بنات2االمي  الخصوصمريم اسحق فؤاد ابراهيم99292

ف دمحم اسماعيل99293 130 بنات2االمي  الخصوصمريم اشر

ن99294 42 بنات2االمي  الخصوصمريم ايمن ساىم حسي 

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصمريم جاد هللا دمحم خي 99295

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصمريم جمال صبىح عل سيد99296

!VALUE# بنات2االمي  الخصوصمريم حسام الدين محمود سيد99297

100 بنات2االمي  الخصوصمريم حمام لطفن ابراهيم99298

91.5 بنات2االمي  الخصوصمريم سامح صالح اسحق99299

102 بنات2االمي  الخصوصمريم سامح فتىح ظريف99300

119.5 بنات2االمي  الخصوصمريم عدىل عبدالمعز دمحم99301

88.5 بنات2االمي  الخصوصمريم عل احمد حسن99302

104.5 بنات2االمي  الخصوصمريم عل عبدالرحمن حامد99303

97.5 بنات2االمي  الخصوصمريم عمرو دمحم شعبان سالم99304

51 بنات2االمي  الخصوصمريم فتىح جالل سيد99305

46 بنات2االمي  الخصوصمريم مؤمن عبدة احمد99306

44.5 بنات2االمي  الخصوصمريم دمحم حمدى دمحم99307

79.5 بنات2االمي  الخصوصمريم محمود دمحم نجيب99308

94 بنات2االمي  الخصوصملك احمد عزت عبدالمعط99309

ن99310 ف سعيد امي  54 بنات2االمي  الخصوصملك اشر

25 بنات2االمي  الخصوصملك السعيد صالح فرغل99311

ن99312 ن احمد امي  78.5 بنات2االمي  الخصوصملك امي 

ن99313 ي حسي   يحن 
ن 68.5 بنات2االمي  الخصوصملك حسي 

124.5 بنات2االمي  الخصوصملك حمادة سيد عل99314

104.5 بنات2االمي  الخصوصملك خالد حسنن عبدالحميد99315

122.5 بنات2االمي  الخصوصملك ربيع دمحم عبدالفتاح99316

54(2)االمي  ع بنات الخصوصملك رضا عزالدين محمود99317

74.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك سيد احمد دمحم99318

92(2)االمي  ع بنات الخصوصملك صابر احمد دمحم مسعود99319

19.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك عصام خليل حسن99320

44(2)االمي  ع بنات الخصوصملك عمرو عبدالمنعم احمد99321

22.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك ماهر السيد عبدالفتاح99322

28.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك دمحم دمحمين احمد99323

131.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك دمحم محمود شبل99324

 شفيق سليمان99325
ن
17.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك هان

22.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملك وائل صالح هيكل99326

51(2)االمي  ع بنات الخصوصملك وليد سعيد سيد99327

28.5(2)االمي  ع بنات الخصوصملكة تامر فتىح ابراهيم99328

ن محمود99329 24.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنار خالد امي 

54.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنار سيد سيد رمضان99330



38(2)االمي  ع بنات الخصوصمنار صبىح عبداللطيف عبدالعال99331

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصمنار عبدالنارص عبداللطيف عسكر99332

14.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة احمد حنفن احمد99333

43(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا ابراهيم عبدالمجيد عبدالعظيم99334

65(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا ابراهيم محمود حسان99335

97.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا احمد جمعه دمحم99336

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا احمد عبدالمنعم عبدالمنعم99337

45(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا جابر سيد دمحم99338

59.5(2)االمي  ع بنات الخصوصبسيطه- منة هللا رشدى طه عبدالمنعم 99339

54.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا سامح مصطفن المهدى99340

ن99341 79.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا عصام عبدالىح حساني 

91.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا دمحم صديق دمحم محمود99342

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا دمحم دمحم عثمان99343

8(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا محمود دمحم محمود99344

22.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا منصور دمحم منصور99345

ي خميس متوىل99346
ن
81.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة هللا هان

48.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة رمضان صبىح حافظ99347

39(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة عادل احمد حسن99348

86(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة عيد صالح سالمة99349

ن حنفن99350 72.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنة محمود حسي 

61(2)االمي  ع بنات الخصوصمنه صابر مصطفن احمد99351

24.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنن كمال معوض عبدالعظيم معوض99352

 عبدالمجيد محمود99353
ن
82.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمنن هان

57.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمها شامخ عبدالستار طحاوى99354

110(2)االمي  ع بنات الخصوصمها دمحم ابو فراج السيد99355

86.5(2)االمي  ع بنات الخصوصىم ابراهيم عطية دمحم99356

26(2)االمي  ع بنات الخصوصىم عمرو جمال عل99357

فت سيد خليل حسن99358 34.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمي 

نا عصام ماهر ميخائيل99359 48.5(2)االمي  ع بنات الخصوصمي 

104.5(2)االمي  ع بنات الخصوصناردين موريس انور عيىس99360

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوص نجالء احمد عطاهللا حسان99361

78(2)االمي  ع بنات الخصوصندا عصام عطية اسماعيل99362

99363
 
ف حسن عبدالباق 92.5(2)االمي  ع بنات الخصوصندى اشر

ف رجب شاذىل99364 87(2)االمي  ع بنات الخصوصندى اشر

82(2)االمي  ع بنات الخصوصندى ايمن احمد عبيد99365

90(2)االمي  ع بنات الخصوصندى رمضان شعبان دمحم99366

19(2)االمي  ع بنات الخصوصندى شعبان عبدالفتاح نض99367

106(2)االمي  ع بنات الخصوصندى عبدالحميد رضا دمحم99368

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصندى عل ابراهيم احمد99369

92.5(2)االمي  ع بنات الخصوصندى عل محمود دمحم99370

69(2)االمي  ع بنات الخصوصندى عمرو سالم دمحم عبدالحافظ99371

127.5(2)االمي  ع بنات الخصوصندى فتىح سيد سيد99372

104(2)االمي  ع بنات الخصوصندى كامل اسماعيل امام99373

5(2)االمي  ع بنات الخصوصندى مصطفن احمد دمحم99374

ن عويس99375 129(2)االمي  ع بنات الخصوصندى نارص حسي 

37.5(2)االمي  ع بنات الخصوصندى نض عبدالرازق مروان99376

 مخيمر شيبة99377
ن
99(2)االمي  ع بنات الخصوصندى هان

116(2)االمي  ع بنات الخصوصندى وائل فوزى احمد99378

ن انىس جمال روبيل99379 101(2)االمي  ع بنات الخصوصنرمي 

110.5(2)االمي  ع بنات الخصوصنسمه نارص صبىح عودة99380



20.5(2)االمي  ع بنات الخصوصنعمه سيد ابراهيم علي99381

70.5(2)االمي  ع بنات الخصوصنعمه عبدالمعتمد عل مصطفن99382

32(2)االمي  ع بنات الخصوصنعمه يوسف سيد احمد99383

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصنها احمد سيد احمد99384

ي99385
!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصنهال سيد دمحم مصطفن

19(2)االمي  ع بنات الخصوصنوال عل بخيت سيد99386

ف عبدالقوى دمحم99387 136(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان اشر

111(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان حامد عزت حامد99388

55.5(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان سيد فتىح دمحم99389

110.5(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان عمرو السيد مصطفن99390

137(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان عمرو فرج فرج99391

91(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان دمحم عبدالرازق عل99392

101(2)االمي  ع بنات الخصوصنورهان ياش فوزى دمحم99393

ه ابراهيم السيد عبدالجواد99394 121.5(2)االمي  ع بنات الخصوصني 

109.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهاجر عل السيد ماهر99395

105(2)االمي  ع بنات الخصوصهاجر دمحم احمد عبدالبارى99396

84(2)االمي  ع بنات الخصوصهاجر دمحم رمضان مضى99397

118.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهاجر دمحم صالح سواح99398

89(2)االمي  ع بنات الخصوصهاجر ياش سيد عكاشة99399

37.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهايدى جمعة مصطفن عبدالغنن99400

 يشى دمحم99401
ن
80.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهايدى هان

119(2)االمي  ع بنات الخصوصهبه ابراهيم دمحم دمحم99402

88.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهبه احمد السيد دمحم99403

15(2)االمي  ع بنات الخصوصهبه لطفن محمود مهدى99404

19(2)االمي  ع بنات الخصوصهدى بيوىم ابو زيد بيوىم99405

17.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهدى دمحم جالل سيف99406

70(2)االمي  ع بنات الخصوصهدير ساىم فرحات عل99407

66(2)االمي  ع بنات الخصوصبسيطه- هنا حسام صالح سعد 99408

ن سليمان99409 71.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهنا طارق حسي 

84(2)االمي  ع بنات الخصوصبسيطه- هنا دمحم كمال فراج 99410

94.5(2)االمي  ع بنات الخصوصهيالنه خالد عادل ناشد99411

ن سعدهللا99412 52.5(2)االمي  ع بنات الخصوصورده دمحم بدران امي 

85(2)االمي  ع بنات الخصوصوالء خالد مىحي الدين مختار99413

90.5(2)االمي  ع بنات الخصوصيارا عبدالوهاب احمد عواد99414

110.5(2)االمي  ع بنات الخصوصيارا محمود حماد ابراهيم99415

116.5(2)االمي  ع بنات الخصوصيارا نارص صالح ابراهيم99416

 حرنى احمد حميد99417
ن 67.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن حسن فتىح حسن99418 106.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن سيد حسن فؤاد99419 45.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن صابر فوزى شاكر99420 29.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن عبدالجواد عل دمحم غزالن99421 123(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن دمحم عل دمحم99422 79.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

ن محمود فوزي عبدالحميد99423 115.5(2)االمي  ع بنات الخصوصياسمي 

88.5(2)االمي  ع بنات الخصوصيوستينا سعد فوزى سعد99424

104(2)االمي  ع بنات الخصوصيوستينا كامل غطاس شحاتة99425

109.5(2)االمي  ع بنات الخصوصيؤنا حنا رافت شكر99426

يال جرجس99427 132.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابانوب نبيل لطيف غيى

32.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم ابوزيد ابراهيم سليمان99428

ن عبدالبصي  سليمان99429 99.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم حسي 

73(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم دمحم ابراهيم سيد99430



2.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم دمحم سعيد جمعة99431

78(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم دمحم عبدالعليم عبدالصمد99432

103(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم محمود دمحم بيوىم99433

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصابراهيم وحيد غريب احمد99434

50.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابرهيم عبدة دمحم دمحم نصار99435

86.5(2)االمي  ع بنات الخصوصابوبكر دمحم ابوبكر حسن99436

47(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد ابراهيم مهدى عل99437

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصمنقطع- احمد السعيد حسنن دمحم 99438

10.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد ايهاب دمحم عل 99439

27.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد جمال عبدالعزيز دمحم99440

58.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد جمعه السيد عبدالفضيل99441

27.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد حمدي دمحم عزب99442

ي عبدالعظيم عيد99443
74.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد حنفن

44(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد راىم صالح الدين ساىم99444

41(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد راىم دمحم دمحم99445

50(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد ربيع دمحم حسن99446

40(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد ربيع دمحم شمروخ99447

55.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد رضا فتىح عبدالرحمن99448

58(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد رضوان احمد رشوان99449

49.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد سعيد سيد عكاشة99450

112(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد سمي  فكرى دمحم سالم99451

 عاطف احمد99452
 
32.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد شوق

37.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد صبىح السيد دمحم99453

38(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد طارق سيد فخرى99454

ن حسن99455 27.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عادل حسي 

ن99456 22.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عبدهللا احمد امي 

16(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عبدالمنعم احمد سوكارنو99457

28(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عدىل دمحم عدىل99458

ي99459
124.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عالء احمد حسن عفيفن

37.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عل مهران بدران99460

58.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد عيىسي احمد دمحم عمر99461

131(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم السيد دمحم99462

119(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم خلف نسيم99463

73(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم زكريا عبدة99464

27(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم ساىم دمحم99465

36(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم عبدالغفار عل99466

106(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم عل عبدالرحمن99467

82(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم فتوح عبدالدايم99468

99469
ن
68(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم كمال النعمان

16(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم دمحم عبدالمنعم99470

28(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد دمحم محمود سيد99471

115(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد محمود سعيد احمد99472

18(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد مسعود عبدالهادى عبدالكريم99473

86.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد منتض عبدالىح خلف99474

82(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد وحيد رياض محمود99475

108.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد ياش احمد دمحم99476

38(2)االمي  ع بنات الخصوصاحمد يشى ممدوح محمودحنفن99477

73(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم حازم فوزى يوسف99478

6(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم خليل هديه محمود99479

13.5(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم راضن عبدالرازق مروان99480



42.5(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم محسن دمحم مرس99481

17.5(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم دمحم خفاجى الديب99482

 السيد العرنى99483
72(2)االمي  ع بنات الخصوصادهم مصطفن

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصاسامه رمضان دمحم خي 99484

74.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاسالم احمد دمحم دمحم99485

57.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاسالم عادل دمحم عبدالعال99486

53(2)االمي  ع بنات الخصوصاسالم مصطفن دمحم لبيب99487

ف حمدى دمحم جاد99488 7(2)االمي  ع بنات الخصوصاشر

13(2)االمي  ع بنات الخصوصالمحمدى وليد رشاد خليل99489

19.5(2)االمي  ع بنات الخصوصالمهدى دمحم سيد عبدالقادر99490

58(2)االمي  ع بنات الخصوصبسيطه- امي  تامر محمود دمحم 99491

1(2)االمي  ع بنات الخصوصامي  دمحم عبدالعزيز قاسم99492

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصاندرو صالح جرجس صالح99493

100.5(2)االمي  ع بنات الخصوصانس عاطف عباس محمود99494

1.5(2)االمي  ع بنات الخصوصاياد محمود دمحم دمحم99495

34(2)االمي  ع بنات الخصوصايمن اسامة يونس احمد99496

17(2)االمي  ع بنات الخصوصباسم سيد فتىح دمحم99497

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصباسم صليب بطرس صليب99498

69(2)االمي  ع بنات الخصوصبسيطه- باسم طارق دمحم سيد 99499

75.5(2)االمي  ع بنات الخصوصبافل ماجد رزق هللا ميخائيل99500

66(2)االمي  ع بنات الخصوصبالل احمد صالح احمد99501

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصبالل اكرم عبدالعليم حسن99502

71(2)االمي  ع بنات الخصوصبالل صابر معوض عبدالرازق99503

52.5(2)االمي  ع بنات الخصوصبالل دمحم نجيب دمحم99504

99.5(2)االمي  ع بنات الخصوصبوال اسحق عياد عطاهللا99505

66(2)االمي  ع بنات الخصوصبيشوى امي  جميل سيداروس99506

97.5(2)االمي  ع بنات الخصوصبيشوى جرجس يونان عبدالمالك زىك99507

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصجابر ابراهيم جابر ابراهيم99508

110.5(2)االمي  ع بنات الخصوصجالل الدين كمال دمحم عل99509

38.5(2)االمي  ع بنات الخصوصجالل يىحي جالل سليم عبدربه99510

99511
 
63.5(2)االمي  ع بنات الخصوصجمال دمحم جمال شوق

ى مساك ايوب99512 67.5(2)االمي  ع بنات الخصوصجورج كرتل صيى

60.5(2)االمي  ع بنات الخصوصحازم احمد سعيد احمد99513

ن حسن99514 40(2)االمي  ع بنات الخصوصحازم كمال حسي 

53.5(2)االمي  ع بنات الخصوصحازم دمحم ابوضيف يوسف99515

37.5(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن احمد حسن سعد99516

112(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن اسامة سيد دمحم99517

45.5(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن خالد حسن مختار99518

ن دمحم99519 111(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن سيد حسي 

 فتىح عبدالجيد99520
 
66.5(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن شوق

 حسن عفيفن99521
ن
114(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن كامل عبدالشاق

ن نض99522 42(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن دمحم حسي 

72(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن مصطفن حسن واصف99523

75(2)االمي  ع بنات الخصوصحسن ياش حسن مصطفن99524

34(2)االمي  ع بنات الخصوصحماده احمد جعفر كامل99525

21(2)االمي  ع بنات الخصوصحمدى توكل محمود مسبح99526

25(2)االمي  ع بنات الخصوصحمدى سيد عبدالحميد دمحم99527

27(2)االمي  ع بنات الخصوصحمدى مسعد حمدى دمحم99528

25.5(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد احمد كامل دمحم99529

109.5(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد عبدالعزيز رسالن محمود99530



40.5(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد عبدالعزيز عبدالرؤوف عبدالعزيز99531

82(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد دمحم عبدهللا عبدالفتاح99532

ى نجيب99533 20(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد دمحمين عشر

27.5(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد منصور عيد دمحمى99534

79.5(2)االمي  ع بنات الخصوصخالد يىح رزق معوض99535

25(2)االمي  ع بنات الخصوصدياب سيد عبدة ابوضيف99536

12(2)االمي  ع بنات الخصوصراىم رمضان محمود دمحم احمد99537

15.5(2)االمي  ع بنات الخصوصرزق دمحم احمد ابراهيم99538

36.5(2)االمي  ع بنات الخصوصرياض يوسف سيد احمد99539

93.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد احمد عبدالتواب عبدالواحد99540

92.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد احمد عبدالعزيز سويلم99541

40.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد انور احمد عبدالحميد99542

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد ايمن اسحاق دمحم99543

ن99544 ن عبدالوهاب حسي  33(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد حسي 

80.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد رمضان شعبان دمحم99545

ن عبدالعزيز99546 يف حسي  82(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد شر

87.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد عابد دمحم جمعه99547

69.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد عاصم دمحم عيد99548

91(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد فوزى سيف النض عبدالحليم99549

25(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد مجدى عبدالستار حسن99550

67(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم جاد احمد99551

50(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم حسن دمحم99552

108.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم رفعت بدر99553

76(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم عبدالعال عل99554

26(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم عبدالمجيد عبدالعظيم99555

118.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم عبدالونيس عبدالعزيز99556

128.5(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم دمحم احمد99557

!VALUE#(2)االمي  ع بنات الخصوصزياد دمحم يىح السيد99558

ن الخصوصزياد نور ابوالمحاسن حسن99559 50(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد وليد فاروق عل99560 70.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد وليد دمحم فرج99561 79(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسالم دمحم فتىح السيد99562 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسامح ابراهيم عوضن فرانسيس99563 6(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسامح اسامة زكريا خليل99564 3.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسامح صابر ابراهيم عبدالشهيد99565 11(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصساىم شنودة سمي  نجيب99566 29.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصشاج نور الدين دمحم حسن99567 49.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد حسام عاطف عبدالحميد99568 52.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد مجدى فراج عل99569 34(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد محروس سعيد سيد99570 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد دمحم سعيد دمحم99571 31(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسلىم كريم سلىم حسن99572 36.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد حامد دمحم حامد99573 36(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد خالد سيد احمد99574 24.5(2)االمي  ع بني 

ن99575 ن الخصوصسيد عل سيد حساني  41.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد دمحم خليل حسن99576 48.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد مصطفن دمحم محمود99577 86(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف الدين ايمن انور منصور99578 57.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف الدين ايمن دمحم دمحم ابراهيم99579 108(2)االمي  ع بني 

ن سيد دمحم99580 ن الخصوصسيف حسني  4(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصسيف سامح حجازى دمحم99581 43(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- سيف نضالدين مختار ابراهيم 99582 66(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصشادى عصام سيد دمحم99583 26.5(2)االمي  ع بني 

يف عبدالحفيظ99584 يف سعيد شر ن الخصوصشر 9.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصشعبان فاوي شعبان ابراهيم99585 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصشهاب عماد دمحم احمد99586 77.5(2)االمي  ع بني 

ن عباس99587 ن الخصوصصالح حازم حساني  15(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصصبىح دمحم صبىح دمحم99588 11(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصصفوان عبدالغنن ابو شيع عبدالغنن99589 106.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصصالح صابر صالح فهيم99590 18(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصطه عبدالمنعم احمد عبدالمنعم99591 41.5(2)االمي  ع بني 

ي علي99592
ن الخصوصطه علي مصطفن 73(2)االمي  ع بني 

ي اشائيل99593
 
ن الخصوصعادل عاطف صدق 86.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعاصم احمد دمحم عل ابراهيم99594 122.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالحميد جمال عبدالحميد عبدهللا99595 27(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد عوض حسن99596 18(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد دمحم دمحم99597 24.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن حامد السيد عل99598 105.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن سامح فرغل دمحم99599 72.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن سيد جالل سيد99600 26.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عاطف كمال كامل99601 52(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عل صالح الدين احمد99602 48(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عمر دمحم امام99603 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عمر دمحم جودىل99604 38.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن كمال عل سيد99605 45.5(2)االمي  ع بني 

ن عبدالعليم99606 ن الخصوصعبدالرحمن دمحم حسي  29.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم مصطفن دمحم99607 80(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن محمود خميس جبيل99608 97.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن محمود شحان فراج99609 33.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن مصطفن ابراهيم السيد99610 57(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن مصطفن سيد عبدالرحمن99611 22(2)االمي  ع بني 

ن99612 ن عثمان حسي  ن الخصوصعبدهللا حسي  104.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا عبدالنارص عبدالسالم دمحم99613 50(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا عرنى طه عبدالعزيز99614 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا فرغل دمحم كمال99615 17(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا دمحم عبدالفضيل حجاج99616 22(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم99617 18(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا دمحم عبدالموجود عرفات99618 67.5(2)االمي  ع بني 

 عبدهللا دمحم99619
ن
ن الخصوصعبدهللا هان 60(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالمحسن سيد عبدالمحسن دمحم99620 26.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم99621 24.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعدنان خالد خليل ابو بكر99622 93.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعزالدين نادر عصام ابراهيم99623 95(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعصام احمد دمحم احمد99624 106(2)االمي  ع بني 

ف عبدالحميد بكر99625 ن الخصوصعالء اشر 50.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعالء دمحم عالء الدين دمحم99626 14.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعالءالدين عبدالمنعم دمحم صالح الدين99627 16.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل ابراهيم عل دمحم99628 66.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عبدهللا عبدهللا دمحم99629 74.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عمر السيد دمحم99630 28.5(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصعل دمحم عل احمد99631 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل دمحم عل حسن99632 53.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل وائل عل محمود99633 32.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل ياش رمضان عبدالعال99634 31(2)االمي  ع بني 

ن عبدالعظيم حسن99635 ن الخصوصعمار حسي  14(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر احمد عبدالحميد محمود99636 29.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر احمد دمحم ابراهيم99637 41.5(2)االمي  ع بني 

ف رشاد عبدالواحد99638 ن الخصوصعمر اشر 44.5(2)االمي  ع بني 

ف مصطفن ابراهيم99639 ن الخصوصعمر اشر 21.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر بخيت هديه محمود99640 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر سعيد دمحم سعيد99641 33(2)االمي  ع بني 

ن دمحم99642 ن الخصوصعمر صالح حسني  46(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر عادل عبدالعظيم عبدالخالق سعيد99643 92.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر عامر زغلول دمحم عبدالغفار99644 69(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر عبدالحميد السيد عبدالمقصود99645 93.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر عيد عبدالعظيم محمود99646 69.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر غرباوى عمر توفيق99647 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر فتىح ابوالحجاج سليم99648 111(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر ماهر فايق دمحم99649 116(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر محروس احمد محروس99650 92.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر دمحم حامد دمحم99651 36(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر دمحم دمحم عبدالفتاح99652 38.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر محمود زغلول حشمت99653 35(2)االمي  ع بني 

 حسن السيد99654
ن
ن الخصوصعمر هان 24.5(2)االمي  ع بني 

 خلف عبدالسميع99655
ن
ن الخصوصعمر هان 53.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر يشى ابراهيم حسن ضبش99656 113.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو ايمن شحات محمود99657 114(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو خالد خميس عبدالقادر99658 75.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو خالد عثمان احمد99659 24(2)االمي  ع بني 

ن ضاج99660 ن الخصوصعمرو سامح حسي  63(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو سامح فرغل دمحم99661 68(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو عزت عبدالواحد عطية99662 27.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو دمحم احمد دمحم99663 20.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو دمحم عبدالنور دمحم99664 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو دمحم كمال الدين دمحم موس99665 36.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصعوض هللا دمحم ثروت محمود99666 38.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفؤاد صالح فؤاد عل99667 93.5(2)االمي  ع بني 

ف سعيد وهبة99668 ن الخصوصفادى اشر 26(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفادى عماد جابر زخارى99669 84.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفادى كرم مجدى ابوالغيط99670 103.5(2)االمي  ع بني 

ف رجب عبدربه99671 ن الخصوصفارس اشر 29.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس ايمن فاروق حسنن99672 31(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس جورج فارس ساويرس99673 45(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس عادل دمحم ابراهيم99674 64.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفتىح جوده فتىح عبدالستار99675 85(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفهد وليد عباس محمود99676 69.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفهىم عل ثعلب ابوضيف99677 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفيلوباتي  عصام ميالد حليم فريج99678 50(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفيلوباتي  عماد غاىل ناشد99679 52(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصفيلوباتي  مكرم رؤوف نصيف99680 52(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصقاسم ابراهيم قاسم ابراهيم99681 10.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم ايمن محمود عبدالاله99682 15.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم حامد متوىل شحاتة99683 17.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم خالد معوض حافظ99684 22(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم ساىم عل عل99685 14(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم فوزى السيد عبدالظاهر99686 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم دمحم كمال عبدالعزيز99687 44.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم دمحم محفوظ عيد99688 49(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم محمود محسن محمود99689 19(2)االمي  ع بني 

ف مسعد حزين99690 لس اشر ن الخصوصكي  99(2)االمي  ع بني 

لس سمي  عياد رزق هللا سليمان99691 ن الخصوصكي  82.5(2)االمي  ع بني 

 حكيم99692
 
لس عصام صدق ن الخصوصكي  57.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصماجد ابراهيم عوض فرنسيس99693 27.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمارك نادر موريس حنا99694 55.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن جمال عبدهللا محمود99695 82.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن وائل احمد دمحم99696 39(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصماهر سيد عبدالجواد عبدالموىل99697 9.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمجدى عماد مجدى عل99698 12(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ابراهيم عبدالحميد عبدالسالم99699 72.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ابراهيم دمحم حسن99700 13.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد رشاد رضوان99701 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد سيد عبدالهادى99702 5.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- دمحم احمد صالح فرغل 99703 56.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد صبىح عبدالعظيم99704 22(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عبدالمقصود سيد99705 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عبدالمنعم احمد99706 4(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عل عبدالرحمن99707 68(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عل دمحم99708 30.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد دمحم احمد99709 45(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد نصيح ابراهيم99710 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم اسامة عيد ابراهيم99711 69(2)االمي  ع بني 

ف عيد احمد99712 ن الخصوصدمحم اشر 14.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم الشحات دمحم سليمان99713 10.5(2)االمي  ع بني 

ن منصور صابر99714 ن الخصوصدمحم امي  43.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ايمن دمحم عل99715 16.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ايهاب احمد احمد99716 16.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم بدوى دمحم احمد99717 24.5(2)االمي  ع بني 

ن عل99718 ن الخصوصدمحم جمال حسي  36(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حرنى دمحم حسن99719 62(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حسن فؤاد رفاع99720 36.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حسن دمحم حسن99721 48.5(2)االمي  ع بني 

ن سيد دمحم99722 ن الخصوصدمحم حسي  !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن دمحم حسن99723 ن الخصوصدمحم حسي  40(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم خالد حامد محمود متوىل99724 38(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم خالد ربيع مصباح99725 37.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم خالد دمحم دمحم99726 32.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ربيع عيد احمد99727 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم رجب السيد زيدان99728 89(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم رجب عبدالجواد دمحم99729 91.5(2)االمي  ع بني 

ن99730 ن الخصوصدمحم رضا حسن حساني  37.5(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصدمحم رضا عبدالرحيم دمحم99731 10.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- دمحم رمضان سعد احمد 99732 80(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ساىم دمحم عبدالعظيم99733 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سعيد فؤاد عل99734 25.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سعيد دمحم رمضان99735 6(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سيد دمحم رمضان99736 15.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سيد دمحم معوض99737 23(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سيد محمود سيد99738 29.5(2)االمي  ع بني 

يف السيد عل99739 ن الخصوصدمحم شر 113.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم شعبان خليل طه99740 42(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم شعبان عبدهللا عبدالبارئ99741 109.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم صابر عبدالعظيم حماد99742 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم صادق فتىح صادق99743 41.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم صالح كمال رمضان99744 35(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عادل حسنن سيد99745 27.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عادل رياض دمحم99746 32.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عادل دمحم رجب99747 28(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عاطف دمحم دمحم99748 63.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدالحميد عطية عبدالحميد99749 2(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدالعزيز عزت عبدالعزيز دمحم99750 31(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدهللا عويس محمود99751 57(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدهللا مصطفن عبدالحميد99752 81.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدالننى احمد عبدالننى99753 3(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عصام دمحم سيد99754 77(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عل فتىح السيد99755 26(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عل دمحم احمد99756 118.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عل هاشم عبدالكريم99757 65(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عني  فرغل احمد99758 101.5(2)االمي  ع بني 

ن99759 ن الخصوصدمحم فرج عبدالتواب امي  18.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم لطفن محمود مهدى99760 17(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم مجدى عبدالستار حسن99761 15.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود حسن احمد99762 59(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود عبدالحميد محمود99763 14(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود عبدالفتاح عبدالدايم99764 68(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود عبدالمنعم احمد99765 22.5(2)االمي  ع بني 

99766
ن
ن الخصوصدمحم محمود دمحم دكرون 122.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم مروان النش محمود ابوالوفا99767 17(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم نجم سيد عكاشة99768 19(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم هيثم دمحم سيد99769 18.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وليد المضى دمحم99770 10(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم يوسف دمحم دمحم99771 12.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود ابراهيم الحسينن عبدالفتاح99772 19(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود احمد الهادى دمحم99773 17(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود السيد محن  ابوزيد99774 18.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود جمال عل عبدهللا99775 26(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود حسن محمود حسن99776 52(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود رجب احمد مصطفن99777 63(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- محمود رضا محمود عباس 99778 75(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود زكريا احمد مصطفن99779 15.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود سعيد درويش عل99780 20.5(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصمحمود سيد فتىح عز العرب99781 17.5(2)االمي  ع بني 

ى عبدالعزيز دمحم99782 ن الخصوصمحمود صيى 25.5(2)االمي  ع بني 

ى صابر99783 ن الخصوصمحمود عبدالسالم اليى 89(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود عل محمود احمد شعيب99784 46.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم حميدة دمحم99785 64.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم شعبان عبده احمد99786 65(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم مجدى عل99787 27(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم دمحم سيد احمد99788 71.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم محمود دمحم99789 27.5(2)االمي  ع بني 

ن99790 ن الخصوصمحمود مروان دمحم العدوى امي  22(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود مصطفن محمود دمحم دمحم99791 11.5(2)االمي  ع بني 

ن99792 ن الخصوصمحمود نعمان عبدالعزيز حسي  20.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود يحن  محمود سيف99793 18(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان ايمن عبدالحميد ابراهيم99794 31.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان ايمن دمحم عبدالحميد جعلص99795 124(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان عصام حسن عل دمحم99796 66(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان محسن دمحم حنفن99797 31.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان دمحم عبدالتواب توفيق99798 15.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان دمحم عمر ابراهيم99799 40(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمسعد دمحم مسعد عبداللطيف99800 40.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن احمد دياب كامل99801 56.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن احمد دمحم عبدالسميع99802 76.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن احمد مخيمر شيبه احمد99803 41.5(2)االمي  ع بني 

ف دمحم خليل99804 ن الخصوصمصطفن اشر 20(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن توفيق انور توفيق99805 17.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حمدى دمحم ابو زيد99806 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن سلىم حسن محمود99807 22.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن صابر مصطفن صابر99808 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن كمال مصطفن كمال99809 30.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن دمحم فتىح دمحم99810 31.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن دمحم محمود ابراهيم99811 39(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن محمود حسن اسماعيل99812 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن ممدوح السيد احمد99813 24(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمعاذ صالح مسلىم عبدالننى99814 59.5(2)االمي  ع بني 

ن دمحم مدبوىل ابوزيد99815 ن الخصوصمعي  70(2)االمي  ع بني 

ن دمحم99816  حسي 
ن الخصوصممدوح مصطفن 117(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنصور دمحم منصور صابر99817 39.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمهاب محمود حسن عل99818 51.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمومن انور وجدى سعيد99819 63.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمومن عادل دمحم عبدالعظيم99820 61(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمومن دمحم عادل احمد مسلم99821 49(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مؤمن محمود دمحم احمد 99822 105(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا جورج اسامه زىك99823 25(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا سعيد مرتفع عوض99824 24.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا مجدى سعيد عازر ناروز99825 121(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا مجدى سعيد عوض سعيد99826 69.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا نادى فايز صمويل99827 58.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصنادر احمد حنفن احمد99828 20.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصنادى احمد نادى دمحم99829 71.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصنور الدين دمحم فوزي دمحم99830 112.5(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصنوفي  انىس موس دوس99831 56.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصهادى دمحم شحات بيوىم99832 78.5(2)االمي  ع بني 

ن99833 ن الخصوصهاشم دمحم هاشم حسي  79.5(2)االمي  ع بني 

 هشام ابراهيم عواد99834
ن
ن الخصوصهان 4.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصهشام رجب عبدالستار دمحم99835 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصهشام عمرو دمحم عدىل99836 10.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصوحيد محمود احمد عبدالحميد99837 28(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصياش احمد ابراهيم دمحم99838 70.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيىح محمود دمحم بكرى99839 114(2)االمي  ع بني 

ن99840  حسن احمد حسي 
ن الخصوصيىح مصطفن 88(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيسن سيد صالح فرغل99841 36.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيىس سمي  عبدالنور ابودهب99842 113.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابراهيم احمد ابراهيم99843 59(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابراهيم هاشم دمحم99844 18(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابوالفتوح صبىح ابوالفتوح99845 22.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابوغنيمة عبدالعزيز حسن99846 36.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف احمد السيد دمحم99847 15(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- يوسف احمد سيد احمد 99848 89(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف احمد صبىح عل99849 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف احمد دمحم عبدالحليم99850 32(2)االمي  ع بني 

ن بولس99851 ن الخصوصيوسف اسامه مكي  26(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف اكرم عبدالعليم حسن99852 26(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف امي  اسحق يعقوب99853 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ايهاب حمدى ابراهيم99854 75.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ايهاب مضى عبدالسميع99855 61(2)االمي  ع بني 

ن فتوح99856 ن الخصوصيوسف تامر حسي  71(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف جمال يوسف حسن99857 57(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف حماد فرغل حماد99858 12.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف حمدى صابر رشوان99859 18.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف خالد صالح حسنن99860 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف رضا فوزى بشاى99861 49.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ساىم دمحم دمحم99862 116.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سعيد سيد سيف99863 35.5(2)االمي  ع بني 

ن دمحم99864 ن الخصوصيوسف سيد حسي  47(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سيد عل حماد99865 38.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سيد دمحم عثمان99866 19(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سيد يوسف دمحم99867 22.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف صالح عبدالعزيز سالم99868 83(2)االمي  ع بني 

 اشائيل99869
 
ن الخصوصيوسف عاطف صدق 94(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عبدالسالم عزيز عبدالسالم99870 95(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- يوسف عبدالعال عل السيد 99871 93.5(2)االمي  ع بني 

99872
 
ن الخصوصيوسف عالءالدين سعيد الدسوق 60(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عل عبدالموجود احمد99873 59(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عل دمحم عل سيف الدين99874 92.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عمرو عبدهللا دمحم99875 86.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف غريب فرحان عيىس99876 10.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف كامل دمحم كامل99877 28.5(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم احمد دمحم99878 55(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم سمي  رمضان99879 74(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم عبدالتواب عبداللطيف99880 84.5(2)االمي  ع بني 



ن الخصوصيوسف دمحم عبدة زىك99881 54(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- يوسف دمحم فهر دمحم 99882 80(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم دمحم دمحم حسن99883 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم محمود دمحم99884 45(2)االمي  ع بني 

99885
 
ن الخصوصيوسف دمحم نبوى دسوق 21.5(2)االمي  ع بني 

ن99886 ن الخصوصيوسف محمود السيد احمد حسي  69(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف محمود سيد دمحمى طه99887 !VALUE#(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف محمود دمحم محمود علي99888 19(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف محمود محمود حسن99889 0(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف مصطفن عبدة دمحم99890 56(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف منصور عبدالتواب عبدالوهاب99891 109(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف نارص عبدالرحيم احمد99892 24(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف وليد عبدالستار عبدالستار99893 39(2)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف وليد دمحم علي دمحم99894 22.5(2)االمي  ع بني 

ن99895 ن عبدالمقصود حسني  131الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاشاء تامر حسني 

ن عبدالمقصود99896 117الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاسماء تامر حسني 

115.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصانجيل ثروت رشدى عطيه99897

70.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصايرينن ايمن خليل شحاته99898

ن99899  محمود حسن صالحي 
115الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبسمله مصطفن

 سالم99900
 
ن دمحم دسوق 93.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبسمه حسي 

69.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبسنت سامح عزيز عطاهللا99901

115الخصوص الرسمية لغاتالخصوصتسبيح دمحم سعدى دمحم لبيق99902

ي عثمان99903
ن
124الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجنه دمحم صالح عبدالشاق

133.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجودى احمد وحيد شفيق محمود99904

136.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجولينا مدحت ابراهيم عطيه رزق99905

136الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجويس ايمن اسحاق وهيب ويصا99906

124.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه ابراهيم دمحم عطيه دمحم99907

ن99908 89.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه احمد ابراهيم امي 

126الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه حسنن محمود عبدالعظيم عثمان99909

ن حسن99910 113الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه عمرو حمادة حسي 

82.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه دمحم عبدربه مرزوق زايد99911

115الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحبيبه دمحم عل دمحم احمد99912

53الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدميانه جورج يوسف حبيب ميخائيل99913

56.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصرقيه سيد صبىح السيد عل99914

يف صبىح دمحم فرج99915 67.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصرقيه شر

ن99916  ذكرى ميخائيل بنيامي 
ن
129.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصرنيم رومان

132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصروان امام دمحم امام99917

ن عبدالعزيز دمحم99918 44.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصروان ايمن حسي 

89الخصوص الرسمية لغاتالخصوصروزان فاروق احمد دريانورد99919

133.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصروضه محسن جوده دمحم ابراهيم99920

133.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصروى حسن عبدالمنعم احمد99921

74.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصريموندا رضا عبده عزيز99922

54.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصساره بخيت عبدالحميد الراوى احمد99923

 جاد السيد جلوعه99924
ن
78الخصوص الرسمية لغاتالخصوصساره رومان

135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصساره محمود دمحم عبدالحميد99925

 بخيت شنوده99926
 
117.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصساره ناجح شوق

70الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسلفانا خليل حشمت سليمان خليل99927

ن دمحم99928 76الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسلىم دمحم عبدالرحيم حسي 

ن99929 110الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسلىم هشام عبدالعزيز موسي حسي 

108الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسندس راىم عبدهللا عبدالحميد99930



129.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسهيله رمضان حسن توفيق99931

105.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسيلفيا ساىم عبدالمسيح موريس99932

127الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسيمون طلعت بهيج ابادير ميخائيل99933

ي99934
ي عبدهللا مصطفن

121.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصشهد ابراهيم مصطفن

121.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصشيماء حسن فؤاد ابوالحسن دمحم99935

117.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصضىح عبدهللا هاشم عبدهللا علي99936

118الخصوص الرسمية لغاتالخصوصضىح وليد علي حسن احمد99937

91.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعاليا ابراهيم عبده ابراهيم99938

97.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفيحاء احمد بهي الدين دمحم دمحم99939

ينا جميل عزيز الياس حنا99940 124الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفي 

88.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفيوال راىمي عزت فوزي مسعود99941

136.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفيوال صفوت اسحاق غاىل99942

129الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكاترين نشات جرجس مهنن رزق99943

134الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكارن ساىمي سمي  كامل99944

125الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكارين اسعد فتىحي جريس اقالديوس99945

 ايوب مرجان99946
ن
135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكارين رومان

 بطرس عطا هللا99947
ن
132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكريستينا رومان

ى دمحم حمدي فايق غنيىمي99948 ن 132.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكين

105الخصوص الرسمية لغاتالخصوصلوجى رزق جرجس رزق جرجس99949

ي بهاء فايز توديد عبدالمسيح99950 135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماجى

84.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمارولينا ميشيل فرج لبيب شنودة99951

82.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمارى فارس عياد جادهللا ميخائيل99952

ي جاد معوض99953
ي لطفن

ن
134.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماريا رومان

118الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماريا نصىحي فيوىمي ونيس مساك99954

125الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماريا يوسف نجيب ابراهيم جرجس99955

74الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماريان ميشيل ظريف وهيب99956

130.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمارينا حرنى فواز ناشد99957

ى  دمحم ماهيتاب99958 128.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوص احمد  صيى

ي نصي 99959
135.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمايفن عماد مؤنس هين

125.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمروه مرعي يىحي علي99960

98.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم احمد عل سيد99961

96.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم اسعد عبدالمسيح جابر99962

ن ابوالدهب99963 ن حسن حسي  53الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم حسي 

70الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم مدحت وسلي ابراهيم99964

102الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم مصطفن ضاج محفوظ احمد99965

122.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمريم ميالد جيد عبدالعزيز سعدهللا99966

130.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصملفا ميخائيل ماهر نبيه ابراهيم99967

126الخصوص الرسمية لغاتالخصوصملك احمد عوض حسن جمعه99968

132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصملك سمي  عبدهللا عبدالرازق ابوكيلة99969

120الخصوص الرسمية لغاتالخصوصملك محسن جوده دمحم ابراهيم99970

132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصملك محمود صابر حميده عثمان99971

79.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمنة هللا احمد دمحم سيد حجاج99972

110الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمنة هللا عبدالستار دمحم دمحم99973

يد ابراهيم99974 ن 127.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمنة هللا عماد حمدي ابوالي 

116الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمنه خالد احمد الدهشان99975

ن99976 129.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمهرائيل عماد فخرى مكي 

93.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمهرائيل كامل ملك حنا شحاته99977

ة سوريال منقريوس99978 128.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمورين نبيل جيى

113الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمونيكا مالكه نادى اسحق99979

127الخصوص الرسمية لغاتالخصوصىم دمحم عبدالرحمن سالمه99980



نا ساىم رشدى بساليوس99981 88الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمي 

127.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصناديه خالد محمود عطوه حسن99982

133الخصوص الرسمية لغاتالخصوصناردين مجدي شفيق جرجس ابراهيم99983

113الخصوص الرسمية لغاتالخصوصنورا نض دمحم ابراهيم عثمان99984

83الخصوص الرسمية لغاتالخصوصنوران ايمن فوزي ذىكي مرسي99985

76الخصوص الرسمية لغاتالخصوصهاجر صالح الدين عبدالصبور يوسف99986

 بركات عثمان99987
ن
103الخصوص الرسمية لغاتالخصوصهبه عون

ي99988 108.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصهمسه احمد دمحم دمحم شلنى

ي عبدالتواب عمارة99989
89.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصهند رمضان مصطفن

60الخصوص الرسمية لغاتالخصوصوداد حنا مريد ذىك مريد99990

93الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوانا خالد نعيم رزق99991

78.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوستينا عادل فكرى حنا99992

64الخصوص الرسمية لغاتالخصوصابانوب ايمن خليل شحاته99993

ي ذكا اسعيد شنوده99994
ن
124الخصوص الرسمية لغاتالخصوصابانوب هان

ف عبدالمرضن عبداللطيف حجازى99995 120.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد اشر

ي معوض سليمان99996
128.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد السيد عفيفن

129.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد سامح دمحم عبدالحليم محمود99997

118.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد صبىح السيد ابراهيم99998

125الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد عاطف احمد محفوظ عبدالظاهر99999

128.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد دمحم عبدالسالم عبدهللا100000

129.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد محمود احمد جمعه بيوىم100001

134.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد مصطفن عبدالموجود دمحم100002

126الخصوص الرسمية لغاتالخصوصاحمد يحن  احمد صالح عل100003

133الخصوص الرسمية لغاتالخصوصادهم دمحم سيد دمحم100004

130الخصوص الرسمية لغاتالخصوصادهم دمحم عبدالدايم عبدالفتاح يوسف100005

87.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصانطون وجيه مني  فهىم100006

104.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصانطونيوس سعد صابر تناغه100007

124الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبافل ايمن عبدالصبور مراد100008

ائيل صليب100009 122.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبهاء يوسف جيى

133الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبوال بولس فكرى حكيم شحات100010

108.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبوال مدحت لطفن نخله مقار100011

109.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبيي  يوسف جاد حزين100012

 مراد عبده100013
ن
93.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصبيشوى رومان

98.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجرجس ميالد جرجس اسحاق جرجس100014

ف عياد خليل عبدالسيد100015  اشر
ن
130.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصجوفان

ن عبدالمالك عبدالمعطي حسن100016 136.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحسام حسي 

117الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحسام سمي  عبدالفتاح دمحم100017

129الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحسام عماد عبدالعظيم بدرالدين100018

135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصحسام وليد حسام الدين فهيم100019

137الخصوص الرسمية لغاتالخصوصخالد وليد سيد عبدالمتجلي سيد100020

 جابر غاىل عياد100021
ن
134الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدانيال عون

111.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصديفيد ماهر مالك ذىك ميخائيل100022

 عبدالعليم يحن  دمحم100023
134.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصزياد حسنن

100الخصوص الرسمية لغاتالخصوصزياد دمحم دياب حسن100024

113.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصزياد دمحم يوسف بكرى100025

135.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسيف الدين مجدى السعيد محجوب100026

73.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسيف خالد سالمه عبدالفتاح100027

118الخصوص الرسمية لغاتالخصوصسيف عالء عبدالمجيد عبدالمجيد100028

98الخصوص الرسمية لغاتالخصوصصبىح ايمن صبىح دمحمى جعفر100029

136.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن احمد عيىس عبدالعال100030



109.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن احمد دمحم صالح100031

ف نجاح عبدالنعيم عل100032 113.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن اشر

133الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن جهاد عبدالواحد دمحم عبدالحميد100033

135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن مصطفن عل احمد دمحم100034

105.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن ممدوح دمحم سيد دمحم100035

96.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالرحمن وليد سعد الدين رياض احمد100036

119الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدالعزيز حسام الدين عل عبدالعزيز100037

85.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدهللا عبدالرحيم علي معوض عبدهللا100038

98.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعبدهللا دمحم شحات محمود الزالل100039

96الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعل احمد دمحم حسن100040

114الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعل رضا عل دمحم100041

95الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعل عبدالرحيم عدوى عبدالظاهر عل100042

132.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمر حامد السيد اسماعيل100043

109الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمر خالد دمحم دمحم الدمرداش100044

84.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمر سيد ابراهيم سيد100045

ن عبدالعاىطي100046 138.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمر عصام حسي 

136.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمرو ايمن جابر دمحم عبدهللا100047

102الخصوص الرسمية لغاتالخصوصعمرو وليد سيد اسماعيل دمحم100048

130.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفيلوباتي  اميل جورج موسي عبدهللا100049

134الخصوص الرسمية لغاتالخصوصفيلوباتي  جميل محبوب سعيد مساعد100050

128الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكريم احمد عبدالكريم وفيق100051

118الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكريم دمحم جادالكريم دمحم بهلول100052

لس جاش مسعود ابواليمنيا100053 138الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكي 

لس سامح اسحق عبدالمالك100054 54الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكي 

لس وليم جاد السيد جلوعه100055 113الخصوص الرسمية لغاتالخصوصكي 

 غطاس يوسف100056
ن
133الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمارسلينو هان

137الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماركو يشى قاصد اندراوس100057

82الخصوص الرسمية لغاتالخصوصماريو حنا بشي  موس جادهللا100058

ي100059
76الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم جمال عبدالعال مصطفن عبدالراضن

132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم حسام يونس حسن احمد100060

ن دمحم100061 ن دمحم حسي  64الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم حسي 

127.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم حميدو عواد عل عوض100062

131الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم شعبان دمحم جوهر100063

91.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم صابر جمال دمحم احمد100064

119.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم محمود فوزى عبداللطيف شحاته100065

88الخصوص الرسمية لغاتالخصوصدمحم هشام عبدالفتاح دمحم100066

117الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمحمود احمد صقر سليمان الباجورى100067

107الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمحمود ايمن محمود احمد احمد100068

59الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمحمود سمي  عبدالفتاح بدوي دمحم100069

82.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمحمود عبدالمنعم محمود عبدالمنعم100070

91الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمدحت مرزق مكرم مرزوق100071

132الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمروان ماجد دمحم عل دمحم100072

 وحيد متوىل100073
ن
71الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمروان هان

96الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمروان وىل الدين دمحم فخرالدين100074

137.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمصطفن محمود سيد سيد100075

93الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمعاذ مصطفن ضاج محفوظ احمد100076

117.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمهاب احمد ضاج محفوظ100077

130الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمينا كرىم فريز جريس100078

128الخصوص الرسمية لغاتالخصوصمينا ميشيل شاكر جرس100079

121الخصوص الرسمية لغاتالخصوصهادى دمحم الطاهر طه دمحم100080



ن جمال سعدى دمحم لبيق100081 128.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصياسي 

98.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيىح احمد عبدالستار دمحم احمد100082

57الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيىس كمال سعيد سكال100083

129الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف ابراهيم مصطفن ابراهيم السيد100084

119.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف احمد حفطن دمحم100085

125.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف حامد دمحم احمد حامد100086

130الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف سيد احمد قناوى عبدهللا100087

يف عل توفيق100088 105.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف شر

ى100089 135الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف عالء ابراهيم بحي 

121.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف دمحم ثابت سالم100090

64.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف مختار طلبه يوسف قمح100091

116.5الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف مالك عاطف حلىم100092

69الخصوص الرسمية لغاتالخصوصيوسف ياش هديه بخيت100093

115.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاروى وائل فتىحي عبدالعزيز دمحم100094

23.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاريج سعودى سلمان احمد100095

32الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصارينن عطيه خليل اشائيل100096

107.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاستي  امجد ابراهيم عطيه100097

99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاشاء احمد حمدان حامد100098

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاشاء دمحم مصطفن دمحم مصطفن100099

90.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاشاء مصطفن عبدالحكيم ل100100

ن صالح احمد100101 38.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء احمد حساني 

ي100102
 
44.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء دونى احمد عبدالباق

51.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء زيدان احمد حسن فرغلي100103

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء دمحم شحات عبدالروسول100104

29.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء محمود رمضان عبدالحميد100105

73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاسماء وائل رضا دمحم100106

41.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاصاله سامح احمد دمحم100107

47الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء حسن دمحم حندقها100108

63.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء سعيد دمحم احمد100109

1.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء عادل محمود الرشيدى100110

55الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء دمحمدمحم عبدالرسول السيد100111

51الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء وحيد حسان ابوالحسن100112

95.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاالء ياش فتىحي فضيل دمحم100113

98الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامال سمي  نعمان حسب الننى100114

83الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامال دمحم جمال الدين مصطفن اسماعيل100115

 خالد السيد البدوى100116
ن
104.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامان

ي طلعت ابراهيم دمحم100117
ن
64.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامان

ف رضا علي100118
112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامل اشر

ف فرج فرج100119 67الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامل اشر

73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامل معمر عيىس عبدالسالم100120

61الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامنيه شعبان دمحم عل مرسي100121

27.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامنيه محروس حنفن احمد100122

58.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامنيه دمحم زىك سيد احمد عالم100123

61.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامنيه محمود دمحم عزام100124

ي100125
ه خالد احمد حنفن 34الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامي 

ه عاطف دمحم الصادق100126 33.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامي 

ه عيد ابراهيم عبدالوهاب100127 81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامي 

ه دمحم عبدالعزيز عبدالتواب100128 17الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامي 

ن سعيد100129 100الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصاميمه فريد حسي 

36.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامينه جالل اسعد بيوىمي القرم100130



115الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصامينه عبدالستار عل دمحم100131

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصانتصار محمود السيد ل100132

69.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصانىحى ايمن عادل شحاته100133

ي رافت شحاته ابراهيم100134 113.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصانىحى

71.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصانعام حسن عبدالفتاح حسن100135

ي100136
32.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايات دمحم حسن احمد حنفن

60الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرين صبىح كامل رزق100137

ى نمر جندى شحاتة100138 111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن بشر

21الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن حلىم ابراهيم بخيت واصف100139

ي رزق100140 ي لبيب وهنى
ن
29الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن رومان

74الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن عبدالسيد صادق جرجس100141

18الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن ماجد سمي  فراويز بخيت100142

116الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن ممدوح جميل فهيم100143

 خلف سمعان حنا100144
ن
129الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايرينن هان

105الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايالريا لبيب صبىحي لبيب100145

ي100146
ن
87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايمان السيد ابراهيم حسن الفخران

ن100147 128الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايمان ماهر خلف عطا حسي 

55الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايمان دمحم محمود دمحم ابراهيم100148

105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه احمد عبدعبدالكريم100149

96.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه احمد ماهر فهىم100150

ف دمحم احمد دمحم100151 14الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه اشر

70.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه رمضان سيد حسن عل100152

ي محمود100153
41الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه سيد عصمت حنفن

21الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه شعبان سيد سيد يوسف100154

33الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه صبىح صابر احمد100155

34الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه صالح دمحم فرغل100156

61.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب عبدالقادر100157

21الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه عالء لطفن عبدالرازق دمحم100158

19.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه عمرو مصطفن مصطفن100159

23.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه دمحم احمد دمحم100160

122الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه دمحم دمحم عبدالواحد100161

28.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصايه دمحم هدية ابو زيد100162

16الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبثينه ياش موس عبدالفضيل100163

23.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبرسكال رافت ابراهيم خالف ابراهيم100164

69.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله احمد عبدهللا رضا محمود ابراهيم100165

36الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله احمد عبدهللا عبدالعاىطي عوض هللا100166

11الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله اسامة ربيع دمحم100167

ن100168 88الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله جميل جمال حسني 

ن محمود فرحان عل100169 40الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله حسي 

30.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله رجب رمضان دمحم عبدالرازق100170

ي دمحم100171 99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله رمضان عبدالغفار امبانى

114.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله سمي  سيد دمحم خليفه100172

113.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله شعبان سعد مصطفن100173

74الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله عبداللطيف حسن عبداللطيف100174

67الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله عل بدران مغرنى احمد100175

52الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله دمحم ابراهيم دمحم نض الدين100176

28الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله دمحم عبدالجواد علي100177

90الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- بسمله دمحم عبدالرحمن دمحم 100178

36.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله دمحم محمود دمحم100179

115.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله دمحم نبيل رمضان100180



ن السيد100181 100.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله محمود عبدالاله حسي 

98.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله مصطفن عادل دمحمى100182

ي عل عمر100183 105الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمله وائل محمود الحلنى

110.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسمه دمحم عل دمحم موس100184

33الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت عادل حسن دمحم حسن100185

132الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت عاطف يوسف عبدالمالك يعقوب100186

90.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت عماد عبدالعزيز سالم100187

96الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت ممدوح شحات ابراهيم عبدالمعطي100188

47الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت هيثم رمضان اسماعيل100189

76الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسنت ياش عبدالرازق دمحم عفيفن100190

110.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبوس دمحم راشد ابوشوشه100191

ى فهيم شكرى فهيم حنا100192 111.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبي 

66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصتريزه عدىلي اقالديوس شحاته100193

87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصتسنيم سمي  يونس فرج مصطفن100194

102الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصتف  محمود دمحم دمحم عبدالجواد100195

113الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنات خالد محفوظ دردير100196

111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنه ايمن كمال صابر عشماوي100197

118الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنه ايهاب دمحم نمر100198

119الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنه حامد عبدالسميع عباس عل100199

ف100200 104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنه محمود سيد دمحم عل ابوشر

ي عجىم دمحم رشوان100201
ن
77.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنه هان

91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن ابراهيم محمود المصيلىحي100202

ي دمحم صالح100203
ن
112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن احمد عون

130.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن ايمن ابراهيم زىك100204

108الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن رضا جالل رمضان100205

ي100206
بينن 107.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن طه كامل الشر

109.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن عصام عمر دمحم عل100207

122الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجنن دمحم ابراهيم عل عل واصل100208

82الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجوفانا المضى لحطن سعيد هرمينا100209

لس عطاهللا100210  بقطر كي 
123الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجوليانا بيي 

121.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجوليانا صابر ثابت تادرس100211

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- جوليانة جمال مجلع زىك جرجس 100212

121.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجومانا احمد ثابت نظي 100213

 مالكه شحاته جرجس100214
ن
99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجومانا هان

53.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجومانة عادل محروس رزق هللا ابراهيم100215

102الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجوني  حنا نادر خله100216

120الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجيهان حسام الدين جالل السيد100217

111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجيهان ساىم اسماعيل ضاج علي100218

120الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه احمد السيد احمد100219

16.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه احمد حسن محمود عبدالقادر100220

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه احمد يوسف دمحم100221

122الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه ايمن سيد سليم100222

53.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه ايمن دمحم عبداللطيف100223

ن سيد دمحم علي100224 66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه حسي 

90الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه رشاد فتىح عبدالستار يونس100225

93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه سعيد مصطفن جابر مصطفن100226

ن اسماعيل100227 58.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه سيد حسي 

62الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- حبيبه سيد رمضان عل 100228

ى عبدالعزيز عباس100229 85.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه صيى

87.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه صالح الدين سيد علي100230



66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه طه سمي  عل ابراهيم100231

68الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه عبدالمنعم ابو شيع عبدالمنعم100232

118الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه عالء عبدالسميع عبدربة100233

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه عل دمحم احمد100234

108.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه كريم عادل محمود100235

27.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه محسن دمحم احمد100236

95.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم حمدى ثابت زهران100237

ي محمود100238 111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم سنهانى

80الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم سيد احمد عبدالمجيد100239

26.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم سيد انور100240

100241
 
!VALUE#الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم فؤاد دسوق

10.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم دمحم ابراهيم100242

31.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه دمحم محمود عبدالرازق التهاىم100243

109الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه محمود عل عبدالعال عماد100244

24.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه محمود مني  عبدالوهاب100245

119الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه مصطفن حسن دمحم سليم100246

 عبدالنظي  سيد عل100247
58الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه مصطفن

ي100248
 
ي دمحم صدق

12الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه مصطفن

ي احمد داود عبدهللا100249
ن
35.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه هان

83الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه هشام عادل عبدالحميد100250

79.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحبيبه وائل عبدهللا احمد دمحم100251

ي عبدالغفار عل100252 132.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحال سيد العرنى

ف حسن عل دمحم100253 ن اشر 84الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن حامد عبدالسميع عباس عل100254 129.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن خالد دمحم السيد100255 112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن رمضان عبدالعزيز عبدالعال100256 91الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن سعيد مرسي دمحم100257 117الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن سيد فؤاد حمزاوي دمحم100258 76الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن طارق عباس عبدالتواب100259 134الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن عيد عبدالمنعم عيد100260 22الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن دمحم حسان ابوالحسن100261 105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ي عبدالمنعم علي100262
ن
ن هان 47.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

ن يشي سيد رياض100263 84الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصحني 

66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصخلود محسن حناوى عبدالنعيم100264

34.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصداليا رضا عل عطاهللا حماد100265

61.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصداليا محمود محرام معتمد خميس100266

19.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدعاء عبده السيد جادالكريم100267

61الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدعاء فؤاد دمحم صالح100268

50.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدعاء مختار دمحم عل100269

37.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه جورج ابراهيم اقالديوس100270

87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه حرنى ايوب جادهللا السيد جيد100271

50الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه راضن جاب هللا عزيز100272

51الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه عزت حنا مسعد100273

10.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه لطفن عبدالمسيح فهىم100274

ي عوض جرس عوض100275
40.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدميانه من 

46الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا احمد عبدالعاىطي احمد السيد100276

ف موس عبدالحميد100277 79.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا اشر

99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا حسنن نادى اسحق مرقص100278

49.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا خالد فاروق دمحم عامر100279

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا ماهر عبدهللا عبده100280



36.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصدنيا نارص مختار احمد100281

69الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرانا دمحم عبدالفتاح محمود100282

72الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصراندا سعيد ابوبكر احمد100283

99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصراندا عصام رؤوف فوزى عطاهللا100284

54.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- رحاب سلطان سعيد سليم 100285

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحاب عبدالرزاق خلف عبده100286

93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحاب عل دمحم احمد حامد100287

109.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحاب دمحم نض احمد100288

ي احمد ابراهيم100289
75الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه احمد حسنن

ف سيد صالح100290 60الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه اشر

102.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه السيد خليل احمد دمحم100291

62.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه تامر طلعت احمد احمد100292

68.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه رضا احمد عطية احمد100293

111.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه عاطف رزق السيد السيد سلطان100294

93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه عبدالفتاح عل السيد100295

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه عيد ساىم عبدالسميع100296

27الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه ماهر دمحم عبدالفتاح100297

102الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه دمحم عبدالرؤف حامد عبدالرؤف100298

17.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه دمحم كمال حسن100299

12.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه مهدى دمحم سيد عمران100300

26.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرحمه وليد محمود دمحم سالم100301

109الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرضوى حسن فكري حسن ابراهيم100302

111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرضوى رجب دمحم حامد ابراهيم100303

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرضوى مجدي دمحم عبدالجليل100304

10.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرضوى دمحم مصطفن دمحم شحات100305

16.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرفقة بخيت مفيد زكريا نض100306

104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرقيه عماد اسماعيل عبدالننى اسماعيل100307

ن100308 124.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرقيه محمود السيد حسي 

104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان احمد فوزى يوسف100309

ف جمال الدين دمحم100310 75الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان اشر

90.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان حسام جمال دمحم100311

122.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان حسن حمزه محمود حداد100312

38.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان رمضان زيدان عرفات100313

!VALUE#الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان سامح عبدالعاىطي احمد100314

89.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان دمحم راشد ابوشوشه موس100315

48الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان دمحم صابر دمحم عواد100316

85الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان مصطفن فوزى مصطفن100317

94.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروان يشي دمحم سعد100318

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرودينا طارق سيد احمد100319

133.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرودينه وليد متوىلي عبدالحميد سعيد100320

132.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروزانا اسحق خليل عبدالسيد100321

57الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصروضه الديب صابر احمد100322

ه عثمان100323 89الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصرويدا محمود نورالدين صيى

40.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريتاج السيد صالح السيد100324

49.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريموندا جرجس نضى رمزي100325

 ابراهيم بخيت ابراهيم100326
ن
89الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريموندا رومان

19الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريموندا صموئيل جيد نعيم جيد100327

107الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريناد نض دمحم عصمت100328

119.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصريهام وليد دمحم رمضان عمر100329

108الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزكرى محمود مرس دمحم100330



ن حافظ عبدالحافظ100331 128.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزمزم احمد حسي 

94.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزمزم محن  سعيد عبدالحميد100332

88.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينات فارس احمد عبدالرحيم احمد100333

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب احمد كامل فؤاد100334

100335
 
129الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب ايمن مصطفن قاسم دسوق

102الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب جمال عبدالنارص دمحم100336

96الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب سليمان محمود السيد100337

74.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب عالء عبدالعظيم مهران100338

ن100339 71.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب غلىم فرحان عل حسي 

125.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب دمحم خليل دمحم100340

129الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزينب محمود احمد حامد دمحم100341

 حنفن اسكندر100342
ن
79الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساره زومان

131الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساره سعيد محمود سعيد عبدالقوي100343

66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساره مينا صابر عجاينى تادرس100344

129الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساىل اسحاق صموئيل حبيب100345

91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساىل سامح اسحاق فهىم مسعود100346

100.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساىل مراد خليل ابراهيم100347

121الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصساندى اسحاق صموئيل حبيب100348

ن100349 77.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسحر محمود عباس السيد حسي 

ي سليم الطنطاوي100350 24الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسعاد محمود عبدالننى

61.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم ابراهيم احمد دمحم عبدالدائم100351

78الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم احمد خميس عاشور100352

17.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم احمد صالح الدين سيد100353

76.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم اسامه مصطفن دمحم100354

101.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم ايمن السيد احمد حمودة100355

126الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم ايمن رافت محمود عل100356

114الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم تامر عبدالرسول الجباىلي100357

ن سمي  مختار الششتاوي100358 114الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم حسي 

67الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم حنفن صديق ابوشامه100359

يف فتىحي عبدهللا احمد100360 93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم شر

ي100361
ي عبدهللا مصطفن

104.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عبدهللا مصطفن

63.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالدايم100362

72الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عصام مني  بكر ابراهيم100363

43.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عكاشة منصور احمد100364

115.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عمر محمود دمحم100365

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عمرو جمعه خميس100366

79.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم عيد دمحم عبدالباسط100367

30الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم فوزى سليمان الفوىل100368

128الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم دمحم حسن احمد حسن100369

2الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم دمحم سيد عبدالعزيز خليل100370

29الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم محمود مختار رشاد100371

 تامر دمحم100372
ن
80.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم هان

ه100373 ي دمحم ابراهيم خي 
ن
119.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم هان

124الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلىم ياش احمد دمحم احمد100374

98.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسلوى هشام محمود عالم عبدالهادي100375

ن محمود حامد100376 126الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما الحسي 

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما ايهاب عبدالوهاب سليم100377

72الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما سامح فتىح محمود100378

126.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما دمحم عبدالسميع دمحم100379

54الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما مصطفن عطيه عبدالجواد100380



 صالح دمحم دمحم100381
ن
70.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما هان

73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما وئل احمد سيف100382

85.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما ياش احمد رجب احمد100383

100الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسما يوسف يس فؤاد يس100384

ي سعيد ابراهيم مسعود100385 41.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسماح صيى

105الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسماح عاشور احمد شعبان100386

72.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسماح فتىح الشحات جوده دمحم100387

92الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسميحه سالمه عبدالمحسن عطيه دمحم100388

ه رضا عياد اسكندر100389 107الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسمي 

ي100390
73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسميه دمحم احمد عبدالعال حفنن

88الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسندس احمد عبدربه موس100391

88الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسندس سعيد موس ابراهيم100392

47.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسندس سيد محمود عبدالرحيم عطيه100393

ي100394 ي اسماعيل بحي  86الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسندس عاطف بحي 

ي100395
 
99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسهام دمحم عبدالفتاح عليوه زنان

63الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسهر احمد مصطفن دمحم شعبان100396

ن احمد100397 115الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسهيله طه حساني 

49.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسهيله عادل جابر السمان100398

34.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسهيله دمحم رضا عبدالغفار100399

60الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسيده علي ربيع بدران100400

ف فوزى عطيه100401 86الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسيمون اشر

63.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصسيمون جميل فهىم شنودة جرجس100402

74.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشذا دمحم سيد محمود100403

وق جمعه دمحم عبداللطيف االدهم100404 46.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

 مني  رزق عبدالمسيح100405
ن
وق رومان 97الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق سيد عبدالتواب دمحم بيوىمي100406 63الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق سيد دمحم حسن100407 17.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

يف شمندى احمد دمحم100408 وق شر 22.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق عبدالنارص عباس دمحم100409 16.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق دمحم صابر ابراهيم محمود100410 56.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق دمحم عبدالسالم دمحم السيد100411 29الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

وق مهدى مرزوق طه100412 105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

ين داوود عبدالشهيد ميخائيل100413 30الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشر

 ايوب عبدالشهيد100414
 
ف صدق 32.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشمس اشر

112الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشمس عبدالوهاب سيد عبدالمجيد سيد100415

!VALUE#الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد ابراهيم سعدالدين ابراهيم100416

110.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد ايمن عيد دمحم100417

31.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد باسم احمد احمد فايد100418

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد جمال عبدالرشيد عل100419

56.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد حسن ابراهيم عبدالحافظ عل100420

ن مهران100421 113.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد خالد ذىكي امي 

14الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد رضا جمال رجب100422

84.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد صابر حسن بهلول احمد100423

96.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عاشور ربيع كامل100424

88الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عاطف بخيت دمحم حسن100425

ن100426 ن عبدهللا حساني  107الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عبدالعزيز حساني 

ي100427
ي عطيفن

ي عبدالستار عبدالغنن
100الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عبدالغنن

104.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عبدالنارص عبدهللا حسن100428

53الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عبدالنارص محمود شحان دمحم100429

77.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عصمت دمحم عل100430



78.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد عل احمد عل100431

25.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد علي رضوان دمحم100432

ي دمحم100433
70.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد دمحم حنفن

!VALUE#الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد دمحم سعد س100434

66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد دمحم عبدالجابر عبدالحميد100435

69الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد دمحم عل السنوس100436

ن100437 71.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد محمود سيد دمحم حسي 

98.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد مدحت عل محمود100438

48الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد معتمد ممحمد عل رمضان100439

84.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد مهدى السيد عل100440

 حامد يونس100441
ن
128.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد هان

ي السيد احمد حموده100442
ن
124.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد هان

ن100443 65الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء احمد سيد توفيق حسي 

73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء سعد سمي  سعد عبدالرحيم100444

112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء سعيد دمحمين احمد100445

51الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء سيد مرسي سيد100446

13الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء شوكت عل رفاع100447

ي سعيد ابراهيم مسعود100448 14الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء صيى

36.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء مجدى صبىح مصلىح100449

56الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشيماء دمحم سمي  عبدالقادر100450

62الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصصباح وليد جمال خلف100451

105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصصفاء زكريا عبدالحكيم جابر ابوالحسن100452

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصضىح احمد عبدالحميد عبدهللا عطية100453

83.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصضىح محمود سليم سيد100454

53الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصضىح نض الدين احمد شيبه100455

ن100456 64.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصضياء بدر الدين عبدالعليم حسني 

73الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعائشه خالد محمود احمد عبدالىح100457

76.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعبي  دمحم رشدي احمد دمحم100458

48.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعزيزه السيد السعيد السيد100459

84الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعزيزه محمود حامد سلطان100460

106الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعال حلىمي دمحم عل100461

108.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعال دمحم عبدالفناح عبدالفتاح100462

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعلياء عادل حسن فؤاد عبدالجواد100463

119.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصعهد خالد دمحم السيد100464

29.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصغاده رجب زغابه عبدالحميد السيد100465

16.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصغاده رجب عادل احمد100466

39الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاتن احمد عبدالرحمن عبدالعال عبدالجليل100467

58الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاتن وحيد ابراهيم حبىسر100468

124الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه الزهراء حمدى عبدالرحمن ابراهيم عشوب100469

ن100470 73الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه بدر الدين عبدالعليم حسني 

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه حسن دمحم دمحم غز100471

ن عل عبدالتواب100472 48.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه حسي 

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه رمضان عبدالسالم حسن دمحم100473

78الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه سيد صابر ابراهيم100474

112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه عادل حسن معتمد ابوزيد100475

106.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه عصام محمود امام100476

21.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه دمحم عبدالفتاح قناوى100477

93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه دمحم عل احمد دمحم100478

39الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه دمحم دمحم سالم100479

23الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه دمحم نارص دمحم100480



29الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه محمود سعيد محمود100481

91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفاطمه ياش انور مدبوىلي احمد100482

ف فرغل عبدالجليل احمد100483 82الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفايزه اشر

55.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفايزه رجب حامد ابراهيم100484

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرح احمد ابراهيم عبدالحميد100485

46الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرح تامر ابراهيم احمد عبدالرحيم100486

يف عبدالمنعم حسن100487 51الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرح شر

94الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرحه جمال عبدالمقصود عبدالرحيم مهنن100488

ي100489
ي مختار عبدالغنن

111.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرحه صابر عبدالغنن

46.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفرحه مسعد دمحم احمد عبدالجابر100490

100الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفردوس احمد عباس رباح عباس100491

61الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفريده ابراهيم سليمان يوسف عل راضن100492

نيا مجدى سعد نان مرقص100493 100.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفي 

ونيا فريد فايز بطرس100494 55الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفي 

116الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصفيفىان نعيم ماهر توفيق مينا100495

ن عطيه ابراهيم عطيه منصور100496 131الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكارولي 

47الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكاملة ابراهيم مصطفن اسماعيل100497

ن100498 ن عيىسي فخري امي  112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكرستي 

43الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكريستينا سعيد راضن سوريال100499

ى دمحم رشاد حافظ مجاهد100500 ن 60.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكين

45.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصكوثر جمال فضل هللا دقيش فضل هللا100501

116الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصلقاء عل عزوز عل خلف هللا100502

شل عبيد100503 ا ناجح تشر ن 77.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصلي 

116.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصليل تامر صبىحي سليمان100504

119الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصليل عبدالمجيد عبدالحميد عبداللطيف100505

56.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمادونا نادى طلعت عطاهللا لطف هللا100506

98الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارتينا ابراهيم جاب هللا ابوسيف100507

96الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارتينا عريان فوزى سعيد مرزوق100508

128.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارتينا فتح هللا ثابت خليل100509

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارتينا ماهر مكرم عطاهللا شنوده100510

26الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارسيل جمال نظي  سعيد100511

77الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارفينا عماد صالح لبيب شحاته100512

ن فريد لطفن ضيف هللا 100513 68الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- مارلي 

62.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارى سيفان عبدالمسيح حزين100514

لس100515 لس مكرم كي  15.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارى كي 

 ماهر زخارى شحات100516
ن
48.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارىز هان

ى سعد منقريوس100517 15الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصماريا بولس بشر

45الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصماريا سمعان رزق سمعان100518

57.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصماريا عزت يونان بقطر100519

70الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصماريا نبيل اقالديوس مغاريوس100520

ن100521 96.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا رافت فتىح جرجس حني 

70.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا زكرى دانيال عوض100522

86الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا سمعان رزق سمعان100523

7الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا فتىح عزيز سمعان ايوب100524

125.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا قاعود ابراهيم عوض مقار100525

104.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمايسه عماد مسعد فكرى احمد100526

137.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمحبه رضا حبيب بباوى صليب100527

ن حنا بخيت100528 48.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمرثا جرجس مكي 

100529
 
101الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمروه دمحم ابراهيم الدسوق

 عطاهللا عياد سعيد100530
ن
41.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريان رومان



ي عبدهللا100531
65الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم احمد ماضن

60.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم احمد دمحم احمد المرسي100532

123الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم احمد دمحم محمود100533

ف حسن منصور سالم100534 99.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم اشر

ف سمي  جادهللا100535 40الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم اشر

ن ابراهيم برسوم100536 91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم امي 

وس100537 ن تارصن 107الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم ثروت جرجس دكسي 

23.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم ثروت جرجس فرج جرجس100538

31الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم جابر سيدهم بساىل100539

65.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم جرجس زكرى كامل100540

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم جمال دمحم عل100541

122.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم جميل فصيح فهيم عبدالمسيح100542

31.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم حليم حبيب عبدالباسط100543

56.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم خليل عل خليل دمحم100544

105الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم رافت صابر عبدالحميد دمحم100545

118.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم رمضان سعيد محمود100546

112.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم زين العابدين رشدى احمد سليمان100547

86الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم سليمان عبدالراضن سليمان100548

90الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم سمي  سعيد عطيه عيد100549

32.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم سمي  فتىح عبدهللا دمحم100550

90الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم شمعون نسيم واصف100551

70الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم صفوت الفار من 100552

يس دمحم100553 109.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عادل دمحم العي 

ن100554 98.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عاشور شعبان امي 

100الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عبدالرؤف العبدالسيد100555

93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عبدالمنعم عايد احمد100556

68الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عبده سيد عبده دمحم100557

82الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم عصام مرزوق شكرهللا شحاته100558

95الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم فارس فايز زخارى100559

78.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم فايق مني  نضيف100560

ن يوسف جرجس100561 77.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم فخرى امي 

115الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم فرج دمحم محمود دمحم عثمان100562

29.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم دمحم سعيد دمحم عبدالظاهر100563

108الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم دمحم عبدالوهاب احمد100564

95الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم دمحم عل دمحم100565

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم دمحم فاروق دمحم100566

ي100567
18الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم دمحم مسعود مصطفن

72.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم محمود حلىم بخيت100568

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم محمود شعراوى يوسف السيد100569

52.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم مضى دمحم سيد100570

106.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم منصور انيس كالووس جرجس100571

86.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم نبيل عدىل الويز ذىك100572

ن مرقص100573  ارتي 
ن
18الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم هان

 خلف هللا عطيه ابراهيم100574
ن
69.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم هان

 فتىح نادى اسكاروس100575
ن
83الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم هان

80الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم وائل فتىحي عبدالعزيز100576

26.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم وجدى جاد قرياقص100577

9الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم وليد سيد محمود عل100578

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمريم ياش دمحم عبدالقوى عل100579

92الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك ابراهيم مصطفن ادريس100580



100581
 
93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد ابراهيم الدسوق

68.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد جمال محمود100582

41الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد عبدالحفيظ ابوضيف100583

108الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد عالء الدين سيد100584

ن100585 70الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد فاروق حسي 

113الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك احمد دمحم احمد100586

137.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك اسامه احمد عقل100587

68الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك اسامه سيد توفيق100588

ف سعيد عل100589 102.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك اشر

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك البدرى دمحم عبدالفتاح فتيح100590

77الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك السيد دمحم السيد عل100591

82الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك تامر عجيل سليمان100592

136.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك جالل نارص سليم100593

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك جمال عبدالحفيظ سالم عبدالغفار100594

110.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك حسن ابراهيم عبدالمجيد100595

92الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك حماد الشاقه حماد ابوزيد100596

104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك حماده السيد حسن سليم100597

112الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك حمدى عل دمحم100598

99الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك خالد عبدالحميد عبدالعال100599

71.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك خالد محمود جمعة100600

63.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك خليفة احمد دمحم احمد100601

ى محمود دمحم100602 109الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك خي 

20الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك ساىم رجب بطيحة100603

105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك سيد احمد الدرديري100604

يف دمحم عواد مرس100605 88الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك شر

34.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك صابر منىحى جابر100606

100607
 
104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك صالح عبدالمنىحى عطيه دسوق

79الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك صالح عطا سمعان100608

93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك طارق سيد دمحم حجاج100609

26.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عاصم احمد دمحم100610

40.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عامر عباس عامر100611

47الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عبدالعال عامر عبدالعال100612

64.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز السيد100613

55.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عصام اسماعيل رزيق100614

ي حسن100615
57.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عل محمود حفنن

91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك عيد ساىم عبدالسميع100616

ي عاشور عرفان الفرماوي100617
62.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك لطفن

79الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك مؤمن ناجى سيد100618

104.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك مجدى دمحم نصار100619

59.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك دمحم ابراهيم دمحم دمحم راضن100620

109.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك دمحم سيد احمد100621

119.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك دمحم سيد عبدالعال100622

125الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك دمحم شعبان توفيق100623

127.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك دمحم عبدالنعيم عبدالمنعم100624

55.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك محمود دمحم دمحم100625

 جالل عبدالفتاح دمحم100626
ن
111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك هان

115.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك وائل فاروق محمود100627

23.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك وائل مصطفن ابراهيم100628

113.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك ياش محمود توفيق100629

110.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصميار احمد عبدالحميد بدرالدين100630



105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة احمد عبدهللا خليل100631

41الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا ايمن فوزي يوسف100632

64الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا حسام امام دمحم100633

45.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا خلف حسن محمود100634

36.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا عصام جمعه دمحم جاد الموىل100635

137الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا دمحم سعيد السيد عبدالرحيم100636

93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- منة هللا دمحم عبدالرحمن دمحم 100637

126.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة هللا دمحم محمود نجم100638

38.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة عبدالعظيم عادل دمحم100639

106.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة دمحم محمود عثمان100640

56الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنة دمحم مسلم سالم100641

40.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنه ثابت عبدالرحمن سيد100642

62.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنه سعيد عبدالحليم سيد احمد100643

87.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنه عبدالفضيل عمران عبدالفضيل100644

121.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنه عطيه عبدالمرضن عطيه100645

30.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنه نارص عبدالستار الصاوى100646

106.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنن رمضان عمران عبدالفضيل100647

120.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنن صالح عبدالحليم ابو الحسن ابراهيم100648

126.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنن عادل ابراهيم امام100649

98.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنن عبدالرحمن دمحم احمد100650

116الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنن نبيل بحبوح سعد100651

52.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمها عبدالعال دمحم عبدالموجود حسن100652

ف ممتاز فريد فلتس100653 87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل اشر

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل الضبع كمال لطفن100654

ن ميخائيل100655 128.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل رفعت توفيق حني 

117.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل مكرم لبيب عطاهللا قرقوش100656

117الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل نادى سمي  سنائيل رومان100657

71.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل نادى وليم شحاتة100658

 توفيق عطاهللا رزق هللا100659
ن
106الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمهرائيل هان

97.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصموده مصطفن صالح الدين ابراهيم100660

45.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم سعيد السيد احمد محمود100661

22.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم طلعت كرم محمود100662

124الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم عرفه عبدالصادق عبدهللا حسن100663

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم عز الدين بغدادى مصطفن دمحم100664

22.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم دمحم فضل دمحم100665

19.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمياده مصطفن محمود احمد100666

ام خليل دمحم ابوالوفا100667 97الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمي 

نا عيد احمد دمحم100668 69.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمي 

ون مكرم فرج سليمان100669 111.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمي 

66.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصناردين فوزى فهيم بخيت شنودة100670

33.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنانىس عمرو ابراهيم عبدالعزيز100671

ي عبدالمبدى حسن100672
75.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصناهد مصطفن

ف سمي  الجمال100673 32.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندا اشر

11الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى ابراهيم سمي  ابراهيم100674

119.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى ابراهيم محمود سليمان100675

74الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى احمد السعيد عل100676

قاوي احمد ابراهيم100677 92الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى احمد شر

101الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى احمد عثمان عل100678

ف احمد دمحم100679 82الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى اشر

79الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى توفيق عبدهللا حسن داود100680



46الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى حاتم عل السيد عل100681

25الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى رجب عبدالرحمن سيد100682

120.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى شحاته بخيت لوندى عبيد100683

82.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى شعبان احمد بخيت دمحم100684

102.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى عاطف نادي سيد مصطفن100685

130.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى عبدالساتر سليمان فرحان100686

116.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى عصام دمحم دمحم سليمان100687

79الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى عل زىك عل موس100688

118الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى مدحت صالح الدين دمحم عل100689

59.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى مظهر عبدالنعيم محمود فرغلي100690

87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصندى يوسف سيد يوسف100691

لس100692 34الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنرجس وجدى سمي  شاكر كي 

ن رمزى عطاهللا خليل جرجس100693 39.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنرمي 

ن ندا100694 58.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنسمه اسالم عبدالحميد حساني 

ن100695 60.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنقيه منصور معزوز امي 

ي احمد السيد 100696 58.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصبسيطه- نوال احمد عبدالننى

91.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنوال عادل دمحمي عبدالعاىطي100697

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور ابراهيم فاروق محمود حسان100698

75.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور ايهاب احمد درويش100699

96.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور راىم توفيق جرجس توفيق100700

102.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور رضا فتوح احمد اسماعيل100701

86.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور عل احمد عل محمود100702

113.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور دمحم احمد عثمان100703

114الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنور وليد صالح السيد احمد100704

37.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورا اسامه احمد دمحم ابراهيم100705

60الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورا بدران عبدالمجيد عبدالمحسن عبدالمجيد100706

64الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورا صبىح مفيد بخيت جرجس100707

52.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورا دمحم عبدالعال ابراهيم عبدالعال100708

ي دمحم عبدالرحمن100709
 
93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنوران احمد شوق

109الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان ابراهيم كمال دمحم100710

ف جاد هللا100711 58الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان اشر

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان حسام عبدالمنعم دمحم100712

46الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان خالد عبدالعزيز عبدهللا100713

25.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان فتىح محمود دمحم100714

48الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان دمحم سيد بخيت ابراهيم100715

 فرج لويس100716
ن
93.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان هان

94الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنورهان وليد نورالدين جوده100717

105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنيجار وليم فوزى مسعد100718

ن100719 ه خالد دمحم عبدهللا شاهي  121.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصني 

ه عبده عبدالحكيم بدرالدين دمحم100720 111الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصني 

ن اسامه كمال م100721 45الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنيفي 

ن100722 ن وليد ابراهيم امي  53.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصنيفي 

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر احمد محسوب عطيه100723

90.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر احمد دمحم احمد دمحم100724

130.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر احمد دمحم حسن100725

ي100726
ن
122الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر حسن يوسف وردان

ن احمد دمحم حسن100727 119الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر حسي 

112الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر رضا احمد دمحم احمد100728

110الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر طارق سيد مصطفن دمحم100729

38.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر عصام دمحم الصادق دمحم100730



108الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر عيد نادي حسن100731

118.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر محمودعل عبدالحميد دمحم الصادق100732

122الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهاجر مصطفن عبدالواحد عباس100733

69.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهبه ابراهيم رمضان ابراهيم رفاعي100734

116.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهبه هللا احمد حسن فراج100735

109.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهبه هللا عبدالنارص دمحم طنطاوي100736

87.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهبه جمعه عبدالقادر عل الصعيدي100737

62الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدى احمد السيد احمد100738

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدى رمضان دمحم اسماعيل جوده100739

115.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدى دمحم كامل دمحم100740

57.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدى محمود سعيد المغاوري عبدالخالق100741

66الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدى مضي ابوزيد احمد100742

91الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدير حسن رضا دمحم100743

84الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهدير سيد ابراهيم عبدالهادي100744

81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهال هشام دمحم عباس محمود100745

113الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهنا راىمي السيد عبدالحكيم100746

103.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهنا سعيد سعد سليم احمد100747

107.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهنا دمحم ماهر عطوه100748

ن100749 93الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهناء حسن عبدالفتاح حسي 

!VALUE#الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهناء حماده سيد عبدالهادي100750

105.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهناء عاطف رمزي دانيال100751

38.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهناء عبدالحميد محمود دمحم الفره100752

92.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهند صابر حسن خليل100753

34.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصهند دمحم سعد عوض100754

35.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصوفاء دمحم احمد احمد دمحم100755

ن محمود100756 52.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصوفاء دمحم حسي 

ي دمحم100757
ي دمحم حفنن

41.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصوالء حفنن

ن احمد عبدهللا سيد100758 27.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن احمد عبده عبده دمحم سالم100759 105الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن احمد عصمت محمود100760 124الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن خالد فتىح حافظ100761 95الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن رجب دمحم احمد ابراهيم100762 109الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن سالمه فؤاد فهىمي100763 74.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن عبدالعزيز زينهم دمحم100764 100.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن عمادالدين عرفان السيد عابدين100765 104الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن فايد سعيد احمد خليل100766 76الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

ن دمحم احمد دمحم احمد100767 78.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصياسمي 

103الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيش مصطفن دمحم عبده شكري100768

70الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيمنن راغب احمد دمحم رمضان100769

81الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيمنن فرج عبدالرازق فرج100770

ن بشاى نعيم100771 68.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا سافي 

31الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا سامح ثابت شحاته100772

42الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا عادل بطرس عطا هللا100773

117الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا عاصم سليم بشوندي100774

ى زخارى حكيم100775 130.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا عماد خي 

ي100776
 
87الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيوستينا مجدي يىحي شوق

يف صابر ميخائيل100777 81.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصيونا شر

ن الخصوصابانوب جرجس سيف بخيت100778 30(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابانوب رضا امي  عبدهللا100779 34(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابانوب عني  مرزوق محروس100780 26.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصابانوب ميالد حليم حنا100781 69(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابرام عماد غيط مليكه100782 76.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابرام كرم فهىم عجيب100783 73(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابراهيم رمضان دمحم مرسي100784 34.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابراهيم دمحم ابراهيم دمحم100785 64(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابراهيم دمحم كامل دمحم100786 111(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابراهيم محمود دمحم السيد100787 35(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابراهيم يشى ابراهيم رضوان100788 106(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد ابراهيم حسن عبدالفتاح100789 79(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد ابراهيم فتىحي شاذىلي100790 54.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد اسامة عبدالباسط عبدالعزيز100791 43.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- احمد السيد حموده كامل 100792 51.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- احمد ايمن احمد دمحم 100793 76.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد ايهاب ممدوح سيد100794 121.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد تامر سمي  ابو العال100795 44(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد جمال احمد دمحم100796 45(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد جمال حسن ابراهيم100797 8(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد جوده دمحم عبدالعظيم100798 16.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد حسام احمد يوسف100799 18(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد خلف عبدالقادر عبدربه100800 36(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد ساىم يوسف دمحم100801 26(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد سعيد احمد دمحم100802 96.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد سمي  عبدهللا شعبان100803 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد سيد عبدالاله صديق100804 69(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد طارق فتوح فتوح100805 75(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عبدالحليم عبدهللا احمد100806 19(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عبدالصبور فوزى احمد100807 30(1)االمي  ع بني 

ن دمحم100808 ن الخصوصاحمد عبدالغنن حسي  112.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عصام عبدالعليم معوض100809 91(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عصام عبداللطيف علي100810 85(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عل ابراهيم عل100811 35.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عل سيد احمد100812 35(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد كمال عيد ابراهيم100813 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد مجدى دمحم مرس100814 45(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم احمد سيد100815 35.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم الذهنى فهىم احمد100816 70.5(1)االمي  ع بني 

ي100817 ن الخصوصاحمد دمحم العجىمي علي الزغنى 85.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم حسن دمحم100818 12(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم عبدهللا دمحم100819 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم عبدالوهاب مصطفن100820 12(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم محمود دمحم100821 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم نارص دمحم قبيىص100822 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد محمود احمد عل100823 11(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد محمود احمد دمحم100824 60(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد محمود دمحم محمود احمد100825 89.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد مصطفن يوسف عبدالرحمن100826 59(1)االمي  ع بني 

ن100827 ن حسي  ن الخصوصاحمد هادى حسي  55.5(1)االمي  ع بني 

 دمحم حسن100828
ن
ن الخصوصاحمد هان 98(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد يوسف شعبان عبدالسالم100829 60(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادم احمد دمحم ابراهيم100830 22.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصادم يىحي قطب عمر100831 17(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم احمد عبدالىح احمد100832 43.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم حمدى فهىم عبدالحميد100833 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم سمي  عل عبدالعال100834 41.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم سيد حمدى سيد100835 37(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم طارق محمود دمحم100836 4.5(1)االمي  ع بني 

 احمد100837
 
ن الخصوصادهم عاطف صدق 14(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم ياش جمال السيد ابراهيم100838 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسامه خليل مصطفن محمود100839 100.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسحاق صفوت عبدالمعز فؤاد100840 24(1)االمي  ع بني 

لس سعد100841 ن الخصوصاسحق انور كي  18(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسحق مجدى ثابت توفيق100842 79.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم السيد زايد زيدان100843 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم خالد احمد دمحم احمد100844 16.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم خليفه عبدالاله احمد100845 17.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد100846 100.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم عبدالحميد عوض رياض100847 31(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم عبدالعاىط احمد احمد100848 21(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم عصام عبدهللا السيد100849 83.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم دمحم نسيم عبده100850 99.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسالم ياش فتىح كمال100851 3.5(1)االمي  ع بني 

ف وصفن عدىل نقوال100852 ن الخصوصاشر 14.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصالحسن رضا فتىح دمحمى100853 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن حامد عبدالعليم السيد100854 ن الخصوصالحسي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

 عكاشه رجب100855
ن
ن الخصوصالسعيد هان 72.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصالسيد عرفه السيد رمضان100856 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصالسيد مغاورى السيد دمحم100857 22(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصامام خالد جابر مرس100858 46.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصامي  سمي  يوسف فارس100859 4(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصانجيليوس مالك فخرى فرنسيس100860 17.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاندروس عاطف فوزي وليم100861 18.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصانطونيوس سبع حلىم شحاته100862 68(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاياد عالء حسن ابراهيم حسن100863 108.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاياد مصطفن سالمان احمد سالمان100864 98(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايفان مالك جرجس عبدالمالك100865 63.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايمن سيد حامد دمحم100866 45.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايمن دمحم سعد الدين ابو حسن100867 38.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايهاب احمد فتىح دمحم100868 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايهاب توبة توفيق دمحم100869 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايهاب خالد دمحم عبدالمجيد100870 20(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايهاب رزق فرج توفيق100871 35.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصايهاب مظنن ميخائيل نظي 100872 21(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصباسم مرزوق فهىم رزق100873 45(1)االمي  ع بني 

يل100874 ن الخصوصباسم مصطفن دمحم جيى !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ف عبدالجابر عبدالحليم100875 ن الخصوصبالل اشر 59.5(1)االمي  ع بني 

 دمحم عبدالكريم100876
ن
ن الخصوصبالل صاق 6(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبالل عالء الدين محمود عبدالشكور100877 11.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبوال حنا فهيم نخنوخ100878 44(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيي  سمعان باشا اسكاروس100879 88.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيي  عماد حسنن حليم100880 99.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصبيي  مالكه صبىح ملك100881 83.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى فواز انور رزق هللا100882 36(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى كمال شكرى ونيس100883 59.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى كميل منصور رزق هللا100884 69.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى ماجد فوزى شمعون100885 38.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى ميخائيل رشدى ميخائيل100886 83(1)االمي  ع بني 

ي بشاي لوقا100887 ن الخصوصبيشوى نبيل جورجى !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبيشوى وليد ناعوم نجيب100888 34(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصتوماس صبىح فرج شكر هللا مساك100889 55.5(1)االمي  ع بني 

 بطرس100890
 
 شوق

ن
ن الخصوصجرجس الرومان 98.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجرجس رضا نجيب يوسف100891 65(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجرجس فادى فرحان سارى100892 106(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجورج صابر بخيت صادق100893 41.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجورج ماجد مفرح سعدهللا100894 99(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجوزيف امجد مفرح سعدهللا100895 69(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجون كريم نعيم شكر هللا100896 113.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحازم السيد مختار ابراهيم100897 85.5(1)االمي  ع بني 

ف سيد احمد100898 ن الخصوصحسام اشر 48.5(1)االمي  ع بني 

ن شحاته احمد100899 ن الخصوصحسام ياسي  27(1)االمي  ع بني 

ن حامد100900 ن رجب حساني  ن الخصوصحساني  15.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن اسماعيل حسن دمحم100901 16.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن ربيع عقيل عبدالصبور100902 8(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن سامح حسن محمود100903 26.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن طارق عبده حسن100904 14.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن عل دمحم سالمه100905 19.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن دمحم حسن احمد100906 71(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسنن دمحم حسنن دمحم100907 68(1)االمي  ع بني 

ن عبدالوهاب100908 ن احمد حسي  ن الخصوصحسي  19.5(1)االمي  ع بني 

ن احمد حسينن دمحم100909 ن الخصوصحسي  65.5(1)االمي  ع بني 

ن سيد دمحم احمد100910 ن الخصوصحسي  56.5(1)االمي  ع بني 

ي صابر100911
ن الخصوصخالد صابر راضن !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد صابر محمود سالم100912 38.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد عبدالغنن احمد عبدالغنن100913 39(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد عبدهللا جمال محمود100914 6(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد عل خالد عل100915 12.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد دمحم رجب محمود100916 19(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد دمحم سيد احمد100917 56.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصداود حليم لمع مسعود100918 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدياب حسام دياب دمحم100919 58(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصرامز امي  يىس جاد السيد100920 43.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصرزق رجب السيد عبدالخالق100921 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

 يوسف محروس فؤاد100922
ن
ن الخصوصرومان 24.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصريمون ايمن سعد حبىسر100923 110(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصريمون رفله امي  عبدهللا100924 49.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد ابراهيم ابوالعال عبدالحليم100925 29(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد احمد سيد عطا100926 33.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد احمد عبدالعال اسماعيل دمحم100927 49(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد احمد عدىل دمحم100928 18.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد اسامه رجب وهبه100929 16.5(1)االمي  ع بني 

ف دمحم كامل100930 ن الخصوصزياد اشر 100.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصزياد ايمن جمال محمود100931 27.5(1)االمي  ع بني 

ن100932  امي 
ن
ن الخصوصزياد جمال تون 53(1)االمي  ع بني 

100933
 
ن الخصوصزياد حماده نادى دسوق 27(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد خالد حسن عل100934 99.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد سيد عيد دمحم100935 52.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد عبدالكريم عبدالكريم ثابت100936 98(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- زياد عبدالنارص دمحم عبدالمنعم 100937 43.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد عصام دمحم حمدهللا100938 58.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد عماد حمدى دمحم100939 83(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد فتح هللا عبدالمنعم فتح هللا100940 82.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد دمحم صبىح دمحم100941 62.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد دمحم عيد سليمان100942 53(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد دمحم قبيىص بخيت100943 24.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد دمحم كرم دمحم100944 11.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد دمحم هشام ابراهيم ابراهيم اسماعيل100945 32(1)االمي  ع بني 

 حنفن محمود100946
ن
ن الخصوصزياد هان !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد ياش حلىم مصطفن100947 126(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسامح ذكرى شفيق فرغل ملك100948 22(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصساىم شنوده رزق عبده100949 18.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصساىم محمود السيد محمود احمد100950 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ى100951 ن الخصوصشاج احمد دمحم خضن 74(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد طارق سعيد فهىم100952 11(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسعيد دمحم سيد محمود شقوير100953 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- سليمان دمحم سليمان دمحم 100954 38.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسليمان يشى دمحم سعدالدين100955 10(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسمي  حازم خليل ابراهيم100956 5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد ابوبكر بيوىم دمحم100957 37(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد ساىم سيد هاشم100958 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد عزت سيد حسن عل100959 27.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد محمود السيد عبدالسالم100960 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيد محمود سيد محمود100961 30.5(1)االمي  ع بني 

ف عبدالحميد حسن عباس100962 ن الخصوصسيف اشر 14(1)االمي  ع بني 

ف هابيل مني 100963 ن الخصوصسيف اشر 47.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف الدين احمد سمي  عني 100964 80(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف الدين دمحم السيد احمد100965 23(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف السيد رشاد عبدالرحمن100966 105.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف كامل حسن احمد100967 21.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصسيف دمحم جوده محمود100968 20(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصشادى فؤاد نصيف حبيب100969 29(1)االمي  ع بني 

يف عبدالسالم عل كامل100970 ن الخصوصشر !VALUE#(1)االمي  ع بني 

يف دمحم عمر اسماعيل100971 ن الخصوصشر 27(1)االمي  ع بني 

يف نارص دمحم السيد100972 ن الخصوصشر 24(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصصابر حشمت صابر عزيز100973 62.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصصالح هيثم صالح دمحم100974 108(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصصبىح ايمن صبىح دمحم100975 114(1)االمي  ع بني 

ي عبدالعزيز بدوي100976 ى دمحم صيى ن الخصوصصيى 84.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- صالح توفيق سيد عل 100977 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصضياء دمحم محمود رمضان100978 107(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصطارق رجب ابوالفضل احمد100979 27.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصطارق طارق دمحم عوض الدخميس100980 53.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصبسيطه- طرزان عبدالمنصف احمد محمود 100981 45(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصطه رضا عبدالرازق طه100982 41.5(1)االمي  ع بني 

ن100983 ن بخيت حسي  ن الخصوصعادل حسي  77(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعاصم احمد السيد احمد100984 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

وك مصطفن100985 ن الخصوصعبدالحميد صالح ميى 16(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن ابراهيم ربيع يوسف درويش100986 27(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن ابوالحسن حسنن ابوالحسن100987 35.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد صالح يىح عبدالفتاح100988 115(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد عبدالكريم احمد100989 42(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد عبدالمجيد عبدالكريم100990 12.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن احمد فتىحي عبدالرازق100991 72(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن السيد عبدالعظيم حموده100992 111(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن حماده خلف دمحم100993 66.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن سالمه دمحم عبدالسالم100994 92(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن سيد عبدالمنعم دمحم100995 51.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عادل رجب صادق100996 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عادل سيد احمد100997 31(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عاطف عل حسن100998 19(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عبدالعال سيد احمد100999 19.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عبدهللا عطيفن مهنن101000 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن عصام مني  دمحم101001 47.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن كرم مرس دمحم101002 99(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم ابوزيد ابوالسعود101003 69.5(1)االمي  ع بني 

ن101004 ن الخصوصعبدالرحمن دمحم احمد محسب حسي  30(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم سلطان دمحم101005 125.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم سليمان دمحم101006 64.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم طاهر دمحم101007 85(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم عيد عبدالعزيز101008 117(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن دمحم يوسف عبدالرحمن101009 88.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن مصطفن ابراهيم مهدى101010 42(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن ياش صالح عبدالعليم101011 84(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالفتاح ادهم عبدالفتاح زيدان101012 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالقادر شعبان عبدالقادر مصطفن101013 17(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالكريم سعيد عبدالكريم اسماعيل عطيت هللا101014 39.5(1)االمي  ع بني 

ن101015 ن الخصوصعبدالاله حسنن جالل حسي  9(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا ابوالسعود سيد احمد101016 75(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا احمد شحاته حسن101017 102.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا احمد صبىح دمحم101018 99.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا احمد عبدالعاىط دمحم101019 53.5(1)االمي  ع بني 

ف عطيه عبدربه101020 ن الخصوصعبدهللا اشر 76.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا االمي  عبدالبارى دمحم101021 54.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا رجب عبدالتواب حسن101022 82(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا صابر محمود سالم101023 65(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا عبدالباسط عبدالاله عبدالننى101024 86.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا عصام انور حسن101025 37(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا وائل صالح ابوزيد101026 96.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا وليد عبدهللا يوسف101027 124(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- عبدالمسيح عماد فضل السيد 101028 76.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالوهاب دمحم رمضان سالمه101029 39.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم101030 !VALUE#(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصعبده جابر عبدالنارص جابر101031 27(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعصام اسامه زكريا عبدهللا101032 78(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعالء رزق سعد رزق101033 65(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل احمد دمحم عبدالجليل101034 78.5(1)االمي  ع بني 

ن عل نض الدين101035 ن الخصوصعل حسي  92.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل سامح عل عبدالرحمن101036 89(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل سيد دمحم احمد101037 88(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عبدالحليم عل عبدالحليم101038 81(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عبدالمجيد عبدالسميع عل101039 123.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عصام عبدالننى عبدالحليم101040 108(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل دمحم عبدالمعبود عبدالرازق101041 109.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل دمحم عل جاد عبدالغنن101042 118(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل دمحم عل دمحم101043 104.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل دمحم عل دمحم السيد101044 88.5(1)االمي  ع بني 

ن101045 ن الخصوصعل ياش عل عبدالصالحي  85(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمار ابراهيم دمحم عبدالكريم101046 74.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمار خالد عباس حلىم حسن101047 131.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- عمار عمرو سيد عبدالتواب 101048 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمار دمحم فايق ابوزيد101049 129.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمار ممدوح عبدالحفيظ عبدالرحمن101050 103.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر السيد صابر ابراهيم101051 78.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر ايمن عبدالمجيد شور101052 107(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر تامر فتىح عبدالعزيز101053 44.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر جالل فاروق دمحم101054 23.5(1)االمي  ع بني 

يف سيد عبدالعزيز101055 ن الخصوصعمر شر 84.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر عصام عبدالننى عبدالحليم101056 98.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر مجدى محمود توفيق101057 131(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر دمحم عبدالعظيم قطب101058 72.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- عمر دمحم عل سيد 101059 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر دمحم عمر دمحم101060 132(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر مسعد كامل عبدالجليل101061 123(1)االمي  ع بني 

ار عاشور دياب101062 ن ن الخصوصعمر مي  85.5(1)االمي  ع بني 

ف ماهر دمحم 101063 ن الخصوصمنقطع- عمرو اشر 5.5(1)االمي  ع بني 

ن محمود عل101064 ن الخصوصعمرو خالد حسي  77(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو سعيد علي السيد الجمال101065 74(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمرو يوسف سعد دمحم101066 96.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفادى بادى حماد بطرس101067 29(1)االمي  ع بني 

 ساىم فرج يوسف101068
ن
ن الخصوصفادى رومان 32(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- فادى سمي  مختار جرجس 101069 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ار احمد حسن 101070 ن ن الخصوصمنقطع- فارس مي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس ميالد حكيم زخاري101071 4(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفتىح احمد فتىح مسعد101072 28.5(1)االمي  ع بني 

ف فتىح دمحم101073 ن الخصوصفتىح اشر 105(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- فتىح خالد فتىح ابراهيم 101074 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن101075 ن الخصوصفرج سالمه عوده حسي  12(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفلوباتي  ساىم نصيف عزيز101076 105.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفلوباتي  وديع كمال مضى101077 79(1)االمي  ع بني 

 بعره101078
 
ن الخصوصفليمون سامح صدق 83.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفهد عمرو فريد عل101079 76(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفهيم سامح فهيم فرج101080 69.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصفيلوباتي  عماد ساىم عياد101081 84(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم ابراهيم يىح دمحم101082 15(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم احمد رمضان دمحم101083 23(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم جمعه عبدالغنن عبدالعزيز101084 101(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم حسن زكريا فتىح101085 17(1)االمي  ع بني 

 فخرى وهيب101086
ن
ن الخصوصكريم رومان 102(1)االمي  ع بني 

لس ادوار فرنسيس صادق101087 ن الخصوصكي  108(1)االمي  ع بني 

ى يوسف سالمه101088 لس بشر ن الخصوصكي  93.5(1)االمي  ع بني 

لس تلميذ اسحق مرجان101089 ن الخصوصكي  68.5(1)االمي  ع بني 

لس رافت مني  زكرى101090 ن الخصوصكي  36(1)االمي  ع بني 

لس سامح فضل صادق101091 ن الخصوصكي  23(1)االمي  ع بني 

لس عصام نسيم كامل101092 ن الخصوصكي  36(1)االمي  ع بني 

لس عماد ميالد فلتاؤس101093 ن الخصوصكي  107.5(1)االمي  ع بني 

لس عيىس عبالباسط حبيب101094 ن الخصوصكي  110(1)االمي  ع بني 

يال101095 لس ماهر نمر شفيق غيى ن الخصوصكي  55(1)االمي  ع بني 

لس نتع فايق مسعود101096 ن الخصوصكي  76(1)االمي  ع بني 

 مرزوق عزيز101097
ن
لس هان ن الخصوصكي  80(1)االمي  ع بني 

لس وجيه عزيز نعيم101098 ن الخصوصكي  68.5(1)االمي  ع بني 

لس ياش سمي  مختار101099 ن الخصوصكي  75.5(1)االمي  ع بني 

لس يوسف رياض رزق هللا101100 ن الخصوصكي  71(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصماجد مجدى ميالد عطا اله101101 67(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مارك مايكل عزيز غاىل 101102 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمارو مجدى عبده رزق101103 66(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن احمد عبدالعزيز احمد101104 96(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن دياب دمحم عل101105 65.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن سيد دمحم سيد عطوان101106 75.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمازن دمحم السيد احمد101107 23(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمامون شحان عبدالمقصود عثمان101108 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمجدى يعقوب حبيب جرجس101109 103.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ابراهيم دمحم دمحم101110 68.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد ابوالوفا حسن101111 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد حسن احمد101112 92(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد خلف ابراهيم101113 99(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد خلف فهيم101114 39(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد رجب احمد101115 6(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد سيد سعد101116 109.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد صالح عبدالحسيب101117 73(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عبدالباسط عامر101118 91.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد فؤاد محمود101119 94(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد كمال السيد101120 5.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد دمحم عل101121 77.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد مصطفن عبدالواحد101122 93(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد مصطفن دمحم101123 111(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم السيد احمد دمحم101124 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم السيد عبدربه السيد حسن101125 64(1)االمي  ع بني 

ن سالم دمحم101126 ن الخصوصدمحم امي  38.5(1)االمي  ع بني 

ن101127 ى حساني  ن الخصوصدمحم ايمن صيى 96.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ايهاب ابراهيم فهىم101128 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم بشي  دمحم ماضن101129 90.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم تامر سعد دمحم101130 !VALUE#(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصدمحم تامر محمود دمحم عبدالرحمن101131 86(1)االمي  ع بني 

ي سيد101132
ن الخصوصدمحم جمال حسنن !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم جمال محمود راشد101133 40.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حسام دمحم غريب101134 128.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حسن احمد عل حسن101135 131(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حسن دمحم عبدالرحمن101136 31.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حلقان حسن عبدالرحيم101137 20(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم حميد جادالرب دمحم101138 0.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم خالد فتىح يىح101139 57(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم خالد دمحم رشيد101140 111.5(1)االمي  ع بني 

وك دمحم101141 ن الخصوصدمحم رجب ميى 59(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم رضا احمد حسن101142 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم رمضان محمود عل101143 78.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سامح دمحم عل101144 67(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ساىم سليمان دمحم101145 52.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سعد موس احمد101146 61(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سليمان دمحم سليمان101147 22(1)االمي  ع بني 

ن101148 ن الخصوصدمحم سيد دمحم حسي  13(1)االمي  ع بني 

يس اسماعيل101149 ن الخصوصدمحم شحاتة عي  57.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم شحاته دمحم ربيع101150 82.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم شحتة ابراهيم دمحم101151 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

يف عبدالمنعم دمحم101152 ن الخصوصدمحم شر 3.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم شعبان حسن عل101153 19(1)االمي  ع بني 

ى عبدالرحمن101154 ن الخصوصدمحم شعبان خضن 13.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم صابر دمحم شحاته101155 18.5(1)االمي  ع بني 

 اسماعيل101156
 
ن الخصوصدمحم صالح فوق 66.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم طارق عبدهللا احمد101157 85(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم طارق ماهر محمود101158 16.5(1)االمي  ع بني 

ن هنداوى101159 ن الخصوصدمحم طنطاوى حسي  15.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عادل غيضان عل101160 47(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدالعال دمحم عامر101161 87(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدهللا عل احمد101162 52.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدهللا كمال علي101163 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عبدالنارص دمحم قاسم101164 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عصام نبوى عبدالجواد101165 24.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عفيفن سعيد مجدى101166 79(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عالء ضاج صابر101167 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن دمحم101168 ن الخصوصدمحم عل حسن حسي  89(1)االمي  ع بني 

101169
 
ن الخصوصدمحم عل نعمان زنان 82(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عمرو عبدالعال دمحم101170 83.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم عمرو دمحم البيوىم101171 11(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم فتىح بخيت سالمه بخيت101172 9(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم كمال عبده دمحم101173 24.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود احمد محمود101174 6.5(1)االمي  ع بني 

 ابراهيم101175
 
ن الخصوصدمحم محمود شوق 47(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود دمحم عبدالحافظ101176 22(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود دمحم كامل101177 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم محمود دمحم دمحم101178 20.5(1)االمي  ع بني 

ن عبدالعزيز101179 ن الخصوصدمحم مختار حسي  2(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم مصطفن جمعه عبدالرحمن101180 37.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصدمحم مصطفن شعبان حنفن101181 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم مصطفن دمحم سعد101182 79.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- دمحم مىك يونس مىك 101183 43(1)االمي  ع بني 

101184
 
ن الخصوصدمحم منصور السيد عبدالباق 24(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم نارص امام ابراهيم101185 73.5(1)االمي  ع بني 

 رشاد ابراهيم101186
ن
ن الخصوصدمحم هان 76.5(1)االمي  ع بني 

 دمحم فريد101187
ن
ن الخصوصدمحم هان 77(1)االمي  ع بني 

 دمحم دمحم101188
ن
ن الخصوصدمحم هان 98.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وائل جوده عبدالحفيظ101189 103.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وائل عبدالمرضن عل احمد101190 23(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وائل دمحم توفيق101191 91.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وائل دمحم فتىح101192 66(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم وليد عامر السيد101193 62.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ياش دمحم حمدان101194 80(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ياش دمحم مسعد سالمة101195 119(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم ياش منصور قاسم101196 123.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم يشى دمحم بخيت101197 107(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود احمد عاطف محمود101198 112(1)االمي  ع بني 

ن سالم دمحم101199 ن الخصوصمحمود امي  114.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود بيجو حمدى عثمان101200 51.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود حسن محمود حسن101201 88(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود رجب عبدالعظيم قطب101202 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن101203 ن الخصوصمحمود سيد عرانى حسي  46.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود صابر دمحم عل101204 35.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود عادل محمود دمحم101205 18(1)االمي  ع بني 

 اسماعيل101206
 
ن الخصوصمحمود عاطف فوق 42(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود عزت سيد حسن عل101207 61.5(1)االمي  ع بني 

يف101208 ن الخصوصمحمود عصام الدين رافت دمحم شر 86.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود ماهر دمحم عبدالحميد101209 49(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود دمحم صالح دمحم101210 77(1)االمي  ع بني 

ن101211 ن الخصوصمحمود دمحم محمود حسي  50(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود مصطفن محمود احمد101212 46(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود يوسف محمود السيد101213 116(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمدحت ماجد كرومل فوزى101214 109.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان اسماعيل دمحم عل101215 111.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان دمحم الطيب دمحم ابراهيم101216 106.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن احمد دمحم اسماعيل101217 92(1)االمي  ع بني 

ف صابر ابراهيم101218 ن الخصوصمصطفن اشر 106.5(1)االمي  ع بني 

ف مصطفن العيسوى101219 ن الخصوصمصطفن اشر 61.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن ايمن زكريا ابراهيم101220 65(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حازم دمحم عل101221 78.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حسام ذىك محمود شافع101222 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حسن عبدالعاىط دمحم101223 60(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حماده كمال ابراهيم101224 48.5(1)االمي  ع بني 

101225
ن
ن كيالن  حمدى حسي 

ن الخصوصمصطفن 71.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن رمضان حلىم جاد هللا خليفه101226 91.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مصطفن صابر عبدهللا سليمان 101227 86(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن عاطف سعيد مرس حسن101228 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مصطفن عاطف عبدالقوى محمود 101229 78(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن عبدالمنعم خليل احمد101230 45(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصمصطفن عجىم دمحم عبدالقادر101231 56(1)االمي  ع بني 

ن101232  عمري احمد حسي 
ن الخصوصمصطفن 47.5(1)االمي  ع بني 

ي كامل101233  كامل صيى
ن الخصوصمصطفن 70(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن كرم مرس دمحم101234 130(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن ماهر عيدروس حامد101235 79.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن دمحم احمد دمحم101236 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن دمحم دمحم مسعد عبدالمقصود101237 96(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مصطفن وليد كمال عبدالواحد 101238 101(1)االمي  ع بني 

ن شحاته احمد101239  ياسي 
ن الخصوصمصطفن !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمعاذ السيد دمحم دمحم101240 88(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمعاذ حسام مجدى عبدالننى101241 122.5(1)االمي  ع بني 

ن احمد السيد ابراهيم101242 ن الخصوصمعي  99(1)االمي  ع بني 

ن فودة عبده هالل جودة101243 ن الخصوصمعي  24(1)االمي  ع بني 

ن101244 ن الخصوصمنصور اسامه منصور حساني  54.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمهدى عالء مهدى عبدالحليم101245 116.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمهدى محمود جمعه ابوالنيل101246 125.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمهند دمحم لطفن دمحم101247 120(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمهند دمحم دمحم دمحم101248 101(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمومن دمحم جادالرب دمحم101249 70.5(1)االمي  ع بني 

 هالل وهيب101250
ن
ن الخصوصميخائيل هان 56(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا جميل اسحاق جادهللا101251 99.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا عدىل منعم بشاى101252 25(1)االمي  ع بني 

لس101253 ن الخصوصمينا عصام فكرى كي  14.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا عصام هالل وهيب101254 68.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- مينا عماد زكريا ميخائيل 101255 64.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا فادى وليم وهيب101256 126(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا مقبل يوسف بولس101257 72(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمينا ميالد انور حبيب101258 94.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصنادر رضا شاكر اسحاق101259 11(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصنادر سيد نارص نور101260 47(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصنارص دمحم نارص هاشم101261 22(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصنوفي  ايمن سجيع فرج101262 93.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصنوفي  بدر فضل السيد101263 48.5(1)االمي  ع بني 

ن سالمه101264 ن الخصوصوسام سالمه حساني  49(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصياش رؤف شاكر معوض101265 45(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصياش دمحم شعبان دمحم101266 125(1)االمي  ع بني 

ن مصطفن اسماعيل دمحم101267 ن الخصوصياسي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ى لوقا101268 ن الخصوصيىس اسامه صيى 37.5(1)االمي  ع بني 

ز101269  رمزى دييى
ن
ن الخصوصيىس رومان 17.5(1)االمي  ع بني 

ن سعيد101270 ن الخصوصيىس سعيد امي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ى ميخائيل101271 ن الخصوصيىس عطا خي  104(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيىس مجدى دانيال عزيز101272 40(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابراهيم احمد دمحم محمود101273 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابراهيم صالح محمود101274 97.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف ابراهيم قطب كامل101275 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف احمد عبدالغفار عبدالعزيز101276 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف احمد عبدالمجيد عبدالكريم101277 19.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمنقطع- يوسف احمد دمحم هنداوى 101278 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ف خليل احمد101279 ن الخصوصيوسف اشر 44(1)االمي  ع بني 

ي101280
ف عبدالعزيز مصطفن ن الخصوصيوسف اشر 16(1)االمي  ع بني 



ف فوزى دمحم101281 ن الخصوصيوسف اشر 99(1)االمي  ع بني 

ف يشي بخيت101282 ن الخصوصيوسف اشر 31.5(1)االمي  ع بني 

 نادى كملو101283
ن
ن الخصوصيوسف الرومان 102.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف السيد غريب ابراهيم101284 32(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف خالد غانم شحاته احمد101285 12.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف رجب عبدالفتاح دمحم101286 25(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف رضا عباس حلىم101287 130.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف رضوان احمد عثمان101288 110.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف رمضان احمد حسن101289 35(1)االمي  ع بني 

 عبدالمالك مسعد101290
ن
ن الخصوصيوسف رومان 60(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سامح رضا عبدالرحيم101291 49.5(1)االمي  ع بني 

ن101292 ن الخصوصيوسف سامح صابر حسي  88.5(1)االمي  ع بني 

يال101293 ن الخصوصيوسف ساىم زىك غيى 88.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبسيطه- يوسف سعد حافظ عل 101294 52(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سمي  عبدالعزيز عبدالحميد101295 2(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سيد عبدالمنعم دمحم101296 43.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف سيد دمحم عبدالفتاح101297 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

يف فتىح سالوس101298 ن الخصوصيوسف شر 70.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف صابر وديع توفيق101299 41(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف صديق مسعود صديق101300 75(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف طلعت احمد عل101301 75(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عاصم سلمان عثمان101302 23(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عبدالحميد عل دمحم101303 22(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن101304 72(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عبدالمسيح سعيد حسب هللا101305 130.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عالء ثابت احمد101306 14.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف عمر عل سعد101307 119.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف كاميل ذكرى فرج101308 107(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف كمال سعيد كمال101309 107(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف لطفن عل دمحم101310 60.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف مجدى حلىم جادهللا101311 61(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف محسن عبدالسميع دمحم101312 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم السيد الجوهري علي101313 125(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم السيد عطيه101314 122(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم سيد دمحم101315 84.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم شحاته عل101316 83.5(1)االمي  ع بني 

ن101317 ن الخصوصيوسف دمحم عبده حسي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف محمود عبدالقادر حسن101318 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

هللا قمصان101319 ن الخصوصيوسف مختار خي  85(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف مشي  دانيال بطرس101320 104(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف وائل عبدالباسط دمحم101321 111(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف وليد دمحم عل101322 98(1)االمي  ع بني 

29.5السعيد ع بناتالخصوصابتسام جعفر ابراهيم عل101323

39السعيد ع بناتالخصوصابتسام حسن عبدالحليم هاشم راجح101324

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصاحالم محمود رمضان محمود101325

ى عادل عطا هللا101326 134السعيد ع بناتالخصوصاردينا صيى

41.5السعيد ع بناتالخصوصاروى ابراهيم ابوالعال عبدالحليم101327

137السعيد ع بناتالخصوصاشاء احمد عل عبدالرحمن101328

55السعيد ع بناتالخصوصاشاء عبدالحليم حسن دمحم101329

80.5السعيد ع بناتالخصوصاشاء دمحم احمد دمحم101330



43السعيد ع بناتالخصوصاسماء احمد عبدالجواد دمحم101331

56السعيد ع بناتالخصوصاسماء احمد دمحم حافظ101332

96.5السعيد ع بناتالخصوصاسماء جاد عطيه حسن101333

25.5السعيد ع بناتالخصوصاسماء خالد دمحم عبدهللا101334

11السعيد ع بناتالخصوصاسماء دمحم عبدهللا احمد101335

134السعيد ع بناتالخصوصاسماء دمحم مصطفن عبدالمجيد101336

52السعيد ع بناتالخصوصاسماء مصطفن جمال مصطفن101337

110.5السعيد ع بناتالخصوصاالء السيد دمحم احمد101338

55.5السعيد ع بناتالخصوصاالء عبدالكريم ربيع عبدالكريم عيىس101339

69السعيد ع بناتالخصوصاالء عمر دمحم متوىل قناوى101340

ن101341 23.5السعيد ع بناتالخصوصاالء وائل عيد حسي 

36السعيد ع بناتالخصوصالهام دمحم عبدالمنعم دمحم صالح101342

68السعيد ع بناتالخصوصامال دمحم بدر كامل101343

101344
ن
37السعيد ع بناتالخصوصامال دمحم نظيف عبدالشاق

 عادل عباس احمد101345
ن
75السعيد ع بناتالخصوصامان

 مختار خلف دمحم101346
ن
126.5السعيد ع بناتالخصوصامان

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصامل عادل عبدالمحسن عبدالحميد101347

76السعيد ع بناتالخصوصامل دمحم خلف سيد101348

45السعيد ع بناتالخصوصامل هنداوى عل عبدهللا101349

43.5السعيد ع بناتالخصوصامنيه جمال محمود احمد101350

104.5السعيد ع بناتالخصوصامنيه خالد سيد دمحم101351

84السعيد ع بناتالخصوصامنيه سمي  فتىح عبدالسالم101352

113السعيد ع بناتالخصوصامنيه دمحم دمحم دمحم ابوشوشه101353

129السعيد ع بناتالخصوصامنيه مختار خلف دمحم عويس101354

97السعيد ع بناتالخصوصامنيه نبيل محمود ابراهيم101355

ه امام مراد احمد101356 81السعيد ع بناتالخصوصامي 

ه سامح فهىم وهبه101357 47السعيد ع بناتالخصوصامي 

ه عالء عل عباس101358 80.5السعيد ع بناتالخصوصامي 

ه محمود عبدالستار دمحم101359 104السعيد ع بناتالخصوصامي 

ي متوكل يوسف101360
ن
ه هان 99السعيد ع بناتالخصوصامي 

116السعيد ع بناتالخصوصامينه زكريا عبده دمحم101361

62.5السعيد ع بناتالخصوصانىحى عبده ابراهيم عبدالرحمن101362

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصايات ايمن دمحم عبدالرحمن101363

124.5السعيد ع بناتالخصوصايرين فرج سعيد عبدالسيد101364

75السعيد ع بناتالخصوصايرينن ساىم رمضان غاىل101365

71السعيد ع بناتالخصوصايمان جاد عطيه حسن101366

69السعيد ع بناتالخصوصبسيطه- ايمان رجب محمود قبيس 101367

119.5السعيد ع بناتالخصوصايمان سيد عمار دمحم101368

28السعيد ع بناتالخصوصايمان فتىح عثمان مختار101369

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصايمان دمحم خلف ابراهيم101370

37السعيد ع بناتالخصوصايمان دمحم عبدالعاىط السيد101371

111.5السعيد ع بناتالخصوصايه رمضان دمحم عبدالمعبود101372

ن101373 63السعيد ع بناتالخصوصايه سيد دمحم حسي 

108السعيد ع بناتالخصوصايه عادل عل احمد101374

63السعيد ع بناتالخصوصبسيطه- ايه فتح هللا عبدالجليل فتح هللا 101375

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصايه دمحم خلف ابراهيم101376

75.5السعيد ع بناتالخصوصايه محمود عبدالحميد محمود101377

 عكاشه رجب101378
ن
85.5السعيد ع بناتالخصوصايه هان

54السعيد ع بناتالخصوصايه وائل نبيل محمود101379

50السعيد ع بناتالخصوصبسمله ابراهيم دمحم عبدالعزيز101380



117.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله احمد رمضان دمحم101381

91السعيد ع بناتالخصوصبسمله حسن محمود حسن101382

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصبسمله سيد زكريا السيد101383

98.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله سيد عمار مهران احمد101384

128.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله صبىح ابراهيم فرج101385

92.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله عزت رافت سيد101386

36السعيد ع بناتالخصوصبسمله عماد عبدالعزيز دمحم101387

25السعيد ع بناتالخصوصبسمله دمحم حسنن احمد101388

132.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله محمود عيد دمحم101389

78.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله مصطفن بدر منتض101390

42السعيد ع بناتالخصوصبسمله مصطفن دمحم محمود101391

 مرس السيد101392
ن
50.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله هان

37.5السعيد ع بناتالخصوصبسمله وليد عبدالرحمن احمد101393

12السعيد ع بناتالخصوصبسمه رمضان محمود دمحم101394

62السعيد ع بناتالخصوصبسمه دمحم عبدالمجيد عبدالعليم101395

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصبسنت احمد عيىس دمحم احمد101396

83.5السعيد ع بناتالخصوصبسنت دمحم قطب كامل101397

ن دمحم عبدالمعبود101398  حسي 
107السعيد ع بناتالخصوصتف 

98.5السعيد ع بناتالخصوصتف  خالد عبدالفضيل احمد101399

65السعيد ع بناتالخصوصتف  دمحم احمد العرنى101400

85السعيد ع بناتالخصوصتف  دمحم رجب دمحم101401

78السعيد ع بناتالخصوصجنات نارص دمحم عبدالكريم101402

40.5السعيد ع بناتالخصوصجنه تامر احمد كامل101403

115السعيد ع بناتالخصوصجنه رمضان عبدالرحمن احمد101404

104السعيد ع بناتالخصوصجنه عصام سالمه عبدالفتاح101405

105السعيد ع بناتالخصوصجنه دمحم احمد ابراهيم101406

ن101407 ى امي  6.5السعيد ع بناتالخصوصجنه وسيم خي 

56.5السعيد ع بناتالخصوصجنن احمد حلىم محمود101408

21.5السعيد ع بناتالخصوصجنن اسماعيل دمحم البدرى101409

91.5السعيد ع بناتالخصوصجنن رمضان عبدالعاىط نورالدين101410

121السعيد ع بناتالخصوصجنن دمحم حسن عبدالحميد101411

99السعيد ع بناتالخصوصجنن ناجى دمحم عبدالقادر101412

93.5السعيد ع بناتالخصوصجومانا جون ثابت عيىس101413

45السعيد ع بناتالخصوصجومانا سامح احمد سيف101414

29السعيد ع بناتالخصوصجومانا سمي  ناجح لمع101415

15السعيد ع بناتالخصوصجومانا عبداللطيف دمحم رجب عل101416

98.5السعيد ع بناتالخصوصجومانا عبده ابراهيم سليمان101417

44.5السعيد ع بناتالخصوصجومانه احمد عبدالعاىطي دمحم101418

51.5السعيد ع بناتالخصوصجومانه عبدالنافع احمد دمحم101419

33السعيد ع بناتالخصوصجومانه عماد جورجى حنا101420

42.5السعيد ع بناتالخصوصجومانه موس زىك بدروس101421

30.5السعيد ع بناتالخصوصجويريه حافظ عبدهللا حافظ101422

99السعيد ع بناتالخصوصجيسيكا فارس نعيم نسيم101423

91.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه ابراهيم جوده يوسف101424

107السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد عبدالرحيم متوىلي101425

54.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد عبدهللا دمحم101426

28.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد دمحم سيد خليفه101427

56السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد دمحم عبدهللا101428

49.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد دمحم فتىح101429

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصحبيبه احمد دمحم دمحم هنداوى101430



88السعيد ع بناتالخصوصحبيبه السيد محمود دمحم101431

124.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه حامد عبدالرشيد عل101432

ى حسن احمد101433 40السعيد ع بناتالخصوصحبيبه رفعت عشر

117.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه سيد احمد عل عبدالمجيد101434

يف دمحم حمدهللا101435 112.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه شر

17.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه شعراوى عزىم عبدهللا حسن101436

66السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عاطف الشحات عبدالحميد101437

61السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عبدالرحمن عبدالحليم دمحم101438

94السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عبدالصادق عبدالمحسن عبدالصادق101439

7.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عبدهللا كمال عل101440

34السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عثمان منصور سالم101441

47السعيد ع بناتالخصوصحبيبه عمرو ابراهيم عبدهللا101442

ن101443 30السعيد ع بناتالخصوصحبيبه محسن امام حسني 

110السعيد ع بناتالخصوصحبيبه دمحم سمي  السيد101444

13.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه دمحم فوزى معوض دمحم الزالل101445

115.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه مدحت عبدالقادر عبدالرحيم101446

54.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه نض فتح هللا يوسف101447

 عبدالرحمن زىك101448
ن
49السعيد ع بناتالخصوصحبيبه هان

81.5السعيد ع بناتالخصوصحبيبه هشام عبدالسميع حسن101449

75السعيد ع بناتالخصوصحبيبه وليد سعد السيد101450

52السعيد ع بناتالخصوصحسناء عبدالتواب محمود عل101451

108.5السعيد ع بناتالخصوصحسنه جيى دمحم فايق101452

53السعيد ع بناتالخصوصحليمه ريان رمضان عطا101453

ي عبدالغفار101454
26السعيد ع بناتالخصوصحليمه مختار حسنن

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصحنان عبدالفتاح دمحم احمد101455

ف ابراهيم عل101456 ن اشر 83.5السعيد ع بناتالخصوصحني 

ن السيد رشاد دمحم101457 97.5السعيد ع بناتالخصوصحني 

101458
 
ن جالل دمحم دسوق 78.5السعيد ع بناتالخصوصحني 

ن دمحم101459 ن دمحم حسي  37السعيد ع بناتالخصوصحني 

ن دمحم فتىح السيد101460 45السعيد ع بناتالخصوصحني 

ن محمود عبدالعظيم دمحم101461 56.5السعيد ع بناتالخصوصحني 

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصخلود احمد فتىحي عبدهللا101462

62السعيد ع بناتالخصوصدعاء دمحم عيدروس حامد101463

 بعره101464
 
77.5السعيد ع بناتالخصوصدميانه حشمت صدق

 مرزق كرم101465
ن
85السعيد ع بناتالخصوصدميانه رومان

87.5السعيد ع بناتالخصوصدميانه صابر جرجس بساده101466

65السعيد ع بناتالخصوصدميانه مالك كرىمي مسعود101467

61السعيد ع بناتالخصوصدميانه نبيل عبده رزق هللا101468

120السعيد ع بناتالخصوصدنيا تامر دمحم ربيع احمد101469

25السعيد ع بناتالخصوصدنيا حنفن جوده حنفن101470

84.5السعيد ع بناتالخصوصدنيا سعيد دمحم اسماعيل101471

31السعيد ع بناتالخصوصدنيا طه احمد حسن101472

22.5السعيد ع بناتالخصوصدنيا عاطف عل حسن101473

79السعيد ع بناتالخصوصدنيا عثمان بدوى عثمان101474

66.5السعيد ع بناتالخصوصدنيا عل محمود عل101475

136السعيد ع بناتالخصوصدينا احمد فاروق فؤاد101476

ن101477 78السعيد ع بناتالخصوصدينا جابر خليل ابو اليمي 

131السعيد ع بناتالخصوصدينا زكريا دمحم عبدالرحمن101478

73السعيد ع بناتالخصوصدينا عثمان بدوى عثمان101479

130السعيد ع بناتالخصوصدينا وليد دمحم دمحم101480



121.5السعيد ع بناتالخصوصرؤيه علي دمحم عبدالمعبود101481

ن101482 47.5السعيد ع بناتالخصوصرانا حسنن عالم عبدالعال حسي 

91السعيد ع بناتالخصوصرانيا عبدالحليم حسنن سالم101483

ي دمحم عبدالتواب101484
81السعيد ع بناتالخصوصرانيا مصطفن

 سيد خليل101485
ن
107.5السعيد ع بناتالخصوصرحاب هان

89.5السعيد ع بناتالخصوصرحمه ابراهيم خليل ابراهيم خليل101486

68السعيد ع بناتالخصوصرحمه ابوالمكارم دمحم عبدالفتاح101487

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصرحمه السيد عبدهللا محمود101488

32السعيد ع بناتالخصوصرحمه حمدان دمحم عبدالخالق101489

61السعيد ع بناتالخصوصرحمه سامح عبدالمقصود عبدالسالم101490

102السعيد ع بناتالخصوصرحمه عاطف محمود عبداللطيف101491

54السعيد ع بناتالخصوصرحمه مجدى عبدالمنعم محمود101492

62.5السعيد ع بناتالخصوصرحمه دمحم السيد رشدى101493

45.5السعيد ع بناتالخصوصرحمه دمحم عبدالرحمن رويىسر101494

27.5السعيد ع بناتالخصوصرحمه محمود عبدالسالم دمحم101495

111السعيد ع بناتالخصوصرشا حماده دمحم سعيد بديوى101496

55.5السعيد ع بناتالخصوصرضا ربيع دمحم علي101497

131السعيد ع بناتالخصوصرضوى دمحم منازع دمحم101498

132السعيد ع بناتالخصوصرقيه فؤاد ابراهيم رمضان101499

130.5السعيد ع بناتالخصوصرقيه مجدى وجيه جوده101500

55.5السعيد ع بناتالخصوصرقيه دمحم فوزى ابراهيم دمحم101501

50.5السعيد ع بناتالخصوصرنا سمي  مصطفن عبدالغنن101502

ف محمود دمحم101503 132السعيد ع بناتالخصوصروان اشر

87السعيد ع بناتالخصوصروان جاد فوزى حمدين101504

ن عبدالغفور القطب101505 94السعيد ع بناتالخصوصروان حسي 

86السعيد ع بناتالخصوصروان عصام دمحم عبدالمجيد101506

ن101507 95.5السعيد ع بناتالخصوصروزان عماد دمحم االمي 

108.5السعيد ع بناتالخصوصروسيله تامر عبدالعال دمحم101508

98السعيد ع بناتالخصوصروضه عمرو شحته دمحم101509

79.5السعيد ع بناتالخصوصروضه محمود عوض السيد101510

112.5السعيد ع بناتالخصوصروقيه سعد حنفن عبدالعزيز101511

 محمود دمحم101512
ن
100السعيد ع بناتالخصوصريتاج هان

69.5السعيد ع بناتالخصوصريهام عبدالرشيد صادق دمحم101513

103.5السعيد ع بناتالخصوصريهام عبدالسالم جمعه عبدالمؤمن101514

ي دمحم عبدالتواب101515
91السعيد ع بناتالخصوصريهام مصطفن

133.5السعيد ع بناتالخصوصزينب احمد ابراهيم احمد101516

100.5السعيد ع بناتالخصوصزينب احمد محمود احمد عل101517

61.5السعيد ع بناتالخصوصزينب عل حسن عل101518

92السعيد ع بناتالخصوصساره احمد عل احمد101519

ن101520 107.5السعيد ع بناتالخصوصساره ايمن سيف الدين حسي 

97.5السعيد ع بناتالخصوصساره خالد سيد دمحم101521

 جرجس وهبه101522
ن
!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصساره رومان

131السعيد ع بناتالخصوصساره سامح مصطفن دمحم101523

125السعيد ع بناتالخصوصساره كميل هابيل وهيب101524

34.5السعيد ع بناتالخصوصساره دمحم احمد سليمان101525

99.5السعيد ع بناتالخصوصساره دمحم عبدالمنعم دمحم101526

92السعيد ع بناتالخصوصساره مرس جابر مرس101527

58السعيد ع بناتالخصوصساميه وليد عبدالرشيد ابوطاقيه101528

13.5السعيد ع بناتالخصوصسعاد ابو الفتوح دمحم ا101529

113.5السعيد ع بناتالخصوصسلىم احمد عبدالوهاب احمد101530



يف فتىح محروس101531 21السعيد ع بناتالخصوصسلىم شر

118.5السعيد ع بناتالخصوصسلىم صابر دمحم احمد101532

127السعيد ع بناتالخصوصسلىم صبىحي ماهر دمحم101533

ى عل خليل101534 84.5السعيد ع بناتالخصوصسلىم صيى

70السعيد ع بناتالخصوصسلىم عادل صابر عبدالقادر101535

ن سليمان101536 28السعيد ع بناتالخصوصسلىم دمحم حسي 

101537
ن
79السعيد ع بناتالخصوصسلىم دمحم عمر عبدالشاق

113.5السعيد ع بناتالخصوصسما احمد دمحم عبدالظاهر101538

يف دمحم صالح101539 92.5السعيد ع بناتالخصوصسما شر

 موس101540
ن
103.5السعيد ع بناتالخصوصسما عادل عالم تون

63السعيد ع بناتالخصوصسما عبدالعال صابر عبدالعال101541

46السعيد ع بناتالخصوصسما عمرو محمود الصاوى101542

84.5السعيد ع بناتالخصوصسما دمحم سامح عيد101543

55السعيد ع بناتالخصوصسما وليد سيد عبدالفتاح101544

13السعيد ع بناتالخصوصسماح سعيد عبدالوهاب عيىس101545

36.5السعيد ع بناتالخصوصسماح عبدالحكم جابر الراوى101546

39السعيد ع بناتالخصوصسندس رجب فؤاد عواد غنيمه101547

90السعيد ع بناتالخصوصسندس سمي  رشاد احمد101548

133السعيد ع بناتالخصوصسندس سيد دمحم عبدربه101549

45السعيد ع بناتالخصوصسندس دمحم دمحم عبدالفتاح101550

109.5السعيد ع بناتالخصوصسندس مصطفن حامد عبدالستار101551

ي علي عبدالحميد101552 62السعيد ع بناتالخصوصسندس ناجى

25السعيد ع بناتالخصوصسها كرم دمحم السعيد الشحات101553

57.5السعيد ع بناتالخصوصسهي  مصطفن عبدالفتاح احمد101554

83السعيد ع بناتالخصوصسهيله عصام حمدى ثابت101555

36.5السعيد ع بناتالخصوصشاديه عل ابو زيد عبدالحليم101556

وق احمد فتىح ابوالحمد101557 124.5السعيد ع بناتالخصوصشر

وق ايمن عبدالفتاح عل101558 99السعيد ع بناتالخصوصشر

وق جابر عبدالنارص جابر101559 24السعيد ع بناتالخصوصشر

وق شعبان حسنن ابوالحسن101560 68.5السعيد ع بناتالخصوصشر

وق عبدالبديع احمد عبدالدايم101561 37.5السعيد ع بناتالخصوصشر

وق عل حامد علي خسكيه101562
89.5السعيد ع بناتالخصوصشر

وق مصطفن ابراهيم محمود101563 !VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشر

وق منصور معوض عبدالعظيم101564 126السعيد ع بناتالخصوصشر

ين جمال مرزوق رياض101565 18.5السعيد ع بناتالخصوصشر

ين حنفن يوسف فارس101566 89السعيد ع بناتالخصوصشر

يف سيد احمد101567 يهان شر 32.5السعيد ع بناتالخصوصشر

100السعيد ع بناتالخصوصشمس احمد بكرى حموده101568

93.5السعيد ع بناتالخصوصشمس دمحم محسن حسن101569

81.5السعيد ع بناتالخصوصشهد ابراهيم احمد دمحم101570

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشهد ابراهيم حسن احمد101571

15السعيد ع بناتالخصوصشهد ابراهيم مصطفن عبدالرسول101572

23.5السعيد ع بناتالخصوصشهد احمد حسن عبدربه دمحم المنشاوى101573

78السعيد ع بناتالخصوصشهد احمد رمضان مصطفن101574

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشهد احمد سيد احمد101575

41السعيد ع بناتالخصوصشهد احمد عبدالرحمن عبدالعظيم101576

135السعيد ع بناتالخصوصشهد اسامه السيد رمضان عبدهللا101577

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشهد السيد السيد عبدالغفور101578

69.5السعيد ع بناتالخصوصشهد السيد عبدالننى عل101579

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشهد حسام الدين محمود سيد101580



47السعيد ع بناتالخصوصشهد خالد دمحم امام101581

12السعيد ع بناتالخصوصشهد سيد دمحم محمود101582

21السعيد ع بناتالخصوصشهد عبدالحميد دمحم عل السيد101583

 السيد احمد101584
ن
41السعيد ع بناتالخصوصشهد عبدالشاق

39السعيد ع بناتالخصوصشهد عبدالعال دمحم نبيل101585

88.5السعيد ع بناتالخصوصشهد عبده عثمان دمحم101586

ن جوده101587 !VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشهد دمحم امي 

119السعيد ع بناتالخصوصشهد دمحم حسان عالم101588

96السعيد ع بناتالخصوصشهد دمحم حسن معوض101589

90السعيد ع بناتالخصوصشهد دمحم هاشم هاشم101590

ى مصطفن101591 22.5السعيد ع بناتالخصوصشهد مدحت صيى

13السعيد ع بناتالخصوصشهد مصطفن فضل احمد دمحم101592

ي شحاته نور الدين101593
42السعيد ع بناتالخصوصشهد مصطفن

 السيد العرنى دمحم101594
ن
70السعيد ع بناتالخصوصشهد هان

ن101595 89السعيد ع بناتالخصوصشهد هويدى عبدالغفار امي 

9السعيد ع بناتالخصوصشهد وائل عبدالمجيد منتض101596

11السعيد ع بناتالخصوصشهد ياش جمال سيد101597

92.5السعيد ع بناتالخصوصشهد ياش دمحم ابراهيم101598

ين احمد فاروق دمحم101599 24السعيد ع بناتالخصوصشي 

يف حلىم سليمان101600 42السعيد ع بناتالخصوصشيماء شر

11السعيد ع بناتالخصوصشيماء دمحم عل محمود101601

88السعيد ع بناتالخصوصشيماء دمحم فايد عوض101602

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصشيماء محمود دمحم عجىم احمد101603

ن101604 ن مطر حسي  67.5السعيد ع بناتالخصوصصابرين حسي 

56.5السعيد ع بناتالخصوصصابرين دمحم عثمان بطاح101605

يف دمحم احمد101606  شر
ن
114السعيد ع بناتالخصوصصاق

ن101607 107.5السعيد ع بناتالخصوصصباح دمحم احمد الشي 

33السعيد ع بناتالخصوصصفاء نادى نظىم سلوانس101608

43.5السعيد ع بناتالخصوصضىح دمحم ضيف عبدهللا101609

70.5السعيد ع بناتالخصوصعائشه دمحم توفيق عبدالحافظ101610

48السعيد ع بناتالخصوصعفاف جوده جابر خالد ابراهيم101611

78السعيد ع بناتالخصوصعلياء محمود صابر عبدهللا101612

50.5السعيد ع بناتالخصوصعنان عبدالحافظ دمحم عبدالحافظ101613

65السعيد ع بناتالخصوصغاده عبدالرازق عزوز عل101614

50السعيد ع بناتالخصوصفاطمه رشاد مظلوم برع101615

33.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه عبدالحكم عل موس101616

4.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن101617

54السعيد ع بناتالخصوصفاطمه عل رجب محمود101618

وك عيد علي المشاعلي101619 49.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه ميى

66السعيد ع بناتالخصوصفاطمه دمحم توفيق عبدالسميع101620

ن عبدالعظيم101621 34.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه دمحم حسي 

70السعيد ع بناتالخصوصفاطمه دمحم عبدالوهاب عبدالباسط101622

17.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه دمحم عواد سليمان101623

34.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه دمحم مصباح عبداللطيف101624

100السعيد ع بناتالخصوصفاطمه محمود شعبان دمحم101625

65.5السعيد ع بناتالخصوصفاطمه يس صديق عل101626

85.5السعيد ع بناتالخصوصفرح ابراهيم عبدهللا عبدالحفيظ101627

80.5السعيد ع بناتالخصوصفرح رضا ابراهيم دمحم101628

46السعيد ع بناتالخصوصفرح عثمان فتىح دمحم101629

61.5السعيد ع بناتالخصوصفرح يوسف سعيد سيد101630



79.5السعيد ع بناتالخصوصفرحه ابراهيم محسن ابراهيم دمحم101631

79.5السعيد ع بناتالخصوصفرحه محمود السيد محمود101632

ف جمال رمزي101633 ينا اشر 115.5السعيد ع بناتالخصوصفي 

10.5السعيد ع بناتالخصوصكرستينا صموئيل ابراهيم توفيق101634

ى يوسف سالمه101635 ن بشر 99.5السعيد ع بناتالخصوصكريستي 

83.5السعيد ع بناتالخصوصكريستينا ايمن نعمان داود101636

مينا باسم موسي عطا هللا101637 87.5السعيد ع بناتالخصوصكي 

18.5السعيد ع بناتالخصوصلبنن خالد عبدالتواب جوده101638

65السعيد ع بناتالخصوصليل طارق احمد فهيم101639

71.5السعيد ع بناتالخصوصليل دمحم سيد اسماعيل101640

24السعيد ع بناتالخصوصليل ياش خليل ابراهيم101641

24السعيد ع بناتالخصوصمادونا سعيد فرويز حنا هللا101642

106السعيد ع بناتالخصوصمارى جرجس حليم جرجس101643

26.5السعيد ع بناتالخصوصمارى عجاينى عطا هللا مرجان101644

ن101645 83.5السعيد ع بناتالخصوصمارى عفت فرح مكي 

97.5السعيد ع بناتالخصوصماريان سليمان زىك بدروس101646

ى101647 62السعيد ع بناتالخصوصماريت مدحت عزىم مي 

127السعيد ع بناتالخصوصمارينا خليل نعيم ذكرى101648

111السعيد ع بناتالخصوصمارينا سميح تامر غطاس101649

120.5السعيد ع بناتالخصوصمارينا صالح نظىم فلتاوس101650

99السعيد ع بناتالخصوصمارينا مجدى جورجى ميخائيل101651

101652
 
ق 4.5السعيد ع بناتالخصوصماريه محارب جاب هللا مشر

ن ممدوح رياض يىس101653 26السعيد ع بناتالخصوصمرتي 

107.5السعيد ع بناتالخصوصمرثا دوماس ناجح زىكي101654

س اسكندر101655 130السعيد ع بناتالخصوصمرثا صابر تاورصن

101656
 
ق 116.5السعيد ع بناتالخصوصمرنا جمال ناجح مشر

112السعيد ع بناتالخصوصمرنا يوسف فنجرى يوسف101657

51السعيد ع بناتالخصوصمروة دمحم فرغلي نعيم101658

54.5السعيد ع بناتالخصوصمروه سيد مرس شعبان عبده101659

88السعيد ع بناتالخصوصمريانا صابر فهيم عبدالمالك101660

30السعيد ع بناتالخصوصمريانا فايق عبدالمالك فرج101661

24السعيد ع بناتالخصوصمريانه عبده بشاى توما101662

102السعيد ع بناتالخصوصمريانه عماد ولسن واصف101663

108السعيد ع بناتالخصوصمريم احمد دمحم عبدالسميع101664

ى مكارى101665 98السعيد ع بناتالخصوصمريم اسامه خي 

67.5السعيد ع بناتالخصوصمريم اسامه فخرى وهيب101666

75السعيد ع بناتالخصوصمريم ايمن دمحم حسن101667

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمريم بالل فخرى عبدهللا101668

91.5السعيد ع بناتالخصوصمريم رابح كامل جاب هللا101669

72.5السعيد ع بناتالخصوصمريم رزيق فكرى سعيد101670

116السعيد ع بناتالخصوصمريم رضا مسعد بدر101671

103السعيد ع بناتالخصوصبسيطه- مريم رفعت ذىك جرجس 101672

 وصفن نجيب101673
ن
71السعيد ع بناتالخصوصمريم رومان

74السعيد ع بناتالخصوصمريم سمي  زين العابدين رمضان101674

74.5السعيد ع بناتالخصوصمريم سيد بيوىم السيد101675

21.5السعيد ع بناتالخصوصمريم شحاته ابراهيم شحاته السيد101676

بينن دمحم101677 97.5السعيد ع بناتالخصوصمريم صالح الشر

36.5السعيد ع بناتالخصوصمريم صالح صبىح احمد101678

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمريم طارق جرجس نوار101679

115السعيد ع بناتالخصوصمريم عبدهللا عل دمحم101680



!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمريم عل فوزى ابراهيم101681

101.5السعيد ع بناتالخصوصمريم عل دمحم عل خلف101682

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمريم عني  السيد عل101683

104.5السعيد ع بناتالخصوصمريم ماجد رشدى كامل101684

66.5السعيد ع بناتالخصوصمريم محسن عبدالسميع دمحم101685

101686
 
40السعيد ع بناتالخصوصمريم دمحم ابراهيم الدسوق

40السعيد ع بناتالخصوصمريم دمحم السيد احمد101687

70السعيد ع بناتالخصوصمريم دمحم عليوه دمحم101688

37السعيد ع بناتالخصوصمريم دمحم كامل عبدالمقصود101689

92السعيد ع بناتالخصوصمريم ممدوح فايز جندى101690

46السعيد ع بناتالخصوصمريم ممدوح لمع لبيب جرجس101691

ي السيد سعد101692
ن
101.5السعيد ع بناتالخصوصمريم هان

ي جمال ناشد101693
ن
127.5السعيد ع بناتالخصوصمريم هان

38.5السعيد ع بناتالخصوصمريم هشام قدري عمر دمحم101694

34السعيد ع بناتالخصوصمريم هشام ماهر جرجس101695

116.5السعيد ع بناتالخصوصملك احمد الضحاك عبدالسالم101696

110.5السعيد ع بناتالخصوصملك احمد شافع عبدالاله101697

125السعيد ع بناتالخصوصملك السيد حمدى عبدالرازق101698

103السعيد ع بناتالخصوصملك ايهاب دمحم السيد101699

88السعيد ع بناتالخصوصملك بسام صبيح غريب101700

61.5السعيد ع بناتالخصوصملك حسام اسماعيل دمحم101701

71.5السعيد ع بناتالخصوصملك حسن دمحم بسطاوي101702

ن عبداالمام جادالرب101703 16.5السعيد ع بناتالخصوصملك حسي 

88السعيد ع بناتالخصوصملك رشاد حماده رشاد101704

117السعيد ع بناتالخصوصملك رمضان فتىح هرون101705

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصملك شعبان مسعد دمحم101706

74السعيد ع بناتالخصوصملك صالح دمحم عل دمحم101707

42.5السعيد ع بناتالخصوصملك عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن101708

ن101709 33.5السعيد ع بناتالخصوصملك عصام دمحم حسي 

ي101710
92.5السعيد ع بناتالخصوصملك علي حسن مهنن

79السعيد ع بناتالخصوصملك ماهر احمد عبده101711

19.5السعيد ع بناتالخصوصملك مجدى عل عبدالفتاح عل101712

68السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم السيد عبدالرحمن101713

16.5السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم سالمه ابوشيع101714

105السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم صابر عوض101715

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم صالح دمحم101716

67السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم عبداللطيف دمحم101717

105.5السعيد ع بناتالخصوصملك دمحم ماهر فهيم محمود101718

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصملك محمود حسن طه101719

ن خليل101720 56.5السعيد ع بناتالخصوصملك مدحت حسي 

36.5السعيد ع بناتالخصوصملك ناجى المغاورى دمحم101721

 ونيس جابر101722
ن
47.5السعيد ع بناتالخصوصملك هان

91السعيد ع بناتالخصوصملك ياش حنفن عبدهللا101723

35السعيد ع بناتالخصوصملك ياش نضالدين بدوى101724

ف فتىح دمحم101725 19السعيد ع بناتالخصوصمنه اشر

121السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا ابراهيم ابراهيم بدر101726

106.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا ابراهيم عبدالننى دمحم101727

34.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا حسن دياب حسن101728

122السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا خالد عبدالرحمن عبدالعزيز101729

19السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا رمضان عادل عبدهللا عثمان101730



ن101731 22السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا سيد عرانى حسي 

45.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالقادر دمحم101732

31السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا عدىلي عز الدين جابر101733

128.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا عالء مهدى عبدالحليم101734

23.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا عمر عادل غريب101735

7.5السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا كامل مصطفن كامل101736

79السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا دمحم حسن عل101737

76السعيد ع بناتالخصوصمنه هللا وليد دمحم حسن101738

ن مصطفن101739 87.5السعيد ع بناتالخصوصمنه سيد امي 

15.5السعيد ع بناتالخصوصمنه سيد عبدالستار عبدالعليم101740

ن101741 !VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمنه سيد دمحم سيد حسي 

52.5السعيد ع بناتالخصوصمنه طارق عطيه امام101742

101743
 
95السعيد ع بناتالخصوصمنه عبدهللا جوده دسوق

94السعيد ع بناتالخصوصمنه دمحم سعيد جمعه101744

53.5السعيد ع بناتالخصوصمنه دمحم سالمة دمحم101745

62السعيد ع بناتالخصوصمنه ممدوح دمحم الدمرداش101746

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصمنن حجاج حلىم دمحم101747

12.5السعيد ع بناتالخصوصمنن دمحم عبدالرازق عبدالغنن101748

110السعيد ع بناتالخصوصمهرائيل ارميا وليم روفائيل101749

59السعيد ع بناتالخصوصمهرائيل عبده سيد بخيت101750

 بالمون101751
 
30السعيد ع بناتالخصوصمهرائيل ماجد صدق

36السعيد ع بناتالخصوصمهرائيل ماجد محروس منتياس101752

72.5السعيد ع بناتالخصوصمهرائيل ممدوح لمع لبيب جرجس101753

132.5السعيد ع بناتالخصوصىم احمد حسنن سالم101754

92السعيد ع بناتالخصوصىم دمحم صالح محمود101755

21.5السعيد ع بناتالخصوصمياده عمرو عبدالحكيم التهاىم101756

98السعيد ع بناتالخصوصمياده دمحم صابر عبدالجابر101757

123السعيد ع بناتالخصوصميار احمد كامل عل101758

نا اكراىم دمحم عبدالمطلب101759 46.5السعيد ع بناتالخصوصمي 

نا رؤف فوزى ابراهيم101760 41السعيد ع بناتالخصوصمي 

نا ماهر نمر شفيق101761 38.5السعيد ع بناتالخصوصمي 

نا مكرم فهىم عجيب101762 79السعيد ع بناتالخصوصمي 

83السعيد ع بناتالخصوصناديه احمد طلعت دمحم عل101763

66السعيد ع بناتالخصوصناديه دمحم رجب سيد101764

70السعيد ع بناتالخصوصناديه دمحم عبدهللا ا101765

73.5السعيد ع بناتالخصوصناردين عماد ميخائيل لطف هللا101766

44.5السعيد ع بناتالخصوصناريمان نزيه مني  نصيف101767

101768
 
ق 114السعيد ع بناتالخصوصنانىس ماهر هادى مشر

ن101769 61السعيد ع بناتالخصوصنبيله نور ساىم شاهي 

110السعيد ع بناتالخصوصندا سعيد دمحم احمد101770

ن عل101771 19السعيد ع بناتالخصوصندى احمد حساني 

96السعيد ع بناتالخصوصندى احمد دمحم عبدالراضن101772

ي فهىمي اسماعيل101773
ن
116السعيد ع بناتالخصوصندى بسيون

128السعيد ع بناتالخصوصندى تامر دمحم اسماعيل101774

75السعيد ع بناتالخصوصندى رجب دمحم رجب101775

102.5السعيد ع بناتالخصوصندى رضا منىس دمحم منىس101776

79.5السعيد ع بناتالخصوصندى سامح حسن عبدالعزيز101777

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصندى سليمان جمعه سليمان101778

120السعيد ع بناتالخصوصندى صالح دمحم مهنن101779

117.5السعيد ع بناتالخصوصندى عادل دمحم دمحم101780



84.5السعيد ع بناتالخصوصندى عل عبدالظاهر دياب101781

100.5السعيد ع بناتالخصوصندى متوىل دمحم متوىل101782

133السعيد ع بناتالخصوصندى دمحم صابر دمحم101783

109السعيد ع بناتالخصوصندى دمحم عبدالمتعال هاشم101784

88السعيد ع بناتالخصوصندى دمحم دمحم دمحم سليم101785

95السعيد ع بناتالخصوصندى محمود دمحم شعبان101786

57.5السعيد ع بناتالخصوصندى مرسي عبدالرحمن مرسي101787

 عبدهللا عبدالتواب101788
ن
111السعيد ع بناتالخصوصندى هان

ن تامر فهىم حنا101789 114.5السعيد ع بناتالخصوصنرمي 

ن دمحم السيد ابراهيم101790 123السعيد ع بناتالخصوصنرمي 

97السعيد ع بناتالخصوصنشين وجدى فخرى وهيب101791

48السعيد ع بناتالخصوصنسمه عمرو احمد عل السيد101792

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصنسمه محمود صابر عوض101793

24.5السعيد ع بناتالخصوصنعمه احمد عفيفن عبدالرحمن101794

95.5السعيد ع بناتالخصوصنعمه هشام دمحم عبدالعظيم101795

101.5السعيد ع بناتالخصوصنغم فراج محمود فراج101796

105السعيد ع بناتالخصوصنهاد ايمن نجيب دمحم101797

55السعيد ع بناتالخصوصنور عادل عبدالمنعم دمحم101798

37.5السعيد ع بناتالخصوصنور كرم عل شعبان101799

17.5السعيد ع بناتالخصوصنور دمحم حامد كمال101800

108السعيد ع بناتالخصوصنورا صبىح سالمه جمعه101801

104.5السعيد ع بناتالخصوصنورا دمحم عبدالغفور عبدهللا101802

118.5السعيد ع بناتالخصوصنوران خالد دمحم فاضل101803

81.5السعيد ع بناتالخصوصنوره عبدالحميد عبدالعال عبدالجيد101804

115السعيد ع بناتالخصوصنورهان ابوزيد عمران محمود101805

91السعيد ع بناتالخصوصنورهان ربيع عوض هللا دمحم101806

95.5السعيد ع بناتالخصوصنورهان سعد دمحم ابو عمره دمحم101807

85.5السعيد ع بناتالخصوصنورهان عادل عبده جيد101808

75.5السعيد ع بناتالخصوصنورهان دمحم جاد احمد101809

3.5السعيد ع بناتالخصوصنورهان دمحم عبدهللا احمد101810

12السعيد ع بناتالخصوصنورهان دمحم عبدالنارص محروس101811

98السعيد ع بناتالخصوصنورهان دمحم فهىمي احمد الجرادي101812

7.5السعيد ع بناتالخصوصنورين احمد دمحم حسن101813

74السعيد ع بناتالخصوصنيجار ساىم فاروق فهيم101814

38السعيد ع بناتالخصوصهاجر احمد رزق عبدالفتاح101815

94السعيد ع بناتالخصوصهاجر تامر سالم شعبان101816

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصهاجر حسن عل حسن101817

100السعيد ع بناتالخصوصهاجر خالد حامد عبدالستار101818

28السعيد ع بناتالخصوصهاجر سيد حسن اسماعيل101819

81السعيد ع بناتالخصوصهاجر طارق سليمان طه101820

46.5السعيد ع بناتالخصوصهاجر عادل سلمان سالم101821

134.5السعيد ع بناتالخصوصهاجر عصام صبىح عبدالمحسن101822

23السعيد ع بناتالخصوصهاجر عل دمحم عل101823

13.5السعيد ع بناتالخصوصهاجر مؤمن جمال شعبان101824

105.5السعيد ع بناتالخصوصهاجر دمحم عبدالفتاح منشاوى101825

47.5السعيد ع بناتالخصوصهانيا عل احمد عل101826

46.5السعيد ع بناتالخصوصهايدى صفوت عبدالمعز فؤاد101827

94.5السعيد ع بناتالخصوصهايدى هالل نجيب مسعد101828

30السعيد ع بناتالخصوصهبه جعفر ابراهيم عل101829

21.5السعيد ع بناتالخصوصهبه حمدى رمضان عل101830



73.5السعيد ع بناتالخصوصهبه دمحم منصور ركانى101831

76السعيد ع بناتالخصوصهدى دمحم امام عيد101832

ي صديق سعد101833
ن
107السعيد ع بناتالخصوصهدير هان

 عبدالشكور عل101834
ن
82السعيد ع بناتالخصوصهال هان

116.5السعيد ع بناتالخصوصهمسه احمد اكرم دمحم101835

ي احمد اسماعيل101836
79السعيد ع بناتالخصوصهناء حسنن

10.5السعيد ع بناتالخصوصهناء دمحم السيد توغان101837

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصهند عصام دمحم عبدالرحيم101838

!VALUE#السعيد ع بناتالخصوصهند عل سيد محمود101839

65.5السعيد ع بناتالخصوصوفاء احمد دمحم دمحم101840

116السعيد ع بناتالخصوصيارا اسامه ناجح لبيب101841

89.5السعيد ع بناتالخصوصيارا دمحم عبدالستار يوسف101842

ن ايمن محمود ضاج 101843 76السعيد ع بناتالخصوصبسيطه- ياسمي 

ن حسام صالح ابراهيم101844 18.5السعيد ع بناتالخصوصياسمي 

يف بركات دمحم101845 ن شر 30.5السعيد ع بناتالخصوصياسمي 

ن عبدالعزيز قرنه يونس101846 !VALUE#السعيد ع بناتالخصوصياسمي 

ن دمحم السيد فرغل101847 116.5السعيد ع بناتالخصوصياسمي 

ن دمحم مجدي دمحم101848 !VALUE#السعيد ع بناتالخصوصياسمي 

ن حسام السيد عبدالهادى101849 102السعيد ع بناتالخصوصيقي 

 فوزى فرج101850
ن
69السعيد ع بناتالخصوصيوستينا رومان

23.5السعيد ع بناتالخصوصيوستينا عماد لويز بسطا101851

127السعيد ع بناتالخصوصيوستينا فوزي عزيز شاكر101852

103.5فرح الخاصةالخصوصايرينن عماد فايز فهيم101853

121فرح الخاصةالخصوصجومانه عبدالمسيح رشاد عزيز101854

127.5فرح الخاصةالخصوصجويس رافت عزيز شحاته101855

98فرح الخاصةالخصوصرحمه مصلح شحاتة سعيد101856

ف ساىم احمد101857 123.5فرح الخاصةالخصوصساره اشر

ه ايمن فوزي عزيز101858 88.5فرح الخاصةالخصوصسمي 

116فرح الخاصةالخصوصكارن عيد جرجس ناشد101859

119فرح الخاصةالخصوصمادونا رضا ابراهيم جورجى101860

120.5فرح الخاصةالخصوصمريم صالح راغب صالح رزق101861

106.5فرح الخاصةالخصوصمهرائيل عاطف نصيف ملك101862

 رفع عجاينى101863
نا من  115.5فرح الخاصةالخصوصمي 

ن حسن احمد101864 101.5فرح الخاصةالخصوصنادين حسن حسي 

127فرح الخاصةالخصوصندى ناجى فكرى ساىم101865

126.5فرح الخاصةالخصوصهيالنه ممدوح سمي  زاخر101866

112.5فرح الخاصةالخصوصيوستينا وحيد زكريا شنوده101867

123.5فرح الخاصةالخصوصاميل عماد اميل فهيم101868

ي صليب خليل101869
ن
109فرح الخاصةالخصوصبافل هان

95.5فرح الخاصةالخصوصبيشوى مايكل صبىح لبيب101870

يال101871 110فرح الخاصةالخصوصبيشوى مجدى مايز غيى

 راىمي رشدى دوس101872
ن
86.5فرح الخاصةالخصوصرومان

56.5فرح الخاصةالخصوصرياض ياش رياض يوسف101873

 رشاد عزيز101874
ن
102فرح الخاصةالخصوصريمون رومان

93فرح الخاصةالخصوصساىم سمي  ساىمي عبدالمالك101875

ن عبدالعظيم101876 103.5فرح الخاصةالخصوصعبدهللا محمود امي 

95.5فرح الخاصةالخصوصفادى ناجح زاخر اشائيل101877

ي احمد101878 57.5فرح الخاصةالخصوصفارس دمحم عبدالننى

لس سامح هالل شاكر101879 129.5فرح الخاصةالخصوصكي 

ي ثروت برسوم101880
ن
لس هان 130فرح الخاصةالخصوصكي 



ى عزيز منىس101881 128فرح الخاصةالخصوصمكاريوس صيى

96.5فرح الخاصةالخصوصنوفي  كامل مناع مقار101882

94فرح الخاصةالخصوصيوسف ابراهيم فكرى ساىمي101883

اف الخاصةالخصوصاسماء رمضان متوىل صالح101884 28.5االشر

اف الخاصةالخصوصامل محمود السيد عبدالحميد101885 73االشر

اف الخاصةالخصوصايه ايمن السيد دمحم101886 115االشر

اف الخاصةالخصوصبسمله مصطفن احمد دمحم نارص101887 98.5االشر

اف الخاصةالخصوصجنا ايهاب نبيل دمحم101888 111.5االشر

اف الخاصةالخصوصجنن اسامه دمحم عبدالموىل101889 75االشر

اف الخاصةالخصوصجنن رافت عيد ابراهيم دمحم101890 49االشر

اف الخاصةالخصوصحبيبه اسامة سعد دمحم101891 124االشر

اف الخاصةالخصوصحبيبه دمحم عباس احمد101892 112.5االشر

اف الخاصةالخصوصرنا حمدى ابو عجب عبدالاله101893 116.5االشر

اف الخاصةالخصوصروان دمحم عبدالعزيز دمحم101894 135االشر

اف الخاصةالخصوصروان محمود رياض ابراهيم حفناوى101895 45االشر

اف الخاصةالخصوصروان مصطفن دمحم طه101896 76.5االشر

اف الخاصةالخصوصسلىم عبدالتواب عيد اسماعيل دمحم101897 124االشر

ن دمحم احمد ابوسعده101898 اف الخاصةالخصوصسهيله دمحم المعتصم حسي  21االشر

 ناجى عبدالمجيد مسعد101899
ن
اف الخاصةالخصوصشهد هان 134االشر

اف الخاصةالخصوصفاطمه خالد سعد السيد احمد101900 123االشر

 صادق نسيم عبدالمالك101901
ن
اف الخاصةالخصوصلوجى رومان 111االشر

اف الخاصةالخصوصملك دمحم سعد معوض101902 122.5االشر

اف الخاصةالخصوصمنال باسم عبيد بخيت101903 110.5االشر

ن سيد101904 اف الخاصةالخصوصمنة سيد عبدالفضيل حسي  76.5االشر

اف الخاصةالخصوصىم احمد ساىم سيد دمحم101905 56االشر

اف الخاصةالخصوصنانىسي شحاتة فريز نان ميخائيل101906 99االشر

اف الخاصةالخصوصندى احمد مصطفن كامل فرج101907 57االشر

اف الخاصةالخصوصنرفانا عماد جمال لبيب بشاى101908 86االشر

ن عبدالمنعم عبدالعزيز محمود101909 اف الخاصةالخصوصياسمي  83.5االشر

اف الخاصةالخصوصابراهيم احمد ابراهيم دمحم101910 7.5االشر

ف ابراهيم احمد ابراهيم101911 اف الخاصةالخصوصابراهيم اشر 65االشر

اف الخاصةالخصوصابراهيم امي  مصطفن محمود101912 97.5االشر

اف الخاصةالخصوصاحمد عبدالننى قنديل غنيم101913 33.5االشر

اف الخاصةالخصوصاحمد لطفن حفطن عبدالرحمن101914 44.5االشر

اف الخاصةالخصوصجوفان رافت خليل عطيه101915 113.5االشر

اف الخاصةالخصوصحسن دمحم احمد دمحم101916 48.5االشر

ن فتىح صابر عبدالدايم101917 اف الخاصةالخصوصحمزه حسي  34.5االشر

اف الخاصةالخصوصخالد سعيد ابراهيم حسن101918 44.5االشر

اف الخاصةالخصوصزياد دمحم فهىم عبدالفتاح101919 99.5االشر

اف الخاصةالخصوصسيد دمحم سيد مصطفن101920 68.5االشر

اف الخاصةالخصوصعادل خالد عادل عبدالحكيم101921 94.5االشر

اف الخاصةالخصوصعبدالتواب احمد عبدالتواب ابراهيم السيد101922 91االشر

اف الخاصةالخصوصعبدالرحمن سيد عل دمحم101923 102.5االشر

اف الخاصةالخصوصعبدالرحمن صالح ابراهيم عويس ندا101924 17.5االشر

اف الخاصةالخصوصعبدهللا دمحم عبدهللا غازى101925 63.5االشر

اف الخاصةالخصوصعمر ناجى مصطفن عبدالفتاح101926 60.5االشر

اف الخاصةالخصوصكريم رضا رمضان عبداللطيف101927 70.5االشر

ى دمحم101928 اف الخاصةالخصوصدمحم سمي  صيى 81.5االشر

ي101929
 
اف الخاصةالخصوصدمحم صالح دمحم عبدالباق 76االشر

اف الخاصةالخصوصدمحم طارق السيد احمد101930 120االشر



اف الخاصةالخصوصدمحم عبدالعظيم دمحم ابراهيم101931 123.5االشر

اف الخاصةالخصوصدمحم مصطفن عبدالخالق سعيد عل101932 96االشر

اف الخاصةالخصوصدمحم نارص دمحم مصطفن رفاع101933 79االشر

اف الخاصةالخصوصمحمود احمد دمحم ابو النور101934 37.5االشر

اف الخاصةالخصوصمحمود دمحم جمعه عبدالمنعم101935 95.5االشر

اف الخاصةالخصوصمحمود هشام احمد محمود101936 102االشر

101937
ن
اف الخاصةالخصوصيوسف عيد محمود عبدالحليم عبدالشاق 101.5االشر

اف الخاصةالخصوصيوسف دمحم ربيع عل دمحم101938 97االشر

اف الخاصةالخصوصيوسف نارص دمحم مصطفن رفاع101939 77.5االشر

44.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصابانوب ناجى اسحق سيحه101940

60.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصابراهيم جمعه دمحم يوسف101941

39.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد ابراهيم احمد ابراهيم101942

47.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد ابو غدير احمد دمحم101943

ف احمد دمحم101944 85الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد اشر

102الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد خالد احمد قاسم101945

84.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد خالد احمد دمحم101946

73.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد ساىم دمحم غنيم101947

44.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد سعيد عيد سويلم101948

ن احمد101949 70الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد سيد حسي 

ي دمحم محمود101950 23.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد صيى

88.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد طارق عبدالفضيل السعيد101951

26الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز101952

26.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد عبدهللا فتىح رزق101953

39.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد عماد حامد عبدالحميد101954

34.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد محروس قطب فرحان بدر101955

51.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم احمد حسن101956

32.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم جمال دمحم101957

23الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم رمضان دمحم101958

101959
ن
120.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم عبدالرازق دكرون

34.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم عطا هللا هالل101960

126.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم فرج ابوزيد رزق101961

115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم محمود امام101962

115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم مختار دمحم101963

67الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم يونس عبدهللا101964

 دمحم محمود101965
ن
62.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد هان

53الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد هشام شبل السيد101966

71.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصادهم عمرو عوض احمد101967

93الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- ادهم هشام علوان دمحم 101968

38الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاسالم عاطف دمحم دمحم101969

57.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاسالم فرج عبدالمجيد رفاع101970

72الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاسالم دمحم دمحم عبدالمنعم101971

106.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصالمهندى هشام عبدالحميد عل101972

ي ابراهيم101973
116.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصانس ياش عبدالمرضن

95الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصايهاب احمد حسن هاشم101974

64الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبدرالدين عصمت عبدالعظيم عبدالحليم101975

31الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجالل ايهاب ناجى عل101976

88الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحازم خالد سيد عبدالمعط101977

77.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحازم طه ابراهيم مصلىح101978

108.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحازم دمحم محمود السيد101979

91.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحسام سيد دمحم سيد101980



ن طه دمحم احمد101981 124.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحسي 

68الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحمدى عماد حمدى ابراهيم101982

62.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصخالد سيد حسن دمحم101983

118.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرامز دمحم عبدالرحمن رجب101984

47الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد احمد محمود احمد101985

55.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد سيف الدين حسنن سيف101986

88الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد عبدالهادى احمد يىح عبدالهادى101987

52.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد عالء بخيت عل101988

68.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد عيد احمد سيد101989

107.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد وليد دمحم احمد101990

115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزياد وليد دمحم محمود101991

ن عبدالعال دمحم101992 98.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسامح حسي 

45الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسعيد احمد سعيد ابراهيم المليىح101993

53.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسعيد عادل سعيد نور101994

119.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسمي  سعد سمي  سعد101995

105الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسيد فتىح السيد فتىح101996

67.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسيد دمحم سيد دمحم101997

74الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسيد محمود سيد دمحم101998

56الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسيف دمحم سيد اسماعيل101999

37.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصطارق اسامه ابراهيم عل102000

98الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعادل دمحم ابراهيم معوض102001

61.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعاطف احمد دمحم عبدالقوى102002

73الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرازق جمعة عبدالرازق جمعة102003

ي دمحم102004
 
116.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن احمد صدق

121.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن احمد عقوب ابراهيم102005

ن حامد عبدالحميد102006 93الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن حسي 

ن فايد دمحمين102007 104.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن حسي 

129.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن خالد زايد عبدالصمد102008

73.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن سعد دمحم عبدالغفار102009

122الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن سيد لبيب عبدالحميد102010

76الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالكريم فرحان102011

137الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن دمحم عطية دمحم102012

110الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن دمحم عني  ابراهيم102013

72الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن دمحم دمحم سطوج102014

47الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالرحمن محمود السيد محمود102015

32.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالعزيز سعيد عبدالعزيز سعيد102016

117.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا السيد سعد السيد دمحم102017

120الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا امام اللينى جوده102018

101الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا تامر سمي  عبداللطيف102019

119الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا حماد سيد حماد102020

80.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا خالد امام فرج102021

51الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدهللا دمحم سالمه سالم102022

82.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعصام دمحم مصطفن انور102023

 عل102024
 
109.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعل عبدهللا الزنان

93الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعل فرغل عل دمحم102025

133الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعل مصطفن عل دمحم102026

91.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر احمد احمد عبدالعزيز102027

52الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر احمد دمحم احمد102028

107.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر احمد دمحم خميس102029

88الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز102030



44الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر كمال محمود عبدهللا102031

42الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمر نض دمحم سالم102032

37الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعمرو عماد دمحم عبدالسالم102033

24الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفؤاد عبدالننى فؤاد سيد102034

29الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفريد ايمن دمحم عبدهللا102035

80.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفلوباتي  ايمن جميل حليم مكسيموس102036

90الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفهىمي عبدالعزيز فهىمي عبدالعزيز102037

65.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصقطب الدين دمحم قطب محمود102038

128.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصكريم دمحم عبدالحسيب حسب102039

لس سامح جان تادرس102040 117.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصكي 

120.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمازن دمحم زنون سعيد102041

97الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمازن نبيل دمحم شحاته102042

107الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصماهر دمحم عبداللطيف دمحم102043

65الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم ابراهيم عبدالدايم عبدالعاىط102044

81الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد حمدى احمد102045

118الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد سمي  عبدالصمد حسن102046

108.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد عبدالرحمن عفيفن الشافع102047

124الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد فتىحي صادق102048

97.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد فهيم قاسم102049

130.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد دمحم اسماعيل102050

68الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد دمحم عبدالقوى102051

68الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد محمود احمد102052

76.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد محمود جوده102053

79.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم اسامه عبدالننى دمحم102054

ف ابراهيم محمود102055 88.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم اشر

108الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم انور السيد عبدالرسول102056

110.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم جمال جالل ابراهيم102057

91.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم جمال طلبه عبدالمطلب102058

97.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- دمحم حاتم السيد مصطفن 102059

89.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم حامد احمد احمد102060

54.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم حلىم دمحم سالم102061

83.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم رجب فكرى عبدالحافظ102062

45.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم رضا ابراهيم معوض102063

60.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم رضا علي سيد علي102064

85الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم سعيد ممدوح احمد102065

70الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم سيد عبدالننى حسن102066

44.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم سيد دمحم احمد102067

73الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم سيد نصار احمد102068

36.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم صابر نادى عبدالصادق102069

86الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عادل عني  عبدالمطلب102070

54.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم102071

50.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عصام سيد سليمان102072

38.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عصام دمحم عطيه102073

71.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عل دمحم محمود102074

78.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عليوه دمحم عليوه102075

66الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عمرو دمحم عمر102076

40الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم عواد مسعد فريج102077

44الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم محمود ابراهيم دمحم102078

34الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم محمود دمحم احمد102079

28.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم محمود دمحم عبدالعزيز102080



46الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم مصطفن دمحم مصطفن102081

47.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم مصطفن دمحم معاىط102082

113الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم نارص شحاته دمحم102083

21.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم هالل شعبان دمحم102084

 علي102085
ن 115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم وحيد حسي 

113الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم يوسف نزيه يوسف102086

6.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمحمود احمد عبدالننى عبدالحميد102087

35الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمحمود سيد فرغل عبدالجواد فرغل102088

10الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمحمود عل محمود عل102089

28.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمحمود فؤاد فؤاد عطيه102090

41الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمحمود دمحم سعيد عبدالرحمن102091

30الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمراد محمود رجب دمحم102092

76.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمروان خاطر فتىحي عويس102093

ن102094 38الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمروان دمحم دمحم عبدالحافظ حساني 

54.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن احمد مصطفن دمحم102095

 احمد يحن  سيد102096
58الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن

84.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن اسامه صبىح مصطفن102097

45الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن سعيد مصطفن دمحم102098

121.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن عماد مصطفن عطيه102099

46الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن دمحم اسماعيل رجب اسماعيل102100

35.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن دمحم عل السيد102101

ي دمحم102102
71.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن دمحم مصطفن

40الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمصطفن هالل شعبان دمحم102103

43الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمعاذ عادل سيد مهدي احمد102104

85.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمعاذ دمحم سعد سيد102105

42الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمهند عزالدين سيد زاهر102106

89الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنبيل احمد نبيل رجب102107

91.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنور عصام دمحم زين العابدين102108

51.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنورالدين احمد اسماعيل دمحم102109

ن سيد فكرى حجاج 102110 69.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- ياسي 

93.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف احمد عبداللطيف دمحم102111

102.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف اسامه دمحم عواد102112

67الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف حسن ناجى الفاوى102113

81.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف خالد دمحم عبدالحليم102114

81الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف خميس كامل دمحم102115

ى عبدالرؤف عبدالرجمن102116 44.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف صيى

80.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف عاشور احمد دمحم102117

87.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف عبدالباسط مصطفن دمحم102118

ي عيد 102119
80.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- يوسف عبدالحميد عفيفن

77الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف دمحم رمضان عبدربه102120

 دمحم102121
 
72الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف دمحم شوق

83الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيوسف محمود صالح محمود102122

79.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاشاء حمدي عبدالمقصود السيد102123

80الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاشاء طارق دمحم عبدالخالق102124

103.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاشاء دمحم جمال عباس102125

71.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاشاء دمحم سعيد سليمان عيد102126

123الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاسماء رجب جميل ابراهيم102127

ن102128 81.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاسماء مصطفن دمحم حسي 

57.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاصاله عبدالعال عبدهللا خضن102129

ه دمحم عبدالموجود عل 102130 89الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- امي 



ه دمحم عل دمحم102131 102الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصامي 

107الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصايه خالد دمحم عبدالرحمن102132

117الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصايه عالء السيد احمد102133

61الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسمله دمحم نجيب حجازى102134

41.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسمله وليد فتىح توفيق102135

68.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسمله يوسف السيد يوسف102136

95.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسنت ربيع احمد دمحم102137

110الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن احمد دمحم دمحم دمحم عبدالرحمن102138

118الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن السيد صابر السيد102139

124الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن عصام دمحم محروس102140

115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن دمحم احمد فريد102141

47.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن دمحم طلبة عبدالمطلب102142

112.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجنن دمحم عبدالرازق حسن102143

127الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصجهاد وليد دمحم مدبوىل102144

48الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحبيبه احمد عادل سعيد102145

120الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحبيبه حسن احمد محمود102146

106.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحبيبه رضا عبدالغنن سيد102147

55الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحبيبه دمحم فتىحي صالح102148

68الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحبيبه وائل دمحم السيد102149

116.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحسناء ممدوح حسن عبدالفتاح102150

ف دمحم عواد102151 ن اشر 101.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحني 

ن السيد دمحم حسن102152 53الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحني 

ن دمحم السيد دمحم102153 74الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحني 

ن يشى عبدالرؤوف ابوالعال102154 84.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحني 

65.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصحياه كريم كمال عبدالحافظ102155

37الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصخديجه ابراهبم كمال عبدالعاىط102156

48.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدعاء دمحم عل دمحم102157

43.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدميانه ميخائيل شحاته ميخائيل102158

 ابراهيم زىك102159
ن
119.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدنيا هان

يف عادل جمعه102160 54.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرانيا شر

101الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرحمه جمال سالمه سعدواى102161

 يوسف102162
ن
39الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرحمه حسام هان

104الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرحمه طارق عبدالفضيل السعيد102163

89.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرحمه دمحم عبدالمنعم علي102164

89.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرضوى دمحم احمد محمود102165

58.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرقيه طاهر محمود طه102166

ن دمحم102167 ف شاهي  103.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصروان اشر

103.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصروان وائل احمد ابراهيم102168

114.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصرودينه دمحم محروس عبدالخالق102169

113.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصروى دمحم محمود جاد مصطفن102170

70الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصريموندا نبيل جميل انور102171

85الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزينب ايهاب احمد كامل102172

71الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزينب سيد احمد عثمان102173

87الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزينب دمحم السيد دمحم102174

131الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصزينب نبيل اسماعيل عبدهللا102175

107الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره احمد مصطفن عل102176

127.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره اسامه دمحم عبدالبديع السيد102177

100الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره حماده حسن عبدالفتاح102178

108.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره دمحم احمد عطيه102179

120.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره دمحم عبدالننى كامل102180



ي102181
ي درويش مصطفن

69.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره مصطفن

83الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصساره ياش متوىل متوىل محمود102182

111.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسحر احمد سالم عبداللطيف102183

78الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسحر عبدالنارص فهيم قاسم102184

54الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلسبيل سامح عزالدين عبدالوهاب عمر102185

99.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلسبيل دمحم بيوىمي سعد102186

133.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلىم ابراهيم عل ابراهيم102187

131.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلىم احمد زكريا ابراهيم102188

115الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلىم اسامه دمحم دمحم102189

98الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلىم دمحم الشحات عبدالهادى102190

126.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسما احمد عبدهللا معوض102191

101الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسما احمد دمحم مرس102192

114.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسما اسامه نبيل عبدالصادق102193

73الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسما سيد انوار عل102194

110.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسما عمرو متوىل متوىل102195

90.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسماح احمد فؤاد دمحم102196

ه دمحم عبدالمقصود اسماعيل102197 104.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسمي 

ن102198 84الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسميه ايمن يوسف حسي 

122الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسندس فكرى حامد سليم102199

116.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسوسن عالء شحاته علي102200

97.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشاديه دمحم السيد عبدالقادر102201

ن دمحم102202 وق احمد حسي  68.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشر

 جمال عل102203
ن
وق هان 79.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشر

ن102204 134.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد احمد سيد حساني 

119.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد احمد عطيه عبدالعال الراوى102205

ف عبدالسميع عبدالحميد102206 130الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد اشر

126الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد جمال طه سيد102207

114.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد جمال فاروق عبدالعال102208

127الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد صابر فاروق دمحم102209

78.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد فتىح دمحم قاسم102210

113الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد دمحم سيد دمحم102211

 جمعه عويس102212
ن
126.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشهد هان

111.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشيماء سعيد شعبان علي102213

يف زينهم السيد102214 77.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصشيماء شر

ن102215 107الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصصابرين صالح دمحم امي 

128الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعائشه فتىح عبدالمقصود مصطفن فرغل102216

118الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعائشه دمحم عبده محمود102217

123.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعليه خالد احمد عوض102218

113الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه ابراهيم محمود ابراهيم102219

127.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه احمد دمحم عواد102220

100.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه دمحم رجب عل102221

ن102222 101الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه دمحم عبدالوهاب حسي 

ى عبده102223 102.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه محمود خي 

 احمد102224
ن
110.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفرح ايهاب عبدالشاق

70الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفرح حاتم فاروق صديق102225

107.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفرح عبدالوهاب صبىح عبدالوهاب102226

47.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفرحه رزق حسن سالم102227

وز عبدالحكيم حسن زىك102228 119.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفي 

32.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصقمر احمد عامر نض102229

ى ايمن شعراوي يوسف102230 ن 81.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصكين



123الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصالرين دمحم ابراهيم احمد102231

84.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصلمياء محمود شعبان عبدالفتاح102232

85.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصليل دمحم عبده سعيد102233

89الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمروه مجاهد حسن السيد102234

88الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمروه دمحم احمد ابو العال102235

112الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم ذىك فايق زىك102236

95.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم رافت دمحم عبدهللا102237

ي كامل102238
59الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم شداد مصطفن

81.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم عصام فاروق عطيه102239

67.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم دمحم محمود احمد102240

119الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم محمود عبدالغنن عبدهللا102241

77.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك احمد عبدالمنعم مصطفن عل102242

ن التهاىم102243 95.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك انس حسني 

ي102244
 
92الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك باسم سمي  عبدالباق

ي محمود102245
 
72.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك خالد شوق

89.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك سيد نصار احمد102246

 حسن102247
 
114.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك عمرو شوق

118الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك دمحم السيد عبدالرازق102248

80.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك هيثم سمي  عوض102249

92.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك وائل دمحم حافظ102250

ي عيد102251
82.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك عبدالحميد عفيفن

93.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك دمحم عبدالحميد حافظ102252

103.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك محمود عبدالمنعم حسن102253

ي عبدالهادي102254
109.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصملك مدحت مصطفن

121.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنة هللا خالد دمحم حسن102255

 عبدالحميد102256
 
95الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنة هللا عبدالحميد دسوق

104الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنة هللا عبدالسالم سيد عبدالسالم102257

83.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنه رمضان دمحم علي102258

ى عبدالرؤف عبدالرحمن102259 27.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنه صيى

84.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمنه عمرو عبدالمنصف عوض102260

82.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصبسيطه- منن احمد ابراهيم عمر 102261

109الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصىم ابراهيم دمحم ابراهيم حسن102262

84الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصىم قاسم عثمان قاسم102263

ن102264 74الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمياده حسن دمحم حسي 

92.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنبيله وليد دمحم احمد102265

74.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنجاح مدحت دمحم زىك102266

74الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصندى السيد كمال السيد102267

46الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصندى ساىم عبدالعظيم احمد102268

ن حمدى دمحم بهاء الدين102269 61.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنرمي 

55الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنشين عبدالرحيم دمحم عبدالعال102270

82.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنور احمد احمد مرس102271

122الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصنورهان انور دمحم كامل102272

90.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهاجر دمحم فريد عبدالحميد102273

17.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهبه ربيع عبدالمجيد عبدالرازق102274

76الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهبه عبدالعزيز فهىم عبدالعزيز102275

62الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهدى دمحم علي عجىمي102276

60.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهدى نارص عيد عواد102277

99.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهنا سعيد صالح جابر102278

ي شعبان102279
113الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهنا صبىحي حنفن

109.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهنا وائل حسن صالح102280



84الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصهناء احمد مغاورى عل102281

52الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصوفاء رضا عل سيدعل102282

115.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصيمنن مخلص حسن عل102283

134.5مستقبل الصديق الخصوصبسمله احمد عبدالمرضن عبدالحليم رزق102284

ى102285 135مستقبل الصديق الخصوصبسمله دمحم السيد عبدالرحمن العشر

115مستقبل الصديق الخصوصجوفانا اسامة كامل ابراهيم منصور102286

130مستقبل الصديق الخصوصجينا اسامة كامل ابراهيم منصور102287

138مستقبل الصديق الخصوصحبيبه دمحم احمد عطيه دمحم102288

133.5مستقبل الصديق الخصوصروان جمال عل عباس عل102289

137.5مستقبل الصديق الخصوصسلىم احمد رمزي عل ابراهيم102290

قاوى102291 137.5مستقبل الصديق الخصوصشيماء هشام دمحم عبدالجواد شر

ن ابراهيم102292 ن دمحم حسي  133.5مستقبل الصديق الخصوصمريم حسي 

137مستقبل الصديق الخصوصملك دمحم عل رمضان الجمال102293

133مستقبل الصديق الخصوصندى حسن حامد دمحم احمد102294

133مستقبل الصديق الخصوصهنا دمحم رفعت السيد السيد102295

133مستقبل الصديق الخصوصهيام رضا ابوطالب سيد احمد خطاب102296

ن دمحم102297 128مستقبل الصديق الخصوصابراهيم تامر رجب حسي 

135مستقبل الصديق الخصوصاحمد عماد دمحم دمحم عبده العجوز102298

134.5مستقبل الصديق الخصوصاحمد مصطفن سيد مصطفن102299

134.5مستقبل الصديق الخصوصعبدالرحمن طارق دمحم احمد موس102300

132مستقبل الصديق الخصوصعبدهللا احمد دمحم مصطفن102301

ن102302 135.5مستقبل الصديق الخصوصعمار احمد محمود حسن صالحي 

125مستقبل الصديق الخصوصعمر دمحم السيد امام السيد102303

139مستقبل الصديق الخصوصدمحم احمد عل عبدالسميع دمحم النمىك102304

137.5مستقبل الصديق الخصوصدمحم احمد دمحم عبدالمنعم احمد السحل102305

يف السيد دمحم عوض هللا102306 139مستقبل الصديق الخصوصدمحم شر

137.5مستقبل الصديق الخصوصدمحم هشام دمحم يوسف دمحم102307

 محمود سيد سيدعطا هللا102308
ن
137.5مستقبل الصديق الخصوصمحمود هان

ف كامل ابراهيم منصور102309 139مستقبل الصديق الخصوصنوفي  اشر

99المحبة الخاصةالخصوصاسي  توما لبان رشدى102310

114المحبة الخاصةالخصوصانجيل ميالد نصي  برتال102311

115.5المحبة الخاصةالخصوصايىم امي  حلىم سليمان102312

105.5المحبة الخاصةالخصوصايىم اميل مالك يواقيم102313

99المحبة الخاصةالخصوصجسكا بهجت جابر عبدالمالك102314

82المحبة الخاصةالخصوصجسيكا عماد هالل يوسف102315

123.5المحبة الخاصةالخصوصجوسيان كرم فاروق عوض102316

ى ساىم102317 118.5المحبة الخاصةالخصوصجوفانا مايكل بشر

123المحبة الخاصةالخصوصجوليا وليم ناجى باشا102318

102319
 
ق 118.5المحبة الخاصةالخصوصجومانا مهنن فوزى مشر

118المحبة الخاصةالخصوصجومانا نشاة نعيم شحاته102320

118.5المحبة الخاصةالخصوصجوني  عوض صادق عوض102321

 جمال فهيم102322
ن
129.5المحبة الخاصةالخصوصجيالن هان

130.5المحبة الخاصةالخصوصجينا نبيل جاد عبدالمسيح102323

ن زىك102324 85.5المحبة الخاصةالخصوصدميانه ايمن امي 

107المحبة الخاصةالخصوصدميانه عاطف يعقوب تفال102325

102326
 
131.5المحبة الخاصةالخصوصدنيا بهاء وجيه شوق

128.5المحبة الخاصةالخصوصدينا سمي  حسنن فريد102327

137.5المحبة الخاصةالخصوصساره حشمت ناسان ارمانيوس102328

130المحبة الخاصةالخصوصسيمون ميالد قرياقص بخيت102329

 حلىم فخرى102330
ن
ينا رومان 136المحبة الخاصةالخصوصفي 



110.5المحبة الخاصةالخصوصفيوال سمي  وجيه عطاهللا102331

ن سامح نعيم عبدالمالك102332 121المحبة الخاصةالخصوصكرستي 

ن102333 مينا عماد يوسف بينامي  119.5المحبة الخاصةالخصوصكي 

110.5المحبة الخاصةالخصوصمارى جرجس حلىم مسعود102334

128المحبة الخاصةالخصوصمارى جرجس موريد زىك102335

 الضبع فهيم102336
ن
95المحبة الخاصةالخصوصمارى رومان

122.5المحبة الخاصةالخصوصماريا ساىم صالح مسعد102337

122.5المحبة الخاصةالخصوصماريا مني  شحاته عيد102338

86المحبة الخاصةالخصوصماريا يوسف حافظ قزمان102339

ى مالك102340  بشر
ن
136.5المحبة الخاصةالخصوصماريان رومان

105.5المحبة الخاصةالخصوصمارينا سمي  يوسف يعقوب102341

130.5المحبة الخاصةالخصوصمارينا صالح فاخورى عطيه102342

104.5المحبة الخاصةالخصوصمارينا عصام حافظ لمع102343

99المحبة الخاصةالخصوصمرنا رافت توفيق بطرس102344

133.5المحبة الخاصةالخصوصمريانه بدروس خليل بدروس102345

59.5المحبة الخاصةالخصوصمريم اسحق جمال كامل102346

ف رافت ثابت102347 85.5المحبة الخاصةالخصوصمريم اشر

135.5المحبة الخاصةالخصوصمريم جرجس مرزق مسعد102348

95المحبة الخاصةالخصوصمريم سامح فوزى فهىم102349

72.5المحبة الخاصةالخصوصمريم عادل مريد يوسف102350

125.5المحبة الخاصةالخصوصمريم عاطف رزق هللا موس102351

132المحبة الخاصةالخصوصمريم فارس وهيب تادرس102352

100المحبة الخاصةالخصوصمريم فايز رزق عطيه102353

133المحبة الخاصةالخصوصمريم يوسف جرجس بطرس102354

127المحبة الخاصةالخصوصملك عماد وثيق حنا102355

114.5المحبة الخاصةالخصوصمهرائيل سالمه غيط ملك102356

126.5المحبة الخاصةالخصوصمهرائيل نبيل جاد عبدالمسيح102357

وال باسم صبىح شاكر102358 135.5المحبة الخاصةالخصوصمي 

فانا رضا صموئيل سمعان102359 123.5المحبة الخاصةالخصوصني 

 عطاهللا عطيه102360
ن
125.5المحبة الخاصةالخصوصهايدى هان

130المحبة الخاصةالخصوصهيالنه جون عبده بسطا102361

131.5المحبة الخاصةالخصوصيوانا اسحق فرنسيس بخيت102362

131.5المحبة الخاصةالخصوصيوانا مجدى عدىل عزيز102363

132المحبة الخاصةالخصوصيوستينا نبيل كمال جرجس102364

 فاروق عوض102365
ن
125.5المحبة الخاصةالخصوصيوستينا هان

ف عبده غاىل102366 122المحبة الخاصةالخصوصابانوب اشر

131.5المحبة الخاصةالخصوصابانوب صفوت فهىم جاد102367

ن شنوده غاىل واقيم102368 119.5المحبة الخاصةالخصوصاستيفي 

133المحبة الخاصةالخصوصاندرو عصام عزيز مرقس102369

116.5المحبة الخاصةالخصوصاندرو مدحت ثابت عبيد102370

111المحبة الخاصةالخصوصانطون ايمن مالك حنا102371

ن102372 121المحبة الخاصةالخصوصبوال مجدى محب امي 

129.5المحبة الخاصةالخصوصبيي  لطيف فايز فهيم102373

133المحبة الخاصةالخصوصبيجول نبيل ابراهيم بلد102374

104المحبة الخاصةالخصوصبيشوى ايمن لحطن توفيق102375

121.5المحبة الخاصةالخصوصبيشوى ساىم خلف نظي 102376

130.5المحبة الخاصةالخصوصبيشوى نارص نظي  رشيد102377

130.5المحبة الخاصةالخصوصبيشوى نسيم ابراهيم منصور102378

121المحبة الخاصةالخصوصبيشوى وحيد زخطوط سليمان102379

118المحبة الخاصةالخصوصجرجس ايمن مرسيس نصيف102380



99المحبة الخاصةالخصوصجرجس عماد عادل عزيز102381

وس102382 111المحبة الخاصةالخصوصجورج بشي  ابراهيم تاورصن

83.5المحبة الخاصةالخصوصجورج عادل كمال اسكاروس102383

127.5المحبة الخاصةالخصوصجورج عاطف موريس جاد102384

110المحبة الخاصةالخصوصجون جوزيف فتىح لمع102385

ن102386 132.5المحبة الخاصةالخصوصحسنن محسن حسنن مكي 

61.5المحبة الخاصةالخصوصحنا مرزوق حنا عبدالنور102387

ن102388  عبدالمالك راوبي 
107.5المحبة الخاصةالخصوصرامز رفف 

ى يوسف102389 112.5المحبة الخاصةالخصوصرامز سمي  بشر

120المحبة الخاصةالخصوصرشدى رافت رشدى جيد102390

113المحبة الخاصةالخصوصريمون حنا مفيد بخيت102391

يف وليم جيد102392 101.5المحبة الخاصةالخصوصشادى شر

95المحبة الخاصةالخصوصعادل بطرس فتىح بطرس102393

91المحبة الخاصةالخصوصعبدالمسيح عماد عيد غطاس102394

ف غطاس عبيد102395 116المحبة الخاصةالخصوصغطاس اشر

69.5المحبة الخاصةالخصوصفادى مكرم ابو الخي  عطية102396

ى102397 54.5المحبة الخاصةالخصوصفادى مكرم شاؤول مي 

117المحبة الخاصةالخصوصفادى ممدوح سعد زياده102398

108.5المحبة الخاصةالخصوصفادى ميالد اسحق واصف102399

111.5المحبة الخاصةالخصوصفادى يوسف لويز حرز102400

86المحبة الخاصةالخصوصفيلوباتي  ايمن ميخائيل حنا102401

98المحبة الخاصةالخصوصفيلوباتي  عماد فوزى خي 102402

131.5المحبة الخاصةالخصوصفيلوباتي  فرج هللا سعد ابراهيم102403

ى بشاى102404 132.5المحبة الخاصةالخصوصفيلوباتي  ميالد بشر

118المحبة الخاصةالخصوصفيلوباتي  نظىم ابراهيم داوس102405

لس صابر انور جرس102406 81.5المحبة الخاصةالخصوصكي 

لس عصام حفطن فهىم102407 126.5المحبة الخاصةالخصوصكي 

لس فاروق كمال حنا102408 47المحبة الخاصةالخصوصكي 

لس فهيم فهىم بستان102409 95.5المحبة الخاصةالخصوصكي 

لس موس لويس حبيب102410 117.5المحبة الخاصةالخصوصكي 

128.5المحبة الخاصةالخصوصمارتن طلعت نصي  ملط102411

130.5المحبة الخاصةالخصوصمارتن ميالد فريز ميخائيل102412

124.5المحبة الخاصةالخصوصمارسلينو ماجد ملك مرقص102413

119المحبة الخاصةالخصوصمارك باه قديس بخيت102414

120المحبة الخاصةالخصوصماركو ريمون راجى ولسن102415

113المحبة الخاصةالخصوصماركو ممدوح زغلول وديع102416

124المحبة الخاصةالخصوصماركو نشات ميخائيل فؤاد102417

ن حبيب102418 120.5المحبة الخاصةالخصوصماريو ايمن ابو اليمي 

121المحبة الخاصةالخصوصماريو عماد عزيز عبدالمالك102419

111المحبة الخاصةالخصوصماسيو عطيه نسيم عطيه102420

113المحبة الخاصةالخصوصمايكل اسحاق فتىح عبدهللا102421

103المحبة الخاصةالخصوصمايكل عادل رسىم زىك102422

ى102423 124.5المحبة الخاصةالخصوصمايكل عادل مندوه بشر

 عني  فجرى102424
ن
132المحبة الخاصةالخصوصمايكل هان

101.5المحبة الخاصةالخصوصمكارى رافت اسحق توفيق102425

ى102426 135.5المحبة الخاصةالخصوصميخائيل سمي  فكرى بشر

125.5المحبة الخاصةالخصوصميالد ماجد ميالد ملك102427

ن عبدالمالك102428 95.5المحبة الخاصةالخصوصمينا باسم امي 

96المحبة الخاصةالخصوصمينا ممدوح عبدالمالك شاروبيم102429

ن102430 126.5المحبة الخاصةالخصوصمينا موعود ثابت كين



56المحبة الخاصةالخصوصمينا نادى اشتياق قلدس102431

99.5المحبة الخاصةالخصوصمينا نبيل جرجس تادرس102432

126المحبة الخاصةالخصوصمينا نبيل وديع زىك102433

50المحبة الخاصةالخصوصمينا يعقوب موتس جرجس102434

 لحطن توفيق102435
 
80المحبة الخاصةالخصوصنوفي  شوق

57.5المحبة الخاصةالخصوصيىس ايليا توفيق ابراهيم102436

124المحبة الخاصةالخصوصيىس حنا ونيس صليب102437

 خلف زخارى102438
ن
87المحبة الخاصةالخصوصيىس هان

81.5المحبة الخاصةالخصوصيوسف سمي  نظي  خليل102439

109.5المحبة الخاصةالخصوصيوسف عادل بطرس بنشوى102440

88.5المحبة الخاصةالخصوصيوسف مجدى فايز وهبه102441

بية الحديثةالخصوصامنيه دمحم عبدالجواد قطب عل102442 134.5الي 

بية الحديثةالخصوصانغام عمر عبدالفتاح عبدالخالق عبدالفتاح102443 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصايرينن جمال عياد عزيز فانوس102444 130الي 

بية الحديثةالخصوصايرينن ممدوح لبيب مرجان102445 127.5الي 

بية الحديثةالخصوصتف  دمحم عبدالمنعم رضوان102446 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصجانىس اسامه نظي  ناشد خليل102447 128.5الي 

بية الحديثةالخصوصجنن اسماعيل مجاهد عبدالحميد102448 135الي 

بية الحديثةالخصوصجنن حسن دمحم صادق ابو طالب102449 133الي 

بية الحديثةالخصوصجوليا مجدى رياض اسطفانوس عبدالمسيح102450 130الي 

بية الحديثةالخصوصدميانه راتب اسطفانوس عبدالمسيح اسطفانوس102451 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصرانا جمال عبدالعاىط مسلم102452 137.5الي 

بية الحديثةالخصوصرقيه نبيل جابر دمحم102453 130.5الي 

ن يمن102454 ن حسن حسي  بية الحديثةالخصوصروان احمد حسي  138الي 

بية الحديثةالخصوصريتاج ياش مندى ابو شيع عل102455 138الي 

بية الحديثةالخصوصريم سامح السيد السيد دمحم102456 138.5الي 

بية الحديثةالخصوصزينب محمود عبدالرحمن احمد102457 126.5الي 

ف102458 بية الحديثةالخصوصسلىم احمد سعيد عبدالحميد شر 138.5الي 

ن عبدالسالم وادى102459 بية الحديثةالخصوصسلىم رضا امي  134الي 

بية الحديثةالخصوصسندس دمحم حسن عبداللطيف102460 132الي 

بية الحديثةالخصوصصابرين سامح دمحم النويهي عل سليمان102461 135الي 

بية الحديثةالخصوصفاطمه احمد عبدالحكيم حسن عبدالرحيم102462 134.5الي 

بية الحديثةالخصوصفاطمه حمدى محمود السيد الشعراوى102463 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصفرح دمحم وجيه عبدالعزيز حسن102464 138الي 

بية الحديثةالخصوصمارتينا مختار صموئيل اسكاروس حكيم102465 133الي 

بية الحديثةالخصوصماريا مختار صموئيل اسكاروس حكيم102466 113الي 

بية الحديثةالخصوصمارينا منصور بسيط حكيم عبدالقدوس102467 131الي 

بية الحديثةالخصوصمريم احمد دمحم الصغي 102468 127الي 

بية الحديثةالخصوصمريم اسامه سعيد عازر ناروز102469 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصمريم ايمن دمحم عبداليى عبدالدايم102470 136.5الي 

ه مصطفن عل دويب102471 بية الحديثةالخصوصمشي  132الي 

بية الحديثةالخصوصملك سيد دمحم دمحم دمحم ابوزيد102472 132.5الي 

ن دمحم عبداللطيف عل102473 بية الحديثةالخصوصملك معي  111الي 

بية الحديثةالخصوصمنار دمحم فوزى احمد عبدالسالم102474 131.5الي 

بية الحديثةالخصوصمنة هللا ابو العال السيد ابو العال شلنى102475 138الي 

بية الحديثةالخصوصمنة هللا السيد عبدالعال السيد اسماعيل102476 135الي 

ن عبدالسالم وادى102477 بية الحديثةالخصوصنجاه عبدالفتاح امي  132.5الي 

بية الحديثةالخصوصندى عامر ابراهيم دمحم102478 124.5الي 

 عبدالرحمن102479
ن
بية الحديثةالخصوصندى وائل احمد عبدالشاق 138.5الي 

بية الحديثةالخصوصنعمه خالد سيد كامل102480 121الي 



بية الحديثةالخصوصنور دمحم سيد اسماعيل شعبان102481 131.5الي 

بية الحديثةالخصوصهنا احمد حنفن محمود احمد102482 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصهويدا مدحت احمد بيوىم سعد102483 111الي 

 مرس حسن102484
ن
ن طه مدن بية الحديثةالخصوصياسمي  129.5الي 

 فتىح صالح102485
ن
بية الحديثةالخصوصابراهيم هان 122.5الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد اسماعيل دمحم احمد حسن102486 129الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد حامد نض حامد102487 135الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد عامر ابراهيم دمحم102488 137الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد عل دمحم دمحم شلتوت102489 131.5الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد دمحم عبدالحليم دمحم102490 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد مصطفن حمزه محمود102491 129.5الي 

 عبدالحليم دمحم سالمه102492
ن
بية الحديثةالخصوصاحمد هان 138الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد وائل حمدى فؤاد102493 130.5الي 

بية الحديثةالخصوصاحمد ياش سيد جابر رزق102494 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصادهم دمحم صالح بيوىم صالح102495 136.5الي 

بية الحديثةالخصوصاسامه عل احمد ابوضيف102496 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصبيي  باسم وهيب شيانه جيد102497 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصبيشوى ياش مرزوق نعيم خليل102498 128.5الي 

بية الحديثةالخصوصحازم دمحم صالح احمد سليمان102499 137.5الي 

بية الحديثةالخصوصحمد دمحم عدىل دمحم102500 106الي 

 انتصار عياد102501
ن
بية الحديثةالخصوصديفيد رومان 114الي 

بية الحديثةالخصوصديفيد رياض بابيس رياض بابيس102502 106الي 

بية الحديثةالخصوصزياد عبدالفتاح حنفن سيد بدر102503 101الي 

بية الحديثةالخصوصزياد دمحم ظريف حسن102504 133.5الي 

بية الحديثةالخصوصسلوان نارصى فوزى لوندى102505 131.5الي 

بية الحديثةالخصوصسيد محمود جميل دمحم عل102506 130.5الي 

بية الحديثةالخصوصسيف ابراهيم فتح هللا محمود عبدهللا102507 133.5الي 

102508
ن
بية الحديثةالخصوصسيف الدين محمود احمد قرن 135الي 

بية الحديثةالخصوصطارق امام دمحم امام يوسف102509 111.5الي 

بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن احمد دمحم سعيد ابو سعده102510 136.5الي 

102511
 
بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن بخيت دمحم زنان 113.5الي 

بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن حسام دمحم دمحم102512 107.5الي 

بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن عاطف سيد عثمان حسن102513 116.5الي 

بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن دمحم فتىح عبدالحميد102514 120الي 

بية الحديثةالخصوصعبدالرحمن وائل احمد ابوضيف102515 129.5الي 

ي102516
بية الحديثةالخصوصعبدهللا احمد دمحم عبدالغنن 130.5الي 

بية الحديثةالخصوصعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم102517 136الي 

ن102518 بية الحديثةالخصوصعبدالوهاب عالء عبدالوهاب حسي  116.5الي 

بية الحديثةالخصوصعز دمحم صالح عبدهللا102519 130.5الي 

بية الحديثةالخصوصسمع- عل دمحم عل احمد احمد 102520 111.5الي 

بية الحديثةالخصوصعمر باسم دمحم عبده المليىحى102521 135.5الي 

بية الحديثةالخصوصعمر عماد جابر السيد102522 132.5الي 

بية الحديثةالخصوصعمرو احمد دمحم عيد عكاشه102523 137الي 

بية الحديثةالخصوصكريم حافظ صالح حافظ102524 132الي 

لس ايهاب كامل جرس102525 بية الحديثةالخصوصكي  126الي 

لس عماد عبدالمالك زاخر102526 بية الحديثةالخصوصكي  128.5الي 

لس وائل مجدى صبىح102527 بية الحديثةالخصوصكي  136.5الي 

بية الحديثةالخصوصمازن محمود دمحم عل102528 131.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم احمد رجب سالمة102529 129الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم احمد عل دمحم ابراهيم102530 134الي 



بية الحديثةالخصوصدمحم اسامه دمحم سيد احمد102531 127الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم ايمن دمحم عبدالخالق دمحم102532 128.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم رمضان عباس بشي 102533 130الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم سعيد دمحم عبدالحميد102534 128الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم سمي  ربيع عبدالهاى102535 125الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم كرم دمحم جمعه102536 133الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم محمود دمحم احمد102537 106.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم محمود دمحم محمود سعيد102538 133.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم مصطفن دمحم طه ابوغريب102539 130.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم نارص عل دمحم102540 106.5الي 

بية الحديثةالخصوصدمحم وائل صالح احمد السيد102541 128.5الي 

بية الحديثةالخصوصمحمود حامد محمود دمحم102542 113الي 

ن محمود102543 بية الحديثةالخصوصمحمود حلىم درديرى حسي  122الي 

بية الحديثةالخصوصمحمود عصام سعيد احمد102544 121.5الي 

بية الحديثةالخصوصمروان جمال عبدالحميد عبدالمقصود102545 135الي 

يف102546 بية الحديثةالخصوصمروان خالد عمر محمود الشر 129.5الي 

بية الحديثةالخصوصمصطفن سيد عاطف دمحم عل102547 126الي 

بية الحديثةالخصوصمصطفن دمحم عبدالمنعم عثمان102548 73.5الي 

بية الحديثةالخصوصمعاذ تامر محمود عطا102549 90الي 

 سيد102550
 
بية الحديثةالخصوصمهاب سيد شوق 131الي 

بية الحديثةالخصوصمينا فريد لبيب مرجان102551 123الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف احمد ابراهيم ابو المجد102552 118.5الي 

 عمر بيوىم عمر102553
 
بية الحديثةالخصوصيوسف الدسوق 123.5الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف السيد صابر سعيد102554 92.5الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف شعبان كمال صابر102555 112الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف دمحم السيد دمحم دمحم102556 118.5الي 

ي احمد فرج102557
ن
بية الحديثةالخصوصيوسف دمحم سعدوون 117.5الي 

ن عبدالسالم وادى102558 بية الحديثةالخصوصيوسف محمود امي  117الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف ناجى سليمان عبدة102559 121الي 

بية الحديثةالخصوصيوسف وائل عبدالحكيم شعبان102560 122الي 

134.5منارة مودرن سكولالخصوصايمان خالد دمحم السيد102561

128منارة مودرن سكولالخصوصبسمله دمحم رمضان عبدالفتاح102562

ي ابراهيم102563 ي عبدالننى
131منارة مودرن سكولالخصوصبسنت محمود مصطفن

132.5منارة مودرن سكولالخصوصتف  دمحم محمود عبدالمطلب102564

135منارة مودرن سكولالخصوصجنن باسم احمد جمعة حسن102565

134.5منارة مودرن سكولالخصوصراندا رافت رفعت ايليا ايوب102566

131منارة مودرن سكولالخصوصساره خالد سيداحمد صالح الشوربىحى102567

131.5منارة مودرن سكولالخصوصساره متوىلي صبىحي متوىلي محمود فرج102568

135منارة مودرن سكولالخصوصسما احمد عبدالعزيز احمد عبدالرؤف102569

ن يوسف فؤاد خليل102570 129.5منارة مودرن سكولالخصوصسما حسي 

101منارة مودرن سكولالخصوصسما ساىم سالمه حسن102571

125.5منارة مودرن سكولالخصوصسما ممدوح منصور عبدالباسط منصور102572

ف محمود دمحم علي حجاج102573 114.5منارة مودرن سكولالخصوصفاطمه الزهراء اشر

127.5منارة مودرن سكولالخصوصفرح مصطفن اسماعيل دمحم احمد شحاته102574

128منارة مودرن سكولالخصوصمارى ماجد سليمان رزق سليمان102575

131منارة مودرن سكولالخصوصماهيتاب كرم دمحم حسن دمحم ابو الهوايل102576

117.5منارة مودرن سكولالخصوصمايا احمد اسماعيل عبدالمقصود دمحم102577

133.5منارة مودرن سكولالخصوصمايا دمحم فرج دمحم102578

134منارة مودرن سكولالخصوصمريم ايمن نبيل ابراهيم حنا102579

ي102580
134.5منارة مودرن سكولالخصوصملك ابراهيم سيد احمد عبدالغنن



113منارة مودرن سكولالخصوصملك صالح سعد عبدالخالق دمحم102581

ي عبدالرؤف دمحم102582
135منارة مودرن سكولالخصوصملك عماد عبدالراضن

128منارة مودرن سكولالخصوصملك وليد قطب عبدالكريم دمحم102583

135.5منارة مودرن سكولالخصوصهمس احمد سيد احمد غريب102584

ن موس عبدالسميع احمد102585 124.5منارة مودرن سكولالخصوصياسمي 

134.5منارة مودرن سكولالخصوصاحمد سامح صالح جاب هللا عبداللطيف102586

98منارة مودرن سكولالخصوصاحمد عبدهللا علوان عزازي102587

127.5منارة مودرن سكولالخصوصادهم صابر بركات رمضان السيد102588

127منارة مودرن سكولالخصوصانس دمحم فوزي عبدالمجيد علي102589

136.5منارة مودرن سكولالخصوصعبدالرحمن دمحم سيد هاشم حجازى102590

136.5منارة مودرن سكولالخصوصعمار خالد دمحم عبدالفتاح احمد صادق دمحم النمىكي102591

138منارة مودرن سكولالخصوصعمار عطيه اسماعيل عطيه دمحم102592

132منارة مودرن سكولالخصوصعمر جابر احمد اسماعيل ابوزيد102593

ن السيد احمدحسن102594 138منارة مودرن سكولالخصوصعمر حسي 

131منارة مودرن سكولالخصوصعمر كرم ابراهيم عبدالرازق102595

134.5منارة مودرن سكولالخصوصعمر دمحم رجب عبدالحق102596

133.5منارة مودرن سكولالخصوصعمر دمحم سيد احمد ابراهيم خطاب102597

134منارة مودرن سكولالخصوصلؤى حسام ابوضيف عبدالخالق102598

133.5منارة مودرن سكولالخصوصمازن دمحم عبدالفتاح محمود دمحم102599

يل102600 133.5منارة مودرن سكولالخصوصدمحم عبدالعاىط دمحم جيى

138منارة مودرن سكولالخصوصدمحم عبدالمنعم مصيلىح دمحم ابوجمعة102601

137.5منارة مودرن سكولالخصوصدمحم كمال شوكت كمال الشهاوي102602

136منارة مودرن سكولالخصوصدمحم محمود كامل عبدالرحمن احمد102603

 عبدالجليل عبدربه102604
ن
138.5منارة مودرن سكولالخصوصدمحم هان

135.5منارة مودرن سكولالخصوصمحمود احمد محمود دمحم عبدالظاهر102605

137منارة مودرن سكولالخصوصمحمود وليد عمر ابراهيم102606

131.5منارة مودرن سكولالخصوصمصطفن دمحم اسماعيل حسن اسماعيل102607

136.5منارة مودرن سكولالخصوصيوسف عاصم سعيد دمحم حماد102608

136منارة مودرن سكولالخصوصيوسف دمحم صبىحي رفاعي عبدالرؤف102609

129الفاروق عمرالخصوصامنيه فرج محمود فرج102610

125الفاروق عمرالخصوصايمان خالد سيد احمد يوسف فايد102611

127الفاروق عمرالخصوصايه ابراهيم السيد دمحم ابراهيم ابو ليله102612

ف مسعود احمد102613 107الفاروق عمرالخصوصتف  اشر

135الفاروق عمرالخصوصتف  دمحم ابو العال ادريس محمود102614

135.5الفاروق عمرالخصوصجنه وليد بدر زىك دمحم102615

ن ابراهيم102616 136.5الفاروق عمرالخصوصجنن ابراهيم امي 

129.5الفاروق عمرالخصوصجنن خالد عل زين العابدين102617

133.5الفاروق عمرالخصوصجنن عصام الدين سيد احمد جوده102618

124.5الفاروق عمرالخصوصجنن وليد صابر عبدالسميع102619

113.5الفاروق عمرالخصوصحبيبه مصطفن احمد عطا السيد102620

ن دمحم حامد طلبه رمضان102621 117الفاروق عمرالخصوصحني 

101الفاروق عمرالخصوصرحمه جمال احمد سليمان عل102622

125الفاروق عمرالخصوصرؤى ايهاب عزت عبدالحميد102623

126.5الفاروق عمرالخصوصرؤى مدحت عل حسن عل102624

123.5الفاروق عمرالخصوصريتاج امام سمي  عبدالعظيم يوسف102625

116الفاروق عمرالخصوصساره سيد احمد دمحم حسن102626

ن دمحم محمود102627 130.5الفاروق عمرالخصوصسلىم دمحم حسي 

103.5الفاروق عمرالخصوصسلوى وليد سيد مصطفن هاشم102628

98الفاروق عمرالخصوصسما متوىل عمر بيوىم عمر102629

133الفاروق عمرالخصوصسما دمحم سعد الحديدى دمحم102630



111الفاروق عمرالخصوصسما دمحم كمال عبدالفتاح102631

124.5الفاروق عمرالخصوصسميه احمد عل دمحم يوسف102632

116.5الفاروق عمرالخصوصسهيله دمحم عبدالعزيز دمحم منصور102633

وق دمحم عادل عبدالعزيز ابراهيم102634 102.5الفاروق عمرالخصوصشر

113.5الفاروق عمرالخصوصشهد وائل عبدالرشيد احمد102635

100الفاروق عمرالخصوصشهد ياش ابراهيم دمحم102636

109الفاروق عمرالخصوصغنن دمحم عل المضى دمحم102637

ي امام102638 106الفاروق عمرالخصوصمريم سيد عبدالننى

122الفاروق عمرالخصوصمريم دمحم سيد سليم عل102639

119.5الفاروق عمرالخصوصمريم دمحم سيد محمود102640

120الفاروق عمرالخصوصمريم مصطفن سعد دمحمين سعد102641

99الفاروق عمرالخصوصمريم مصطفن سيد رمضان سيد شحاته102642

51.5الفاروق عمرالخصوصمغفره دمحم حسن حسن الخبيت102643

109الفاروق عمرالخصوصملك احمد عبدالكريم الفن احمد102644

125الفاروق عمرالخصوصملك عادل سيد دمحم زعفان102645

134الفاروق عمرالخصوصمنار تامر صالح السيد مصطفن102646

128.5الفاروق عمرالخصوصمنه عل محمود صادق ابراهيم102647

 ابراهيم احمد الباه102648
 
134.5الفاروق عمرالخصوصىم ابراهيم الدسوق

113الفاروق عمرالخصوصنوران سعيد دمحم عبدالرؤف دمحم نور102649

103الفاروق عمرالخصوصهاجر عيد سيد محمود102650

137الفاروق عمرالخصوصابراهيم موس عيد موس شور102651

134.5الفاروق عمرالخصوصاحمد حسن دمحم حسن دمحم ابو الهوايل102652

118الفاروق عمرالخصوصاحمد عماد سيد احمد102653

132الفاروق عمرالخصوصاحمد عمرو محمود عيد السيد102654

84الفاروق عمرالخصوصاحمد دمحم جودة كامل ابراهيم102655

104.5الفاروق عمرالخصوصاحمد دمحم عبدالنعيم احمد102656

119.5الفاروق عمرالخصوصادهم سالم شحاته سويفن سالم102657

104.5الفاروق عمرالخصوصباسل عالء دمحم فكرى عبدالرؤف دمحم102658

94.5الفاروق عمرالخصوصبدر الدين عمر فتىح عبدالعال الصاوى102659

67الفاروق عمرالخصوصجمال محمود جمال عبدالهادى متوىل102660

125.5الفاروق عمرالخصوصزياد اسالم عل محمود102661

105الفاروق عمرالخصوصزياد مدحت سعيد ابراهيم102662

ف102663 112الفاروق عمرالخصوصسيف عل احمد عل احمد ابو شر

122الفاروق عمرالخصوصشهاب ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز102664

136الفاروق عمرالخصوصصالح دمحم صالح عل102665

121.5الفاروق عمرالخصوصطه عصام عبدالعظيم عبدالعزيز102666

111الفاروق عمرالخصوصعبدالرحمن جمال دمحم عل حسن102667

103.5الفاروق عمرالخصوصعبداللطيف محمود عبداللطيف محمود دمحم102668

82الفاروق عمرالخصوصعبدهللا عمر فتىح عبدالعال الصاوى102669

121الفاروق عمرالخصوصعل دمحم عل عبدالوهاب مقاوى102670

127.5الفاروق عمرالخصوصعمر احمد سيد دمحم عل دمحم بدر الدين102671

ى مصطفن102672 115.5الفاروق عمرالخصوصعمر طارق خي 

134الفاروق عمرالخصوصعمر محمود طنطاوى السيد102673

لس عصام يوسف شفيق102674 76الفاروق عمرالخصوصكي 

 مرس رضوان102675
ن
81.5الفاروق عمرالخصوصدمحم احمد دمحم الصوق

108.5الفاروق عمرالخصوصدمحم احمد دمحم توفيق ابو الحسن102676

128الفاروق عمرالخصوصدمحم اسامه احمد دمحم ابو زيد102677

ن دمحم دمحم مرزوق102678 129الفاروق عمرالخصوصدمحم حسي 

108الفاروق عمرالخصوصدمحم خالد دمحم دمحم مصطفن102679

129الفاروق عمرالخصوصدمحم رضا ابراهيم دمحم عفيفن الشحرى102680



124الفاروق عمرالخصوصدمحم عصام فاروق الطوجن سالم102681

ن102682 94الفاروق عمرالخصوصدمحم عماد صالح حسي 

101.5الفاروق عمرالخصوصدمحم وائل دمحم رمضان سليمان102683

100الفاروق عمرالخصوصدمحم واىل دمحم محمود عل الخوىل102684

114الفاروق عمرالخصوصمحمود احمد دمحم جاد هللا مصطفن102685

 حمدى السيد دمحم102686
 
86الفاروق عمرالخصوصمحمود شوق

89الفاروق عمرالخصوصمحمود دمحم عبدالنعيم احمد102687

114الفاروق عمرالخصوصمحمود دمحم محمود دمحم102688

ن102689 110الفاروق عمرالخصوصمروان عماد الدين احمد عبدالهادى حسني 

96.5الفاروق عمرالخصوصمصطفن سعيد مصطفن دمحم االبحر102690

ن دمحم102691 80.5الفاروق عمرالخصوصمعاذ طلعت امي 

90.5الفاروق عمرالخصوصمينا ابو الخي  فهىم عوض عطية102692

ن ساىم جمال عبدالهادى متوىل102693 97.5الفاروق عمرالخصوصياسي 

ن دمحم فاروق عل السيد102694 109.5الفاروق عمرالخصوصياسي 

132طالئع الفاروق عمر الخصوصاالء دمحم اسماعيل اسماعيل شعيب102695

ن فرج102696 129.5طالئع الفاروق عمر الخصوصاميمه اسامه حسي 

125.5طالئع الفاروق عمر الخصوصبسمه فرغلي دمحم دمحم علي102697

123طالئع الفاروق عمر الخصوصتف  عصام دمحم مصطفن موس102698

129.5طالئع الفاروق عمر الخصوصحبيبه احمد ابراهيم احمد102699

ي102700
137.5طالئع الفاروق عمر الخصوصحبيبه طارق جالل مصطفن

ن طارق دمحم احمد102701 95طالئع الفاروق عمر الخصوصحني 

ن محمود عزوز السيد102702 131.5طالئع الفاروق عمر الخصوصحني 

132طالئع الفاروق عمر الخصوصرضوى كمال بهي الدين كمال102703

123.5طالئع الفاروق عمر الخصوصرقيه دمحم ابراهيم دمحم102704

137طالئع الفاروق عمر الخصوصروان سامح ابراهيم احمد102705

ي حلىمي102706
139طالئع الفاروق عمر الخصوصريتاج حلىمي مصطفن

129طالئع الفاروق عمر الخصوصريتاج وليد كمال عواض102707

ي حسن102708
130طالئع الفاروق عمر الخصوصساره حمزة مصطفن

136.5طالئع الفاروق عمر الخصوصسلىم حسن فوزي حامد102709

134طالئع الفاروق عمر الخصوصشهد دكتور فهيم دمحم102710

125.5طالئع الفاروق عمر الخصوصشهد دمحم اسماعيل دمحم102711

139طالئع الفاروق عمر الخصوصشهد دمحم حسن السيد102712

130.5طالئع الفاروق عمر الخصوصشهد هشام بدر الدين احمد102713

139.5طالئع الفاروق عمر الخصوصفاطمه عمر دمحم حافظ102714

ف نض ابو طالب102715 102طالئع الفاروق عمر الخصوصفرح اشر

ف عبدالعاىطي دمحم102716 123.5طالئع الفاروق عمر الخصوصكريمه اشر

ى دمحم عبدالحميد دمحم102717 ن 136.5طالئع الفاروق عمر الخصوصكين

137.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمريم احمد عبدالقادر حسن102718

133.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمريم دمحم خلف هللا مرسي102719

115.5طالئع الفاروق عمر الخصوصملك خليل سيد خليل102720

114طالئع الفاروق عمر الخصوصملك عبدهللا دمحم عبدالحميد102721

115.5طالئع الفاروق عمر الخصوصملك دمحم صادق السيد102722

138طالئع الفاروق عمر الخصوصملك دمحم طه سالم102723

ي102724
125طالئع الفاروق عمر الخصوصملك محمود علي الحنفن

ي ابراهيم102725 88.5طالئع الفاروق عمر الخصوصملك نادر عبدالننى

118طالئع الفاروق عمر الخصوصملك ياش حسن دمحم102726

128.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمنة هللا كامل علي سيد102727

125طالئع الفاروق عمر الخصوصمنة هللا دمحم علي دمحم102728

132.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمنن دمحم يوسف دمحم يوسف102729

124.5طالئع الفاروق عمر الخصوصندى محمود السعيد عبدالعزيز102730



ن102731 137طالئع الفاروق عمر الخصوصنور حسام الدين ابراهيم امي 

126.5طالئع الفاروق عمر الخصوصنوران احمد ابراهيم ادريس102732

124.5طالئع الفاروق عمر الخصوصنورهان احمد رضا دمحم102733

128.5طالئع الفاروق عمر الخصوصهاجر عبدالقادر سليمان عبدالحميد102734

ي102735 130.5طالئع الفاروق عمر الخصوصهاجر ماجد السيد العرنى

122.5طالئع الفاروق عمر الخصوصوعد طارق دمحم انور102736

يد102737 ن 129.5طالئع الفاروق عمر الخصوصاحمد ايمن مرزق ابو الي 

131.5طالئع الفاروق عمر الخصوصاحمد عماد الدين احمد احمد102738

126.5طالئع الفاروق عمر الخصوصادم كامل منصور غريب102739

134.5طالئع الفاروق عمر الخصوصادهم دمحم بدوي ابراهيم102740

ي نادي سيد دمحم102741
92.5طالئع الفاروق عمر الخصوصحسنن

131طالئع الفاروق عمر الخصوصخالد احمد دمحم عبدالفتاح102742

97.5طالئع الفاروق عمر الخصوصزياد طارق حسن عبدربة102743

135طالئع الفاروق عمر الخصوصزياد دمحم صالح شعيب102744

128طالئع الفاروق عمر الخصوصزياد محمود عبداللطيف احمد محمود102745

124.5طالئع الفاروق عمر الخصوصسيد دمحم ابراهيم دمحم102746

136طالئع الفاروق عمر الخصوصسيف اسامة السيد سعيد102747

125.5طالئع الفاروق عمر الخصوصسيف دمحم زىكي اسماعيل102748

يف ايهاب ساىمي ابو الفتوح102749
112طالئع الفاروق عمر الخصوصشر

118.5طالئع الفاروق عمر الخصوصشهاب دمحم جابر عبدالسميع102750

130طالئع الفاروق عمر الخصوصصابر نادر صابر عبدالسالم102751

ف عبدالرحمن احمد102752 135طالئع الفاروق عمر الخصوصعبدالرحمن اشر

130طالئع الفاروق عمر الخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالمعبود هالل102753

134طالئع الفاروق عمر الخصوصعبدهللا نبيل عبدالقادر علي102754

130طالئع الفاروق عمر الخصوصعل كريم علي ابراهيم102755

69.5طالئع الفاروق عمر الخصوصعمار ياش عبدالرحمن عبدالسالم102756

72.5طالئع الفاروق عمر الخصوصعمر احمد عبدالعزيز احمد102757

ي عبدالسالم102758
 
136.5طالئع الفاروق عمر الخصوصعمر ايمن دسوق

126.5طالئع الفاروق عمر الخصوصعمر دمحم سعيد ابراهيم102759

111طالئع الفاروق عمر الخصوصكامل حسن كامل محمود102760

129.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمازن حسام كارم احمد102761

131.5طالئع الفاروق عمر الخصوصدمحم احمد دمحم ابراهيم102762

134طالئع الفاروق عمر الخصوصدمحم سالم صابر سالم102763

136.5طالئع الفاروق عمر الخصوصدمحم محمود عبدالباسط احمد102764

133.5طالئع الفاروق عمر الخصوصدمحم وحيد علي احمد102765

137.5طالئع الفاروق عمر الخصوصدمحم وليد صبىحي سالم102766

137.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمروان دمحم عبدالرحمن دمحم102767

131.5طالئع الفاروق عمر الخصوصمصطفن سامح دمحم عطية102768

126طالئع الفاروق عمر الخصوصوليد عزت دمحم سيد102769

137طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف رؤوف جالل عبدالصادق102770

135طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف محروس محمود محروس102771

ي حسان102772
138.5طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف دمحم حسنن

134.5طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف دمحم سالم سليمان102773

126.5طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف دمحم يىحي دمحم102774

136.5طالئع الفاروق عمر الخصوصيوسف وليد رجب احمد102775

140منارة الكرداسالخصوصايرينن كمال اسحق غاىل102776

134.5منارة الكرداسالخصوصايمان سيد حسنن سيد عثمان102777

136.5منارة الكرداسالخصوصايمان فوزى عبدالقوى حسن الجندى102778

136.5منارة الكرداسالخصوصايه رمضان احمد السيد ابراهيم102779

133.5منارة الكرداسالخصوصبسمله حسام ابوالمجد دمحم الجحش102780



 دمحم فرحات الميه102781
ن
133.5منارة الكرداسالخصوصبسمله هان

132منارة الكرداسالخصوصبسنت احمد حسن السيد102782

ف محمود احمد دمحم ابوزيد102783 133منارة الكرداسالخصوصبسنت اشر

102784
 
138.5منارة الكرداسالخصوصبسنت خالد السيد ابراهيم دسوق

133.5منارة الكرداسالخصوصبسنت صالح حسن ابراهيم حسن102785

139منارة الكرداسالخصوصتسنيم دمحم احمد السيدعل102786

ي مراد102787
ي دمحم مصطفن

130منارة الكرداسالخصوصجنه هللا مصطفن

133.5منارة الكرداسالخصوصجنه دمحم صبىح عبدالقادر102788

133منارة الكرداسالخصوصجنن رضا مكرم جوده102789

يف مراد سعيد سعداوى102790 131منارة الكرداسالخصوصجنن شر

132منارة الكرداسالخصوصجنن محمود الخطيب حلىم عبدالعزيز102791

131منارة الكرداسالخصوصجودى احمد مىح الدين دمحم سليمان102792

134منارة الكرداسالخصوصجوليا سمي  بخيت بخيت مقار102793

139منارة الكرداسالخصوصجوليا عماد انور فاخوزى بشاره102794

ى مليكه ايوب جاد102795 132.5منارة الكرداسالخصوصجومانا بشر

138.5منارة الكرداسالخصوصجومانه صموئيل سمي  بخيت جندى102796

135.5منارة الكرداسالخصوصحبيبه تامر هارون رشيد احمد102797

136.5منارة الكرداسالخصوصحبيبه خالد مصطفن عبدالقادر احمد102798

ن تامر بدر ابوشيع بيوىم102799 134.5منارة الكرداسالخصوصحني 

95منارة الكرداسالخصوصرحمه دمحم دمحم دمحم عبده العجوز102800

129منارة الكرداسالخصوصرغده دمحم رفاع ابراهيم سيد102801

123منارة الكرداسالخصوصرقيه عمرو السيد ابوطالب السيد102802

137.5منارة الكرداسالخصوصروان رفاع دمحم سيد كوتو102803

135.5منارة الكرداسالخصوصروان ماهر عبدالمنعم عبدالسالم عل102804

119منارة الكرداسالخصوصروضه جمعه احمد جمعه سالم جمعه102805

129منارة الكرداسالخصوصروضه عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم102806

132منارة الكرداسالخصوصريتاج محمود عبدالمجيد محمود عبدالمجيد102807

135منارة الكرداسالخصوصريم عادل طلبه عبدالحميد عمر102808

131.5منارة الكرداسالخصوصريم وحيد احمد اسماعيل احمد102809

139.5منارة الكرداسالخصوصساره سيد صالح سيد رزق102810

134.5منارة الكرداسالخصوصسكينه مصطفن صبىح مصطفن محمود102811

125.5منارة الكرداسالخصوصسلىم احمد ابراهيم احمد احمد102812

107منارة الكرداسالخصوصسلىم اسامه دمحم عبدالفتاح جيى حماد102813

وك102814 128منارة الكرداسالخصوصسلىم ممدوح ابراهيم ميى

138منارة الكرداسالخصوصسما عادل يوسف محمود عبدالرحمن102815

137منارة الكرداسالخصوصسندس ايهاب دمحم عبدالنارص102816

130منارة الكرداسالخصوصشمس هيثم خليل عل ابراهيم102817

132منارة الكرداسالخصوصشهد عبدالعظيم عبدهللا عبدالعظيم ابو الليف102818

ى من  عبدالسيد عبدالمالك جاد102819 136.5منارة الكرداسالخصوصشي 

137منارة الكرداسالخصوصفرح محمودصالح السيد دمحم الزغنى102820

ن جميل سليمان دوس سليمان102821 136.5منارة الكرداسالخصوصكرستي 

124.5منارة الكرداسالخصوصلؤا احمد محمود عل عاشور102822

130.5منارة الكرداسالخصوصمارى ادور مني  حنا عبدالمسيح102823

135منارة الكرداسالخصوصماريز ريمون كينن سيدهم بسطا102824

137منارة الكرداسالخصوصماريا حاتم صفوت بخيت بباوى102825

ى صبىح مكسيموس102826 127.5منارة الكرداسالخصوصمارينا جون خي 

موخ منصور102827 ائيل شر 132.5منارة الكرداسالخصوصمريم ساىم جيى

134منارة الكرداسالخصوصمريم عالء تهاىم موس102828

130.5منارة الكرداسالخصوصمريم كامل خليل عيىس102829

134منارة الكرداسالخصوصمريم نبيل سعد فوزى نخله102830



134منارة الكرداسالخصوصمريم يشى فوزى سعيد سانيوس102831

124.5منارة الكرداسالخصوصملك احمد عزب مصلىح دمحم102832

135منارة الكرداسالخصوصملك اسامه اسماعيل اسماعيل اسماعيل102833

137.5منارة الكرداسالخصوصملك بدران احمد دمحم دمحم102834

137.5منارة الكرداسالخصوصملك حنفن محمود عبدالعزيز قراعه102835

131منارة الكرداسالخصوصملك رضا حسن السيد حسن102836

134.5منارة الكرداسالخصوصملك سيد فكرى عبدالرحمن مسلم102837

132منارة الكرداسالخصوصملك دمحم سعداوى عبدالونيس عبدالرازق102838

136منارة الكرداسالخصوصملك ياش حلىم عمر عبدهللا102839

128منارة الكرداسالخصوصمنه ايمن غريب نور102840

134منارة الكرداسالخصوصمنه حسينن فرحات ابراهيم عبدالواحد102841

137.5منارة الكرداسالخصوصنادين رزق ثابت سعد سالم102842

124.5منارة الكرداسالخصوصنور خالد عل عبدالجليل عبداللطيف102843

136.5منارة الكرداسالخصوصهاجر نارص سيد ابراهيم حسن102844

135.5منارة الكرداسالخصوصهبه ياش ممدوح سيد بدوى102845

135.5منارة الكرداسالخصوصهدير السيد فرحات ابراهيم عبدالواحد102846

135.5منارة الكرداسالخصوصهنا دمحم فوزى حامد عمران102847

ن جمال عبداليى احمد شنب102848 131.5منارة الكرداسالخصوصياسمي 

127.5منارة الكرداسالخصوصابانوب سامح ونيس رزق مخائيل102849

114.5منارة الكرداسالخصوصاحمد ايهاب احمد سالم دمحم القصاص102850

ن102851 118منارة الكرداسالخصوصاحمد راىم فتىح صادق امي 

135.5منارة الكرداسالخصوصاحمد ماهر دمحم عبدالسالم احمد102852

125منارة الكرداسالخصوصاحمد ممدوح عبدهللا محمود خطاب102853

ى102854 121.5منارة الكرداسالخصوصادهم ايمن سعيد دمحم خضن

139منارة الكرداسالخصوصاسماعيل دمحم اسماعيل سليمان102855

ن خليل102856  عبدالرازق امي 
ن
132.5منارة الكرداسالخصوصامي  رومان

134منارة الكرداسالخصوصامي  عادل رفاع طرفاوى همام102857

139منارة الكرداسالخصوصاندراوس مدحت سعد ابراهيم102858

138منارة الكرداسالخصوصبوال ساىم ثابت عياد غطاس102859

ن قالده102860 125.5منارة الكرداسالخصوصبوال نعيم فهىم امي 

139.5منارة الكرداسالخصوصتوماس مدحت فكرى حلىم عطيه102861

138.5منارة الكرداسالخصوصتوماس ميالد جاد لوندى مقار102862

131.5منارة الكرداسالخصوصجرجس مجدى وليم ينن يواقيم102863

131منارة الكرداسالخصوصجرجس نبيه يوسف جاد معوض102864

 جمال كامل حنا102865
ن
137منارة الكرداسالخصوصجمال هان

128.5منارة الكرداسالخصوصجوزيف باسم فتىح زىك حبيب102866

135.5منارة الكرداسالخصوصحماد عابد حماد عبدالرحمن مصطفن102867

127منارة الكرداسالخصوصحمزه عبدالرحمن عبدالحميد عثمان102868

ف غيط مسعد102869 132.5منارة الكرداسالخصوصرامز اشر

124منارة الكرداسالخصوصرامز رياض قيض رياض جريس102870

 باسم سعد فوزى نخله102871
ن
132منارة الكرداسالخصوصرومان

 رزق جرجس102872
ن
133.5منارة الكرداسالخصوصريمون رومان

131منارة الكرداسالخصوصزياد حسن عل حسن عبدالنعيم102873

ى عبدالوهاب102874 137.5منارة الكرداسالخصوصزياد حماده فتوح خي 

131.5منارة الكرداسالخصوصزياد دمحم عماد الدين ابراهيم عل102875

ن رفاع102876 121.5منارة الكرداسالخصوصسيف سامح مختار حسني 

132.5منارة الكرداسالخصوصسيف عبدالحميد احمد سيف دمحم102877

134.5منارة الكرداسالخصوصعادل امام ابوشيع امام اسماعيل102878

ف مصطفن ابراهيم عمر102879 127منارة الكرداسالخصوصعبدالرحمن اشر

121.5منارة الكرداسالخصوصعبدالرحمن دمحم عبدالمنعم عبدهللا102880



120.5منارة الكرداسالخصوصعبدهللا محمود دمحم محمود ابراهيم102881

134منارة الكرداسالخصوصعمر احمد فاروق السيد102882

114.5منارة الكرداسالخصوصعمر عبدالغفار دمحم محمود الغزاىل102883

135منارة الكرداسالخصوصعمر عالء فهىم دمحم المهدى102884

133منارة الكرداسالخصوصعمر عمادالدين دمحم دمحم سليمان102885

134منارة الكرداسالخصوصعمر ياش احمد سليمان دمحم102886

124.5منارة الكرداسالخصوصفادى سامح صبىح يونان ميخائيل102887

ف جمال غايس شفيق102888 115منارة الكرداسالخصوصفيلوباتي  اشر

لس اسحاق نضى شفيق من 102889 130منارة الكرداسالخصوصكي 

لس جميل اديب جوده جرجس102890 134منارة الكرداسالخصوصكي 

لس حازم حسب هللا صادق سالم102891 131.5منارة الكرداسالخصوصكي 

لس سامح فاروق جرجس102892 118منارة الكرداسالخصوصكي 

لس سمي  رمضان غاىل مخائيل102893 133منارة الكرداسالخصوصكي 

لس شحاته عبدالمسيح شحاته102894 129منارة الكرداسالخصوصكي 

لس نعيم فهيم شنوده جرجس102895 124.5منارة الكرداسالخصوصكي 

لس وجيه سمي  فهىم شنوده102896 118.5منارة الكرداسالخصوصكي 

135منارة الكرداسالخصوصماريو ماهر جمال كامل حنا102897

135.5منارة الكرداسالخصوصدمحم احمد صبىح دمحم102898

136.5منارة الكرداسالخصوصدمحم احمد دمحم الرشيدى102899

129منارة الكرداسالخصوصدمحم احمد دمحم عبدالهادى سالمه102900

128منارة الكرداسالخصوصدمحم اسامه عبدالحميد عبدالرسول شبكه102901

129.5منارة الكرداسالخصوصدمحم اسماعيل دمحم ابوالدهب محمود102902

137منارة الكرداسالخصوصدمحم ايمن دمحم عبدالعاىط عبدالرحيم102903

131منارة الكرداسالخصوصدمحم بدوى دمحم ابراهيم102904

131.5منارة الكرداسالخصوصدمحم بكر ابراهيم دمحم102905

ن دمحم محمود اسماعيل102906 126.5منارة الكرداسالخصوصدمحم حسي 

132منارة الكرداسالخصوصدمحم خالد جابر دمحم يمن102907

131منارة الكرداسالخصوصدمحم خالد دمحم حسان عل102908

هللا شور102909 131.5منارة الكرداسالخصوصدمحم خالد نجاح خي 

127.5منارة الكرداسالخصوصدمحم رافت حامد شحاتة حامد102910

128.5منارة الكرداسالخصوصدمحم عصام عبدالجواد دمحم102911

131منارة الكرداسالخصوصدمحم عل امام فهىم102912

135منارة الكرداسالخصوصدمحم فريد سالمه فريد سليمان102913

133.5منارة الكرداسالخصوصدمحم مصطفن دمحم عل عبدالباسط102914

118منارة الكرداسالخصوصمحمود ابراهيم محمود ابراهيم عمران102915

134منارة الكرداسالخصوصمحمود حسن فتىح محمود102916

ن102917 129.5منارة الكرداسالخصوصمحمود دمحم محمود عبدالجواد حسي 

130.5منارة الكرداسالخصوصمصطفن ايهاب مصطفن دمحم النويه102918

121منارة الكرداسالخصوصمصطفن عبدهللا السيد دمحم102919

133منارة الكرداسالخصوصمصطفن دمحم عل حسن دمحم102920

118.5منارة الكرداسالخصوصمصطفن دمحم عماد الدين دمحم102921

128منارة الكرداسالخصوصمهاب دمحم نبوى ابراهيم دمحم102922

133منارة الكرداسالخصوصمؤمن محمود دمحم عكاشه دمحم102923

135منارة الكرداسالخصوصمينا جرجس رزق فرنسيس بشاى102924

133منارة الكرداسالخصوصنور ايهاب فاروق حسن102925

135.5منارة الكرداسالخصوصنورالدين عزت رمضان كامل دمحم102926

ن سيد شعبان عبدالفتاح ابراهيم102927 131.5منارة الكرداسالخصوصياسي 

ن دمحم وكيل ابو زيد عل102928 133منارة الكرداسالخصوصياسي 

126منارة الكرداسالخصوصيىح شعبان يىح محمود حبيب102929

136.5منارة الكرداسالخصوصيوسف اسامه ملك نقوال102930



133.5منارة الكرداسالخصوصيوسف امجد عبدالمالك اسحق شاكر102931

ن وهبه102932 ن داود امي  131منارة الكرداسالخصوصيوسف امي 

134منارة الكرداسالخصوصيوسف ظريف نضى ملط سوريال102933

135.5منارة الكرداسالخصوصيوسف عادل فاروق عبدالحميد عليش102934

124.5منارة الكرداسالخصوصيوسف عاطف الفخرى فام102935

133.5منارة الكرداسالخصوصيوسف محمود ذىك دمحم موس102936

85.5منارة الكرداسالخصوصيوسف مصطفن سيد احمد102937

 فوزى ابراهيم يوسف102938
ن
129.5منارة الكرداسالخصوصيوسف هان

114طالئع الكرداس الخصوصرضوى احمد بهجات عل دمحم ابوطالب102939

122.5طالئع الكرداس الخصوصرضوى دمحم جمال دمحم محمود102940

133.5طالئع الكرداس الخصوصرقيه دمحم جابر عبدالواحد رفاع102941

130.5طالئع الكرداس الخصوصساه عبدالنارص دمحم عبداللطيف102942

وق سعد صابر عبدالحميد احمد102943 129.5طالئع الكرداس الخصوصشر

وق عزت كمال عبده اسماعيل102944 113طالئع الكرداس الخصوصشر

ى دمحم جمعه عبدهللا عاشور102945 ن 125.5طالئع الكرداس الخصوصكين

128طالئع الكرداس الخصوصليل اسامه عيد حسن محمود زعرب102946

106.5طالئع الكرداس الخصوصملك ياش وجيه سليمان دمحم102947

108طالئع الكرداس الخصوصمنة هللا اسامه احمد دمحمى مرس102948

110.5طالئع الكرداس الخصوصهدى حسن محمود ابراهيم102949

99طالئع الكرداس الخصوصاحمد حسن محمود ابراهيم عبدالغنن102950

122طالئع الكرداس الخصوصاحمد سعيد عبدالرازق السيد خليل102951

120.5طالئع الكرداس الخصوصاحمد عالء احمد حسن احمد102952

101طالئع الكرداس الخصوصاحمد عمرو جمال عطيه السيد102953

ن احمد حسن عطيه102954 127طالئع الكرداس الخصوصاحمد معي 

122.5طالئع الكرداس الخصوصاحمد يشى سعد الدين عل102955

114طالئع الكرداس الخصوصادم سيد هريدى دمحم102956

125طالئع الكرداس الخصوصادهم عصام فاروق عبدالفتاح ابراهيم102957

127طالئع الكرداس الخصوصامي  عمرو السواح سيد سليمان102958

ي عبدالعظيم بدرالدين عفيفن102959
116.5طالئع الكرداس الخصوصبدر الدين عفيفن

85طالئع الكرداس الخصوصحازم محمود عطاهللا السيد عبدالحميد102960

105طالئع الكرداس الخصوصحمزه محمود عبدالحميد محمود سالم102961

100.5طالئع الكرداس الخصوصرويس رافت ماركو بطرس جندى102962

!VALUE#طالئع الكرداس الخصوصزياد عمرو رضا عبدالحميد دمحم102963

112طالئع الكرداس الخصوصزياد مجدى محمود دمحم الشافع102964

 سعيد حسن دمحم102965
 
119طالئع الكرداس الخصوصسعيد دسوق

110طالئع الكرداس الخصوصسمي  سامح سمي  اسكندر سعيد102966

124.5طالئع الكرداس الخصوصعبدالرحمن وليد احمد ابوالعزم ابوالعزم102967

122طالئع الكرداس الخصوصعبدهللا السيد حسينن دمحم سالم الوهيدى102968

104طالئع الكرداس الخصوصعمر ابراهيم عبدالعزيز عيد السيد102969

125طالئع الكرداس الخصوصعمر دمحم سعيد سالم فايد102970

124طالئع الكرداس الخصوصعمر دمحم عل عبدالصادق عل102971

111.5طالئع الكرداس الخصوصعمرو احمد سيد هارون موس102972

لس يوسف عشم هللا مسعد بشاى102973 113.5طالئع الكرداس الخصوصكي 

118.5طالئع الكرداس الخصوصدمحم احمد شعبان احمد السيد102974

114.5طالئع الكرداس الخصوصدمحم ايمن صبىح منصور البهنساوى102975

ن102976 97طالئع الكرداس الخصوصدمحم حسن سيد دمحم حساني 

114.5طالئع الكرداس الخصوصدمحم كرم فتىح فراج دمحم102977

114طالئع الكرداس الخصوصمحمود حماده دمحم دمحم االنور102978

117.5طالئع الكرداس الخصوصيحن  عبدالحليم محمود عبدالحليم علي102979

114طالئع الكرداس الخصوصيوسف خالد ابراهيم عل حسن حتحوت102980



108طالئع الكرداس الخصوصيوسف دمحم طه سيد سالم102981

119طالئع الكرداس الخصوصيوسف محمود رمضان عبدالفتاح دمحم102982

137منارة الفاروق عمرالخصوصاشاء كرم عبدالجليل دمحم العطار102983

139.5منارة الفاروق عمرالخصوصايمان خلف عيد احمد102984

137منارة الفاروق عمرالخصوصجنن ياش دمحم جوده102985

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصجودى خالد سالمه عل دمحم102986

ى سوس102987 136منارة الفاروق عمرالخصوصجويس راىم انور مي 

132منارة الفاروق عمرالخصوصحبيبه السيد رجب السيد دمحم102988

134.5منارة الفاروق عمرالخصوصحبيبه بالل عل برع102989

120منارة الفاروق عمرالخصوصحبيبه سعد عبدهللا سعد102990

يف عبدالفتاح عبدالمؤمن102991 134.5منارة الفاروق عمرالخصوصحبيبه شر

ن عالءالدين احمد عبدالعليم102992 135منارة الفاروق عمرالخصوصحني 

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصديانا موس مقار سوس102993

124منارة الفاروق عمرالخصوصدينا مصطفن عامر نض102994

137منارة الفاروق عمرالخصوصرحمه دمحم عبدالرحمن محمود102995

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصرضوى وليد محمود ابراهيم102996

136.5منارة الفاروق عمرالخصوصرودينه مجدى مرس عبدالمنعم102997

ن102998  كمال حسي 
ن
139منارة الفاروق عمرالخصوصروضه هان

 فتوح زىك102999
ن
136منارة الفاروق عمرالخصوصروى هان

135منارة الفاروق عمرالخصوصريتاج محمود احمد دمحم103000

97.5منارة الفاروق عمرالخصوصزينب دمحم رجب احمد103001

130منارة الفاروق عمرالخصوصساره احمد بخيت عبدالمعبود علي103002

113.5منارة الفاروق عمرالخصوصساره حسن محمود الجارج103003

133منارة الفاروق عمرالخصوصسلىم قرنة علي قرنة103004

134.5منارة الفاروق عمرالخصوصسلىم ياش دمحم كامل103005

 ابوالفتح دمحم103006
ن
135منارة الفاروق عمرالخصوصسما هان

ي103007
ن
135منارة الفاروق عمرالخصوصسما وليد بدوى سيد قرن

136.5منارة الفاروق عمرالخصوصسميحه احمد عبدالعزيز عبدالحليم103008

وق نضالدين دمحم عل103009 137.5منارة الفاروق عمرالخصوصشر

136.5منارة الفاروق عمرالخصوصشهد احمد فرحان احمد دمحم103010

137منارة الفاروق عمرالخصوصشهد دمحم مصطفن عبدالرازق103011

138.5منارة الفاروق عمرالخصوصضىح محسن عزت ابراهيم103012

131منارة الفاروق عمرالخصوصعائشه احمد باتع يوسف103013

138منارة الفاروق عمرالخصوصفاطمه احمد جاد الكريم احمد103014

138.5منارة الفاروق عمرالخصوصفاطمه احمد عبدالراضن عبدالجابر103015

 دمحم يونس103016
ن
136.5منارة الفاروق عمرالخصوصفاطمه هان

ن ممدوح دمحم عصمت103017 135.5منارة الفاروق عمرالخصوصلوجي 

128منارة الفاروق عمرالخصوصليل عماد رمضان سعيد103018

139منارة الفاروق عمرالخصوصملك احمد دمحم دمحم103019

129.5منارة الفاروق عمرالخصوصملك عمرو دمحم احمد مدبوىل103020

 احمد حسن103021
ن
129.5منارة الفاروق عمرالخصوصملك هان

131.5منارة الفاروق عمرالخصوصمنة هللا اكراىم سلىم حسن103022

134منارة الفاروق عمرالخصوصمنة هللا حسن دمحم رمضان103023

102.5منارة الفاروق عمرالخصوصمنة هللا طارق احمد دمحم103024

135.5منارة الفاروق عمرالخصوصمنة هللا عمرو مندى عبداللطيف103025

129.5منارة الفاروق عمرالخصوصمنة عبدالمنعم عكاشه ابو زيد103026

125منارة الفاروق عمرالخصوصهاجر عبود دمحم عبدالمعبود103027

119.5منارة الفاروق عمرالخصوصوفاء دمحم السيد اسماعيل103028

ن103029 ن دمحم عبده ابوالعني  132منارة الفاروق عمرالخصوصياسمي 

138منارة الفاروق عمرالخصوصابوبكر احمد ابوبكر عبدالجواد103030



139.5منارة الفاروق عمرالخصوصاحمد خالد فوزى سعد103031

ن103032 114.5منارة الفاروق عمرالخصوصاحمد دمحم عل حسي 

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصاحمد مصطفن عبدالفتاح دمحم103033

138منارة الفاروق عمرالخصوصاحمد وليد صالح امام103034

113منارة الفاروق عمرالخصوصادهم ايمن قدرى احمد اسماعيل103035

88منارة الفاروق عمرالخصوصادهم دمحم ابوالحسن يوسف103036

ى عبدالواحد103037 127منارة الفاروق عمرالخصوصادهم دمحم سعيد خي 

ن103038 139.5منارة الفاروق عمرالخصوصانس سيد فرج حسي 

131منارة الفاروق عمرالخصوصايمن عمرو ابراهيم متوىل103039

130منارة الفاروق عمرالخصوصبافل عماد ظريف سمعان103040

 عطايا103041
ن
125.5منارة الفاروق عمرالخصوصبدوى صالح عبدالشاق

109.5منارة الفاروق عمرالخصوصبالل عبدالواحد عبدالرؤف ابراهيم103042

ن103043 128.5منارة الفاروق عمرالخصوصجالل دمحم جالل دمحم حسي 

125منارة الفاروق عمرالخصوصجمال دمحم جمال احمد103044

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصجوزيف ابراهيم عبدالمالك ابراهيم103045

136.5منارة الفاروق عمرالخصوصحسن محمود حسن عكاشه103046

 رمزى فهبم راشد103047
ن
129.5منارة الفاروق عمرالخصوصديفيد هان

134.5منارة الفاروق عمرالخصوصرفائيل ناجى عازر فايز103048

137منارة الفاروق عمرالخصوصزياد دمحم محمود عبدالسميع103049

128.5منارة الفاروق عمرالخصوصزياد مسعد دمحم صابر103050

114.5منارة الفاروق عمرالخصوصستيفن نض اسحق رزق103051

126.5منارة الفاروق عمرالخصوصسيف رمضان دمحم عبداللطيف103052

134منارة الفاروق عمرالخصوصعبدالرحمن صالح ابوالعال حسن103053

110منارة الفاروق عمرالخصوصعبدالرحمن وليد السيد فوزى103054

124.5منارة الفاروق عمرالخصوصعبدهللا حامد رشاد ابراهيم103055

125.5منارة الفاروق عمرالخصوصعبدهللا عبدالمهيمن احمد ابراهيم103056

ن103057 96.5منارة الفاروق عمرالخصوصعبدهللا دمحم عبدالمنعم حسني 

122.5منارة الفاروق عمرالخصوصعبدهللا مصطفن جميل ابراهيم خضن103058

133منارة الفاروق عمرالخصوصعبدالوهاب احمد عبدالوهاب السيد103059

ن103060 116منارة الفاروق عمرالخصوصعصام وليد رزق حسي 

ن محمود103061 104.5منارة الفاروق عمرالخصوصعل دمحم عل حسي 

112منارة الفاروق عمرالخصوصعمر دمحم اسماعيل حسن103062

113منارة الفاروق عمرالخصوصعمر دمحم دمحم ابوزيد103063

132.5منارة الفاروق عمرالخصوصعمر مصطفن فتىح جمعه103064

ه مرقص103065 لس ايهاب عوض هللا جيى 135.5منارة الفاروق عمرالخصوصكي 

133منارة الفاروق عمرالخصوصمازن محمود دمحم صابر103066

93.5منارة الفاروق عمرالخصوصمايكل جرجس مساك سيد اروس مساك103067

131منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم جمال محمود احمد103068

131.5منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم خالد عبدهللا احمد103069

134.5منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم خالد دمحم محمود103070

127منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم سامح عبدالستار دمحم103071

119.5منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم سعيد شحاته سعيد حسن103072

120.5منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم طه دمحم عل103073

137منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم عبده دمحم رشيد عبده103074

131منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم عبود دمحم عبدالمعبود103075

131منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم فكرى عواد سالمه103076

126منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم محمود صالح سيد عبدالعال103077

135منارة الفاروق عمرالخصوصدمحم وليد دمحم صالح103078

133.5منارة الفاروق عمرالخصوصمحمود سعيد كحيل ناجى ابويونس103079

130.5منارة الفاروق عمرالخصوصمروان دمحم السيد اسماعيل103080



130منارة الفاروق عمرالخصوصمروان دمحم سمي  سيد103081

105منارة الفاروق عمرالخصوصمصطفن دمحم حسن احمد103082

ن شادى عادل عبدالخالق103083 137.5منارة الفاروق عمرالخصوصمعي 

136منارة الفاروق عمرالخصوصنادى ماهر نادى عطيه103084

 وليد محمود عبدهللا103085
ن
130.5منارة الفاروق عمرالخصوصهان

128.5منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف ساىم وديع ستي 103086

135منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف سيد يوسف سالمه103087

107.5منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف عل احمد مطاوع عبدالرحمن103088

130منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف عمرو ابراهيم عبدالحفيظ103089

136منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف غدير لطفن سيد103090

132منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف مصطفن حميد دمحم103091

133منارة الفاروق عمرالخصوصيوسف وائل متوكل يوسف103092

132.5طالئع المستقبلالخصوصايرينن ناجح حليم وهبه عبدهللا103093

ن103094  جهاد خلف احمد حسي 
132طالئع المستقبلالخصوصتف 

123طالئع المستقبلالخصوصجورجينا جرجس وحيد زىكي ابراهيم103095

 جورجى اسكندر103096
ن
135طالئع المستقبلالخصوصجومانه عون

134طالئع المستقبلالخصوصرقيه دمحم عبدالجليل دمحم103097

127طالئع المستقبلالخصوصروال مني  حناوى شنوده103098

123طالئع المستقبلالخصوصسمر احمد محمود دمحم السيد103099

ن سيد103100 83طالئع المستقبلالخصوصشهد محب امي 

111.5طالئع المستقبلالخصوصمارتينا عز شحاته وهبه قزمان103101

130.5طالئع المستقبلالخصوصمارتينا ميخائيل مسعود جيد103102

68.5طالئع المستقبلالخصوصملك سامح محمود دمحم103103

!VALUE#طالئع المستقبلالخصوصندى طارق احمد حافظ103104

 حنا هللا103105
 
 شوق

ن
 عون

 
108طالئع المستقبلالخصوصنعمه شوق

119.5طالئع المستقبلالخصوصهايدى عثمان عل دمحم حسن103106

131طالئع المستقبلالخصوصابراهيم طه ابراهيم عبده103107

116.5طالئع المستقبلالخصوصاحمد دمحم عبداللطيف علي103108

89.5طالئع المستقبلالخصوصبيشوى ساىم ونيس مجلع103109

92.5طالئع المستقبلالخصوصعبدالرحمن عبدهللا عبدالحميد ميهوب عوض103110

103طالئع المستقبلالخصوصعمار عبده سمي  عبده103111

88.5طالئع المستقبلالخصوصعمر محمود عبدالمحسن دمحم103112

135.5طالئع المستقبلالخصوصعمرو خالد خليل ابراهيم103113

لس عماد صالح عبدالمالك103114 136.5طالئع المستقبلالخصوصكي 

88.5طالئع المستقبلالخصوصدمحم دمحم عبداللطيف علي103115

75.5طالئع المستقبلالخصوصمينا اميل اسحاق فرج103116

70طالئع المستقبلالخصوصمينا حنا صموئيل عطا هللا103117

ف سعيد احمد103118 126الرضوان الخاصةالخصوصامنيه اشر

94.5الرضوان الخاصةالخصوصايمان عزت عيد دمحم103119

137.5الرضوان الخاصةالخصوصبسمله حسن ابراهيم صالح103120

129الرضوان الخاصةالخصوصبسمله دمحم احمد دمحم103121

126الرضوان الخاصةالخصوصبسمله محمود احمد دمحم103122

122الرضوان الخاصةالخصوصجنه احمد هالل فريد103123

132الرضوان الخاصةالخصوصجنن ايمن ابو حسيبه ابو زيد103124

137الرضوان الخاصةالخصوصجنن عل عبدالمنعم عبدهللا103125

110الرضوان الخاصةالخصوصجنن دمحم عل احمد103126

131.5الرضوان الخاصةالخصوصجومانه عل شعبان عل103127

114الرضوان الخاصةالخصوصحبيبه حماده عبدالرحمن حماده103128

ن103129 114الرضوان الخاصةالخصوصحبيبه صالح سعد حسي 

131.5الرضوان الخاصةالخصوصحبيبه طارق عطا كامل103130



ن احمد عبدالعزيز احمد103131 129.5الرضوان الخاصةالخصوصحني 

131الرضوان الخاصةالخصوصرحمه دمحم السيد قطب103132

99الرضوان الخاصةالخصوصبسيطه- رضوى احمد بهجت حامد 103133

126الرضوان الخاصةالخصوصرضوى غريب احمد دمحم103134

131.5الرضوان الخاصةالخصوصروان عصام عبدالعزيز دمحم103135

 لطفن الصادق103136
ن
122.5الرضوان الخاصةالخصوصروان هان

123الرضوان الخاصةالخصوصريهام دمحم عفيفن عبدالغنن103137

ن دمحم103138 ن يىح حسي  133.5الرضوان الخاصةالخصوصساره حسي 

133الرضوان الخاصةالخصوصساندرا امجد كرىم بطرس103139

121.5الرضوان الخاصةالخصوصسلىم ايمن رشاد حافظ103140

بينن103141 123.5الرضوان الخاصةالخصوصسما هشام رفاع شر

وق عصام دمحم ابراهيم103142 83.5الرضوان الخاصةالخصوصشر

133.5الرضوان الخاصةالخصوصشهد خالد دمحم فرج103143

88الرضوان الخاصةالخصوصشهد دمحم احمد صالح103144

75الرضوان الخاصةالخصوصعائشه عماد دمحم حسن103145

112.5الرضوان الخاصةالخصوصفاطمه ايمن يس محمود103146

130الرضوان الخاصةالخصوصفاطمه دمحم صابر دمحم103147

119الرضوان الخاصةالخصوصكارن كرم عبدالملك مسعود103148

111الرضوان الخاصةالخصوصلياىلي دمحم السيد السيد سعيد103149

120الرضوان الخاصةالخصوصمارتينا ميالد ابراهيم سورسن103150

117.5الرضوان الخاصةالخصوصمارينا كارم المظنن وهبه103151

ف عبدهللا دمحم103152 113.5الرضوان الخاصةالخصوصمريم اشر

108الرضوان الخاصةالخصوصبسيطه- مريم رضا عواد عل عواد 103153

116الرضوان الخاصةالخصوصمريم مصطفن عبدالرحمن حماده103154

125.5الرضوان الخاصةالخصوصملك حسن هريدى احمد103155

122.5الرضوان الخاصةالخصوصملك دمحم فؤاد احمد103156

107الرضوان الخاصةالخصوصملك محمود احمد عبدالعظيم103157

124.5الرضوان الخاصةالخصوصمنة هللا ايمن رمضان فرغل عل103158

134الرضوان الخاصةالخصوصمنه احمد عبدالمنعم عبدالهادى103159

ف نمر غاىلي103160
130الرضوان الخاصةالخصوصمهرائيل اشر

124.5الرضوان الخاصةالخصوصمهرائيل ايوب عادل فانوس103161

133.5الرضوان الخاصةالخصوصنور دمحم حمدى صبىح103162

128.5الرضوان الخاصةالخصوصنور دمحم عبدالخالق عبدالحميد103163

138.5الرضوان الخاصةالخصوصنوران احمد فتىح عل103164

 عدىل103165
 
135.5الرضوان الخاصةالخصوصهايدى بيشوى صدق

125.5الرضوان الخاصةالخصوصهدى خالد عل محمود103166

ى احمد103167 ن احمد صيى 124الرضوان الخاصةالخصوصياسمي 

134الرضوان الخاصةالخصوصيوستينا جابر عزيز جابر103168

118الرضوان الخاصةالخصوصابراهيم دمحم ابراهيم المغاوري الخوىلي103169

ف السيد منصور103170 112.5الرضوان الخاصةالخصوصاحمد اشر

134.5الرضوان الخاصةالخصوصاحمد سمي  رفعت دمحم103171

71.5الرضوان الخاصةالخصوصاحمد عماد عبدالقادر ابوعيشه103172

106.5الرضوان الخاصةالخصوصاحمد دمحم دمحم غريب103173

76الرضوان الخاصةالخصوصاحمد محمود عبدالننى ابوريه عبده103174

ي مصطفن عبدالسالم103175
ن
127الرضوان الخاصةالخصوصاحمد هان

118الرضوان الخاصةالخصوصاحمد وائل احمد عبدالحميد السباع103176

ن دمحم103177 118.5الرضوان الخاصةالخصوصادهم احمد حسي 

126.5الرضوان الخاصةالخصوصادهم دمحم سعيد دمحم103178

128.5الرضوان الخاصةالخصوصبالل مجدى دمحم دمحم الشيخ103179

117.5الرضوان الخاصةالخصوصبوال رافت بولس بدروس103180



117.5الرضوان الخاصةالخصوصحمدى ايمن عويس اسماعيل103181

ي عبده103182 109الرضوان الخاصةالخصوصزياد سمي  صيى

131.5الرضوان الخاصةالخصوصزياد طارق محمود محمود103183

126.5الرضوان الخاصةالخصوصزياد عادل عبدالرحمن عبدالمقصود103184

ن عثمان103185 127.5الرضوان الخاصةالخصوصزياد وليد الدين حسي 

132.5الرضوان الخاصةالخصوصزياد ياش دمحم فرج103186

122الرضوان الخاصةالخصوصسعيد سيد سعيد السيد103187

122.5الرضوان الخاصةالخصوصسيد دمحم صابر يوسف103188

94.5الرضوان الخاصةالخصوصسيف الدين محمود طلعت دمحم103189

70الرضوان الخاصةالخصوصسيف عصام كامل علي103190

99.5الرضوان الخاصةالخصوصعادل صبىح عبدالحليم عمر103191

97.5الرضوان الخاصةالخصوصعبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم103192

107.5الرضوان الخاصةالخصوصعبدالرحمن اسامة دمحم كمال103193

122الرضوان الخاصةالخصوصعبدالرحمن ساىمي عبدهللا دمحم103194

98الرضوان الخاصةالخصوصعبدالرحمن سيد ابو المجد دمحم103195

95الرضوان الخاصةالخصوصعبدهللا احمد عبدهللا دمحم103196

88.5الرضوان الخاصةالخصوصعل رافت سيد احمد103197

ي عبدالرحمن103198 112.5الرضوان الخاصةالخصوصعمار خالد شلنى

109.5الرضوان الخاصةالخصوصعمر عبدالواحد حسن علي103199

115الرضوان الخاصةالخصوصعمر دمحم عطيه احمد103200

116.5الرضوان الخاصةالخصوصفيلوباتي  اميل سمي  شكرهللا103201

114الرضوان الخاصةالخصوصكرم دمحم عبدالعظيم عبدالسالم103202

123الرضوان الخاصةالخصوصكريم دمحم دمحم محمود103203

ن103204 لس صالح عطيه ابو اليمي  125.5الرضوان الخاصةالخصوصكي 

ي فهيم صادق103205
لس لطفن 104الرضوان الخاصةالخصوصكي 

لس يونان فوزى حنا103206 95.5الرضوان الخاصةالخصوصكي 

108الرضوان الخاصةالخصوصماركو عماد سمي  نظي 103207

ي103208
ن
129.5الرضوان الخاصةالخصوصمازن سيد دمحم هان

132الرضوان الخاصةالخصوصمازن يوسف عبدالستار عثمان103209

126.5الرضوان الخاصةالخصوصدمحم احمد دمحم عبداللطيف103210

ي فتىحي توفيق103211 130.5الرضوان الخاصةالخصوصدمحم صيى

125الرضوان الخاصةالخصوصدمحم عبدالواحد حسن علي103212

43الرضوان الخاصةالخصوصدمحم دمحم عبادي تمام103213

133الرضوان الخاصةالخصوصدمحم وائل سعيد السيد103214

ن103215 125الرضوان الخاصةالخصوصمحمود احمد دمحم نجم الدين حسي 

130الرضوان الخاصةالخصوصمحمود صالح وهنى احمد103216

128الرضوان الخاصةالخصوصمحمود مىحي دمحم عبدهللا103217

127.5الرضوان الخاصةالخصوصمروان عمرو دمحم دمحم103218

81.5الرضوان الخاصةالخصوصمينا راضن صابر خي 103219

ف عبدالظاهر دمحم103220 ن اشر 126الرضوان الخاصةالخصوصياسي 

123الرضوان الخاصةالخصوصيىح اسامه دمحم دمحم103221

131.5الرضوان الخاصةالخصوصيىسي ميالد جابر صديق103222

126.5الرضوان الخاصةالخصوصيوسف احمد عبداللطيف احمد103223

127الرضوان الخاصةالخصوصيوسف حسن يوسف محمود103224

ي عيىس فهىمي103225 108.5الرضوان الخاصةالخصوصيوسف خي 

113الرضوان الخاصةالخصوصيوسف عماد جابر صديق103226

105الرضوان الخاصةالخصوصيوسف دمحم عيىس عبدهللا103227

126مودرن الكرداسالخصوصايه عماد حمدى عبدالعاىطي بدر103228

130مودرن الكرداسالخصوصجنه وليد عبدالقادر اسماعيل جوده103229

136مودرن الكرداسالخصوصحبيبه دمحم عل دمحم103230



119مودرن الكرداسالخصوصرحمه دمحم عبدالجيد السيد الهوارى103231

ى خله اسعد103232 132مودرن الكرداسالخصوصساندى يشى هين

135مودرن الكرداسالخصوصسما احمد احمد رجب العزاوي103233

ف فتىح ذىك103234 128.5مودرن الكرداسالخصوصشيماء اشر

136مودرن الكرداسالخصوصفيوال وائل عاطف فتىح103235

137.5مودرن الكرداسالخصوصمادونا صموئيل يوسف اقليم عازر103236

122مودرن الكرداسالخصوصمنة هللا سعداوى عبدالمنعم عباس سليمان103237

127.5مودرن الكرداسالخصوصنورهان ايمن اسماعيل عبدالوهاب يس103238

يال حلقه103239 134.5مودرن الكرداسالخصوصابانوب كرم غيى

ف السيد ابراهيم صيام103240 95مودرن الكرداسالخصوصاحمد اشر

ف صبىح شنوده103241 115.5مودرن الكرداسالخصوصبيشوى اشر

87مودرن الكرداسالخصوصجرجس مجدى موس بالمون103242

112مودرن الكرداسالخصوصحمدى عالء حمدى عبدالعاىطي103243

يف صبىحي فرج103244 114.5مودرن الكرداسالخصوصزياد شر

94.5مودرن الكرداسالخصوصعبدالرحمن مصطفن دمحم سيد103245

110مودرن الكرداسالخصوصعبدهللا دمحم حسن عبده احمد103246

109.5مودرن الكرداسالخصوصعمر خليفه حسن خليفه ابراهيم103247

102مودرن الكرداسالخصوصعمر مجدى سعيد عبدالجواد شبانه103248

ي حسن103249
121مودرن الكرداسالخصوصعمر دمحم حسنن

124مودرن الكرداسالخصوصدمحم احمد عطا هللا عبدالقادر حسن103250

86مودرن الكرداسالخصوصدمحم صالح سعد حسن ابو النض103251

95مودرن الكرداسالخصوصدمحم محمود سعيد دمحم عبدهللا103252

107مودرن الكرداسالخصوصهاشم احمد هاشم مصطفن دمحم103253

92مودرن الكرداسالخصوصيوسف رشوان ابوالغيط جندى عبدالمسيح103254

117.5مودرن الكرداسالخصوصيوسف طارق عل دمحم103255

107مودرن الكرداسالخصوصيوسف كرم ابراهيم حسن فتوح103256

117.5مودرن الكرداسالخصوصيوسف دمحم محمود دمحم عبدهللا103257

ي السيد السيد103258
111مودرن الكرداسالخصوصيوسف مصطفن

127.5فتىح داودالخصوصاميمة مجدي منصور حسن103259

 فايز يوسف غاىلي103260
135فتىح داودالخصوصايرينن

134.5فتىح داودالخصوصجنا دمحم ابراهيم سيد محروس103261

137.5فتىح داودالخصوصجورى دمحم عطيه دمحم103262

136فتىح داودالخصوصجومانا طارق زكريا اسحق103263

136.5فتىح داودالخصوصحبيبه عماد جابر رمضان103264

132.5فتىح داودالخصوصحبيبه وائل قاسم بيوىم103265

ن عالء عبدالعظيم بدر الدين103266 127.5فتىح داودالخصوصحني 

132.5فتىح داودالخصوصروينا عاطف عبدالفتاح اسماعيل103267

128فتىح داودالخصوصساره ابراهيم عياد اسحق103268

130.5فتىح داودالخصوصساره عادل عطية عبدالهادي عطية103269

136فتىح داودالخصوصسندس تامر احمد احمد زغلول103270

136فتىح داودالخصوصسوسنا جرجس وديع اسكاروس103271

124.5فتىح داودالخصوصسيمون فوزي ونيس مجلع عبيد103272

133.5فتىح داودالخصوصشذى ايليا ذىكي تقاوي منصور103273

132.5فتىح داودالخصوصفرح سامح السيد مرس عثمان103274

131فتىح داودالخصوصفرحه دمحم فؤاد احمد عثمان103275

134.5فتىح داودالخصوصفيوال فادي عيىسي شحاته ساويرس103276

95فتىح داودالخصوصكرستينا عبدالمسيح بسله بخيت جورجيوس103277

134فتىح داودالخصوصكرمينا صبىح عزىم صالح قلدس103278

134فتىح داودالخصوصليديا جاد فايز فهىمي يوسف103279

ى بعزق103280  خي 
 
131فتىح داودالخصوصمادونا شوق



 ميالد رافت جابر103281
ن
134.5فتىح داودالخصوصمارق

128.5فتىح داودالخصوصمارينا اسامة صموئيل عزيز شحاتة103282

133.5فتىح داودالخصوصمارينا رافت زكريا بولس ميخائيل103283

133فتىح داودالخصوصمريم ابراهيم احمد عبدالعزبز103284

ن103285 136.5فتىح داودالخصوصمريم اسماعيل فاروق متوىل حسي 

125.5فتىح داودالخصوصمريم ايهاب دمحم عبدالوهاب103286

121.5فتىح داودالخصوصمريم عمران دمحم رفاع103287

131فتىح داودالخصوصمريم ماجد سعد بشوندي زخاري103288

ي103289
136فتىح داودالخصوصمريم دمحم عبدالحكيم درويش مصطفن

134فتىح داودالخصوصملك ماجدى حسن دمحم حسن103290

135.5فتىح داودالخصوصملك مجدي دمحم سيد103291

127.5فتىح داودالخصوصمنة هللا دمحم عثمان حلىمي103292

134.5فتىح داودالخصوصندى دمحم شعبان حسن103293

131فتىح داودالخصوصنورا رمضان زكريا فرحات السيد103294

133فتىح داودالخصوصهاجر محمود دمحم سيد احمد غراب103295

133فتىح داودالخصوصيوانا منصور فكري مكاري103296

130.5فتىح داودالخصوصابراهيم احمد ابراهيم فرج103297

131.5فتىح داودالخصوصابراهيم عمرو صابر الشحات103298

129فتىح داودالخصوصابراهيم نادي زكريا فرحات103299

107.5فتىح داودالخصوصاحمد سيد عمر دمحم103300

121فتىح داودالخصوصالسيد شعبان السيد دمحمين103301

118.5فتىح داودالخصوصبدري نادي بدري حنا103302

129.5فتىح داودالخصوصبوال ادور مرزوق وسيلي103303

118فتىح داودالخصوصبوال هشام وحيد حناهلل قسطندى103304

122فتىح داودالخصوصبيشوى مدحت مني  قيض عازر103305

108فتىح داودالخصوصتوماس ميشيل حنا قليم عازر103306

96فتىح داودالخصوصجرجس سامح شكري سعد عوض هللا103307

130.5فتىح داودالخصوصجورج جرجس كمال صادق103308

ائيل103309  هالل جيى
ن
121.5فتىح داودالخصوصروبرت رومان

128.5فتىح داودالخصوصرياض عصام رياض توفيق رياض103310

120.5فتىح داودالخصوصزياد دمحم السعيد عبدالهادى103311

83فتىح داودالخصوصسيد عالء عمر سيد احمد فراج103312

128.5فتىح داودالخصوصسيد دمحم بسطاوى احمد103313

129فتىح داودالخصوصسيف الدين دمحم فواد مغرنى103314

87.5فتىح داودالخصوصطارق عادل عبدالمتكيى رضوان علي103315

133.5فتىح داودالخصوصعبدالحكم دمحم عبدالحكيم دمحم103316

113.5فتىح داودالخصوصعبدالرحمن خالد يونس دمحم يونس103317

ي محمود دمحم عبدالباسط103318
ن
123فتىح داودالخصوصعبدالرحمن هان

ي دمحم هالل103319
97فتىح داودالخصوصعبدهللا دمحم عفيفن

120.5فتىح داودالخصوصعبدالمنعم احمد عبدالمنعم محمود احمد103320

121.5فتىح داودالخصوصعل احمد عل عبدالعزيز دمحم103321

وك زىك103322 ف ميى 122.5فتىح داودالخصوصعمر اشر

ن103323 ن حساني  131فتىح داودالخصوصعمر عبدالنعيم عساف امي 

132فتىح داودالخصوصعمر دمحم علي محمود عبدالحليم103324

127فتىح داودالخصوصعمرو ابراهيم بخيت علي بخيت103325

131فتىح داودالخصوصعمرو خالد جالل احمد موس103326

ي ابو النجا103327 ي حمدي عبدالننى 135فتىح داودالخصوصعمرو عبدالننى

123.5فتىح داودالخصوصفارس ايهاب دمحم احمد103328

128.5فتىح داودالخصوصفيلوباتي  اسعد سعد فوزي بطرس103329

ف عزيز ناجد زخارى103330 130فتىح داودالخصوصفيلوباتي  اشر



126فتىح داودالخصوصكريم جمال دمحم عبدالرؤوف103331

لس عادل صابر عابد فرج هللا103332 135.5فتىح داودالخصوصكي 

ى عطيه رزق103333 لس عبدهللا بشر 129فتىح داودالخصوصكي 

131فتىح داودالخصوصمازن احمد حلىمي عوض رشوان103334

129فتىح داودالخصوصمازن دمحم احمد دمحم دمحم103335

131فتىح داودالخصوصمازن ياش الشاذىل اسماعيل103336

134.5فتىح داودالخصوصدمحم احمد علي دمحم ابو طويلة103337

134فتىح داودالخصوصدمحم احمد دمحم امام103338

ي ابو شناف103339
ي عرفة مصطفن

132.5فتىح داودالخصوصدمحم مصطفن

 عبدالجواد قناوى عبدالقادر103340
ن
134فتىح داودالخصوصدمحم هان

125.5فتىح داودالخصوصدمحم ياش السيد عبدالرحمن عبدالمجيد103341

135.5فتىح داودالخصوصمروان عماد عبدالستار احمد رزق103342

135.5فتىح داودالخصوصمصطفن احمد السيد دمحم زيدان103343

 حاتم علي السيد عثمان103344
135فتىح داودالخصوصمصطفن

128.5فتىح داودالخصوصمومن فؤاد عبدالحميد هاشم دمحم103345

128.5فتىح داودالخصوصمينا جاد يوسف جاد معوض103346

135فتىح داودالخصوصمينا جعفر سالمة مهاود103347

129.5فتىح داودالخصوصمينا سمي  ونيس مجلع عبيد103348

ى103349 134فتىح داودالخصوصمينا صموئيل سعد هللا بشر

136فتىح داودالخصوصمينا عادل كامل عبدهللا103350

132فتىح داودالخصوصمينا عدىل عيىس شحاته ساويرس103351

132.5فتىح داودالخصوصمينا مؤمن رفعت ثابت103352

ن دمحم ابراهيم دمحم علي103353 132.5فتىح داودالخصوصياسي 

129.5فتىح داودالخصوصيىس عماد كمال صادق جورج103354

ف راغب فام سالمه103355 122فتىح داودالخصوصيوسف اشر

هم103356 134السالم الحديثةالخصوصايرينن مدحت معتوق مي 

123السالم الحديثةالخصوصايالريا جرجس رفعت رزق103357

ن موس103358 وك حسي  84.5السالم الحديثةالخصوصايه ميى

121السالم الحديثةالخصوصايه دمحم كمال فرج103359

131.5السالم الحديثةالخصوصبسمله فهىم عبدالحميد سليم103360

 باشا ابو الخي 103361
 
125السالم الحديثةالخصوصجومانا حرنى شوق

133السالم الحديثةالخصوصجومانا ناجح بولس عبيد103362

133.5السالم الحديثةالخصوصجومانه امي  عدىل عطيه103363

126.5السالم الحديثةالخصوصجومانه مالك سعد شحاته غطاس103364

119السالم الحديثةالخصوصخلود احمد ساىم احمد103365

117السالم الحديثةالخصوصروان عماد سعد دمحم مصطفن103366

134.5السالم الحديثةالخصوصسلىم طارق عبدالدايم عبدالرحيم حسن103367

ن سالمه103368 128.5السالم الحديثةالخصوصفاطمه دمحم حسي 

ن مسيحه103369 135.5السالم الحديثةالخصوصفينى مجدى امي 

121.5السالم الحديثةالخصوصكرستينا ايمن ادوار انيس103370

113.5السالم الحديثةالخصوصكرمينا اسامه فكري زىكي103371

 ابراهيم وهبه103372
ن
127.5السالم الحديثةالخصوصمارتينا هان

123.5السالم الحديثةالخصوصمارينا ايهاب فرج نجيب103373

ن بشاره103374 124السالم الحديثةالخصوصمارينا حنا حني 

115السالم الحديثةالخصوصماهيتاب مجدى صديق مرس103375

ى حنا قلته103376 135.5السالم الحديثةالخصوصمريم صيى

134السالم الحديثةالخصوصمهرائيل سعد مجل حنا103377

134السالم الحديثةالخصوصمونيكا يوسف يونان مسعد103378

131السالم الحديثةالخصوصمىاده دمحم محمود احمد103379

 مجلع فاضل103380
ن
127.5السالم الحديثةالخصوصنانىس رومان



133.5السالم الحديثةالخصوصندى محمود عبده دمحم103381

115السالم الحديثةالخصوصيوستينا ساىم عادل لويز ذىك103382

135السالم الحديثةالخصوصيوستينا ميخائيل متواضع تقاوى103383

133.5السالم الحديثةالخصوصابرام اوسامه لمع سيحه103384

136السالم الحديثةالخصوصانجيلوس عاصم زكرى نبيه103385

129السالم الحديثةالخصوصانطون نبيل شكرى سعد103386

135.5السالم الحديثةالخصوصانطونيوس نبيل جميل وهبه103387

132السالم الحديثةالخصوصبافل اسامه نجيب سمعان103388

128.5السالم الحديثةالخصوصبدر ياش فهيم عبده103389

115السالم الحديثةالخصوصتوماس ساىم مني  شفيق103390

ي جمال اسحق فرج ابراهيم103391
ن
123السالم الحديثةالخصوصتون

 عني  رضا103392
ن
126.5السالم الحديثةالخصوصجرجس رومان

ي عايد عازر صديق103393
ن
117.5السالم الحديثةالخصوصجوفان

125السالم الحديثةالخصوصحمزه محن  محمود دمحمين103394

ن دمحم103395 102.5السالم الحديثةالخصوصعبدالرحمن ايمن حسني 

99السالم الحديثةالخصوصعبدالرحمن ايهاب السيد عبدالستار العشماوى103396

112.5السالم الحديثةالخصوصعبدهللا خالد متوىلي متوىلي103397

117السالم الحديثةالخصوصعبدهللا دمحم عبدهللا حمزه103398

133السالم الحديثةالخصوصعمر عماد شعبان قطب103399

98.5السالم الحديثةالخصوصعيىس رافت جندى عطوان103400

83السالم الحديثةالخصوصفادى جوزيف عيىس بسطا103401

80.5السالم الحديثةالخصوصفادى هيثم فؤاد سعيد عطا103402

 عدىل عطيه103403
ن
105.5السالم الحديثةالخصوصكاراس هان

 باشا ابو الخي 103404
 
لس ايمن شوق 132السالم الحديثةالخصوصكي 

لس ايهاب عبدالمالك عزىم103405 71.5السالم الحديثةالخصوصكي 

لس بشي  عبدالمالك جرجس شحاته103406 128السالم الحديثةالخصوصكي 

لس عبدالمالك دانيال رزق103407 128.5السالم الحديثةالخصوصكي 

لس عصفور لظىم فرج هللا103408 130.5السالم الحديثةالخصوصكي 

شر مزيون103409  شر
ن
لس هان 133.5السالم الحديثةالخصوصكي 

لس ياش ادور حكيم103410 117السالم الحديثةالخصوصكي 

ن103411 133.5السالم الحديثةالخصوصمارك مدحت زكريا امي 

 زكرى اسكاروس103412
ن
118.5السالم الحديثةالخصوصماركو رومان

131السالم الحديثةالخصوصدمحم ربيع دمحم امام103413

102.5السالم الحديثةالخصوصدمحم نارص معوض عبدالوهاب الفار103414

132السالم الحديثةالخصوصمينا رضا ايليا عطاهللا103415

130السالم الحديثةالخصوصمينا صالح بشاى ملك103416

99.5السالم الحديثةالخصوصمينا مالك كحول حبيب103417

117السالم الحديثةالخصوصمينا ميالد حنا ابراهيم حنا103418

133.5السالم الحديثةالخصوصنور وليد دمحم امام103419

132.5السالم الحديثةالخصوصيس خليفه سعد شحاته103420

125السالم الحديثةالخصوصيوسف تامر نادى عزيز عبدهللا103421

126السالم الحديثةالخصوصيوسف عاشور عايد مصطفن103422

126السالم الحديثةالخصوصيوسف عبدالحميد محمود احمد103423

135السالم الحديثةالخصوصيوسف مينا سعد هللا شحاته103424

137ابوطالب الخاصةالخصوصبسنت احمد صبىح عطيه عطيه جاب هللا103425

111.5ابوطالب الخاصةالخصوصجنه صفوت شعبان عبدالعزيز103426

ف رمضان مختار103427 108.5ابوطالب الخاصةالخصوصحبيبه اشر

134.5ابوطالب الخاصةالخصوصحبيبه وليد انور المغاوري دمحمي103428

97ابوطالب الخاصةالخصوصحبيبه يىح زكريا دمحم مرس103429

وك دمحم اسماعيل103430 ن احمد ميى 130ابوطالب الخاصةالخصوصحني 



112.5ابوطالب الخاصةالخصوصدينا احمد كامل يوسف احمد103431

94ابوطالب الخاصةالخصوصرضوى دمحم نونى خليل برس103432

136ابوطالب الخاصةالخصوصرقيه دمحم ابوالغيط احمد عبدالحميد103433

124ابوطالب الخاصةالخصوصسلىم عماد دمحم عبدالمنعم دمحم103434

121.5ابوطالب الخاصةالخصوصسما اسامه دمحم احمد سليمان103435

136ابوطالب الخاصةالخصوصسماء عصمت دمحم سعيد عبدالمنعم ابراهيم103436

114ابوطالب الخاصةالخصوصسماح دمحم حسن دمحم حسن103437

129.5ابوطالب الخاصةالخصوصشذى كمال عبدالرؤف السعيد مندور103438

126ابوطالب الخاصةالخصوصشهد تامر سمي  دمحم ابراهيم103439

 دمحم دمحم103440
 
130ابوطالب الخاصةالخصوصفرح دمحم صدق

 عبدالوهاب103441
 
130.5ابوطالب الخاصةالخصوصفردوس عالء محمود عبدالباق

ونيا حنا سعيد فرج هللا سعيد103442 128ابوطالب الخاصةالخصوصفي 

ى عمرو دمحم طه خميس103443 ن 114ابوطالب الخاصةالخصوصكين

103444
ن
126ابوطالب الخاصةالخصوصليل دمحم عيد دمحم عبدالواق

99.5ابوطالب الخاصةالخصوصمارى مينا ابراهيم ميخائيل ابراهيم103445

132.5ابوطالب الخاصةالخصوصمايا دمحم الطوجن عل جاد الحق103446

134.5ابوطالب الخاصةالخصوصمريم زوينه جادهللا السيد جاد هللا103447

134.5ابوطالب الخاصةالخصوصملك احمد حسن دمحم دمحم عبدالغنن103448

136ابوطالب الخاصةالخصوصملك وحيد عبدالفتاح دمحم محمود103449

121.5ابوطالب الخاصةالخصوصمنة هللا مجدى مصطفن عبدالرحمن عبدالهادى103450

132.5ابوطالب الخاصةالخصوصىم دمحم كمال عبدالحليم احمد103451

135ابوطالب الخاصةالخصوصنور عبدالوهاب العزب عبدالوهاب103452

137.5ابوطالب الخاصةالخصوصهاجر احمد جاد هللا نض دمحم الشناوى103453

117ابوطالب الخاصةالخصوصهنا سيد مسعد صبىح103454

133ابوطالب الخاصةالخصوصوعد دمحم زاهر جوده دمحم103455

118.5ابوطالب الخاصةالخصوصاحمد السيد دمحم السيد دمحم هديب103456

119.5ابوطالب الخاصةالخصوصادهم ايهاب دمحم حلىمي حافظ103457

117ابوطالب الخاصةالخصوصاسامه دمحم مادح دمحم الوصيف103458

ن عل103459 ي حساني  ي احمد العرنى 130ابوطالب الخاصةالخصوصالعرنى

ف عبدالرازق عبدالحافظ103460 122ابوطالب الخاصةالخصوصانس اشر

126ابوطالب الخاصةالخصوصانس لطفن احمد العزب عطيه103461

ي نصيف واصف103462
123.5ابوطالب الخاصةالخصوصبافلي رضا مرتىصن

115ابوطالب الخاصةالخصوصبافلي ميالد عبده رزق جرجس103463

131ابوطالب الخاصةالخصوصحمزه دمحم حمزه شعبان ابراهيم103464

 كامل ملك103465
 
 شوق

ن
102ابوطالب الخاصةالخصوصروبرت هان

124ابوطالب الخاصةالخصوصزياد ابراهيم دمحم دمحم عبدالعزيز103466

136.5ابوطالب الخاصةالخصوصزياد دمحم صبىح دمحم103467

129ابوطالب الخاصةالخصوصزياد دمحم محمود هاشم103468

135ابوطالب الخاصةالخصوصسيف الدين كامل رشاد كامل103469

84.5ابوطالب الخاصةالخصوصعبدالرحمن دمحم محمود رسالن صالح103470

100.5ابوطالب الخاصةالخصوصعبدالرحمن ياش محمود عوض ابو طالب103471

79.5ابوطالب الخاصةالخصوصعبدهللا احمد صابر عبدالسالم هارون103472

128.5ابوطالب الخاصةالخصوصعبدهللا اسماعيل جاد هللا نض دمحم الشناوي103473

97.5ابوطالب الخاصةالخصوصعبدهللا دمحم ابراهيم السيد حسن103474

119.5ابوطالب الخاصةالخصوصعمر احمد دمحم عوض هللا عوض هللا103475

135.5ابوطالب الخاصةالخصوصعمر دمحم احمد فؤاد دمحم103476

120ابوطالب الخاصةالخصوصعمر مدحت رشاد دمحم ابراهيم103477

لس تواب زكريا عبدهللا منصور103478 88ابوطالب الخاصةالخصوصكي 

لس ساىم سمي  نسيم حنا103479 118.5ابوطالب الخاصةالخصوصكي 

131ابوطالب الخاصةالخصوصمازن وليد دمحم دمحم الشيخ103480



ي سليمان103481
ف سليمان عبدالغنن 82ابوطالب الخاصةالخصوصدمحم اشر

ن سليم103482 130ابوطالب الخاصةالخصوصدمحم ايمن دمحم حساني 

99ابوطالب الخاصةالخصوصدمحم حسن دمحم البيوىم عبدالوهاب ابراهيم103483

127ابوطالب الخاصةالخصوصدمحم ماجد سالم جمعه سالم103484

129ابوطالب الخاصةالخصوصمروان وليد دمحم دمحم الشيخ103485

ي دمحم103486
ن هاشم مصطفن  حسي 

125.5ابوطالب الخاصةالخصوصمصطفن

109ابوطالب الخاصةالخصوصمصطفن هشام رمضان حموده قطب103487

112ابوطالب الخاصةالخصوصمعاذ هشام سعد محمود سيد احمد103488

131ابوطالب الخاصةالخصوصمؤمن ممدوح زين الدين علي العيسوي103489

95ابوطالب الخاصةالخصوصمينا سليمان عطيه داود سليمان103490

73.5ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف السيد حسن السيد103491

119.5ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف تامر جمال حسن عبدالمجيد103492

126ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف صالح حسن عبدالسالم دمحم103493

 حامد السيد ابراهيم103494
ن
126.5ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف هان

ي بسيط ايليا103495 136ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف وائل حرنى

122.5ابوطالب الخاصةالخصوصيوسف وهبه يوسف فهىمي وهبه103496

 دمحم عبدالمحسن103497
ن
129طالئع االسالمالخصوصايمان هان

126.5طالئع االسالمالخصوصايه احمد انور دمحم103498

128.5طالئع االسالمالخصوصايه احمد خليفه دمحم103499

109.5طالئع االسالمالخصوصبسمله عادل دمحم احمد يوسف103500

81طالئع االسالمالخصوصجنا احمد عادل عبدالحميد103501

67طالئع االسالمالخصوصجوسيانه ايهاب ابراهيم رزق ابراهيم103502

103503
ن
 شعبان احمد العنان

ن
107.5طالئع االسالمالخصوصحبيبه العنان

109طالئع االسالمالخصوصحبيبه حسن دمحم احمد103504

122طالئع االسالمالخصوصحبيبه عطية زىك احمد103505

98.5طالئع االسالمالخصوصدميانه ياش نجيب نسيم103506

127طالئع االسالمالخصوصرحمه هشام عبدالستار عليوه حسن103507

86.5طالئع االسالمالخصوصرضوى شعبان احمد عل103508

130.5طالئع االسالمالخصوصرقيه عصام كامل دمحم103509

113طالئع االسالمالخصوصسديم دمحم فرج عل عطيه103510

128طالئع االسالمالخصوصسلىم تامر بكرى السيد103511

 امام محمود103512
ن
125طالئع االسالمالخصوصسما هان

126طالئع االسالمالخصوصسندس كرم محمود دمحم صالح103513

120.5طالئع االسالمالخصوصشاهنده شهاب احمد السيد103514

113.5طالئع االسالمالخصوصمادونا نارص برزى بخيت103515

93.5طالئع االسالمالخصوصمارينا باسم نجيب ثابت103516

100.5طالئع االسالمالخصوصمارينا عماد برزى بخيت103517

يال103518 115طالئع االسالمالخصوصمريم زاهر حرنى غيى

ن103519 129طالئع االسالمالخصوصملك مجدى عبدالمالك حني 

ن دمحم ابراهيم103520 127.5طالئع االسالمالخصوصملك دمحم حسي 

وك103521 109طالئع االسالمالخصوصملك ياش فتىح ميى

124.5طالئع االسالمالخصوصمنار اسامة دمحم الششتاوى103522

121طالئع االسالمالخصوصمنة هللا دمحم سالمه عبدالعال103523

101.5طالئع االسالمالخصوصىم سيد دمحم سيدعبدهللا103524

 هالل جرجس103525
ن
نا هان 129طالئع االسالمالخصوصمي 

ن السيد عفيفن103526 131طالئع االسالمالخصوصندى دمحم حساني 

ن عبدهللا محمود عبدالرسول103527 90طالئع االسالمالخصوصنيفي 

105طالئع االسالمالخصوصهنا احمد سالمه عبدالعال103528

ن حسن عبدالرحمن عبدالفتاح فرج103529 65.5طالئع االسالمالخصوصياسمي 

121.5طالئع االسالمالخصوصيوستينا وجيه كمال نصيف103530



ف محمود عبدالمنعم103531 136طالئع االسالمالخصوصاحمد اشر

136طالئع االسالمالخصوصاحمد غالب دمحم هاشم103532

108طالئع االسالمالخصوصاحمد دمحم احمد عبدالعال103533

 السعيد عل احمد103534
ن
114طالئع االسالمالخصوصاحمد هان

127.5طالئع االسالمالخصوصامام ايهاب امام محمود عبدالننى103535

86.5طالئع االسالمالخصوصبسيطه- اندراوس ساىم حكيم حنا 103536

108طالئع االسالمالخصوصزياد عالء زينهم عبدالوهاب103537

131طالئع االسالمالخصوصزياد دمحم ساىم بهاء الدين خليل دمحم103538

121.5طالئع االسالمالخصوصزياد مصطفن عبدالحميد عل103539

69.5طالئع االسالمالخصوصسيف محمود دمحم عل مرزبان103540

136طالئع االسالمالخصوصعبدالرحمن عالء دمحم دمحم103541

84طالئع االسالمالخصوصعمر ايهاب حلىم عبدالهادى عبدالحليم103542

64.5طالئع االسالمالخصوصكريم فرغل يمنن دمحم103543

22.5طالئع االسالمالخصوصكريم ممدوح عبده ابوضيف103544

49.5طالئع االسالمالخصوصمازن سيد خالف هريدى103545

133طالئع االسالمالخصوصدمحم احمد ماهر مجاهد103546

124.5طالئع االسالمالخصوصدمحم احمد دمحم عبدالعزيز103547

113.5طالئع االسالمالخصوصدمحم سيد ابوشيع سيد103548

113طالئع االسالمالخصوصنور الدين عمرو منجود منشاوى103549

ن دمحم عبدالعزيز عل103550 126.5طالئع االسالمالخصوصياسي 

122طالئع االسالمالخصوصيوسف بدرى بكرى دمحم103551

123طالئع االسالمالخصوصيوسف شعبان عبدالننى جاب هللا103552

ه باسم لطفن شاكر103553 137.5الصديق الخاصةالخصوصامي 

ن طه103554 136الصديق الخاصةالخصوصبسمله سعيد حسي 

135.5الصديق الخاصةالخصوصبسمله مصطفن دمحم المهدى103555

135.5الصديق الخاصةالخصوصبسنت دمحم عبدالمبدى عبداللطيف103556

116الصديق الخاصةالخصوصجنن عمرو فوزى مصطفن103557

135الصديق الخاصةالخصوصجنن عمرو دمحم فتوح103558

 فائق عبدالظاهر103559
ن
100.5الصديق الخاصةالخصوصجنن هان

96.5الصديق الخاصةالخصوصجهاد احمد اسماعيل رجب103560

111.5الصديق الخاصةالخصوصحبيبه احمد دمحم حنفن103561

104.5الصديق الخاصةالخصوصحبيبه دمحم كامل عبدالهادى103562

121.5الصديق الخاصةالخصوصحبيبه مصطفن درويش احمد103563

ن دمحم عبدالمنعم عبدالفتاح103564 131الصديق الخاصةالخصوصحني 

132الصديق الخاصةالخصوصحوراء احمد اسماعيل عبدالخالق103565

61.5الصديق الخاصةالخصوصرحمه ساىم السيد بدوى103566

132.5الصديق الخاصةالخصوصروان دمحم وهب هللا دمحم عبدالرازق103567

123.5الصديق الخاصةالخصوصسلىم تامر مصطفن قطب السيد بريقع103568

103569
ن
116الصديق الخاصةالخصوصسلىم دمحم رمضان يمان

 ابراهيم عبدالننى103570
ن
137الصديق الخاصةالخصوصسهيله هان

 عبدالننى دمحم103571
وق مصطفن 116.5الصديق الخاصةالخصوصشر

137.5الصديق الخاصةالخصوصعفاف ايمن جمال دمحم103572

130الصديق الخاصةالخصوصفاطمه حسن مجدى حسن رفاع103573

133الصديق الخاصةالخصوصفاطمه عماد عبدالبارى ابوالحسن103574

134.5الصديق الخاصةالخصوصفاطمه دمحم عبدالوهاب محمود103575

136.5الصديق الخاصةالخصوصفرح احمد دمحم سيد103576

132الصديق الخاصةالخصوصلياىل خالد سيد دمحم103577

124الصديق الخاصةالخصوصمريم احمد دمحم حسن103578

123.5الصديق الخاصةالخصوصمنار بدوى يىح زكريا103579

134الصديق الخاصةالخصوصندى بيوىم عبدالعال بيوىم مصطفن103580



ن شحاته103581 128الصديق الخاصةالخصوصنورهان ممدوح حسي 

اج خالد دمحم ابوبكر103582 135.5الصديق الخاصةالخصوصني 

136الصديق الخاصةالخصوصهاجر عمرو بدر دمحم103583

134الصديق الخاصةالخصوصهاجر معتمد الفداوى جمعه103584

ن103585 121.5الصديق الخاصةالخصوصاحمد حسن كامل حسي 

135الصديق الخاصةالخصوصاحمد رفاع دمحم عبدالعظيم103586

ن103587 130.5الصديق الخاصةالخصوصاحمد دمحم احمد حسي 

132الصديق الخاصةالخصوصاحمد دمحم احمد دمحم103588

136الصديق الخاصةالخصوصاسالم عصام فايز فهىم103589

ف هشام محمود حامد103590 45الصديق الخاصةالخصوصاشر

117الصديق الخاصةالخصوصجمال السيد دمحم السيد103591

127.5الصديق الخاصةالخصوصحسن احمد حسن دمحم103592

86.5الصديق الخاصةالخصوصبسيطه- حسن سعيد حسن محمود 103593

ن دمحم103594 115.5الصديق الخاصةالخصوصحمزه عمرو حسي 

127الصديق الخاصةالخصوصحمزه دمحم اسماعيل دمحم103595

131.5الصديق الخاصةالخصوصخالد ابراهيم عبده طمجان دمحم103596

يف عبدالفتاح حسن103597 137.5الصديق الخاصةالخصوصزكريا شر

126الصديق الخاصةالخصوصزياد احمد عاشور عبدالحميد103598

137.5الصديق الخاصةالخصوصزياد طارق سيد احمد103599

131.5الصديق الخاصةالخصوصزياد دمحم عبدالننى عبدالفتاح103600

132الصديق الخاصةالخصوصزين عزت شعبان دمحم103601

137الصديق الخاصةالخصوصسيف خالد صالح عل103602

137.5الصديق الخاصةالخصوصسيف ياش عبدالمجيد حسن103603

137الصديق الخاصةالخصوصشادى عباس فوزى عباس103604

125الصديق الخاصةالخصوصعبدالرحمن احمد ساىم احمد103605

132.5الصديق الخاصةالخصوصعبدالرحمن دمحم مصطفن احمد103606

136.5الصديق الخاصةالخصوصعبدهللا العارف دمحم عبدالحليم103607

ن103608 137.5الصديق الخاصةالخصوصعبدهللا محمود فوزى حسينن حسي 

136.5الصديق الخاصةالخصوصعمر جمال عبدهللا عبدالعظيم شحاته103609

 فائق عبدالظاهر103610
ن
122.5الصديق الخاصةالخصوصعمر هان

 فوزى مصطفن103611
ن
118الصديق الخاصةالخصوصفوزى هان

ن ابراهيم103612 119.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم احمد امي 

94.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم احمد كامل عبدالهادى103613

130.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم احمد دمحم نجيب103614

73الصديق الخاصةالخصوصدمحم توفيق سند توفيق عل ابوزيد103615

32.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم حسن صالح حسن103616

92.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم سعيد احمد عبدالفتاح103617

102الصديق الخاصةالخصوصدمحم سعيد سيد دمحم103618

127الصديق الخاصةالخصوصدمحم فتىح الشحات دمحم103619

127.5الصديق الخاصةالخصوصدمحم محمود منجود عطيه103620

98.5الصديق الخاصةالخصوصمحمود دمحم احمد ابوالحمد103621

ن طه103622 ن حسن حسي 
120.5الصديق الخاصةالخصوصمعي 

129.5الصديق الخاصةالخصوصمومن دمحم رجب عبدالباسط103623

ن نور حسن103624 123.5الصديق الخاصةالخصوصنور حسي 

ي دمحم103625
133.5الصديق الخاصةالخصوصيوسف اسامة عبدالغنن

90الصديق الخاصةالخصوصيوسف سيد فوزى عباس103626

129الصديق الخاصةالخصوصيوسف دمحم احمد سيد103627

ن عبدالرحمن103628 128.5منارة الصديق عرنىالخصوصاسماء عمرو امي 

132.5منارة الصديق عرنىالخصوصايه محمود موس احمد103629

133.5منارة الصديق عرنىالخصوصبسمله مصطفن احمد حسن103630



129منارة الصديق عرنىالخصوصجنن احمد دمحم حامد103631

ن احمد103632 134منارة الصديق عرنىالخصوصحبيبه عادل امي 

118منارة الصديق عرنىالخصوصرقيه اسامة كمال احمد103633

115.5منارة الصديق عرنىالخصوصشهد سامح عادل لطفن103634

123منارة الصديق عرنىالخصوصفاطمه بدوى دمحم بدوى103635

117منارة الصديق عرنىالخصوصمرفت فتىح عبدهللا فتىح103636

ن103637 127.5منارة الصديق عرنىالخصوصمريم عل حسن حسي 

116.5منارة الصديق عرنىالخصوصمريم ياش ابراهيم عبدالمجيد103638

120منارة الصديق عرنىالخصوصملك دمحم منىس دمحم103639

108منارة الصديق عرنىالخصوصمنة هللا عمرو صالح عبدالمجيد103640

ى دمحم103641 133.5منارة الصديق عرنىالخصوصهنا رضا الخضن

ن اسماعيل103642 123.5منارة الصديق عرنىالخصوصيمنن دمحم حسي 

113منارة الصديق عرنىالخصوصاحمد حسن عبدالواحد السيد103643

135منارة الصديق عرنىالخصوصاحمد عيد دمحم احمد103644

136منارة الصديق عرنىالخصوصاحمد محب محجوب دمحم103645

102منارة الصديق عرنىالخصوصاحمد محمود عبدالعال محمود103646

125منارة الصديق عرنىالخصوصزياد احمد نض احمد103647

135منارة الصديق عرنىالخصوصزياد دمحم عفيفن حسن103648

124منارة الصديق عرنىالخصوصزياد دمحم محمود دمحم103649

130منارة الصديق عرنىالخصوصعبدالرحمن جمال السيد عزام103650

127منارة الصديق عرنىالخصوصكاراس رفعت جرجس جرس103651

119.5منارة الصديق عرنىالخصوصمحمود دمحم محسن رمضان103652

 سامح عبدهللا راغب103653
ن
124.5منارة الصديق عرنىالخصوصهان

ن عبدالرحمن103654  هشام امي 
ن
134منارة الصديق لغاتالخصوصامان

ن دمحم دمحم سليمان103655 136.5منارة الصديق لغاتالخصوصحني 

ى دمحم103656 137منارة الصديق لغاتالخصوصرقيه عمر الخضن

يف عل الشيخ عبده البقوسر103657 128منارة الصديق لغاتالخصوصسلىم شر

133منارة الصديق لغاتالخصوصضىح دمحم منصور هاشم103658

ن103659 127.5منارة الصديق لغاتالخصوصمحمود تامر محمود شاهي 

137منارة الصديق لغاتالخصوصيوسف سالمه حسن سالمه103660

137منارة الصديق لغاتالخصوصيوسف وليد دمحم توفيق103661

ه امي  خلف هندى103662 104.5منارة ابو سعدهالخصوصامي 

ن حاتم منصور عبدالحكيم سليمان103663 128منارة ابو سعدهالخصوصحني 

113.5منارة ابو سعدهالخصوصكاترين عجبان خليل ابراهيم103664

123.5منارة ابو سعدهالخصوصنور دمحم صابر احمد دمحم103665

97منارة ابو سعدهالخصوصحسن تامر حسن مرس103666

109منارة ابو سعدهالخصوصشنوده يعقوب الفن سيف103667

125منارة ابو سعدهالخصوصعمر دمحم ابو شعيشع احمد103668

لس شنوده كامل فنجرى103669 127.5منارة ابو سعدهالخصوصكي 

لس يوسف عيىس جاب هللا103670 116.5منارة ابو سعدهالخصوصكي 

ن103671 121.5منارة ابو سعدهالخصوصدمحم ايهاب سيد ياسي 

92.5منارة ابو سعدهالخصوصيوانس عياد داهش بدروس مسعد103672

105السيدة خديجة ت أالعبوراسماء سلطان نجاح عبدالباسط103673

30السيدة خديجة ت أالعبوراسماء فضل حسن محمود103674

133السيدة خديجة ت أالعبوراالء صالح دمحم صالح103675

 محمود نصار سيد103676
ن
117السيدة خديجة ت أالعبورامان

120السيدة خديجة ت أالعبورامل خالد دمحم عبدالفتاح103677

33.5السيدة خديجة ت أالعبورامل ياش عل عبدالحميد103678

24السيدة خديجة ت أالعبورايمان احمد ربيع دمحم احمد103679

103680
ن
84.5السيدة خديجة ت أالعبورايه احمد رجب كيالن



ف دمحم دمحم السيد103681 132السيدة خديجة ت أالعبوربتول سعيد شر

109.5السيدة خديجة ت أالعبورجهاد دمحم مهدى السيد سيد103682

16السيدة خديجة ت أالعبورحبيبه حامد خميس عبدالوهاب عبدالمجيد103683

39السيدة خديجة ت أالعبورحنان دمحم الباز سباع عبدالننى103684

109السيدة خديجة ت أالعبورخديجه دمحم عقيل جورك103685

21.5السيدة خديجة ت أالعبوردعاء حماده دمحم سيد احمد103686

51.5السيدة خديجة ت أالعبوردنيا السيد عبدالفتاح ابوبكر103687

102السيدة خديجة ت أالعبوررانيا حمدي ابراهيم ابو الغيط103688

96.5السيدة خديجة ت أالعبوررانيا عل رجب دمحم103689

33السيدة خديجة ت أالعبوررحاب وليد طلعت احمد سليمان103690

38السيدة خديجة ت أالعبوررشا عبدالحميد مجل بريك103691

109.5السيدة خديجة ت أالعبوررقيه احمد دمحم احمد عزب103692

123السيدة خديجة ت أالعبوررنا خالد مصطفن احمد103693

70.5السيدة خديجة ت أالعبورروان عمر حسن احمد دمحم103694

66.5السيدة خديجة ت أالعبورروان مصطفن رشاد عبدالفتاح103695

ن عبدالحميد103696 89السيدة خديجة ت أالعبورريناد احمد امي 

30السيدة خديجة ت أالعبورريهام نارص زىك مخلوف103697

109السيدة خديجة ت أالعبورساره صالح طلبة غنيىمي103698

86.5السيدة خديجة ت أالعبورساره مجدى يوسف ابراهيم103699

29.5السيدة خديجة ت أالعبورسلوى خليل جمال قاسم103700

35السيدة خديجة ت أالعبورشاهندا احمد متوىل عبدالكريم103701

47.5السيدة خديجة ت أالعبورشهد طارق عبدالمنعم زىك السيد103702

31السيدة خديجة ت أالعبورشهد دمحم عليان محسب103703

12.5السيدة خديجة ت أالعبورشيماء سيد دمحم سعيد103704

11السيدة خديجة ت أالعبورغاده عبدالعال دمحم عبدالاله103705

72.5السيدة خديجة ت أالعبورفاطمه ابراهيم فتىح حماد103706

34السيدة خديجة ت أالعبورفاطمه جميل احمد دمحم دمحم103707

35.5السيدة خديجة ت أالعبورفاطمه عبداللطيف عبدهللا عبدالعاىط103708

65.5السيدة خديجة ت أالعبورفرح فتىح كامل دمحم عبدربه103709

وز سامر عبدالخالق زىك عبدالجليل103710 90السيدة خديجة ت أالعبورفي 

ن عماد الدين نافع قول اغاسي103711 88.5السيدة خديجة ت أالعبورلجي 

104.5السيدة خديجة ت أالعبورليل مازن دمحم بركات103712

111.5السيدة خديجة ت أالعبورمروه نادر خلف فراج103713

ن عبدربه سيد103714 111.5السيدة خديجة ت أالعبورمريم سيد حسي 

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورمريم عادل عريان زىك103715

ي سيد محمود البدوى103716 104.5السيدة خديجة ت أالعبورملك عرنى

27السيدة خديجة ت أالعبورملك عيد فوزى عمر حفنن103717

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورمنار سعيد رمضان عبدالفضيل103718

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورمنة اللة سليمان صابر ابوالوفا103719

28.5السيدة خديجة ت أالعبورمنه محمود دمحم دمحم103720

53.5السيدة خديجة ت أالعبورمنن عادل عبدالمقصود احمد103721

20.5السيدة خديجة ت أالعبورمياده سيد مؤمن عبداللطيف103722

61السيدة خديجة ت أالعبورندا عاطف احمد عبدهللا103723

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورندا دمحم حامد دمحم103724

23السيدة خديجة ت أالعبورندى ربيع رجب حسن103725

23.5السيدة خديجة ت أالعبورنسمه دمحم انور عبدهللا103726

93.5السيدة خديجة ت أالعبورنشوى مصطفن رمضان عبدالتواب103727

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورنورهان حماده عزت جالل103728

ه شعبان ابراهيم دمحم103729 49.5السيدة خديجة ت أالعبورني 

ي درويش احمد103730 103السيدة خديجة ت أالعبورهاجر حرنى



15.5السيدة خديجة ت أالعبورهدى رزق كامل عبداللطيف103731

93.5السيدة خديجة ت أالعبورهدير محمود شحاته عبدالعاىط103732

124.5السيدة خديجة ت أالعبورهنا عاصم عاطف عبدالحميد عبدالغنن103733

42.5السيدة خديجة ت أالعبورهند رفاعي اسماعيل رفاعي103734

108.5السيدة خديجة ت أالعبوروفاء رجب عاشور معوض103735

يع عبدالعزيز103736 ن دمحم شر 28.5السيدة خديجة ت أالعبورياسمي 

ن يشى احمد محمود103737 85السيدة خديجة ت أالعبورياسمي 

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورابوالنور عماد دمحم عبدالحميد103738

9السيدة خديجة ت أالعبوراحمد حاتم فراج راغب103739

ن عبدهللا103740  حسي 
39.5السيدة خديجة ت أالعبوراحمد رضن

14السيدة خديجة ت أالعبوراحمد سيد احمد عبدالفتاح عطيه103741

120السيدة خديجة ت أالعبوراحمد عبدالسميع محمود عبدالسميع103742

6.5السيدة خديجة ت أالعبوراحمد عل رجب دمحم103743

14.5السيدة خديجة ت أالعبوراحمد عل دمحم شحاته103744

84السيدة خديجة ت أالعبوراحمد عمرو دمحم ابوزيد103745

128.5السيدة خديجة ت أالعبوراحمد فضل دمحم صابر103746

39السيدة خديجة ت أالعبوراحمد دمحم السيد احمد103747

18.5السيدة خديجة ت أالعبوراحمد دمحم علي درغام103748

121السيدة خديجة ت أالعبورادهم يحن  زكريا عطيه103749

13.5السيدة خديجة ت أالعبوراسالم رمضان دمحم سيد عوض103750

8السيدة خديجة ت أالعبوراسالم عبدالرحمن صابر تال103751

43.5السيدة خديجة ت أالعبوراسالم يسن كامل يسن103752

49السيدة خديجة ت أالعبوراسلم تامر اسالم ابراهيم عبده103753

116السيدة خديجة ت أالعبورالسيد صالح دمحم عبدهللا103754

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورامجد دمحم احمد حمشو103755

100السيدة خديجة ت أالعبوراندرو كرم ابراهيم عطيه ابراهيم103756

86السيدة خديجة ت أالعبوراياد اسالم حافظ السيد103757

40السيدة خديجة ت أالعبوربيي  عماد رزق ميخائيل103758

9.5السيدة خديجة ت أالعبورتوفيق بدر سيد رمضان دمحم103759

ن عبدالباسط103760 ن دمحم حساني  30.5السيدة خديجة ت أالعبورحساني 

112السيدة خديجة ت أالعبورحسن هشام حسن احمد103761

89.5السيدة خديجة ت أالعبورحمزه دمحم متوىل عبدالكريم103762

 السباعي البكري103763
ن 119.5السيدة خديجة ت أالعبورحمزه معي 

14السيدة خديجة ت أالعبورخلف ظريف اسكندر قلينن هندى103764

هللا دمحم خي  هللا الحسن103765 92السيدة خديجة ت أالعبورخي 

130السيدة خديجة ت أالعبوررامز وليد السيد دمحم103766

61.5السيدة خديجة ت أالعبورزياد عبدالنارص السيد دمحم103767

17.5السيدة خديجة ت أالعبورزياد دمحم عبدالهادى عيد عبدهللا103768

14.5السيدة خديجة ت أالعبورشادى ميالد اسحاق لحطن103769

61.5السيدة خديجة ت أالعبورشداد وليد طلعت احمد سليمان103770

ن شحاته احمد103771 يف حسي  13السيدة خديجة ت أالعبورشر

يف دمحم سيد بكرى عبدهللا103772 !VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورشر

99.5السيدة خديجة ت أالعبورطارق احمد دمحم السيد103773

77السيدة خديجة ت أالعبورعبدالحميد رمضان دمحم اسماعيل حشيش103774

114السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن اسالم حسن البضي103775

17.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن جمال جمعه عيد عبدالغنن103776

30السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن حنفن خميس انور103777

103778
ن
70.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن رمضان دمحم السيد الصاق

يف عثمان عل دمحم103779 121.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن شر

ى عواد عبدالجواد عل103780 117السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن صيى



60.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن دمحم سمي  دمحم103781

87السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن دمحم كمال طه زايد103782

86.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالرحمن محمود دمحم معوض103783

ن عبدالعزيز سيد الطحان103784 25.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالسالم حسي 

ي عبدالفتاح دمحم103785
ن
13.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالفتاح التجان

!VALUE#السيدة خديجة ت أالعبورعبدهللا مصطفن سيد عل103786

93.5السيدة خديجة ت أالعبور.عبدهللا هيثم عبدهللا 103787

103788
ن
24.5السيدة خديجة ت أالعبورعبدالمجيد احمد احمد المرس اليمان

92السيدة خديجة ت أالعبورعبدالوهاب محمود عبدالمجيد محمود103789

12السيدة خديجة ت أالعبورعل حسن السيد يونس عيد103790

ه103791 46.5السيدة خديجة ت أالعبورعل دمحم عل احمد عمي 

19السيدة خديجة ت أالعبورعمر عادل عبدالموجود سيد103792

55السيدة خديجة ت أالعبورعمر عرنى فتىح معوض103793

67السيدة خديجة ت أالعبورعمر عل محمود عبدالحميد103794

97.5السيدة خديجة ت أالعبورعمر دمحم جمعه عل زايد103795

70.5السيدة خديجة ت أالعبورعمر دمحم زكريا عبدالغنن103796

43السيدة خديجة ت أالعبورعمر محمود عمر شحات عمر103797

65.5السيدة خديجة ت أالعبورعمرو احمد محمود احمد103798

24السيدة خديجة ت أالعبوركريم حماده عزت جالل دمحم103799

لس عبدالمسيح سعيد بسخرون103800 27السيدة خديجة ت أالعبوركي 

24السيدة خديجة ت أالعبوردمحم جمال سعودى خليفة103801

116.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم جمال دمحم انور103802

53السيدة خديجة ت أالعبوردمحم حمدى حسن احمد103803

79السيدة خديجة ت أالعبوردمحم راىم ممدوح عبدالراضن103804

 دمحم103805
 
26.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم رجب صدق

18السيدة خديجة ت أالعبوردمحم رمضان دمحم عبدالنعيم103806

ن دمحم103807 78السيدة خديجة ت أالعبوردمحم سالم ياسي 

58.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم شعبان حامد عطيه عبدالقادر103808

103809
ن
23.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم عبدالغنن عبدالسالم عبدالجواد كيالن

27.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم عصام مهدى بدر103810

27.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم عيد فوزى عمر103811

20السيدة خديجة ت أالعبوردمحم عيد محمود سالم الشافع103812

88.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم مؤمن دمحم عل غفارى103813

78السيدة خديجة ت أالعبوردمحم محمود المحمود الشيخ103814

103815
ن
17.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم محمود سيد قرن

70السيدة خديجة ت أالعبوردمحم ممدوح سيد دمحم عل الشافع103816

يع عبدالعزيز103817  شر
ن
74.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم هان

42.5السيدة خديجة ت أالعبوردمحم يحن  دمحم شعبان شعبان103818

ى مخيمر103819 35السيدة خديجة ت أالعبورمحمود بدر ضاج خي 

28.5السيدة خديجة ت أالعبورمحمود دمحم رمضان عبدالفضيل103820

5السيدة خديجة ت أالعبورمعاذ محسن ناجى عبده103821

16السيدة خديجة ت أالعبورمكاوى دمحم مكاوى محمود103822

 شاكر عبدالحميد عبدهللا103823
ن
12.5السيدة خديجة ت أالعبورهان

25السيدة خديجة ت أالعبوروليد احمد حسن دمحم103824

19السيدة خديجة ت أالعبورياش سمي  عبدالرحمن السيد103825

103826
 
122.5السيدة خديجة ت أالعبوريوسف حسن دمحم احمد دسوق

54السيدة خديجة ت أالعبوريوسف خالد عبدالفتاح داوود سليمان103827

84.5السيدة خديجة ت أالعبوريوسف عبدالرحيم خلف خليفه حسن103828

44السيدة خديجة ت أالعبوريوسف عصام احمد خربيش103829

30.5السيدة خديجة ت أالعبوريوسف مالك جريس ميخائيل جريس103830



114الفرسان الخاصة عرنىالعبوراسماء عبدالرازق محمود اسماعيل103831

119الفرسان الخاصة عرنىالعبورايمان دمحم عبدالمطلب السعيد103832

106.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورايه رضا مصطفن فتىح103833

128.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورايه عني  فتح هللا عطية103834

79.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوربسمله بكر احمد محمود103835

130الفرسان الخاصة عرنىالعبورتسنيم محمود نقار103836

96.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورجنه اسامه صابر غريب103837

ي عبدالفتاح103838
86.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورجنه سامح حفنن

109.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورحبيبه السيد احمد حراز103839

!VALUE#الفرسان الخاصة عرنىالعبوررانيا عمرو عبدالرازق سليمان103840

130الفرسان الخاصة عرنىالعبوررنا السعيد دمحم مصباح 103841

106الفرسان الخاصة عرنىالعبوررواء لؤى عبدالمنعم عباس103842

126الفرسان الخاصة عرنىالعبوررودينا عبدالرازق محمود عطا هللا 103843

119.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورروميصاء عزت ابراهيم الشال103844

130الفرسان الخاصة عرنىالعبورروى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم االجهورى103845

ن103846 80الفرسان الخاصة عرنىالعبورريتاج فواز ابراهيم حسي 

125.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورزكاء عبدالقادر احمد طفن103847

112.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورزهراء انور فاروق ابوضيف 103848

132الفرسان الخاصة عرنىالعبورسلىم ابراهيم محفوظ ابراهيم103849

126.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورسما عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن103850

يف عبدالقادر ابوصالح103851 133.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورسندس شر

102.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورشمس ابراهيم عل حسن103852

!VALUE#الفرسان الخاصة عرنىالعبورفاطمه دمحم عبدهللا عبدالمعط103853

101الفرسان الخاصة عرنىالعبورفرحه فتىحي دمحم حسن103854

ي103855
ن دمحم عيد حنفن 124.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورلوجي 

ن وليد السيد احمد103856 88.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورلوجي 

127الفرسان الخاصة عرنىالعبورمايا محمود رشدى مصطفن 103857

ن 103858 118الفرسان الخاصة عرنىالعبورمريم هيثم ابراهيم امي 

132الفرسان الخاصة عرنىالعبورملك حسام مصطفن دمحم103859

ى احمد103860 132.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورملك محمود صيى

118الفرسان الخاصة عرنىالعبورنورا احمد مدبوىل السيد 103861

97.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورنوران احمد عل صابر103862

70.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورنورهان احمد عل حسن103863

ه خالد عبدالعزيز دمحم103864 85الفرسان الخاصة عرنىالعبورني 

ن ابو السعود عبدالعاىط احمد103865 113الفرسان الخاصة عرنىالعبورياسمي 

136.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد احمد عبدالرحمن عبدالعزيزدمحم103866

92الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد انور فاروق ابو ضيف 103867

ن103868 137الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد حسام دمحم حسي 

105.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد سيد احمد دمحم103869

90.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد عصام حسن علي 103870

102.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد كمال دمحم البغدادي103871

60الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد دمحم الحميد 103872

132الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد مصطفن احمد متوىل103873

119الفرسان الخاصة عرنىالعبوراحمد ممدوح احمد السيد103874

119.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراسامه دمحم رمضان السيد103875

يف رمضان عبدالرحيم103876 40الفرسان الخاصة عرنىالعبوراسالم شر

78.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوراسالم طارق عبدالرحمن السيد103877

97.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورحسن احمد بخيت عبدالرحيم103878

104الفرسان الخاصة عرنىالعبورحمزه اسد هللا دمحم انس برى103879

يف نوح السيد السيد 103880 64الفرسان الخاصة عرنىالعبورشر



77.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورضياءالدين دمحم عبدالعال جاد الكريم 103881

90.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعاصم توفيق دمحم عبدهللا103882

91.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدالرافع عالء الدين عبدالرافع حنفن103883

110.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدالرحمن صالح محمود يوسف103884

136الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدالرحمن عمرو عبدالمنعم السيد خليل103885

116.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدالرحمن مامون رزمه 103886

54الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدالرزاق احمد خطيب 103887

53.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدهللا خالد محمود طه103888

يف رمضان عبدالرحيم103889 82.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعبدهللا شر

118.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعل احمد دمحم البغدادي103890

122الفرسان الخاصة عرنىالعبورعمار ياش دمحم حسن103891

82الفرسان الخاصة عرنىالعبورعمر احمد عنيىسي خطيب103892

123.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعمر عل محمود عل103893

86الفرسان الخاصة عرنىالعبوربسيطه- عمر دمحم دمحم ابراهيم 103894

107.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورعمرو دمحم سعيد رضوان 103895

97الفرسان الخاصة عرنىالعبوركريم عصام عبدالفتاح دمحم103896

ف ابراهيم دمحم 103897 103الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم اشر

ف عبدالمهيمن دمحم علي103898 129الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم اشر

ن دمحم العيسوي103899 131.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم حسي 

76.5الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم خالد ابراهيم زىك احمد103900

يف دمحم توفيق 103901 117الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم شر

126الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم محمود عبدالعزيز هنيدى 103902

ي103903
ي عبدالغنن

82الفرسان الخاصة عرنىالعبوردمحم هشام مصطفن

115.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورمحمود معروف احمد دمحم103904

109.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورمحمود نارص عل دمحم103905

ي اسماعيل103906
109الفرسان الخاصة عرنىالعبورمروان حسام عفيفن

133.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورمروان دمحم سيد شعراوى103907

97.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورمصطفن السعيد حافظ دمحم 103908

 فايز دمحم 103909
ن
102.5الفرسان الخاصة عرنىالعبورمعاذ هان

ف دمحم محمود103910 107الفرسان الخاصة عرنىالعبورمهند اشر

128الفرسان الخاصة عرنىالعبوريىح انور صالح عبدالعزيز103911

 احمد عثمان ابراهيم103912
ن
97الفرسان الخاصة عرنىالعبوريوسف هان

132.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورجومانا محمود السيد فتوح103913

111.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورروميساء رضا عبدالمنصف مىح الدين103914

103915
ن
119الفرسان الخاصة لغاتالعبورريم احمد امام عبدالشاق

105.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورساره سامح صادق بخيت103916

123.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورنجالء دمحم كامل محمود103917

138.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم سيد زكريا103918

133.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن محمود السيد فتوح103919

127الفرسان الخاصة لغاتالعبورعبدالقادر ياش لبابيدى 103920

137.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورعمرو عبدالنارص شحاته عبدربه شحاته103921

120الفرسان الخاصة لغاتالعبورمازن اسامة حفنن السيد منىس103922

ن عبدالهادى احمد ابو الحاج103923 85.5الفرسان الخاصة لغاتالعبورمحمود حسي 

108الفرسان الخاصة لغاتالعبوروديع رافت وديع موس103924

78المساع الخاصة عرنىالعبورايالريا مختار شهدى فايز عيس103925

80المساع الخاصة عرنىالعبوربسيطه- جنا دمحم جالل دمحم 103926

97المساع الخاصة عرنىالعبورجنن محمود ابراهيم عبدالقادر103927

81.5المساع الخاصة عرنىالعبوررفيده احمد دمحم عبدهللا دمحم103928

114.5المساع الخاصة عرنىالعبورسلىم طه دمحم عبدالمطلب103929

122المساع الخاصة عرنىالعبورمريم وائل عبدالعزيز فايد103930



126المساع الخاصة عرنىالعبورندى ابراهيم دمحم عبده103931

ف عبدالرؤف السيد حلنى103932
56المساع الخاصة عرنىالعبوراشر

119.5المساع الخاصة عرنىالعبورعبدالرحمن السيد دمحم ابراهيم السواح103933

43المساع الخاصة عرنىالعبورعبدهللا دمحم ابراهيم عبدالقادر103934

77.5المساع الخاصة عرنىالعبورعل ممدوح عل عواد عل103935

ن103936 89المساع الخاصة عرنىالعبورعمرو خالد ابراهيم حسي 

 فرح حلقه103937
 
 صدق

ن
ياكوس هان 117.5المساع الخاصة عرنىالعبوركي 

 دمحم103938
 
128المساع الخاصة عرنىالعبوردمحم ايهاب احمد عبدالباق

ي حسن103939
101.5المساع الخاصة عرنىالعبورمصطفن خالد مصطفن

117المساع الخاصة عرنىالعبورمصطفن دمحم كمال ابومندور103940

124المساع الخاصة عرنىالعبورهيثم لؤى جمال الدين دمحم طي  اليى103941

ن محمود فؤاد دمحم103942 104المساع الخاصة عرنىالعبورياسي 

105.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراشاء حامد شاكر فرماوى يحن 103943

ي103944
ن محمود عفيفن 114.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراالء عبدالرحمن حسي 

ي عبدالخالق عبدالمقصود103945
97عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورايه خالد حسينن

ف103946 109عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورايه يشي ابراهيم دمحم شر

ي دمحم علي103947
ن
129.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوربسنت هان

133عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورتسنيم السيد عبدهللا السيد103948

103عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورتف  حامد احمد حامد ابراهيم عوض103949

98عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجمانة عادل دمحم فكري دمحم دمحم منصور103950

90عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنا تامر ماهر دمحم ابراهيم103951

138.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنه احمد دمحم عادل محمود احمد103952

91.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن احمد حلىمي سليم دنيا103953

103.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن احمد صالح احمد عبدالخالق103954

93.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن احمد دمحم دمحم بدر رخا103955

121عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن تامر فؤاد عبدالفتاح خضن103956

133عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن شادى احمد سعيد حسن القرش103957

126عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن دمحم حنفن محمود دمحم103958

ن ابراهيم103959 130.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجنن دمحم عدىل حسني 

122.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجودى احمد محمود دمحم محمود103960

 احمد ابراهيم103961
 
100.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورجودى دمحم شوق

116.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورحبيبه عبدالجواد دمحم بدوي دمحم103962

103963
ن
114عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورخديجه طارق ممدوح اسماعيل دمحم بسيون

125عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورخلود خالد دمحم حامد دمحم الزىك103964

ن103965  حسن حسني 
 
117عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورخلود عالء دسوق

ي103966
106.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررحاب عادل كامل همام عبدالغنن

 راشد103967
ن
122.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررزان مدحت جابر بسيون

85.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررغد عمرو عبدالفتاح ابراهيم صيام103968

95.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررودينا محمود عادل مصطفن ابراهيم103969

 السيد عبدالعال السيد103970
ن
137.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورروزان هان

124عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورروفانا احمد مصطفن دمحم103971

126.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورروى احمد عبدالفتاح دمحم103972

122عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررويدا ابراهيم فوزى ابراهيم عوض103973

76عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورريتاج محسن سعيد عل سالم103974

83عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورريناد احمد مصطفن دمحم103975

يف دمحم محمود منصور103976 102عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوررينادا شر

135عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسلىم ابراهيم عل السيد علي103977

78عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسلىم يوسف عبدالرحمن عبدالحليم سماحة103978

109عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسما ايمن السيد احمد حجاب103979

108عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسما بهاء دمحم عبدالعليم103980



131عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسوفانا عمادالدين صالح صادق زيدان103981

100عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورشادن دمحم فؤاد فؤاد مصطفن103982

وق وائل دمحم كمال عبدالعزيز السيد103983 99عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورشر

112عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورشهد احمد ساىم دمحم عبدالعال سليم103984

132.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورشهد دمحم احمد عبدالخالق احمد103985

105عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورفاطمه عبدالرحمن دمحم طعسو103986

127.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورفرح ايمن دمحم دمحم حبىسر103987

ي103988 105.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورفرح تامر عمر احمد سليمان الرونى

138.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورفرح ياش محمود دمحم مصطفن103989

106عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورفريده احمد رفعت مصطفن عبدالسالم103990

103991
ن
ن تامر احمد دمحم السعدن 138عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورلجي 

125عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورليان دمحم شحاته عبدالحليم103992

119عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمايا سعيد احمد عيداروس عل103993

133.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمريم احمد عبدهللا جاد هللا الريس103994

ي103995
 
ي سيد عبدالباق 133عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمريم خالد دمحم خي 

118.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمريم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز ابراهيم103996

134عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمريم عمرو دمحم فتح هللا جاد الدويك103997

118عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمريم عمرو دمحم مني  دمحم المهدي البنداري103998

112.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورملك احمد رفعت مصطفن عبدالسالم103999

129عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورملك ايمن يشى احمد مصطفن104000

101عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورملك دمحم سفيان السيد مصطفن درويش104001

119.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورملك دمحم محمود بكر سليمان104002

ي الفضاىل عبدالمطلب السباعي104003
127.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورميار مصطفن

123.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورميار نبيل سيد قنديل دمحم104004

ن طلبه احمد104005 128عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمنة هللا حسي 

136عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمنة هللا دمحم سالم ربيع ابراهيم104006

ن104007 ن جاهي  ن حسي  يف حسي  73.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورندى شر

ف عبدالحميد رزق104008 138عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورنور اشر

101عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورنور دمحم عبدالودود عبدالمجيد دمحم104009

يف عل عبدالنارص سليمان104010 73.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورنوران شر

134عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورنورين علي عبدالمنعم ابوزيد104011

130عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورنورين دمحم السيد عبدالحميد104012

ن104013 ن شاهي  93عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورهايدى عبدالمحسن عبدالحفيظ شاهي 

94.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورهنا ايمن دمحم عادل104014

131عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورهيا سعيد احمد عيداروس علي104015

111عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورابراهيم دمحم عبدهللا حامد منصور104016

116.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراحمد حمدان دمحم عثمان احمد104017

44عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراحمد ماجد السعيد بدوي رمضان104018

79.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراحمد دمحم معوض دمحم معوض104019

129عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوراحمد يوسف احمد عطاي ابراهيم104020

126.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورادهم احمد دمحم ممدوح104021

95.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورايمن احمد دمحم حسن104022

ن104023 88.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوربافلي ممدوح عشم هللا حني 

126عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورحمزه دمحم السيد دمحم غانم104024

128.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورزياد فرماوى السيد فرماوى فرماوي104025

78عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورزياد دمحم ابراهيم ابراهيم السلنن 104026

ن104027 110.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورزياد ياش دمحم عبدالعزيزحسي 

109عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسيد دمحم سيد مصطفن104028

104.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسيف االسالم ساهر سيد مصطفن عطية104029

118عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورسيف هشام جابر احمد البديوى104030



129.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورصالح خميس عبدالباسط احمد104031

132.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن ايمن دمحم عبدالفتاح االشوح104032

ي دمحم104033
ي حسنن

110.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن حسنن

118عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن عادل ابراهيم اسماعيل عبدالكريم104034

133عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم صالح الدين فكرى104035

136.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن مسعود حسن دمحم حسن104036

129.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعل دمحم احمد عبدالفتاح الحجار104037

ي104038
ن
87عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعل دمحم علي احمد بسيون

115.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورعمر عثمان عبدالرحيم عثمان104039

132.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوركريم احمد دمحم دمحم جعفر104040

129عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوركريم تامر رجب عبدالمنعم السيد104041

93.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمازن عمادالدين دمحم عوض هللا ابراهيم104042

127عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمازن مصطفن جابر السيد104043

132عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم ابراهيم عزت ابراهيم عليم104044

ن يوسف عبدالعزيز104045 106عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم السعيد الحساني 

130.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم بهجت دمحم دردير دمحم104046

124.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم عبدالوهاب عبدالعزيز السيد مصطفن104047

99عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم عصام عبدالحافظ دمحم عبدالحميد104048

94.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم عواد شاكر عواد عبدالفتاح104049

67عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم مجدى دمحم عبده دمحم104050

91عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوردمحم دمحم احمد دمحم الريس104051

62.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمحمود مجدى دمحم عبده دمحم104052

119.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمحمود دمحم مصبح عبده104053

81.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمعاذ دمحم جمال احمد السيد104054

ن104055 41عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمهند دمحم سمي  دمحمي السمي 

يال104056 27.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورمينا يوسف يوسف فريد غيى

129.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورهشام جالل احمد علي دمحم104057

115عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورهشام دمحم ابراهيم حسن علي104058

ن عبدالمنعم عبدالمنعم اسماعيل104059 98.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبورياسي 

110عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوريوسف بسام حبيب السيد عثمان104060

ن104061 78.5عثمان بن عفان الرسمية لغاتالعبوريوسف عصام عبدالمقصود موس حسي 

104.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورجيىس رؤوف منصور روفائيل منصور104062

 محمود104063
 
114.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورحبيبه شهاب الدين صابر دسوق

يف محمود دمحم شهاب الدين104064 118.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورحال شر

105.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورشانتال جمال مىح الدين محمود عل104065

106.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورفرح احمد علي دمحم رمضان104066

ن104067 ى دمحم سيد سيد حسي  ن 102الكونتنتال الخاصة لغاتالعبوركين

110.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورمريم صالح دمحم عبدالحفيظ كحاله104068

104الكونتنتال الخاصة لغاتالعبوراحمد صالح دمحم عبدالحفيظ كحاله104069

137.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورخالد عمرو عبدالستار دمحم اسماعيل104070

وك ابوخطاب104071 126الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورزياد دمحم ميى

107الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن اهاب المسلىم سعد الدين عقل104072

102الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورعمر حسن عمر الفاروق حسن النجار104073

114.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم فرج عبدالحليم جاد104074

118.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبوركريم عمرو دمحم عبدالفتاح الهالىل104075

128الكونتنتال الخاصة لغاتالعبورمروان دمحم سعيد دمحم شعراوى الصينن104076

131الكونتنتال الخاصة لغاتالعبوريوسف سمي  دمحم حسن السكرى104077

80.5الكونتنتال الخاصة لغاتالعبوريوسف مصطفن توفيق محمود ابو العال104078

37الكونتنتال دوىلالعبوراالء عبدالحميد عل عبدالحميد عل104079

44الكونتنتال دوىلالعبورجمانه دمحم ابراهيم دمحم عبدالعزيز104080



53الكونتنتال دوىلالعبورجنا سيد عبدالسالم عبدالرحمن السيد104081

49.5الكونتنتال دوىلالعبورجودى دمحم ابراهيم دمحم عبدالعزيز104082

ن سالم104083  عبداليى حسي 
ن
44الكونتنتال دوىلالعبورجودى هان

41.5الكونتنتال دوىلالعبورحبيبه اسامه عبدالرحيم عبدالعزيز جيى104084

46الكونتنتال دوىلالعبورسلىم احمد صابر دمحم بيوىم104085

36الكونتنتال دوىلالعبورليل احمد عادل حسن ابراهيم104086

43.5الكونتنتال دوىلالعبورمريم هيثم دمحم طارق دمحم توفيق حنفن104087

42الكونتنتال دوىلالعبورملك احمد عادل عل هالىل104088

28.5الكونتنتال دوىلالعبورملك احمد عل ابراهيم دمحم الغنام104089

41الكونتنتال دوىلالعبورملك عمر دمحم عل احمد104090

42الكونتنتال دوىلالعبورنارين هفال زهر الدين دمحم104091

ن دمحم كمال الدين مرس104092 42.5الكونتنتال دوىلالعبورنور دمحم تحسي 

36الكونتنتال دوىلالعبورهاجر ايمن فاروق مامون احمد104093

44الكونتنتال دوىلالعبورهنا تامر ماجد حسن المضى104094

41الكونتنتال دوىلالعبورهنا تامر دمحم دمحماحمد صادق الجواهرجى104095

40.5الكونتنتال دوىلالعبورهيا وائل دمحم نض عرفات بنه104096

يد سليمان104097 ن 33الكونتنتال دوىلالعبوراحمد عبدالمنعم احمد ابو الي 

47الكونتنتال دوىلالعبوراحمد دمحم عبدالسميع عبدالصمد104098

39الكونتنتال دوىلالعبوراسماعيل احمد دمحم المعتصم دمحم قطب104099

32الكونتنتال دوىلالعبورحمزه هشام حسن كامل عل سليم104100

يف دمحم سعد ابراهيم فياض104101 39.5الكونتنتال دوىلالعبورشر

 السيد104102
 
36الكونتنتال دوىلالعبورطارق احمد حمزه الدسوق

39الكونتنتال دوىلالعبورطاهر سامح طاهر عبدالفتاح خلف104103

25.5الكونتنتال دوىلالعبورعبدهللا احمد دمحم شفيع سالم104104

 متوىل خشبة104105
ن
44الكونتنتال دوىلالعبورعمر كريم الدين عبدالشاق

34الكونتنتال دوىلالعبورعمر دمحم انور عبدالفتاح عبداللطيف بدوى104106

32.5الكونتنتال دوىلالعبورعمر وائل حمدى عل ابراهيم104107

44الكونتنتال دوىلالعبوردمحم احمد مني  دمحم عبدالفهيم104108

42.5الكونتنتال دوىلالعبوردمحم حسن دمحم حسن خميس104109

31.5الكونتنتال دوىلالعبورمصطفن فؤاد دمحم فؤاد زايد104110

ن احمد وحيد عبدالفتاح السباع104111 35.5الكونتنتال دوىلالعبورياسي 

ن دمحم محسن توفيق عل104112 34.5الكونتنتال دوىلالعبورياسي 

104113
ن
ن دمحم نبيل بشي  الميدان 33.5الكونتنتال دوىلالعبورياسي 

يد سليمان104114 ن 37.5الكونتنتال دوىلالعبوريحن  عبدالمنعم احمد ابو الي 

104115
ن
44.5الكونتنتال دوىلالعبوريحن  كريم دمحم مدحت عبدالرازق الفخران

ف لويس ميخائيل104116 27.5الكونتنتال دوىلالعبوريوسف اشر

30.5الكونتنتال دوىلالعبوريوسف تامر صفوت قاسم السيد احمد104117

130.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورجنن ياش احمد ماهر104118

112.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورحبيبه ابراهيم جودة ابراهيم متوىل الوكيل104119

110ايجلز الخاصة لغاتالعبورسما سيد دمحم السيد الحديدى104120

 مني  دمحم سعيد عل سالم104121
124ايجلز الخاصة لغاتالعبورشهد مصطفن

133ايجلز الخاصة لغاتالعبورليل دمحم عابد عابد104122

ف حسن دمحم ابو شادى104123 133.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورمريم اشر

124ايجلز الخاصة لغاتالعبورمريم عاطف ابراهيم ماضن104124

92.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورملك دمحم رضوان دمحم104125

123ايجلز الخاصة لغاتالعبوريارا عالء رؤوف ابراهيم صبور104126

131.5ايجلز الخاصة لغاتالعبوراسالم ياش سيد دمحم سالم جمعه104127

يف حسن عبداللطيف104128 123ايجلز الخاصة لغاتالعبورانس شر

111ايجلز الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن ابراهيم جوده ابراهيم متوىل الوكيل104129

 احمد عبدالعزيز104130
ن
109.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن هان



127ايجلز الخاصة لغاتالعبورعل احمد عادل مصلح ابواحمد104131

129.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورعمر عبدالعزيز درويش احمد الجمل104132

102.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم عبدالحميد حمدى104133

136ايجلز الخاصة لغاتالعبورلطفن يوسف لطفن رقية104134

ي مجدي104135
129.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورمازن دمحم عفيفن

92.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورمانويل مينا مكرم شاكر104136

132.5ايجلز الخاصة لغاتالعبوردمحم حسن عبدالفتاح دمحم104137

ي قاسم عمر104138
98.5ايجلز الخاصة لغاتالعبورمروان جمال عبدالغنن

114جرين فاىل الخاصة لغاتالعبورجميله دمحم باسم ابراهيم فوده104139

130.5جرين فاىل الخاصة لغاتالعبورجنن احمد دمحم ابراهيم نصار104140

ي104141
113جرين فاىل الخاصة لغاتالعبورحنان ابراهيم امام عفيفن

112.5جرين فاىل الخاصة لغاتالعبورملك دمحم حسن حسن عل العايدى104142

ن حسن شكري احمد104143 113جرين فاىل الخاصة لغاتالعبورعل المعي 

132.5جرين فاىل الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد عبدهللا عبدالحميد شهيب104144

35.5جرين فاىل  دوىلالعبوراروى تامر صالح ابراهيم الصعيدي104145

41.5جرين فاىل  دوىلالعبورخديجه احمد سعد عبدالعزيز دمحم104146

10جرين فاىل  دوىلالعبوررينا رفيق انطون ملوك104147

49جرين فاىل  دوىلالعبورسلىم وسام يحن  مصطفن الجزار104148

30.5جرين فاىل  دوىلالعبورفاطمه دمحم رضوان عبدالننى ابراهيم104149

32.5جرين فاىل  دوىلالعبورفريده ابراهيم حمدي ابراهيم العليىمي سعد هللا104150

54جرين فاىل  دوىلالعبورفريده ياش سمي  السيد104151

ي عابد104152
ى تامر احمد مصطفن ن 48.5جرين فاىل  دوىلالعبوركين

43جرين فاىل  دوىلالعبورليل اسماعيل احمد محمود104153

46جرين فاىل  دوىلالعبورمريم احمد دمحم حمدي104154

ي دمحم دمحم104155
53.5جرين فاىل  دوىلالعبورمريم احمد مصطفن

30جرين فاىل  دوىلالعبورمريم هشام دمحم فتىح عز الدين عبدالمجيد104156

ف احمد عبدالمالك عبدهللا104157 54جرين فاىل  دوىلالعبورملك اشر

44.5جرين فاىل  دوىلالعبورملك عمرو دمحم جمال الدين المهدي104158

34جرين فاىل  دوىلالعبورميا هشام رضا ثابت104159

33.5جرين فاىل  دوىلالعبورنادين وليد انىسي احمد الحماىمي104160

51جرين فاىل  دوىلالعبورنور احمد ابراهيم محمود عبدالهادى104161

33جرين فاىل  دوىلالعبورنيجار عمرو رضا عبدالحليم عشوش104162

50جرين فاىل  دوىلالعبورهنا احمد دمحم فوزي رزق مراد104163

41.5جرين فاىل  دوىلالعبوراحمد خالد احمد عبداللطيف عبدالغنن104164

73جرين فاىل  دوىلالعبوراحمد خالد محمود حمدى عبدالعزيز عطيه104165

39جرين فاىل  دوىلالعبوراحمد ساىم نصار دمحم104166

51.5جرين فاىل  دوىلالعبورادم احمد دمحم عثمان محمود زايد104167

ن عبدالرحمن104168 39.5جرين فاىل  دوىلالعبورادم حسام نبيل دمحم امي 

44.5جرين فاىل  دوىلالعبورادهم احمد عبدالكريم دمحم البه104169

ي104170
27.5جرين فاىل  دوىلالعبورباتريك ايهاب وفيق بليغ حبىسر

46.5جرين فاىل  دوىلالعبورحسن وائل كمال الدين سيد االمي 104171

ن مرسي104172 ن احمد حسي  49.5جرين فاىل  دوىلالعبورحسي 

ه104173 ن دمحم حمدى دمحم صيى 33.5جرين فاىل  دوىلالعبورحسي 

45.5جرين فاىل  دوىلالعبورحمزه محمود احمد حلىمي محمود موشلي104174

30.5جرين فاىل  دوىلالعبورخالد هشام دمحم مجدي صفوت البنا104175

34.5جرين فاىل  دوىلالعبورسيف الدين حسن اسماعيل سيف104176

31.5جرين فاىل  دوىلالعبورعبدهللا احمد كمال الدين دمحم جاد104177

ي مرسي104178
29.5جرين فاىل  دوىلالعبورعل دمحم مدحت مصطفن

ي عمر زىكي104179 48جرين فاىل  دوىلالعبورعمر احمد يحن 

يف يحن  حامد الرشيدى104180
37.5جرين فاىل  دوىلالعبورعمر شر



45.5جرين فاىل  دوىلالعبورعمر عرنى عيىس عبدالننى دمحم104181

47جرين فاىل  دوىلالعبورعمر دمحم احمد طلعت محمود عويضة104182

ي104183 ن اسالم صبىحي صادق ابراهيم المليىحى 32.5جرين فاىل  دوىلالعبورياسي 

ن سهيل عبدهللا احمد الفار104184 48.5جرين فاىل  دوىلالعبورياسي 

31.5جرين فاىل  دوىلالعبوريوسف احمد عوض هللا دمحم علي104185

ي راشد104186
ي حسن حسنن

ن
41جرين فاىل  دوىلالعبوريوسف خالد هان

31.5جرين فاىل  دوىلالعبوريوسف محمود احمد سيد احمد104187

86الجولف الخاصة لغاتالعبورجنن احمد بيوىم احمد عل104188

103الجولف الخاصة لغاتالعبورجنن احمد دمحم عبدالمنعم دمحم104189

م104190 127.5الجولف الخاصة لغاتالعبورجنن عالء احمد فؤاد يوسف عبدالرحمن االشر

119الجولف الخاصة لغاتالعبورجنن دمحم عز الدين مصطفن سويدان104191

ن دمحم يوسف104192 113الجولف الخاصة لغاتالعبورجنن ممدوح حسي 

116الجولف الخاصة لغاتالعبورجودى سامح دمحم دمحم القندقل104193

113.5الجولف الخاصة لغاتالعبورجودى كريم كامل عوض بيوىم104194

127.5الجولف الخاصة لغاتالعبورجودى دمحم عل عبدالمنعم حمزه104195

110.5الجولف الخاصة لغاتالعبورجودى مصطفن دمحم قنديل104196

127الجولف الخاصة لغاتالعبورجورى ابراهيم فتوح احمد عل104197

112.5الجولف الخاصة لغاتالعبورحبيبه دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل104198

77.5الجولف الخاصة لغاتالعبورحبيبه دمحم عبدالغنن عبدالسالم عمر104199

 حامد السيد104200
 
115.5الجولف الخاصة لغاتالعبورحبيبه محمود شوق

ن احمد104201 136.5الجولف الخاصة لغاتالعبوررانيا دمحم ابو المجد حسي 

128.5الجولف الخاصة لغاتالعبورردينه دمحم عل شاه عل104202

129.5الجولف الخاصة لغاتالعبوررنا مصطفن دمحم دمحم السيد104203

111.5الجولف الخاصة لغاتالعبورروان دمحم رشاد الحفناوى104204

99.5الجولف الخاصة لغاتالعبورريم عبدالرؤوف عباس اسماعيل العيسوى104205

ن عثمان104206 ن عبده حسي  113الجولف الخاصة لغاتالعبورساره حسي 

120الجولف الخاصة لغاتالعبورساره عصام صالح لبيب ابراهيم104207

132الجولف الخاصة لغاتالعبورسلىم دمحم عبدهللا دمحم خليل المضى104208

105الجولف الخاصة لغاتالعبورسما خالد محمود ابراهيم خليل104209

ن شحاته104210 105الجولف الخاصة لغاتالعبورسما ضياء الدين عبدالعزيز حسني 

قاوى104211 103الجولف الخاصة لغاتالعبورسهيله دمحم سمي  السيد الشر

ن يوسف عز الدين104212 ين احمد امي  108الجولف الخاصة لغاتالعبورسي 

98الجولف الخاصة لغاتالعبورشهد احمد فتىح عبدالعزيز سيد احمد104213

117.5الجولف الخاصة لغاتالعبورشهناز عز الدين العيىس الشويخ104214

بينن ماضن104215 127الجولف الخاصة لغاتالعبورفاطمه السعيد السعيد الشر

133.5الجولف الخاصة لغاتالعبورفجر مروان دمحم عبدالجيد حسن عبدالجيد104216

بينن104217 131.5الجولف الخاصة لغاتالعبورفرح احمد دمحم الطوجن الشر

 يوسف دمحم احمد104218
ن
129.5الجولف الخاصة لغاتالعبورفرح هان

109الجولف الخاصة لغاتالعبورلوجينا اسالم احمد دمحم دمحم104219

100.5الجولف الخاصة لغاتالعبورليندا دمحم حمدهللا عبده حسن104220

133.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمايا زهي  دمحم دمحم عبدالظاهر الغرينن104221

ف السيد دمحم سالمه104222 80الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم اشر

102.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم خالد احمد محمود دمحم104223

ن عل104224 133.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم كمال الدين حسي 

110الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم مجدى دمحم عبدالغنن ابراهيم104225

131الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم دمحم عالم عبدالعزيز فرج نوفل104226

137.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم مني  مخلوف ثابت مخلوف104227

 جاب هللا مطران104228
 
 شوق

ن
122الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم هان

 دمحم عزت عبدالعزيز احمد104229
ن
134.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمريم هان

ف شيبه الحمد احمد104230 129الجولف الخاصة لغاتالعبورملك اشر



 احمد دمحم عيىس104231
ن
100الجولف الخاصة لغاتالعبورملك هان

120.5الجولف الخاصة لغاتالعبورناريمان يوسف دمحم ابو الوفا104232

131.5الجولف الخاصة لغاتالعبورنانىس خالد دمحم طاهر خليل104233

127الجولف الخاصة لغاتالعبورنور احمد جوده دمحم مصطفن104234

114.5الجولف الخاصة لغاتالعبورهاجر ناجى دمحم المغازى سالم104235

86الجولف الخاصة لغاتالعبورهنا عالء عل زين العابدين سالمه فرج104236

129.5الجولف الخاصة لغاتالعبوروعد يحن  احمد الكعىك104237

132.5الجولف الخاصة لغاتالعبوريارا دمحم خليل دمحم حامد104238

ن ياش السيد السيد قطب عمران104239 130.5الجولف الخاصة لغاتالعبورياسمي 

88.5الجولف الخاصة لغاتالعبورابراهيم احمد عبدالقوى احمد حموده104240

55.5الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد السيد علي دمحم رميص صقر104241

134الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد حسام كمال دمحم الصاوى104242

قاوى104243 124الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد راىم سمي  السيد الشر

يف دمحم توفيق محفوظ سليمان104244 105الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد شر

86الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد عمر دمحم دمحم شعبان104245

100.5الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد عمرو احمد رجب سيد احمد104246

104247
ن
122.5الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد عمرو احمد محمود بسيون

131.5الجولف الخاصة لغاتالعبوراحمد محمود سعيد عبدالمعط سعيد104248

ف اسماعيل مصطفن محمود104249 106الجولف الخاصة لغاتالعبورادم اشر

ف لطفن ابو العطا عليم104250 73.5الجولف الخاصة لغاتالعبورادم اشر

121الجولف الخاصة لغاتالعبورادهم احمد سعيد عثمان104251

ف احمد دمحم عبدالعظيم نارص104252 101.5الجولف الخاصة لغاتالعبورادهم اشر

122.5الجولف الخاصة لغاتالعبوربهاء دمحم بهاء الدين حسن بدر104253

112.5الجولف الخاصة لغاتالعبوربيي  عطيه بطرس زكرى غاىل104254

ي رضوان104255
137الجولف الخاصة لغاتالعبورحازم احمد فوزى حنفن

 سعيد عزت اسكندر اقالديوس104256
ن
108الجولف الخاصة لغاتالعبورراق

0الجولف الخاصة لغاتالعبوررضوان احمد حسن النارص104257

ن104258 ف عبدالمنعم ابراهيم فوزى حسي  108الجولف الخاصة لغاتالعبورريان اشر

102الجولف الخاصة لغاتالعبورزياد احمد دمحم احمد104259

116.5الجولف الخاصة لغاتالعبورزياد عمرو احمد حلىم ضيف هللا ابراهيم104260

133.5الجولف الخاصة لغاتالعبورسلوان حسن جابر احمد الغرباوى104261

115.5الجولف الخاصة لغاتالعبورسيف الدين احمد رشاد دمحم احمد سالمان104262

125.5الجولف الخاصة لغاتالعبورسيف الدين احمد متوىل عبده دمحم104263

125الجولف الخاصة لغاتالعبورسيف تامر عبدالعزيز دمحم غمرى104264

112الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن احمد وجدى عثمان عبدالواحد104265

ن104266 ن حسني  122الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن عبده احمد صالحي 

111.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم السيد عبدالرحمن زيدان104267

121الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم دمحم ساىم احمد104268

120.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدهللا سامح دمحم سيد احمد104269

ن الجندى104270 91.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا امي 

126الجولف الخاصة لغاتالعبورعبدالوهاب عماد ابراهيم دمحم شحاته104271

105.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعز الدين عالء عل زين العابدين سالمه فرج104272

126.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعصام انس عبدالرحيم العل104273

يف دمحم ساىم بيوىم دمحم104274 114.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعل شر

131.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعل محمود زىك احمد خضن104275

126.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعمار وائل دمحم نض مصطفن104276

117.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعمر ابراهيم طه ابراهيم حسن104277

131الجولف الخاصة لغاتالعبورعمر حماده سليمان احمد عبدالدايم104278

62.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم نور الدين دمحم نور الدين104279

132.5الجولف الخاصة لغاتالعبورعمرو مصطفن محمود دمحم ابو عياد104280



130الجولف الخاصة لغاتالعبوركريم االنصارى خطاب دمحم عقيل104281

115.5الجولف الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد حمزه السيد البدرى104282

125.5الجولف الخاصة لغاتالعبوردمحم سامح سعيد سيد ابراهيم104283

98الجولف الخاصة لغاتالعبورمحمود خالد مصطفن بركات سعداوى104284

118الجولف الخاصة لغاتالعبورمحمود عماد انور عبدالرحمن عل104285

126الجولف الخاصة لغاتالعبورمحمود دمحم احمد دمحم الخطيب104286

130الجولف الخاصة لغاتالعبورمراون دمحم عبدالفتاح مصطفن عبدالفتاح104287

85.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمروان باسم صالح احمد عطيه104288

124.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمروان عل كمال كامل عبدالمجيد104289

 ياقوت104290
 
87.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمصطفن تيمور مصطفن الدسوق

108الجولف الخاصة لغاتالعبورمعاذ سليمان عل دمحم سالمه104291

111.5الجولف الخاصة لغاتالعبورمومن هيثم سليمان احمد سليمان104292

130.5الجولف الخاصة لغاتالعبورنورالدين هشام عبدالفتاح عبدالعظيم سالم104293

 امي  صالح ذىك104294
ن
96.5الجولف الخاصة لغاتالعبورهان

104295
ن
ن راىم عامر مصطفن الكيالن 124الجولف الخاصة لغاتالعبورياسي 

 احمد ابراهيم سيد احمد104296
ن
ن هان 132الجولف الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن عبدالرحمن السيد104297 132.5الجولف الخاصة لغاتالعبوريس دمحم امي 

117الجولف الخاصة لغاتالعبوريوسف حاتم دمحم فؤاد104298

ى عبدالفتاح104299 97الجولف الخاصة لغاتالعبوريوسف حسام الدين دمحمى بحي 

ن خليل104300 118.5الجولف الخاصة لغاتالعبوريوسف سمي  عبدالمالك امي 

131الجولف الخاصة لغاتالعبوريوسف عل احمد عل دمحم104301

115الجولف الخاصة لغاتالعبوريوسف عمر دمحم دمحم شعبان104302

106.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورجنن حاتم احمد السيد104303

134الرسالة الخاصة لغاتالعبورجنن سامح حمد هللا عبده104304

128الرسالة الخاصة لغاتالعبورجنن سامح دمحم محب104305

128الرسالة الخاصة لغاتالعبورجودى تامر عبدالحميد حمدى104306

135.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورجومانه احمد دمحم دمحم104307

115الرسالة الخاصة لغاتالعبورحبيبه دمحم يوسف عل104308

129.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورحال وائل محمود مرس104309

ن خالد عامر احمد104310 131.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورحني 

يف دمحم توفيق104311 96الرسالة الخاصة لغاتالعبورريم شر

135الرسالة الخاصة لغاتالعبورريم عبدالغنن صالح ابراهيم104312

104313
 
124.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورساره وليد دمحم الدسوق

131الرسالة الخاصة لغاتالعبورساره ياش احمد سالم104314

130الرسالة الخاصة لغاتالعبورسلىم ياش احمد سالم104315

125.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورشذى عماد الدين احمد احمد104316

ن وسام عبدالغفار عبدالحميد104317 132.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورلجي 

137.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورليل دمحم عبدهللا عبدالكريم104318

130.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورمريم حسام الدين عمر دمحم ابراهيم104319

130الرسالة الخاصة لغاتالعبورمريم عبدالفتاح دمحم توفيق الشيخ104320

124.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورمريم دمحم الراوى عل104321

122.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورمريم دمحم بدير اراهيم104322

128الرسالة الخاصة لغاتالعبورندى محمود عبدالفتاح بدوى104323

114الرسالة الخاصة لغاتالعبورنور طارق عادل عبدالحليم104324

122.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورهنا دمحم دمحم عبدالقادر104325

126.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوريمنن محمود عبدالفتاح بدوى104326

100.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوراحمد ايمن عبدالمنعم دمحم104327

125.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوراحمد هشام ابراهيم عبدالجواد104328

91.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورادم دمحم اسامة دمحم104329

113الرسالة الخاصة لغاتالعبوراياد احمد عبدالغفار دمحم104330



130.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوربالل تامر عل ابراهيم104331

102الرسالة الخاصة لغاتالعبورزياد اسامة عبدالحكيم ابو زيد104332

119الرسالة الخاصة لغاتالعبورسيف دمحم سيف النض احمد104333

111الرسالة الخاصة لغاتالعبورعادل ابراهيم عادل عوض هللا104334

105.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن زكريا حميده السيد104335

99الرسالة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم دمحم عل104336

96الرسالة الخاصة لغاتالعبورعل احمد حسن دمحم104337

85.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورعل طارق دمحم السيد104338

125الرسالة الخاصة لغاتالعبورعل عبدهللا صالح دمحم104339

120.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورعل دمحم السيد دمحم طويلة104340

ى104341 123.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورعل دمحم محمود صيى

115الرسالة الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم زىك زينهم104342

88الرسالة الخاصة لغاتالعبورعمر مصطفن دمحم حسن104343

130.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورمايكل محب مالك نصيف104344

115الرسالة الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد دمحم جاد الرب104345

124.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوردمحم حازم دمحم الشافع104346

ف عبدالحميد عبداللطيف104347 126الرسالة الخاصة لغاتالعبورمحمود اشر

قاوي104348 ي الشر
ي مصطفن

ي حنفن
ن
132.5الرسالة الخاصة لغاتالعبورمروان هان

ف سمي  دمحم104349 123الرسالة الخاصة لغاتالعبورهادى اشر

119.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوريحن  كريم احمد عل104350

120.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد عبدالفتاح دمحم104351

131.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم عادل عبدالمقصود104352

89.5الرسالة الخاصة لغاتالعبوريوسف مصطفن توفيق حلىم104353

126الرسالة الخاصة لغاتالعبوريوسف وسام صالح دمحم104354

109.5السيدة عائشة ت أالعبورابرار دمحم سامر مىح الدين104355

125.5السيدة عائشة ت أالعبوراشاء انس رضوان الكرجه104356

62.5السيدة عائشة ت أالعبوراشاء ماجد اكرم الهبول104357

88.5السيدة عائشة ت أالعبوراسماء عبدالكريم حسن التهاىم104358

101السيدة عائشة ت أالعبوراالء محمود صالح الدين عل104359

97السيدة عائشة ت أالعبورالزهراء عبدهللا حلىم عل البدوى104360

68السيدة عائشة ت أالعبوراليسار نزار دمحم شحادة104361

 الطاهر دمحم الطاهر104362
ن
109.5السيدة عائشة ت أالعبورامان

92.5السيدة عائشة ت أالعبورامل فايز دمحم عطا104363

ه ابراهيم دمحم حسن وهدان104364 83.5السيدة عائشة ت أالعبورامي 

43.5السيدة عائشة ت أالعبورايمان عمر معوض كامل104365

100السيدة عائشة ت أالعبورايناس احمد حمزه عل104366

123.5السيدة عائشة ت أالعبورايه خالد سعيد فضل104367

124السيدة عائشة ت أالعبورايه عبده محمود دمحم شحاته104368

ف104369 80السيدة عائشة ت أالعبورايه عصام دمحم شر

104370
ن
85.5السيدة عائشة ت أالعبورايه عماد عمر صالحان

117السيدة عائشة ت أالعبورايه دمحم عبدالعظيم دمحم104371

94.5السيدة عائشة ت أالعبورايه هشام عبدالرحمن ابراهيم104372

108السيدة عائشة ت أالعبوربتول عيىس خالد النصار104373

92السيدة عائشة ت أالعبوربروكسام جورج معوض حرز104374

108السيدة عائشة ت أالعبوربسمله حازم دمحم صالح الدين104375

133السيدة عائشة ت أالعبوربسمله عماد احمد دمحم سليم104376

109.5السيدة عائشة ت أالعبوربسمله دمحم رمضان طه104377

ن مصطفن104378 88السيدة عائشة ت أالعبوربسمله هشام دمحم حسي 

118.5السيدة عائشة ت أالعبوربطه ممدوح لبيب ابراهيم104379

120.5السيدة عائشة ت أالعبوربيان بسام ابراهيم القبالن104380



130السيدة عائشة ت أالعبورجنا هشام دمحم طلعت104381

 سيد104382
 
115السيدة عائشة ت أالعبورجنه ابراهيم دسوق

121.5السيدة عائشة ت أالعبورجنن رمضان الشحات دمحم عل104383

98السيدة عائشة ت أالعبورجنن مجدى خلف عل عثمان104384

95.5السيدة عائشة ت أالعبورجنن دمحم احمد سيد104385

66السيدة عائشة ت أالعبوربسيطه- جنن دمحم صبىح دمحم مصطفن 104386

77.5السيدة عائشة ت أالعبورجنن دمحم عبدالهادى عطيه104387

 ساىم جادالحق جاد104388
ن
131السيدة عائشة ت أالعبورجنن هان

0السيدة عائشة ت أالعبورجودى عامر فرحان منال عل104389

96السيدة عائشة ت أالعبورجودى عالء عرفان رميح104390

85السيدة عائشة ت أالعبورجودى دمحم احمد الخطيب104391

130.5السيدة عائشة ت أالعبورجودى محمود رمضان اسماعيل104392

107.5السيدة عائشة ت أالعبورجوفانا محمود يس دمحم104393

 اسماعيل حسن104394
ن
63السيدة عائشة ت أالعبورجومانه هان

106.5السيدة عائشة ت أالعبورحبيبه احمد عبدالفتاح اسماعيل خليفه104395

125.5السيدة عائشة ت أالعبورحبيبه احمد معوض حسن104396

112.5السيدة عائشة ت أالعبورحبيبه مؤمن سيد محمود امام104397

129السيدة عائشة ت أالعبورحبيبه دمحم فتىح احمد104398

121.5السيدة عائشة ت أالعبورحال ماجد دمحم توفيق المضى104399

132السيدة عائشة ت أالعبورحليمه عبدالكريم عمر حرفوش104400

ن عبدالحميد104401 38.5السيدة عائشة ت أالعبورحنان احمد امي 

113السيدة عائشة ت أالعبورحنان دمحم دمحم عدنان عوده104402

ن احمد السيد احمد104403 61السيدة عائشة ت أالعبورحني 

ن حمدى عبدالعاىط دمحم104404 125السيدة عائشة ت أالعبورحني 

ن مىك دمحم انيس دمحم عل104405 100السيدة عائشة ت أالعبورحني 

130.5السيدة عائشة ت أالعبورخديجه حسام زين العابدين دمحم104406

95.5السيدة عائشة ت أالعبورخديجه دمحم عبدالرحيم عبدالفتاح104407

87السيدة عائشة ت أالعبوردانيه مصطفن نظل وراق104408

53.5السيدة عائشة ت أالعبوردعاء مياس عل يوسف السيد104409

112.5السيدة عائشة ت أالعبوردلع دمحم خي  حسن المسالمه104410

117السيدة عائشة ت أالعبورراما عبده دمحم تيسي  عاشور104411

128.5السيدة عائشة ت أالعبوررحمه امي  عل حسن عل104412

61.5السيدة عائشة ت أالعبوررحمه ايهاب فوزى السعيد104413

48السيدة عائشة ت أالعبوررحمه عماد محروس سيد منصور104414

111السيدة عائشة ت أالعبوررحمه مصطفن احمد مصطفن104415

86.5السيدة عائشة ت أالعبوررزان احمد فراج دمحمين104416

83.5السيدة عائشة ت أالعبوررزان محمود يوسف بركات104417

ن حسن دمحم104418 65السيدة عائشة ت أالعبوررضوى حسي 

117السيدة عائشة ت أالعبوررغد احمد يوسف خزمه104419

91.5السيدة عائشة ت أالعبوررغد هشام مصطفن المضى104420

127السيدة عائشة ت أالعبوررقيه احمد صالح عل104421

94.5السيدة عائشة ت أالعبوررقيه شحاته عقيل دمحم104422

ن حسن104423 79.5السيدة عائشة ت أالعبوررنا تامر حسي 

0السيدة عائشة ت أالعبوررنا دمحم مجل المبارك104424

112السيدة عائشة ت أالعبوررها دمحم صفوان محمود عقاد104425

ن104426 112.5السيدة عائشة ت أالعبوررهف عالءالدين دمحم عثمان حسي 

108.5السيدة عائشة ت أالعبورروان بشي  محمود كويس104427

130.5السيدة عائشة ت أالعبورروان حامد عبدالرحمن عبدالعزيز104428

 عبدالسميع احمد104429
ن
134السيدة عائشة ت أالعبورروان هان

131السيدة عائشة ت أالعبورروضه احمد دمحم عبداللطيف104430



ن104431 124السيدة عائشة ت أالعبورروميساء رضا عبدالمعز دمحم حسني 

114.5السيدة عائشة ت أالعبورروميساء دمحم عبدالعظيم حجازى104432

120السيدة عائشة ت أالعبوررويدا مصطفن احمد مدبوىل مرغه104433

85.5السيدة عائشة ت أالعبورريان مصعب احمد رجب رضوان104434

125.5السيدة عائشة ت أالعبورريم مصعب دمحم سلمان زيادة104435

120.5السيدة عائشة ت أالعبورريم وليد دمحم عل متوىل104436

104437
ن
132السيدة عائشة ت أالعبورساره دمحم يشى بسيون

58.5السيدة عائشة ت أالعبورساره محمود حنفن رزق104438

82.5السيدة عائشة ت أالعبورساره محمود عبدالعاىط ابراهيم104439

103.5السيدة عائشة ت أالعبورساندى دمحم عمر دمحم104440

96السيدة عائشة ت أالعبورسلسبيل عبدالنارص عبدالمقصود احمد خليفه104441

69.5السيدة عائشة ت أالعبورسلىم ابراهيم صالح الدين احمد104442

112.5السيدة عائشة ت أالعبورسلىم محمود بكرى نض104443

85.5السيدة عائشة ت أالعبورسما خالد لطفن قطب104444

66السيدة عائشة ت أالعبورسما طلعت عزب محمود عل104445

45السيدة عائشة ت أالعبورسما دمحم حسن احمد104446

101.5السيدة عائشة ت أالعبورسما وائل عيد احمد104447

92.5السيدة عائشة ت أالعبورسماء نبيل جوده محمود جيى104448

68السيدة عائشة ت أالعبورسمر عبدالرحمن عبداللطيف ابراهيم احمد104449

133.5السيدة عائشة ت أالعبورسمه عصام قواف كله104450

ه طالل يىح عباس104451 86.5السيدة عائشة ت أالعبورسمي 

108.5السيدة عائشة ت أالعبورسنا اسامة عبدهللا عبار104452

71السيدة عائشة ت أالعبورسنا ايمن دمحم عل ابوخضي 104453

52السيدة عائشة ت أالعبورسندس احمد سمي  احمد شحاته104454

77.5السيدة عائشة ت أالعبورسندس احمد دمحم عل ابوالعال104455

128.5السيدة عائشة ت أالعبورسندس خالد دمحم لطفن104456

84.5السيدة عائشة ت أالعبورسندس صبح احمد صبح صبح104457

23السيدة عائشة ت أالعبورسندس محمود دمحم محمود غنيم104458

ن طه104459 9.5السيدة عائشة ت أالعبورسهام احمد حسي 

74السيدة عائشة ت أالعبورسهيله هارون رزق عبده104460

63السيدة عائشة ت أالعبورسيدرا اسامه محمود االسد104461

58السيدة عائشة ت أالعبورشمس خالد عدىلي جمعة عليان104462

126السيدة عائشة ت أالعبورشهد احمد فاروق الجوهرى104463

99.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد بشار دمحم تيسي  ابوارشيد104464

110.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد عبدالرحمن خالد العمر104465

104466
ن
ن دمحم ضيان 72.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد عبدالمعي 

84السيدة عائشة ت أالعبورشهد عصام حسن عوده104467

98.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد عمرو احمد محمود احمد104468

 علي104469
ن 100.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد مختار حسي 

112.5السيدة عائشة ت أالعبورشهد نجم الدين محمود شوجى104470

131السيدة عائشة ت أالعبورشهد وائل احمد دمحم104471

109السيدة عائشة ت أالعبورشهد ياش نصوح شوقل104472

128السيدة عائشة ت أالعبورشيماء احمد دمحم دمحم104473

114السيدة عائشة ت أالعبورشيماء حسام دمحم لطفن104474

116السيدة عائشة ت أالعبورشيماء عالء عبدالرحمن غندور دمحم104475

109السيدة عائشة ت أالعبورصبحيه ادريس دمحم احمد خنه104476

114.5السيدة عائشة ت أالعبورضىح عل محمود عل محمود104477

98.5السيدة عائشة ت أالعبورضىح دمحم سيد عبدالمعط السيد104478

92السيدة عائشة ت أالعبورعايده ايهاب رمضان السيد104479

104480
ن
47السيدة عائشة ت أالعبورعبي  احمد احمد دبلون



110.5السيدة عائشة ت أالعبورعفاف احمد دمحم سيد104481

100السيدة عائشة ت أالعبورعال احمد السيد مبارك104482

54السيدة عائشة ت أالعبورعال احمد دمحم فايز104483

71السيدة عائشة ت أالعبورعال دمحم منذر انور مراد104484

ف104485 96.5السيدة عائشة ت أالعبورفاطمه احمد دمحم شر

94السيدة عائشة ت أالعبورفاطمه الزهراء حسن دمحم دمحم احمد104486

ي جودة104487
105.5السيدة عائشة ت أالعبورفاطمه عصمت دمحم لطفن

118.5السيدة عائشة ت أالعبورفاطمه دمحم عبدالوهاب عل104488

131.5السيدة عائشة ت أالعبورفاطمه ياش عبدهللا محمود اسماعيل104489

104490
ن
60.5السيدة عائشة ت أالعبورفرح دمحم ديب فهد ايتون

134السيدة عائشة ت أالعبورفرح نادر مصطفن احمد104491

101السيدة عائشة ت أالعبورفرحه احمد عل مفتاح عبدالننى104492

ى عماد احمد رافت عبدالمعبود104493 ن 74.5السيدة عائشة ت أالعبوركين

48.5السيدة عائشة ت أالعبورالنا ياش عبدالحميد بيطار104494

ن عاطف يوسف احمد دمحم104495 135السيدة عائشة ت أالعبورلوجي 

56.5السيدة عائشة ت أالعبورليل كريم محمود عبدالحميد104496

ن نذير دمحم عبدالمهدى104497 69السيدة عائشة ت أالعبورلي 

63السيدة عائشة ت أالعبورمرح هيثم عدنان اللبابيدى104498

88السيدة عائشة ت أالعبورمريم ابراهيم محمود علي حميدة104499

85.5السيدة عائشة ت أالعبورمريم سامح دمحم نض104500

120.5السيدة عائشة ت أالعبورمريم عبدالرحمن عبيد دمحم104501

119.5السيدة عائشة ت أالعبورمريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالسالم104502

123السيدة عائشة ت أالعبورمريم عصام سعيد مجاهد الخوىل104503

ف104504 111السيدة عائشة ت أالعبورمريم محمود السيد ابراهيم مشر

109.5السيدة عائشة ت أالعبورمريم مدحت حامد احمد104505

110.5السيدة عائشة ت أالعبورملك ابوالمكارم فتىح عبدالرحمن104506

128السيدة عائشة ت أالعبورملك احمد دمحم احمد104507

127.5السيدة عائشة ت أالعبورملك سامح رشاد دمحم104508

74.5السيدة عائشة ت أالعبورملك مساعد سعد السيد104509

41.5السيدة عائشة ت أالعبورمنه عادل سعد عباس السيد104510

121السيدة عائشة ت أالعبورمنه عمر احمد دمحم احمد عمر104511

118السيدة عائشة ت أالعبورمنن عبدالحليم رجاء الصعيدى104512

ن104513 ن حسي  124.5السيدة عائشة ت أالعبورىم احمد عبدهللا حسي 

67.5السيدة عائشة ت أالعبورناهد عادل كمال عبدالحميد104514

71.5السيدة عائشة ت أالعبورنجود جمال عبدالمالك اسعيد104515

136السيدة عائشة ت أالعبورندى احمد محمود رمضان البوسط104516

80السيدة عائشة ت أالعبورندى حماد مصطفن حماد واصل104517

59السيدة عائشة ت أالعبورنضال رجب عبدالعزيز دمحم104518

99.5السيدة عائشة ت أالعبورنغم عبدهللا عبدالحميد القبالن104519

!VALUE#السيدة عائشة ت أالعبورنهوى دمحم نعسان حموى104520

99السيدة عائشة ت أالعبورنه محارب دمحم سالم104521

119السيدة عائشة ت أالعبورنوران جمال الدين دمحم جعفرى المضى104522

132.5السيدة عائشة ت أالعبورنوران محمود سيد عبدالتواب104523

ن104524 106السيدة عائشة ت أالعبورنورهان عل حامد احمد حسي 

70.5السيدة عائشة ت أالعبورنورهان دمحم يوسف عيد104525

90السيدة عائشة ت أالعبورهاجر ايهاب دمحم دمحم العرجاوى104526

98.5السيدة عائشة ت أالعبورهاجر عصام اسماعيل دمحم104527

131.5السيدة عائشة ت أالعبورهاجر دمحم فتىحي عزوز عبدالمجيد104528

127السيدة عائشة ت أالعبورهاجر هيثم السيد عبدالستار104529

98.5السيدة عائشة ت أالعبورهدير احمد دمحم دمحم شحاته104530



78.5السيدة عائشة ت أالعبورهنا سيد عبدالمنعم عبدالحليم104531

117.5السيدة عائشة ت أالعبورهنا عماد رفعت كامل104532

!VALUE#السيدة عائشة ت أالعبوروئام احمد دمحم خليل الموس104533

91.5السيدة عائشة ت أالعبوروجد عمار حسن سعودى104534

ي دمحم104535
ن
125السيدة عائشة ت أالعبوريارا عماد دمحم مدن

ى مصطفن104536 126.5السيدة عائشة ت أالعبوريارا دمحم صيى

131.5السيدة عائشة ت أالعبوريشى دمحم خي  عبار104537

103.5السيدة عائشة ت أالعبوريمنن دمحم انور عبدالظاهر عل104538

116السيدة عائشة ت أالعبوريوستينا بهجت النمر عجاينى104539

104540
 
ق 115.5القديس يوسفالعبوراالنا امي  قديس مشر

129.5القديس يوسفالعبورايرينن جورج جمال حبيب104541

80.5القديس يوسفالعبورايىم كرم عادل بشاى104542

100القديس يوسفالعبورايه طارق عل دمحم104543

109القديس يوسفالعبورباسكال رفيق مني  حسنن104544

104545
 
ق 119.5القديس يوسفالعبوربرين  امي  قديس مشر

يهان هيثم غريب محمود104546 138.5القديس يوسفالعبوربي 

131القديس يوسفالعبورجانا جمال زخارى عطا هللا104547

135.5القديس يوسفالعبورجنن دمحم مصطفن دمحم104548

129.5القديس يوسفالعبورجنن وائل سمي  دمحم104549

128القديس يوسفالعبورجودى دمحم فتىح مليىحى104550

123القديس يوسفالعبورجومانا خالد دمحم حسن104551

126القديس يوسفالعبورجويس انطون كمال مرقص104552

117القديس يوسفالعبورجيسيكا ايهاب زكرى شاكر104553

ن طارق حسنن دمحم104554 111.5القديس يوسفالعبورحني 

90.5القديس يوسفالعبوردنيا دمحم عبدالكريم عبدالعزيز104555

60القديس يوسفالعبوررودينا عمرو دمحم سعيد104556

120القديس يوسفالعبورريتاج حسام دمحم عبدالقادر104557

135.5القديس يوسفالعبورريم احمد دمحم عبدالوهاب رسالن104558

132القديس يوسفالعبورريناد دمحم ابو القاسم احمد104559

134القديس يوسفالعبورساره سمي  فهيم منقريوس104560

115.5القديس يوسفالعبورسلىم حسن قبيل سليمان104561

131القديس يوسفالعبورسما عصام صابر زىك عليوه104562

135.5القديس يوسفالعبورسيلفيا ابراهيم ناجى ابراهيم104563

117.5القديس يوسفالعبورفريده مصطفن ممدوح مصطفن104564

113القديس يوسفالعبورفريده ياش عبدالمجيد حموده104565

134القديس يوسفالعبوركارن اكمل وليم عزيز104566

123.5القديس يوسفالعبوركارول عادل ميالد تادرس104567

ن هارون تادرس104568 125.5القديس يوسفالعبوركارول معي 

91.5القديس يوسفالعبوركارول ميكل سمعان يونان104569

ن بهجت حشمت لبيب104570 107القديس يوسفالعبوركارولي 

120القديس يوسفالعبوركارين ايهاب نظىم يونان104571

126.5القديس يوسفالعبوركارين عصام اسحاق يوسف104572

132القديس يوسفالعبوركارين نادر نبيل وجدى104573

130.5القديس يوسفالعبوركاندى عماد عزىم نصيف104574

132.5القديس يوسفالعبوركالرا ميالد سليمان عوض104575

ى احمد عبدالرازق عل104576 ن 129القديس يوسفالعبوركين

ى عدنان عبدالهادى احمد104577 ن 124القديس يوسفالعبوركين

86.5القديس يوسفالعبورالنا احمد دمحم السيد دمحم104578

135القديس يوسفالعبورلىم دمحم صالح دمحم104579

130القديس يوسفالعبورلورين جورج نظىم بباوى104580



133القديس يوسفالعبورمارىل ماجد جميل انيس104581

136.5القديس يوسفالعبورمارى عماد وليم بخيت104582

124.5القديس يوسفالعبورمارينا سامح فاروق نجيب104583

120القديس يوسفالعبورمارينا ماجد عزيز جرجس104584

120القديس يوسفالعبورمارينا مجدى وديع بطرس104585

125القديس يوسفالعبورمانويال مينا ماهر منصور104586

129.5القديس يوسفالعبورمايا دمحم ماهر دمحم104587

130القديس يوسفالعبورمرام دمحم عبدالحفيظ عبدالوهاب104588

128القديس يوسفالعبورمريم بليغ حمدى حجاج104589

135.5القديس يوسفالعبورمريم عاطف عريان فانوس104590

 وليم عوض104591
ن
131القديس يوسفالعبورمريم واق

132.5القديس يوسفالعبورمريهان عصام لطفن فهىم104592

ف سيد عل104593 129القديس يوسفالعبورملك اشر

136.5القديس يوسفالعبورملك دمحم عباس ابراهيم104594

124القديس يوسفالعبورملك منصور دمحم ابراهيم104595

104596
ن
136القديس يوسفالعبورملك وليد عمر عبدالعزيز كيالن

134القديس يوسفالعبورمنة هللا تامر حمدى ابراهيم104597

131.5القديس يوسفالعبورمورين رفيق سمي  عزىم104598

ى زىك104599  صيى
ن
124.5القديس يوسفالعبورمونيكا هان

133القديس يوسفالعبورمياى شنوده ساىم عبدالنور104600

نا ميخائيل انور صبىح104601 135القديس يوسفالعبورمي 

134.5القديس يوسفالعبورناردين كمال فرج بشاى104602

ه104603 130القديس يوسفالعبورنور ابراهيم السيد ابراهيم عمي 

129القديس يوسفالعبورنور حاتم دمحم الصاوى104604

131.5القديس يوسفالعبورنور ياش هاشم احمد104605

101.5القديس يوسفالعبورنيجار عمرو عصام ابراهيم104606

107.5القديس يوسفالعبورهدى كريم دمحم عبدالفتاح104607

123القديس يوسفالعبورهنا مصطفن عل دمحم104608

 سليمان سليمان104609
ن
135.5القديس يوسفالعبورهنا هان

115القديس يوسفالعبورهيالنه ميشيل صابر شحاته104610

ن ياش ساىم اسعد104611 135.5القديس يوسفالعبورهيلي 

120القديس يوسفالعبوروالء وليد دمحم مصطفن104612

83.5القديس يوسفالعبوريوستينا بيي  صبىح ساويرس104613

ن104614 114.5القديس يوسفالعبوريوليانا محسن فوزى بنيامي 

54.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراباء دمحم سليمان محمود104615

29.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراحالم عبدالعال حمدي صابر104616

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- اروى ربيع صبىح دمحم 104617

ن الفوال 104618 83.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- اروى سعيد دمحم امي 

ن104619 127.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراروى عل طه حسي 

127معاذ بن جبل ع بناتالعبوراروى عمر صالح احمد104620

90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء احمد جمال عل دمحم104621

35معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء جمال رشاد حمد104622

19.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء دمحم الغريب المدبوىل104623

64معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء دمحم عبدالاله اشتاوى104624

137.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء دمحم محمود سليمان104625

ي دمحم ابراهيم104626
107معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء مصطفن

74معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشاء ياش ادرايس عل104627

90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء احمد طه عبدالجابر حماد104628

ن دمحم عبدالرحيم104629 11معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء امي 

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- اسماء بركات حسن عويمر 104630



23معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- اسماء حسنن سعيد القزاز 104631

101معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء حنفن اسماعيل احمد عل104632

ن 104633 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- اسماء ربيع رمضان حسي 

ن104634  الزهرى حسي 
128.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء عادل عبدالراضن

110معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء عل عبدالمالك عبدالرحمن104635

83.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- اسماء مجدى دمحم ابراهيم 104636

54معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء دمحم السيد احمد104637

ن دمحم مصطفن104638 112معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء دمحم حسي 

82معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- اسماء دمحم محمود قطب 104639

28.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراسماء محمود حسن ناشد104640

قت دمحم عبدالوهاب حجاب104641 119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراشر

122معاذ بن جبل ع بناتالعبورافنان عمرو عبدالعزيز غريب مسعود104642

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- اكرام عالء الدين دمحم رمضان 104643

45.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوراالء صالح السيد حلنى104644

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- االء عبدالفتاح عادل ميشو 104645

50.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورالهام الحسينن يوسف سنوس104646

109.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورامال ايمن مروان دمحم الغريب104647

ي كمال علي الشناوي104648
ن
29معاذ بن جبل ع بناتالعبورامان

ن دمحم104649 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورامل سعد حسي 

 سليمان مخلوف104650
 
55.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورامل شوق

133معاذ بن جبل ع بناتالعبورامل دمحم عبدالهادي دمحم104651

99.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورانوار عبدالعاىطي هاشم راسم104652

59.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورايات اسماعيل عبدالمهيمن عبدالعزيز104653

68معاذ بن جبل ع بناتالعبورايات عرفة البكرى حسن دمحم104654

118معاذ بن جبل ع بناتالعبورايات كرم احمد شعبان دمحم104655

ن104656 68.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورايات دمحم رمضان عبدالمجيد حساني 

116معاذ بن جبل ع بناتالعبورايان اسامة دمحم ابراهيم104657

ي104658 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورايال دمحم صبىحي حلنى

131معاذ بن جبل ع بناتالعبورايمان احمد دمحم احمد دمحم104659

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- ايمان السيد احمد دمحم 104660

104661
 
ن فلهم عبدالباق 66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورايمان حسي 

31معاذ بن جبل ع بناتالعبورايمان عوض عبدالحكيم عبدالرحمن104662

40.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورايمان فوزي رجب محمود104663

78.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- ايمان دمحم احمد عبدالعزيز 104664

134معاذ بن جبل ع بناتالعبورايمان دمحم صاوى دمحم104665

86معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه احمد حسن عبده104666

ن ابو ضيف احمد دمحم104667 54معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه الحسي 

131معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه حسام علي عباس104668

36.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه حسن احمد السيد104669

128معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه فتىح عل دمحم بهادر104670

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- ايه فرغلي احمد عبدالىحي 104671

ن حسن دمحم104672 50معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه كامل حسي 

117معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه مامون عل حمد104673

ي104674
88معاذ بن جبل ع بناتالعبورايه محمود علي مصطفن

ن 104675 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- ايه مصعب الخضور حسي 

42معاذ بن جبل ع بناتالعبوربانة دمحم عبدالجليل حض104676

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- بتول اسامه خضن ابو خشب 104677

90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربتول راىم نعيم خيو104678

69.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- بثينه عبدالحليم دمحم خلف ابو الليل 104679

ي موس104680
122معاذ بن جبل ع بناتالعبوربدور سيد حسنن



66معاذ بن جبل ع بناتالعبوربدور دمحم احمد منصور104681

52.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله حمدي وليان عبدااله عالم104682

ي دمحم سطوجي104683
59.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله سيد مصطفن

61.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله عاطف مهنن عوض واعر104684

127.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله عمرو احمد مصطفن104685

103معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله دمحم حسن دمحم104686

67.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمله ياش فايد عبدالقوي104687

95.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- بسمه ربيع عبدالعاىط سميح 104688

83معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمه سعيد صبىحي فراج104689

52.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسمه عبدالعال راضن دمحم104690

81معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسنت حمادة بدوى احمد104691

89معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسنت دمحم عبيد حسن104692

ى ايمن فاروق مختار104693 82معاذ بن جبل ع بناتالعبوربشر

ى شادى برهان الصياد104694 87معاذ بن جبل ع بناتالعبوربشر

116معاذ بن جبل ع بناتالعبوربوران عبدهللا فيصل الهيمد104695

 خلف104696
 
66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورتؤا دمحم نجان

 صابر104697
ن
100.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورتبارك مرزوق بسيون

73معاذ بن جبل ع بناتالعبورتركية وليد حسن الصفوق104698

101معاذ بن جبل ع بناتالعبورتسنيم خالد زايد دمحم مخيمر104699

118.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورتسنيم رضا صالح دمحم104700

97معاذ بن جبل ع بناتالعبورتسنيم عدنان عبدالعزيز رغفان104701

62.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورتسنيم يوسف دمحم ابوكم104702

108.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورتف  دمحم كامل خادم104703

ن رضوان104704 110معاذ بن جبل ع بناتالعبورثناء زاهر ياسي 

ن ساىم رشدى حسنن104705 79.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجاسمي 

106.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنا عبدالمقصود عبدالعظيم عبدالمقصود سيد104706

95معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنا عل محمود حماد104707

60.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- جنه ابراهيم محمود عل عمر 104708

72.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنه هللا دمحم احمد نعمةهللا104709

82معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنه هللا منصور الديب دمحم السيد104710

يف دمحم اسماعيل104711 90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنه شر

89.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنه عزت دمحم انور واىل104712

91.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنه دمحم تغيان البدري104713

84.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنن احمد نض عيىس104714

93.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنن ايهاب عبدالمنعم احمد104715

108.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنن خليل دمحم بيوىم104716

110.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجنن مصطفن حنفن عبدالغفار عل104717

121معاذ بن جبل ع بناتالعبورجودى حسن الحسن104718

120.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجودى عبدالهادي فايز عامر104719

99معاذ بن جبل ع بناتالعبورجودى مامون سعيد دمحمشه104720

ن 104721 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- جودي خلدون خالد العين

98.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجورى ماهر عادل قادرى104722

72معاذ بن جبل ع بناتالعبورجويريه اسامه عباس عثمان104723

107.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورجويل جمال احمد دمحم جويلي104724

48معاذ بن جبل ع بناتالعبورجيالن ماهر كامل السيد عبدالكريم104725

ن حسن104726 55معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه ابوالحسن حسي 

ف بيوىم عبدالعال104727 64معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه اشر

96معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه جمعة محمود عبدالكريم104728

122.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه حسام ابراهيم السيد104729

58معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه حسن مصطفن عل السلكاوى104730



ن دمحم عبدالمغيث104731 66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه حسي 

 السيد احمد104732
 
ى عراق 70.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه صيى

 شكيو104733
 
 نض عبدالباق

 
55معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه عبدالباق

ن104734 64.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه دمحم احمد دمحم حسني 

ن104735 106معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه دمحم احمد دمحم حسي 

30معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه دمحم حماده عبدالقادر104736

55معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه دمحم ربيع مصطفن104737

65معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه محمود دمحم حسن104738

107معاذ بن جبل ع بناتالعبورحبيبه مراد احمد صالح احمد104739

82.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحال خليل الخوىل الخوىل104740

54معاذ بن جبل ع بناتالعبورحال عل دمحم خليفه104741

100معاذ بن جبل ع بناتالعبورحال عمر احمد عبداللطيف104742

30.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحال دمحم عبدالجليل حض104743

133معاذ بن جبل ع بناتالعبورحال دمحم وائل دمحم وليد النص104744

ن رمضان عبدالفتاح104745 90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحليمه حسي 

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- حنان مازن موسي دمحم 104746

ن جمال دمحم حسن104747 113معاذ بن جبل ع بناتالعبورحني 

ن سعد دمحم نارص104748 ن حسي  51معاذ بن جبل ع بناتالعبورحني 

ن دمحم104749 ن عبدالمنعم حسي  ن حسي  91.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورحني 

ن نض الدين سيد عبدالفتاح104750 71معاذ بن جبل ع بناتالعبورحني 

98.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورخديجه ابراهيم دمحم ابراهيم احمد الجزار104751

ي عبدالعاىطي104752 78معاذ بن جبل ع بناتالعبورخلود علي صيى

66معاذ بن جبل ع بناتالعبورخوله دمحم صالح الجنيدى104753

71معاذ بن جبل ع بناتالعبوردارين احمد ابراهيم احمد104754

74.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء ايمن السيد السعيد104755

126.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء ايمن فاروق دمحم104756

يف عبدالخالق خافظ104757 33معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء شر

119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء عبدالشكور دمحم احمد104758

124معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء عرفات ابراهيم عبدالفتاح104759

45.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء دمحم فتىح دمحم104760

82.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردعاء نادى فايز محمود104761

ن104762  شين
ن
66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردالل دمحم هان

47معاذ بن جبل ع بناتالعبوردميانه جرجس عبدالمسيح يعقوب104763

137معاذ بن جبل ع بناتالعبوردنيا نض دمحم احمد104764

36.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورديما طارق احمد اسماعيل104765

16.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوردينا سالم عبدالحليم زىك دمحم104766

51.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- دينا دمحم سعد السيد 104767

ي 104768 42معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- راما توفيق شفيق يحن 

 صابر104769
ن
81.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورراندا ايمن البسيون

110معاذ بن جبل ع بناتالعبوررانىس مصطفن دمحم البيوىم عيد104770

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- ربا فاضل عبدالرحمن القبالن 104771

34.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحاب السيد عبدالفتاح عبدالمنعم104772

ي104773
 
25معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحمه السيد عبدالفتاح عبدالمنعم الدسوق

53.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحمه حماد حلىم حماد104774

66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحمه عمرو صالح ثابت104775

27معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحمه دمحم احمد عبدالحليم104776

113.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررحيق السيد مصطفن عبدالمنعم عبدالستار104777

79معاذ بن جبل ع بناتالعبوررضا زكريا نجدى عباده104778

77.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررضا لطفن عزيز حميده104779

66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررضوى رجب احمد اسماعيل104780



88معاذ بن جبل ع بناتالعبوررغده عبدالتواب دمحم ابوزيد104781

89معاذ بن جبل ع بناتالعبوررقيه شعبان عبدهللا احمد104782

50.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررقيه عمرو فتىح عباس104783

58.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوررنا رمضان دمحم عبدالمغيث104784

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- رند مزدهر فوزي زيادة زيادة 104785

129معاذ بن جبل ع بناتالعبوررهف ابراهيم دمحم ابراهيم مصطفن104786

102.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورروان احمد دمحم عبدالصادق حسن104787

77معاذ بن جبل ع بناتالعبورروان ايمن دمحم بحري104788

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- روان عبدالقادر جدوع 104789

ي104790 ي حطنى
90معاذ بن جبل ع بناتالعبورروان فادي عبدالغنن

40معاذ بن جبل ع بناتالعبوررؤى كمال دمحم جالل الدين104791

133معاذ بن جبل ع بناتالعبورريم فتىح عبدالعزيز احمد104792

ن البقاع104793 68.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورريما بسام حسي 

37.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورريهام حرنى دمحم احمد104794

75.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورريهام عل الدردير حنفن104795

117معاذ بن جبل ع بناتالعبورزينب عبدالسالم سيد عبدالمجيد104796

84.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورزينه متوىل دمحم متوىل دمحم104797

101معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره خالد حماد احمد104798

78.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره طاهر دمحم دمحم104799

131معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره دمحم احمد السيد104800

126.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره دمحم فيصل فاضل104801

113معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره مصطفن عبدالفتاح مصطفن عبدالرازق104802

136معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره نادي عبدالموجود انور104803

96.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورساره ياش رشاد محمود104804

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- سدرة محمود ناشد ناشد 104805

ي104806
 
127معاذ بن جبل ع بناتالعبورسدره سامح علي الداالن

60.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسدره عمر عبدهللا زينو104807

111.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسدره دمحم دمحم جمال الخطيب104808

106معاذ بن جبل ع بناتالعبورسالف وليد مرع احمدية104809

ن محمود السقا104810 31معاذ بن جبل ع بناتالعبورسالم حسي 

ن حسن104811 74معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلسبيل عبدهللا حسن حسي 

69معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم احمد عل هندى عل104812

103معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم اسامه السيد احمد دمحم104813

107معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم خالد فتىح دمحم بيوىمي حسن104814

127معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم ساهر احمد محمود104815

128معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم صابر احمد عبدالواحد104816

105.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم صابر عبدالعظيم اسماعيل عدوى المراكنى104817

108.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسلىم عمرو رزق معوض حسن104818

129.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسما جعفر دمحم مني  كمال104819

 علي104820
ن  علي حسي 

ن 133معاذ بن جبل ع بناتالعبورسما حسي 

81معاذ بن جبل ع بناتالعبورسما عصام الدين عمران دمحمين عمران104821

ي محمود104822 122.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسما ياش عبدالننى

127معاذ بن جبل ع بناتالعبورسماء محمود دمحم محمود104823

ه اسامه فرج عل عثمان104824 94.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسمي 

ه عل عبدالمالك عبدالرحمن104825 86.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسمي 

104826
ن
27.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسميه ابراهيم السيد مواق

56.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسنا موفق محمود ابوزيد104827

104828
 
34معاذ بن جبل ع بناتالعبورسندس احمد عبدهللا الفروان

123.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسندس احمد محمود دمحم104829

97.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسندس اكرم محمود دمحم بربك104830



106معاذ بن جبل ع بناتالعبورسندس رجب مختار ابراهيم جمال104831

100معاذ بن جبل ع بناتالعبورسندس دمحم كامل عبدالسالم104832

75معاذ بن جبل ع بناتالعبورسهيله رجب دمحم بدوي عامر104833

100.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسوار عدنان دمحم زياده104834

يف معالوي ابرهيم معالوي104835 76معاذ بن جبل ع بناتالعبورسوسن شر

117.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورسوسن عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالوهاب السيد104836

ن العطار104837 85معاذ بن جبل ع بناتالعبورسيدرا ايمن امي 

107.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشادن اسامه عباس امام104838

90معاذ بن جبل ع بناتالعبورشام براء عبدالمجيد مراد104839

124.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشام حسام دمحم خي  الصباغ104840

وق ربيع دمحم دمحم 104841 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- شر

وق شعبان دمحم خلف هللا 104842 !VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- شر

ار السيد صالح104843 ن وق عاشور مي  112.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشر

 دمحم عبدالعزيز محمود104844
 
ين شوق 103.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشر

97.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشمس صالح ايوب سيد104845

87.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشمس عبدالعليم زىك بدوى104846

109.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشمس دمحم عبدالفتاح مرسي104847

36.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد احمد السايح اسماعيل104848

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- شهد احمد شعبان هيكل 104849

37.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد احمد دمحم هريدي104850

75معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد جمال حسن احمد عبدهللا104851

ن عبدالقادر104852 106.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد رمضان عيد حسي 

ن104853 79معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد ساىمي دمحم احمد ابو العني 

104854
ن
60.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد سالمه عبدالصادق دمحم شلقان

66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد عبدالمعط شعبان عبدالمعط عبدالعزيز104855

جمان104856 80معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد علي دمحم الي 

131معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد فيصل دمحم عبدالماجد104857

33معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد كمال عل سالمان104858

77.5معاذ بن جبل ع بناتالعبور-شهد مازن عطايا 104859

99.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد مصطفن السيد احمد104860

 السعيد عبدالمحسن104861
ن
116معاذ بن جبل ع بناتالعبورشهد هان

42.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشيماء الحسينن يوسف سنوس104862

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- شيماء عالء عبدالاله عل 104863

49.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورشيماء كامل دمحم كامل104864

92معاذ بن جبل ع بناتالعبورشيماء دمحم عل بكرى104865

127.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورصبا سهيل مصطفن القهوه جى104866

69معاذ بن جبل ع بناتالعبورصباح مدحت علي محمود عوض104867

ه سعيد السيد بكر دمحم104868 28معاذ بن جبل ع بناتالعبورصيى

ن دمحم فرج104869 53.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورصدفه سامح حسي 

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورصفا عبدالعزيز احمد عروب104870

ن104871 ن ابو الليى 56.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورصفا دمحم خي  ابو الليى

ن شحاتة عيىسي104872 115.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورصفوه حسي 

94.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورعبي  عمر ناجى عبدهللا104873

ن عبدربه سيد104874 33معاذ بن جبل ع بناتالعبورعزه دمحم حسي 

95معاذ بن جبل ع بناتالعبورعطيات ادهم عرفات فؤاد104875

56.5معاذ بن جبل ع بناتالعبور.عفاف هيثم دمحم الحموي 104876

129معاذ بن جبل ع بناتالعبور عهد دمحم عل عل حماده104877

84.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورغاده رجب عبدالمنعم خليل104878

50.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورغدير دمحم دياب علي104879

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمة حسن عل حسن104880



62.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمة دمحم عبدالرحمن مغرنى104881

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه الزهراء عبدالقادر احمد جمال104882

80معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- فاطمه الزهراء فرغلي دمحم فرغلي 104883

68معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه الزهراء محمود سعد عبدالحليم104884

124معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه السيد حمدى السيد104885

49معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه انور احمد شاكر104886

59معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه خلف نادى جابر104887

123معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه رمضان دمحم السيد104888

63معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه عالء ديهوم عبدالتواب104889

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- فاطمه دمحم صالح رجب شافع 104890

111معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه دمحم مخلوف ثابت مخلوف104891

ن104892 123معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه مختار صابر سليم حسي 

108معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه معبد دمحم علوان104893

68معاذ بن جبل ع بناتالعبورفاطمه وليد ابو الحسن دمحم104894

107.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورفرحه اسماعيل ابو ضيف محممد مصطفن104895

110.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورفرحه طلعت احمد البدرى104896

103.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورفرحه عبدالحميد الجارج اسماعيل104897

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- قمر بدر معن حورية 104898

ى ابراهيم دمحم احمد104899 ن 97.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوركين

121معاذ بن جبل ع بناتالعبوركنوز عبدهللا جابر دمحم104900

129.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورالنا دمحم ماهر دمحم الديب104901

104902
ن
ن وسيم طة معضمان 135.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورلجي 

109.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورلمياء دمحم عبدالتواب دمحم104903

89معاذ بن جبل ع بناتالعبورليالس دمحم طارق دمحم فيصل104904

81معاذ بن جبل ع بناتالعبورليل دمحم دمحم عبدالرحمن104905

122.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورليمار بالل عمر خادم الجامع104906

ن عبدالعزيز دمحم عبدالسالم104907 87معاذ بن جبل ع بناتالعبورلي 

105معاذ بن جبل ع بناتالعبورمارتينا مجدى ساىم نصيف104908

68.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمارى جرجس نبيه شكرى104909

ف ادوار جوهري منصور104910 49.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورماريا اشر

115.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورماريا دمحم زياد عبدالمجيد104911

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورماريا وليد حمدوش حمدوش104912

119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورماريه زاهر محمود حيبا104913

ي104914 97.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمايا عماد دمحم القهوجى

66.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمايفل حنا داود حنا عوض104915

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمرام زكريا دمحم حماد104916

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمرام عامر خليل ابو يىحي104917

82معاذ بن جبل ع بناتالعبورمرام محمود دمحم خلو104918

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- مرام وليد محمود حمدوش 104919

88معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- مرفت شعبان حسن السيد حسن ابو كامل 104920

57.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمرنا جابر عبدالنعيم عبدالمنعم طايل104921

ن104922 64.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمروه دمحم خي  ابو الليى

105معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريانه عصام حلىم عزيز104923

78.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- مريم ابراهيم دمحم عل خليفه 104924

83معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم احمد دمحم سيف الدين عقاب104925

111.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم السيد دمحم السيد دمحم خطاب104926

113.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم السيد دمحم سليم دمحم104927

70.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- مريم تامر مجدى زكريا 104928

69معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم جالل فرغل السيد بكر104929

116معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم حازم دمحم عاطف104930



106معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم خالد يوسف علي اسماعيل104931

94معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم رمون عطيه نصيف مجلي104932

104933
 
 عبدالعاىط زنان

 
26معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم زنان

112.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم سيد حامد عل104934

90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- بسيطه - مريم عادل عبدهللا الغريب 104935

32.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم عصام عبدالنعيم عبدالمنعم طايل104936

56معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم محسن غنيم فرج104937

68.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم دمحم ماجد كمحة104938

126معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم دمحم دمحم ابراهيم عطية104939

78معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم وائل عبدالرؤوف بيوىم104940

33معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم وجيه رزق رزق هللا104941

126معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم وليد عل عبدالحليم104942

66معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم ياش عبدالونيس عل104943

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمريم يونس احمد عبدالفتاح104944

ى104945  دمحم سيد احمد الجعيى
 
119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك احمد شوق

49.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك احمد فؤاد ابراهيم نصي 104946

75معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك احمد كمال بخيت104947

ف عاطف جابر السيد104948 55معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك اشر

94معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك بشي  عيىس دمحم104949

90معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك حماده كمال حسن حسونه104950

104.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك ساىم حمدى فؤاد104951

77.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك سعيد دمحم عبدالجليل104952

ن مراد104953  عل امي 
 
52.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك شوق

106معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك عبدالغفار محجوب دمحم104954

28.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك عل بدوى توفيق سالم104955

28.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك علي دمحم علي دمحم104956

91.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك دمحم ابراهيم سليمان104957

129معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك دمحم احمد دمحم104958

86.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك مختار مختار ابوشيع104959

101.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- ملك هارون دمحم احمد 104960

117.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك ودنان عبدالرشيد احمد104961

50معاذ بن جبل ع بناتالعبورملك ياش دمحم احمد ابراهيم104962

126.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنار احمد جمال دمحم نبيه104963

113.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنار صابر محمود الصاوى104964

ن104965 51.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنة هللا رضا العرنى زىك حسني 

107معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنة هللا عماد حمدى عبدالعليم104966

26.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنة هللا دمحم احمد السيد يوسف104967

77معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنة هللا دمحم سمي  دمحم سيد104968

98معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه احمد عل عبدالعال ابراهيم104969

132معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه امام ابو ضيف بكري104970

108معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه حنفن ابراهيم دمحم اسماعيل104971

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- منه عبد النارص محمود عل 104972

119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه عبدالننى دمحم ادم104973

133معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه عزالدين حسن دمحم صالح104974

72.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنه دمحم احمد الغريب104975

ى104976 80.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنن محمود رشاد خي 

63معاذ بن جبل ع بناتالعبورمها احمد عبدالمنعم عثمان104977

124.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمها محمود عبدالسالم دمحم104978

127معاذ بن جبل ع بناتالعبورىم عزالدين حسن دمحم صالح104979

112معاذ بن جبل ع بناتالعبورىم هشام كمال عبدالصبور صالح104980



126معاذ بن جبل ع بناتالعبورميسم دمحم الشوا دمحم104981

ن دمحم عل104982 40معاذ بن جبل ع بناتالعبورناديه عل حسي 

125.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنجاح المعتصم باهلل حافظ رعد104983

76.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنجاه عبدهللا شعبان حسن مرس104984

104985
ن
38معاذ بن جبل ع بناتالعبورنجالء عبدالراضن محمود فرجان

42.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندا احمد ابراهيم عبدالرحمن104986

129.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندا ياش عبدهللا حمد هللا104987

128.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى ايهاب صابر عبدالحليم104988

53.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى حاتم مصطفن نور104989

94.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى خالد عليان حسن عيىس104990

102معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- ندى رجب عبدالحليم السمان 104991

94معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى رمضان اسماعيل عبدالحميد104992

96معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- ندى صابر سعد سيد ابراهيم 104993

43.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى غندر نادى عبدالرحمن104994

50.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى مكرم غيط عزيز104995

79.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى نجيب احمد دمحم104996

108.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورندى والء رشدى جعفر104997

11معاذ بن جبل ع بناتالعبورنسمه بدر جمال حسن104998

59معاذ بن جبل ع بناتالعبورنعمه حسن دمحم عبداللطيف عل104999

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- نغم دمحم وليد الذكور 105000

119.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنهال وائل عل بن عبدهللا105001

 عل105002
ن
128معاذ بن جبل ع بناتالعبورنهلة باسل نعسان

93.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنهلة عبدالمحسن دمحم105003

110معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور الهدى جميل فارس شماشان105004

115.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- نور جمال ابرهيم احمد 105005

121معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور طارق متوىلي السيد105006

117معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور دمحم سامر دمحم برغل105007

122.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور دمحم عاصم بهجت السباع105008

90معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور دمحم عبدالحميد السيد ابراهيم105009

86.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوربسيطه- نور دمحم فوزي دمحم 105010

63.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنور دمحم كمال هاشم105011

27.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورا ايهاب خي  الدين حسن105012

ي 105013
81معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- نورا سيد دمحم مصطفن

116معاذ بن جبل ع بناتالعبورنوران عاطف كمال دمحم105014

44.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان احمد خلف هللا سليمان105015

ن105016 61معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان احمد عبدالستار حسي 

116.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان سقط محمود حلنى105017

ي عل105018
ن
16معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان طارق دمحم مدن

34معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- نورهان عبدالعال دمحم دمحم سعد 105019

32معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان عطيه حمدين احمد105020

122.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورنورهان مصطفن سعيد سيد105021

113معاذ بن جبل ع بناتالعبورنيجار احمد زىكي حسن105022

47معاذ بن جبل ع بناتالعبورنيجار حمدى جالل بكرى دمحم105023

ه هيثم سعيد دمحم 105024 25.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- ني 

17معاذ بن جبل ع بناتالعبورهاجر حسن عبدالىح عبدالرحيم105025

!VALUE#معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- هاجر رونى ابراهيم عبدالوهاب 105026

74.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهاجر عصام عطاهللا عبدهللا105027

130معاذ بن جبل ع بناتالعبورهايدى دمحم احمد دمحم عبدهللا105028

129معاذ بن جبل ع بناتالعبورهبه هللا زكريا دمحم حسن105029

85معاذ بن جبل ع بناتالعبورهبه حسن دمحم قدور105030



62.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهبه شعبان عبدالعزيز سنوس105031

68.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهبه عبدالجيد محمود احمد105032

44.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهدى صالح جويل صالح105033

90.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهديل خلدون تيسي  نوح105034

114معاذ بن جبل ع بناتالعبورهديل دمحم فراس فواز105035

98معاذ بن جبل ع بناتالعبورهدير عبدالباسط رجب عبدهللا105036

102.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورهنا احمد صالح عبدالمجيد105037

76معاذ بن جبل ع بناتالعبورهنا باسم دمحم فوزى السيد سويلم105038

 الديب دمحم رفاع105039
ن
38معاذ بن جبل ع بناتالعبورهنا هان

 عبدالمعط محمود 105040
ن
79.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورمنقطع- هنا هان

31معاذ بن جبل ع بناتالعبورهناء احمد عل احمد عبدهللا105041

72معاذ بن جبل ع بناتالعبورهناء حارس احمد دمحم105042

95.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوروعد سامح فتىح موس105043

77.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوروفاء السيد عبدالمنصف عبداللطيف فرج105044

ي105045
ن
64.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوروفاء ايمن عمر ابراهيم بسيون

ي علي105046 18معاذ بن جبل ع بناتالعبوروالء دمحم فوىلي مليىحى

ن الشام دمحم انور105047 77معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن ايمن دمحم ابراهيم105048 86.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ي عطا دمحم105049 ن خي  18.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن رشوان عارف رشوان عزب105050 93معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن فراس عل حمد105051 127معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

 صديق يوسف105052
ن
ن كيالن 20معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن ماذن موسي دمحم105053 52.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن دمحم عل افكار قناوى105054 64.5معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

ن محمود منصور دمحم ابو زيد105055 35معاذ بن جبل ع بناتالعبورياسمي 

98.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوريمامة سعيد دمحم ابوبكر105056

102.5معاذ بن جبل ع بناتالعبوريمنن احمد حلىم سيد عل105057

نالعبورابانوب ممدوح حلىم عزيز105058 47خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورابراهيم احمد ابراهيم شحات105059 109خالد بن الوليد ع بني 

105060
ن
نالعبورابراهيم ثابت مصطفن وفان 106خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورابراهيم صبىح ابراهيم صبىح منصور105061 124خالد بن الوليد ع بني 

ن105062 نالعبوراحمد اسامه دمحم دمحم ابوالعني  95.5خالد بن الوليد ع بني 

 حسن حماد105063
 
نالعبوراحمد جمال صدق 17.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد خالد عدىل جمعه105064 58خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد سامح شحته السيد105065 61خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالسميع عل105066
 
نالعبوراحمد شوق 136خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد صادق ربيع حامد105067 108.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد صالح احمد فرحات عبدالعزيز105068 100خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد طارق ابراهيم علي105069 63خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد عبدالرازق احمد رسالن105070 73خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- احمد عبدالنارص عبدالستار عبدالسالم 105071 77خالد بن الوليد ع بني 

ن عل عبدالرحمن105072 نالعبوراحمد عل حسي  134.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد عمر سليم نوح105073 19خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد عيد رمضان صديق عبدالغنن105074 121.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد ماجد عبدالراضن احمد عل105075 86خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد مالك دمحم محمود105076 7.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد دمحم احمد زىكي احمد عالم105077 102.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد دمحم عبدالعال دمحم105078 29خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد دمحم عبدالفتاح رشاد سعد105079 20خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد دمحم عبدالقادر السيد105080 92.5خالد بن الوليد ع بني 



نالعبوربسيطه- احمد دمحم دمحم محمود البكش 105081 99خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد دمحم مصطفن احمد دمحم105082 39خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد محمود عني  السيد105083 75.5خالد بن الوليد ع بني 

ي105084 نالعبوراحمد منذر براء قلعة جى 87خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد منصور جوده دمحم105085 68.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- احمد نض دمحم السيد 105086 93.5خالد بن الوليد ع بني 

 مصطفن مرغنن105087
ن
نالعبوراحمد هان 129خالد بن الوليد ع بني 

ي مجاهد105088 ي امبانى نالعبوراحمد يحن  32خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراحمد يشى محفوظ احمد عبدالحافظ105089 91خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورادم عل عبدالمالك عل105090 36خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورادم دمحم دمحم ابراهيم105091 80خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورادهم عبدالعظيم احمد عبدالعظيم105092 108خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورادهم فخرى دمحم عبدربه شيحة105093 80.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراسامه اسالم سعد محمود النجار105094 106خالد بن الوليد ع بني 

105095
 
نالعبوراسامه راضن دمحم احمد عطا دسوق 26خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراسالم ياش فتىحي عبدالعزيز حسن105096 46خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- اسماعيل رمضان اسماعيل محمود احمد 105097 69.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراسماعيل دمحم زيان اسماعيل105098 131.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورالسيد دمحم المتوىل دمحم السمباوى105099 108.5خالد بن الوليد ع بني 

ن105100 ن جمال فاروق امي  نالعبورامي  104خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورانس دمحم مازن شيبان105101 76.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورانس مصطفن فرحان قرسر105102 77خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوراياد محمود دمحم توفيق فكار105103 137خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورايهم ايمن احمد ارزق105104 75.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورايهم طارق عادل قادرى105105 52.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورباسل ايمن دمحم انيس متوىلي105106 96.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورباسل عالء عبدالغفار ابرهيم احمد105107 110.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورتامر رفيق دمحم حالق105108 57خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورترىكي مراد عبده احمد105109 22خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورجالل دمحم جالل فهىم105110 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحسن علي حسن مهدي ريحان105111 28خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحسن عمرو حسنن عبدالباسط105112 62خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم105113 ن دمحم حسي  نالعبورحسي  54خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحمزه ابراهيم جميل زيدان105114 55خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحمزه احمد عبدالقادر برادع105115 75خالد بن الوليد ع بني 

ن105116 نالعبورحمزه اسماعيل عل محمود حساني  108.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحمزه ايمن دمحم سليمان105117 71.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحمزه دمحم مازن شيبان105118 77خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورحمزه نور الدين كنعان105119 86خالد بن الوليد ع بني 

قاوى حامد105120 نالعبورراضن دمحم شر 54خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوررجب جمعه ابراهيم محمود105121 31خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوررشاد عاطف رشاد السيد105122 77خالد بن الوليد ع بني 

ن105123 نالعبوررضوان دمحم رضوان عبدالمطلب حسي  30.5خالد بن الوليد ع بني 

ى حسن الشيخ105124 ن صيى نالعبورزياد حسي  92.5خالد بن الوليد ع بني 

ي105125
ي عبدالحميد حنفن نالعبورزياد خي  132.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد سامح دمحم عبداللطيف سليمان105126 99خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد سعودي رشاد سيد105127 108خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد عبدالرحمن عل همام105128 86.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد عمادالدين احمد دمحم105129 86خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم دمحم105130
نالعبورزياد لطفن 64.5خالد بن الوليد ع بني 



نالعبورزياد دمحم رمضان حسن105131 107خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمنقطع- زياد دمحم عصام دمحم 105132 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد دمحم فواد دمحم105133 123.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورزياد دمحم مصطفن كمال عبدالقادر105134 59خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورساىم فتىح عبدالتواب مرس105135 93خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- ساىم يوسف ابراهيم يوسف 105136 78.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- سيف الدين احمد سعيد السيد 105137 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ي 105138
نالعبوربسيطه- سيف ابراهيم دمحم عبدالفتاح مصطفن !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورسيف احمد حسان احمد105139 132خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورسيف الدين عبدالننى دمحم طه السيد105140 24.5خالد بن الوليد ع بني 

ت بركات عبدالعظيم105141 نالعبورسيف خي  31خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورسيف دمحم نايف محجوب105142 81خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورسيف ياش رجب عبدالصمد منشاوى105143 110.5خالد بن الوليد ع بني 

يف سعيد شعبان عطا105144 نالعبورشر 125خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورصابر صالح صابر احمد105145 72خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورصادق ابراهيم حنس صادق ابراهيم105146 42خالد بن الوليد ع بني 

ف دمحم محمود 105147 نالعبورمنقطع- صالح اشر !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم105148 ى حاتم صيى نالعبورصيى 107خالد بن الوليد ع بني 

ن مصطفن105149  جاهي 
نالعبورطه مصطفن 9.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعامر احمد دمحم وحيد105150 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ي عبدالحميد سقعان105151
نالعبورعباس احمدراضن 61خالد بن الوليد ع بني 

ن خلوف 105152 نالعبور-----عبدالرازق حسي  36خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن احمد عدىل دمحم105153 124خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن حسن عل حسن105154 109خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن خالد سيد عبدالرحمن105155 35خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن عبدالصادق ناجى عبدالصادق105156 97خالد بن الوليد ع بني 

ى مامون عبيدو 105157 نالعبوربسيطه- عبدالرحمن عطا بشر 74.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن عيىس نجاح اسماعيل سيد105158 33.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن كامل كمال كامل105159 33خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم احمد محمود105160 59.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم رائد حمدى زعبالوى105161 48خالد بن الوليد ع بني 

ن105162 نالعبورعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد حسي  66.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم عل دمحم105163 14.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم كمال طه اباظه105164 46خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم كمال غانم105165 55خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم دمحم خليل105166 28خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور. .عبدالرحمن محمود سيد فهيم 105167 96.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالسالم محمود عبدالسالم دمحم105168 116خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالعزيز سليمان حسن عيد105169 62.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور......عبدالعزيز صالح عبدالعزيز 105170 29.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدهللا ايهاب اسماعيل احمد عبدالحافظ105171 92.5خالد بن الوليد ع بني 

ي105172 نالعبورعبدهللا دمحم خليل العاجى 81.5خالد بن الوليد ع بني 

105173 
 
نالعبور.عبدهللا دمحمانس مخلالن 40.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعبدالوهاب ايمن سعد علي105174 117خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعزالدين عمرو دمحم عبدالعزيز105175 78خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعالء سعودى عل دمحم105176 52.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعل احمد عبدهللا مصيلىحي طلبة105177 66خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعل احمد علي سيد105178 58.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعل انور سالمه احمد105179 34.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعل رافت عبدالموىل شحاته105180 77خالد بن الوليد ع بني 



نالعبورعل سامح ممتاز سلطان105181 84.5خالد بن الوليد ع بني 

ى محمود عل105182 نالعبورعل صيى 35.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- عل عبدالرحمن عبدالمحسن حماد 105183 72.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعل دمحم زين عبدالمنعم105184 113.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- عل مروان عل الزهنان 105185 104خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمار احمد عل دمحم105186 115خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمار صابر عبدالفتاح دمحم رضوان105187 43.5خالد بن الوليد ع بني 

ي دمحم المرسي105188
ن
نالعبورعمار هان 73.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر ابمن دمحم قدلو105189 111خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر احمد ساىم دمحم105190 111خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر احمد دمحم احمد105191 119خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر اسامه شحته عبدالننى مصطفن105192 108.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر السيد ربيع حامد105193 126.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر حسن فايز مبارك105194 48خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر خالد عبدالحميد دمحم علي105195 109.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور----عمر خليل الهشال 105196 85خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر رمضان انور بكر دمحم105197 95خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر شحاته عبداالمام خلف105198 18خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر فارس دمحم عبدالتواب105199 115.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر دمحم رشاد دمحم105200 63.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمر دمحم دمحم زهي 105201 61خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- عمر مختار السيد دمحم 105202 64خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمرو خالد سيد احمد105203 102.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمرو عل عبدالعال عل105204 53خالد بن الوليد ع بني 

ن اسماعيل105205 نالعبورعمرو كمال الدين حسي  125خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورعمرو نارص كامل جابر105206 67.5خالد بن الوليد ع بني 

ن105207 نالعبورفاتح دمحم طالل حسي  107.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورفارس عبدالحميد فتىح عبدالحميد105208 74خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورفارس دمحم عبدالمقصود محمود يونس105209 120.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورفهد محمود توفيق عبادة105210 29خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورفهد نصار دمحم عبدالنارص105211 41خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورقاسم دمحم عبدالعزيز رغفان105212 94.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورقيس دمحم سالمة سليمان105213 80خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوركرم التونىس عبدالعال عبدالحليم105214 103خالد بن الوليد ع بني 

ن خليل105215 نالعبوركريم السيد دمحم امي  104.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمنقطع- كريم دمحم عبدالفتاح دمحم 105216 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوركريم مصطفن مرزوق عمر105217 30.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوركريم يمنن عل بكرى105218 43.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورلؤى السيد عبدالسالم السيد105219 122.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمؤيد مروان عل الزهنان105220 84.5خالد بن الوليد ع بني 

نس105221 نالعبورماجد وجيه سعد اليى 66خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمازن خالد متوىل عبدالحافظ متوىل105222 94.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمازن دمحم عبدالوهاب اسماعيل105223 123.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمازن دمحم عزت محمود105224 98.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمازن دمحم نبيل السيد105225 106خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمازن مني  السيد انور حسن105226 85.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورماهر توفيق محمود توفيق105227 16خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمايكل عادل مجدي عطيه105228 90خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمجدى عادل فهىمي دمحم105229 36خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمجدى عبدالعال عبدالحميد عبدالعال105230 37.5خالد بن الوليد ع بني 



نالعبورمحسن عبدالحميد محسن عبدالحميد حسن105231 53.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم احمد احمد حشاش105232 40.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم احمد خليفه مهران105233 78.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم احمد عبدالسيد احمد105234 134.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم احمد عبدالوهاب عل ابوالعال105235 59خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور. .دمحم احمد دمحم احمد 105236 85خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم احمد دمحم عثمان105237 32.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم اسماعيل كامل دمحم احمد105238 105خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم اسماعيل دمحم اسماعيل105239 24.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم اسماعيل دمحم دمحم105240 88خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم التونىس عبدالعال عبدالحليم105241 76خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم ايهم محمود حمده105242 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم جرير عل دمحم سالمه105243 19.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم جمال احمد عل105244 15خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم حسام الدين عبدالالة شيبة الحمد105245 45.5خالد بن الوليد ع بني 

ن دمحم عبدالحميد105246 نالعبوردمحم حسي  46خالد بن الوليد ع بني 

ي105247
نالعبوردمحم خالد ابراهيم حنفن 35.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم خالد عطا عبدالوهاب105248 104.5خالد بن الوليد ع بني 

 عبدالسالم105249
 
نالعبوردمحم رضا عبدالباق 54خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم رضا دمحم كامل105250 80خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم رضوان طه مطر105251 20.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم رمضان دمحم عيىس105252 66.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور-دمحم ساريه احمد حافظ 105253 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم سند دمحم دمحم ابو زيد105254 60خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم سيد دمحم عبدالرازق105255 51خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم صابر السيد محمود عل105256 90خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم طلعت سمي  عبدالعظيم105257 29خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم طه دمحم عيد105258 21خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- دمحم عبدالحليم دمحم خلف ابو الليل 105259 68خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد105260 59خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عبدالسالم رافت عبدالسالم105261 46خالد بن الوليد ع بني 

ن105262 نالعبوردمحم عبدالعاىط عل حسي  76خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عبدالغنن حسن بادى105263 59.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عبدالمنعم حسن عبدالمنعم105264 71.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عالء دمحم عباس محمود105265 99خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عالء نبية عبداللة عبدالسميع105266 119خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عل يوسف ابراهيم عبدالرحمن105267 120خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم عماد دمحم سعد الدين105268 58.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم دمحم بالل صنديحه105269 60خالد بن الوليد ع بني 

ف105270 وك شر نالعبوردمحم دمحم ميى 53خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم محمود عبدالمجيد محمود105271 53.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم مختار دمحم شيحة105272 123.5خالد بن الوليد ع بني 

ي طه فتوح 105273
نالعبوربسيطه- دمحم مصطفن 69خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم ناجى اسماعيل جنيدى105274 32خالد بن الوليد ع بني 

 دمحم105275
 
نالعبوردمحم نض ابراهيم الدسوق 74خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم نعسان دمحمغانم دمحم حموى105276 25.5خالد بن الوليد ع بني 

ن سليمان105277 نالعبوردمحم هشام ماهر امي  78.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحم ياش عل عبدالرحمن105278 52.5خالد بن الوليد ع بني 

ن هدله105279 نالعبوردمحم يىح حسي  !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوردمحماسامه يحن  احمد طحان105280 43خالد بن الوليد ع بني 



نالعبورمحمود ابراهيم شحاته ابراهيم105281 20.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمحمود عبدالرحمن احمد دمحم ابوحمده105282 4.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمحمود علي دمحم عثمان105283 21.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمروان اسامة صالح السيد راشد105284 64خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمروان خالد فتىح السيد105285 68.5خالد بن الوليد ع بني 

ي طه105286
نالعبورمروان نجاح مصطفن 93خالد بن الوليد ع بني 

 ابراهيم علي عبدالواحد105287
نالعبورمصطفن 73خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن السيد دمحم عبدالمقصود105288 105.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن رفاع جمعة رفاع105289 65.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن سالم دمحم الطرشان105290 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- مصطفن طارق عبدالعزيز منصور 105291 81خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن عبدالسالم دمحم عبدالسالم دمحم105292 84خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن دمحم عبدالقادر السيد105293 100خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصطفن دمحم قدرى عبدالحق يوسف105294 62.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمصعب دمحم ديب سليم نوح105295 87خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمعاذ دمحم بكرى احمد105296 88.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمعاذ دمحم رفغت ابراهيم105297 101خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمعاذ دمحم صبىح حسن ندا105298 103.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- معاذ دمحم نورالدين ابوالقمصان 105299 87خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمهاب ابراهيم محمود دشناوي احمد105300 109خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور----مهند احمد قيموز 105301 102.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمهند ايمن دمحم محمود رضوان105302 132.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمهند خالد السيد عبدالقادر105303 49خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمهند عالء دمحم عبدالبارى105304 119خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمهند دمحم عبدالاله دمحم حسن105305 45.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورموسي دياب موسي دمحم105306 57خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورمومن احمد عل دمحم المشاىل105307 115خالد بن الوليد ع بني 

الدين حسن105308 نالعبورنور الدين ايهاب خي  58.5خالد بن الوليد ع بني 

ارة105309 نالعبورهادى بشار احمد شر 68.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورهشام احمد عبدالعزيز عبدالمعط105310 86خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورهيثم امجد دمحم خليل105311 118.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- وائل احمد سيد علي 105312 62.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوروليد ساىمي عزيز فهىمي105313 36.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- ياش سعيد ممدوح نض 105314 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريزن عمادالدين دمحم سالم105315 117خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريزن دمحم رضا دمحم ريشه105316 125خالد بن الوليد ع بني 

ن105317  حسي 
 
ن عبدالباق نالعبوريس حسي  70خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف احمد عبدالسيد عبدالسميع جاد105318 103.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبور-يوسف تامر نبيل 105319 !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف حسن دمحم هالل105320 55.5خالد بن الوليد ع بني 

ي اسماعيل محمود105321
نالعبوريوسف حنفن 56.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف خالد دمحم علي105322 61.5خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف سعيد سيد دمحم105323 15خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف ضياء الدين حسن البنا دمحم حسن105324 77خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف عبدالنارص السيد مرس اسماعيل105325 71خالد بن الوليد ع بني 

ى105326 نالعبوريوسف عمر محمود خي  51خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف مجدى سعيد عبدالفتاح سليم105327 24خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف دمحم حسن عبدالعال105328 44خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوريوسف دمحم شحاته صابر105329 59خالد بن الوليد ع بني 

105330
 
نالعبوريوسف دمحم فرج هللا عبدالباق 101خالد بن الوليد ع بني 



نالعبوريوسف نض دمحم السيد105331 78خالد بن الوليد ع بني 

نالعبوربسيطه- يوسف ياش عاشور دمحم سالم عيد المرصفاوي 105332 109خالد بن الوليد ع بني 

نالعبورابراهيم احمد دمحم عبدالرحمن105333 53الشهداء ع بني 

نالعبورابراهيم السيد عبدالعزيز حموده105334 25الشهداء ع بني 

نالعبورابراهيم دمحم صالح الدين دمحم105335 80.5الشهداء ع بني 

نالعبورابراهيم دمحم فاروق حفنن105336 103.5الشهداء ع بني 

نالعبورابرهيم جمال يوسف حسن105337 115.5الشهداء ع بني 

 عبدالفتاح دمحم رضوان105338
ن
نالعبوراحمد التجان 41.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد الضبع احمد السيد دمحم105339 72الشهداء ع بني 

ن دمحم عبدالرحيم شعبان105340 نالعبوراحمد امي  24.5الشهداء ع بني 

ي105341
ن
نالعبوراحمد جمال ابراهيم القبان 60.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد حسن شحاته الراوى105342 66الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد سعيد حزين احمد105343 49.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد سيد عبدالمجيد دمحم105344 16.5الشهداء ع بني 

ي علي105345
نالعبوراحمد شعبان عبدالغنن 22.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد عامر عبدالحليم زىك105346 54.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد عماد الدين احمد مصطفن105347 81الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم احمد حسن105348 74الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم انور عبدالظاهر عل105349 91.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم سعيد احمد105350 121الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم سيد جمعة105351 35.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم عبدالفتاح عيد105352 67الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد دمحم دمحم حسنن ابراهيم105353 66الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد محمود احمد سيد105354 68.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد محمود قده قده105355 67.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد مصطفن دمحم نجيب مصطفن حموده105356 91.5الشهداء ع بني 

نالعبوراحمد نض دمحم احمد105357 138.5الشهداء ع بني 

يف دمحم ابراهيم مرس105358 نالعبورادم شر 73.5الشهداء ع بني 

نالعبورادهم جمال مصطفن راشد105359 20.5الشهداء ع بني 

نالعبورادهم رضوان دمحم سالمة105360 21.5الشهداء ع بني 

نالعبوراسامه محمود عبدالعاىط دمحم دمحم105361 20.5الشهداء ع بني 

ي عبدالعال عبدالقادر105362 نالعبوراسالم عرانى 35الشهداء ع بني 

ن عبدالدايم105363 نالعبوراسالم نض حسي  84الشهداء ع بني 

ي زكريا حلىمي105364
ن
ىكي هان

نالعبورالي  55الشهداء ع بني 

ي عزت ضاجي105365
نالعبورالسيد حسنن 72الشهداء ع بني 

نالعبورانس عمرو عبدهللا احمد105366 119.5الشهداء ع بني 

نالعبورانس يحن  دمحم جمعه105367 36.5الشهداء ع بني 

نالعبوربراء زاهر عزت ابو الهوا105368 71الشهداء ع بني 

ن ابو عيشة105369 ن حسي  ي حسي 
ن
نالعبوربسيون !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورتامر سمي  حسنن عبدالعزيز105370 126.5الشهداء ع بني 

نالعبورتوماس روبي  اسعد موس105371 44.5الشهداء ع بني 

نالعبورحازم احمد عل همام عبدالماجد105372 79.5الشهداء ع بني 

نالعبورحازم النجار مصطفن دمحم105373 111الشهداء ع بني 

نالعبورحازم عبدالرازق حامد عبدالرازق105374 79الشهداء ع بني 

نالعبورحازم دمحم طلعت عل حسن105375 34الشهداء ع بني 

نالعبورحسام نارص دمحم عبدالغزيز105376 23.5الشهداء ع بني 

نالعبورحسن عالم عل همام105377 88الشهداء ع بني 

نالعبورحسن دمحم دمحم عطية105378 133الشهداء ع بني 

ن احمد السعيد رزق105379 نالعبورحسي  68.5الشهداء ع بني 

نالعبورحمادة الديب حمادة عبدالحميد105380 14الشهداء ع بني 



نالعبورحمزه غسان بحصاص بحصاص105381 32.5الشهداء ع بني 

نالعبورحمزه دمحم صبىح فراج105382 17الشهداء ع بني 

نالعبورحمزه مصطفن دمحم حسن عل105383 43الشهداء ع بني 

ف هاشم احمد105384 نالعبورخالد اشر 43الشهداء ع بني 

نالعبورخالد دمحم عبدالننى عبدالحميد105385 9الشهداء ع بني 

نالعبوررفيع جابر سعد دمحم105386 25الشهداء ع بني 

يال105387  مني  ابراهيم غيى
ن
 هان

ن
نالعبوررومان 84الشهداء ع بني 

ن105388 نالعبوررياض منذر رياض شاهي  127.5الشهداء ع بني 

نالعبورزياد احمد دمحم احمد105389 124الشهداء ع بني 

نالعبورزياد احمد دمحم عبدالصادق حسن105390 118.5الشهداء ع بني 

نالعبورزياد السيد دمحم السيد105391 47الشهداء ع بني 

نالعبورزياد صالح مسعود جابر105392 18.5الشهداء ع بني 

نالعبورزياد عالء ديهوم عبدالتواب105393 34.5الشهداء ع بني 

نالعبورزياد دمحم سعيد دمحم105394 41.5الشهداء ع بني 

ن105395 ن حسي  نالعبورزياد دمحم صالح حساني  125الشهداء ع بني 

نالعبورزياد دمحم عزت محمود105396 110.5الشهداء ع بني 

نالعبورزياد يحن  رشاد سعيد105397 98الشهداء ع بني 

ق105398 نالعبورسعيد ابراهيم سعيد شيى 125الشهداء ع بني 

نالعبورسعيد بشي  يونس مصطفن105399 93الشهداء ع بني 

نالعبورسليم دمحم سليم البلبيىس105400 63الشهداء ع بني 

نالعبورمنقطع- سمي  ايمن سمي  عبدالعزيز 105401 53.5الشهداء ع بني 

نالعبورسيف صالح محمود عبدالرحمن105402 56.5الشهداء ع بني 

نالعبورشادى عاطف سمي  نان عبدالمالك105403 54الشهداء ع بني 

يف دمحم محمود عبدالعظيم105404 نالعبورشر !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورصالح احمد صالح الجنيدى105405 31الشهداء ع بني 

ن105406 نالعبورصالح الدين ابراهيم صالح حسي  27.5الشهداء ع بني 

نالعبورصالح دمحم صالح مهران105407 57.5الشهداء ع بني 

نالعبورطلعت فايز طلعت دمحم105408 127.5الشهداء ع بني 

نالعبورعادل دمحم عادل دمحم ابراهيم105409 79الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن ابو بكر راضن احمد105410 67الشهداء ع بني 

ي 105411 ي الدين االدلنى نالعبورمنقطع- عبدالرحمن حسام محن  !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن خلف دمحم عبدالخالق105412 48.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن رمضان عبدالننى دمحم105413 29.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم سعد عبدالعزيز105414 121.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم عامر عبدالحميد105415 123الشهداء ع بني 

نالعبورمنقطع- عبدالرحمن دمحم نزار زيتونه رياض 105416 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن محمود حسن احمد105417 41الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالرحمن هيثم خولندي خولندي105418 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالعال حسن السيد فرغل105419 56الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالقادر حسان يوسف شالر105420 87.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا احمد دمحم احمد صالح الدين105421 92الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا السمان السيد احمد105422 60.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا حسام الدين سيد اسماعيل105423 69.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا سيد عبدالعزيز عبدالسميع105424 71.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا سيد مصطفن احمد مخلوف105425 20.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا صفوان الحموى الحموي105426 72.5الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا غسان عبدالحليم عروب105427 96.5الشهداء ع بني 

 عبدالجواد عل دمحم105428
ن
نالعبورعبدهللا هان 99الشهداء ع بني 

نالعبورعبدهللا وائل عبدهللا احمد105429 14الشهداء ع بني 

نالعبورعبدالمجيد دمحم عبدالمجيد عبدالسالم105430 93.5الشهداء ع بني 



نالعبورعبدالوهاب بخيت حماد احمد105431 111.5الشهداء ع بني 

نالعبورعدى مهيب مصطفن طه درويش105432 75الشهداء ع بني 

نالعبورعل احمد الحبيب دمحم احمد105433 28.5الشهداء ع بني 

ن105434 نالعبورعل احمد السيد حسي  87الشهداء ع بني 

نالعبورعل ساىم عل ابراهيم105435 60.5الشهداء ع بني 

نالعبوربسيطه- عل عارف عبدالحليم السمان 105436 93.5الشهداء ع بني 

نالعبورعل معوض عبدالعظيم معوض105437 119.5الشهداء ع بني 

ن سليمان105438 نالعبورعماد تامر عبدالعزيز حسي  121.5الشهداء ع بني 

نالعبورعماد حامد سليم عل105439 56الشهداء ع بني 

نالعبورعمر ايهاب امام مهنن105440 83.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمر رافت عبدالرحمن مصطفن105441 66.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمر عاطف دمحم عل دمحم105442 26.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمر عبده فتوح ابراهيم دمحم105443 52الشهداء ع بني 

نالعبورعمر عل عبدالعظيم مرس105444 94.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمر مجدي عبدالموجود بكاري105445 44الشهداء ع بني 

نالعبورعمر دمحم عبدالسالم عبدالحميد105446 94الشهداء ع بني 

نالعبورعمر دمحم عل السقا105447 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورعمر نض خليفه دمحم ايوب105448 123الشهداء ع بني 

 جمال احمد105449
ن
نالعبورعمر هان 92.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمر ياش رشاد محمود105450 33الشهداء ع بني 

ن105451 نالعبورعمرو احمد عبدالستار حسي  68.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمرو حسام يحن  السباع105452 125.5الشهداء ع بني 

نالعبورعمرو دمحم عبدالفتاح عبدالمالك105453 34.5الشهداء ع بني 

نالعبوربسيطه- عمرو ممدوح شفيق عبدهللا 105454 85.5الشهداء ع بني 

ي105455
 
نالعبورفؤاد دمحم فؤاد جنيدي احمد عبدالباق 43الشهداء ع بني 

نالعبورفادى صابر وليم عطوان105456 116.5الشهداء ع بني 

نالعبورفارس دمحم يوسف دمحم105457 116.5الشهداء ع بني 

نالعبورفارس يشى محمود دمحم البدرى105458 6.5الشهداء ع بني 

نالعبورقاسم دمحم قاسم حمادة105459 44.5الشهداء ع بني 

نالعبوربسيطه- كريم عادل فهىم جرجس 105460 84.5الشهداء ع بني 

ي احمد105461
ن
نالعبوركريم عبدالصمد غريان 18الشهداء ع بني 

نالعبوركريم فاروق دمحم عبدالعزيز105462 19الشهداء ع بني 

نالعبوركريم دمحم عبدالاله عبدالسالم105463 114.5الشهداء ع بني 

ف كمال دمحم105464 نالعبوركمال الدين اشر 97.5الشهداء ع بني 

ى شيال105465 لس ناجى جاد مي  نالعبوركي  44.5الشهداء ع بني 

نالعبورلؤى عصام دمحم سيد105466 62.5الشهداء ع بني 

دان105467 نالعبورمؤيد احمد غازي اليى 74الشهداء ع بني 

نالعبورماجد حسن خليل حسن خليل105468 41الشهداء ع بني 

نالعبورماهر عالء الدين ماهر احمد105469 27الشهداء ع بني 

نالعبوربسيطه- ماهر دمحم هاشم شندى 105470 66.5الشهداء ع بني 

نالعبورمايكل بهاء سمي  نصيب105471 119.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم احمد احمد العامر105472 65الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم احمد حسن رجب105473 68.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم احمد راضن الصيد105474 37الشهداء ع بني 

دان105475 نالعبوردمحم احمد غازي اليى 83الشهداء ع بني 

ن105476 نالعبوردمحم احمد دمحم حسن حسي  63.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم احمد مصطفن احمد دمحم105477 73الشهداء ع بني 

ن دمحم دمحم احمد عبدالننى105478 نالعبوردمحم الحسي  27الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم السعيد السيد دمحم الدمياىطي105479 76الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم السيد احمد الصغي 105480 47الشهداء ع بني 



ن العمر105481 نالعبوردمحم انس امجد حسي  113.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم جمال طه احمد حبيب105482 73.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم جمعة دمحم احمد مسعود105483 130الشهداء ع بني 

نالعبورمنقطع- دمحم حسن احمد السيد 105484 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم حماده حسن دمحم105485 41.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم خالد عبدالعال احمد105486 101.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم خالد دمحم عل105487 13الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم خلدون ابو نبوت ابو نبوت105488 74.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم رشاد دمحم عادل105489 119.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم زيدان الحصان الحصان105490 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم سيد خلف احمد105491 84.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم طارق حلىم عبداللطيف105492 79الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم طه زىك حسن105493 86.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم طه عبدالنعيم دمحم105494 49الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم عبدالرحيم كباري دمحم105495 103الشهداء ع بني 

ن105496 نالعبوردمحم عالء زين العابدين امي  40.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم عل دمحم عل105497 119الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم عمر دمحم الصغي 105498 120الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم كسبان احمد شاكر دمحم105499 39الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم دمحم جمال شحاته105500 65الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم محمود عبده ابوكم105501 97الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم مصطفن جالل خليفه105502 95.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم منصور محمود دمحم105503 103.5الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم نارص السيد السيد105504 19الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم نارص فؤاد دراز105505 100الشهداء ع بني 

 دمحم سيد105506
ن
نالعبوردمحم هان 121الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم هيثم خوليدى خوليدى105507 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبوردمحم وليد عمر دمحم وليد قصي 105508 113الشهداء ع بني 

نالعبورمحمود ابراهيم ابراهيم عل عطا105509 91الشهداء ع بني 

نالعبورمحمود اسماعيل حسنن رجب جاد الموىل105510 !VALUE#الشهداء ع بني 

ف جمعه محمود105511 نالعبورمحمود اشر 33.5الشهداء ع بني 

نالعبورمحمود الخطيب عبدالعزيز عبدالننى105512 21الشهداء ع بني 

نالعبورمحمود دمحم عبدالباسط حسن105513 9.5الشهداء ع بني 

نالعبورمحمود دمحم محمود عبدالغنن محمود105514 42الشهداء ع بني 

ي سيد فرغل105515 نالعبورمروان صيى 21الشهداء ع بني 

نالعبورمسعود سكر احمد مسعود خليفه105516 24.5الشهداء ع بني 

نالعبورمسلم سكر احمد مسعود105517 11الشهداء ع بني 

نالعبورمصطفن احمد اسماعيل عبدالحميد105518 97.5الشهداء ع بني 

نالعبورمصطفن احمد دمحم احمد دمحم عمر105519 83.5الشهداء ع بني 

نالعبورمصطفن صديق عبدالكريم احمد105520 82.5الشهداء ع بني 

نالعبورمصطفن عل الدين مصطفن عل105521 112الشهداء ع بني 

نالعبورمصطفن دمحم عبدالعظيم دمحم105522 71الشهداء ع بني 

نالعبورمعاذ ماذن محمود جمعة105523 !VALUE#الشهداء ع بني 

نالعبورمعاز مختار عبدالعزيز موس عزب105524 113الشهداء ع بني 

ن عصمت شعبان عبدالنارص105525 نالعبورمعي  73الشهداء ع بني 

نالعبورمهند عبدالرحمن حماىم حماىم105526 115.5الشهداء ع بني 

نالعبورمومن احمد سمي  سيد105527 66.5الشهداء ع بني 

نالعبورمومن عل دمحم احمد105528 122.5الشهداء ع بني 

نالعبورنور الدين دمحم النبوى عبدالننى105529 108.5الشهداء ع بني 

نالعبورنور الدين محمود احمد الخابوري105530 113.5الشهداء ع بني 



نالعبورنور الدين محمود دمحم السيد105531 63.5الشهداء ع بني 

نالعبورهشام خالد مىح الدين احمد105532 49الشهداء ع بني 

ى خلفايه سليم مفتاح105533 نالعبوروسام صيى 24.5الشهداء ع بني 

نالعبوروسيم واصف عمر قديىم105534 119الشهداء ع بني 

نالعبوريزن احمد عبدالحميد عالف105535 56الشهداء ع بني 

نالعبوربسيطه- يوسف احمد عبدالحكيم دمحم 105536 55الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف جمال الحسينن احمد احمد105537 97الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف حلىم عبدالمحسن دمحم105538 83الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف خالد دمحم ابراهيم مهران105539 112الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف سيد مرزوق ادريس105540 27.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف شعبان سمي  حنفن105541 81.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف عبدالعظيم حسن دمحم105542 86.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف عبدالقادر عبدالرزاق عبدالقادر105543 79.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف دمحم السيد عبدالحميد105544 41الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف دمحم رمضان سعفان105545 114الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف دمحم دمحم يوسف105546 52.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف دمحم محمود عبدالرحمن105547 116.5الشهداء ع بني 

نالعبوريوسف ياش دمحم حلىم105548 90الشهداء ع بني 

133باك الين الرسمية لغاتالعبوراشاء هيثم عبدالفتاح الصادق مهدى105549

ه دمحم محمود شعبان105550 94باك الين الرسمية لغاتالعبورامي 

92باك الين الرسمية لغاتالعبورايمان ابراهيم دمحم ابراهيم105551

129.5باك الين الرسمية لغاتالعبورايمان مصطفن دمحم حسن الطويل105552

132باك الين الرسمية لغاتالعبورايمان وليد زىك كرم عل105553

118.5باك الين الرسمية لغاتالعبورايه وائل حسن محمود السعيد105554

103.5باك الين الرسمية لغاتالعبوربسمله اكراىم احمد فتىح حسن يوسف105555

132.5باك الين الرسمية لغاتالعبورتف  نادر صالح الدين السيد احمد105556

118باك الين الرسمية لغاتالعبورتمارا عل محمود احمد دمحم105557

122باك الين الرسمية لغاتالعبورجنه دمحم ابراهيم عبدهللا عبدهللا105558

118.5باك الين الرسمية لغاتالعبورجنن احمد عبدالعزيز دمحم حسن105559

ن عبدالعال105560 124باك الين الرسمية لغاتالعبورجنن احمد عبدالوهاب امي 

53.5باك الين الرسمية لغاتالعبورجنن طالل محمود كمال محمود105561

128باك الين الرسمية لغاتالعبورجنن دمحم عل عبدالمتعال عل105562

115.5باك الين الرسمية لغاتالعبورجنن مصطفن كامل عفيفن105563

126.5باك الين الرسمية لغاتالعبورجودى احمد عبدهللا دمحم منصور105564

104باك الين الرسمية لغاتالعبورجودى محمود رمضان محمود105565

90باك الين الرسمية لغاتالعبورجومانا امي  دمحم فرج عل ريحان105566

103.5باك الين الرسمية لغاتالعبورحبيبه صالح دمحم نور صالح105567

117.5باك الين الرسمية لغاتالعبورحبيبه دمحم احمد دمحم عل105568

132.5باك الين الرسمية لغاتالعبورحبيبه دمحم فتىح الغريب المتوىل حجر105569

134باك الين الرسمية لغاتالعبورحبيبه دمحم محمود دمحم ابراهيم105570

 السيد دمحم محمود هالل105571
ن
73باك الين الرسمية لغاتالعبورحبيبه هان

135باك الين الرسمية لغاتالعبوررباب عاطف عوض حسن خليفه105572

134.5باك الين الرسمية لغاتالعبوررحاب صالح احمد احمد دمحم105573

123.5باك الين الرسمية لغاتالعبوررقيه احمد مصطفن حموده ابو العال105574

105575
ن
100باك الين الرسمية لغاتالعبوررقيه دمحم عبدهللا دمحم بسيون

ن عبدالفتاح عبدهللا105576 101.5باك الين الرسمية لغاتالعبورروان ياش حسي 

133باك الين الرسمية لغاتالعبورروفان يعقوب نبيل يعقوب عبدالمالك105577

132باك الين الرسمية لغاتالعبورروى باسم سيد دمحم خليل الحجار105578

ن105579 66.5باك الين الرسمية لغاتالعبورريم عبدهللا محمود عبدالحكيم حسي 

125باك الين الرسمية لغاتالعبورساره احمد فريد عبدالمقصود حمام105580



112.5باك الين الرسمية لغاتالعبورساره مجدى جوده ابراهيم105581

130باك الين الرسمية لغاتالعبورسلىم احمد حسن احمد حسن105582

ن105583 ن عبدالصمد حسي  93باك الين الرسمية لغاتالعبورسما رمضان حسي 

ن السيد105584 !VALUE#باك الين الرسمية لغاتالعبورسهر تامر حسي 

80.5باك الين الرسمية لغاتالعبورسهيله مجدى اسماعيل عبدالغنن105585

105586
ن
 محمود الزرزمون

ن
129باك الين الرسمية لغاتالعبورشهد هان

61باك الين الرسمية لغاتالعبورفاطمه خالد نعيم دمحم الشافع105587

121.5باك الين الرسمية لغاتالعبورفاطمه عالء الدين سعد عبدالعزيز محمود حسن105588

116.5باك الين الرسمية لغاتالعبورفرح مجدى جوده ابراهيم105589

117.5باك الين الرسمية لغاتالعبورفرح مهدى محمود عبدالكريم105590

ونيكا عادل يوسف حبيب ابراهيم105591 135باك الين الرسمية لغاتالعبورفي 

ى دمحم مدحت حسن عبدالرحمن105592 ن 99.5باك الين الرسمية لغاتالعبوركين

91.5باك الين الرسمية لغاتالعبورليديا طارق انور ميخائيل105593

يل105594 124.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمادونا يوسف داروك صادق جيى

96باك الين الرسمية لغاتالعبورماريا رافت فهيم قلدس عبدالشهيد105595

120.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمرام عدوى اسماعيل العدوى ابراهيم105596

130.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمريم رشاد مني  فام105597

119باك الين الرسمية لغاتالعبورمريم صالح الدين احمد عبدالفتاح105598

101باك الين الرسمية لغاتالعبورمريم دمحم احمد عبدالعزيز105599

131باك الين الرسمية لغاتالعبورمريم دمحم عز الدين عبدالرحمن عل105600

27.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمريم محمود سيد ابراهيم عل الرشيدى105601

ف دمحم احمد105602 111باك الين الرسمية لغاتالعبورملك اشر

134.5باك الين الرسمية لغاتالعبورملك السيد عبدالمنعم دمحم105603

95.5باك الين الرسمية لغاتالعبورملك سعيد محروس دمحم عل105604

93.5باك الين الرسمية لغاتالعبورملك محمود دمحم ساىم النبوى احمد105605

ن105606 100.5باك الين الرسمية لغاتالعبورملك مصطفن دمحم احمد حسني 

116.5باك الين الرسمية لغاتالعبورملك نادر دمحم دمحم عثمان105607

125.5باك الين الرسمية لغاتالعبورىم احمد دمحم عبده حسن105608

79باك الين الرسمية لغاتالعبورميا ايمن موريس عبدالشهيد105609

ي اسماعيل العزب105610
 
133.5باك الين الرسمية لغاتالعبورندى احمد صدق

ن احمد خليل105611 120باك الين الرسمية لغاتالعبورنرفانا عبدالنارص حساني 

71باك الين الرسمية لغاتالعبورنور احمد دمحم عوض هللا بسام105612

99باك الين الرسمية لغاتالعبورنيجار احمد دمحم عل105613

ه احمد عبدالسميع حماد محمود105614 83باك الين الرسمية لغاتالعبورني 

ن دمحم دمحم ابراهيم105615 ن حسي  107.5باك الين الرسمية لغاتالعبورنيفي 

ف سعيد ابوزيد شحاته105616 82.5باك الين الرسمية لغاتالعبورهاجر اشر

123باك الين الرسمية لغاتالعبورهدى محمود احمد دمحم احمد105617

109باك الين الرسمية لغاتالعبورهنا احمد محمود عبدالقادر قطب105618

133.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريارا احمد دمحم احمد عبدالحميد105619

يف ممدوح متوىل بدرالدين105620 ن شر 123.5باك الين الرسمية لغاتالعبورياسمي 

105621
ن
ن عمرو فاروق دمحم الشوادق 118باك الين الرسمية لغاتالعبورياسمي 

127باك الين الرسمية لغاتالعبوريمنن دمحم احمد اسماعيل عل105622

53باك الين الرسمية لغاتالعبورابراهيم دمحم ادريس ابراهيم105623

97.5باك الين الرسمية لغاتالعبورابوبكر كمال الدين يوسف يونس105624

51باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد السيد فخرى رمضان105625

108.5باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد حاتم فتىح عثمان ناجى105626

81.5باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد رمضان احمد رمضان احمد105627

113باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد سامح يوسف دمحم عل105628

109.5باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد طه دمحم مىح الدين شعت105629

117باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد عصام الدين احمد رضوان مرس105630



118.5باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد عمرو عبدالغنن عبدالسميع دمحم105631

120باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد دمحم احمد عل قاسم105632

117.5باك الين الرسمية لغاتالعبوراحمد هشام احمد طلعت الوندى105633

ن ممدوح عبدهللا دمحم105634 124.5باك الين الرسمية لغاتالعبورامي 

يف السيد105635 ن عل شر 108باك الين الرسمية لغاتالعبورباسم معي 

119.5باك الين الرسمية لغاتالعبوربالل محمود عبدالحميد دمحم عبدالرحمن105636

124.5باك الين الرسمية لغاتالعبوربيشوى وصفن شاكر ملك منصور105637

73باك الين الرسمية لغاتالعبورحمزه سامح دمحم جاد الرب105638

129.5باك الين الرسمية لغاتالعبورخالد دمحم فكرى حرب105639

130.5باك الين الرسمية لغاتالعبورزياد احمد طلعت عبدالسميع احمد105640

101باك الين الرسمية لغاتالعبورزياد احمد دمحم سيد دمحم105641

129باك الين الرسمية لغاتالعبورسيف ايمن السعيد دمحم حسن105642

118باك الين الرسمية لغاتالعبورسيف دمحم عل منازع احمد105643

125.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعاصم دمحم محمود سيد احمد105644

82.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن احمد عبدالعال احمد105645

87باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن ايهاب عاطف عبدالرحمن105646

94باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن ساىم سعد عبدالحميد105647

74باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن عبدالغنن دمحم سليمان احمد105648

109.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن عبده جوده عبدالمطلب بيوىم105649

90.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم سعيد عبدالحليم سليم105650

 محمود قطب105651
ن
 قرن

ن
111باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن هان

107.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدهللا ماجدى دمحم دمحم السيد105652

121باك الين الرسمية لغاتالعبورعبدالمالك دمحم مصطفن حموده105653

108باك الين الرسمية لغاتالعبورعل احمد عبدالحليم عبدالسميع105654

117باك الين الرسمية لغاتالعبورعل كرم عل كامل105655

84باك الين الرسمية لغاتالعبورعمار سمي  محمود عبدالفضيل105656

105.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمار وليد دمحم عيىس مندور105657

ي محمود105658
38.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمار ياش مصطفن

112.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمر حمزه احمد دمحم احمد105659

107.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمر دمحم السيد دمحم ابراهيم محرم105660

131باك الين الرسمية لغاتالعبورعمر دمحم عل حافظ مصطفن105661

105.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمر وائل دمحم دمحم دمحم دياب105662

105باك الين الرسمية لغاتالعبورعمرو ساىم سعد عبدالحميد105663

104.5باك الين الرسمية لغاتالعبورعمرو دمحم كرم حسن105664

105باك الين الرسمية لغاتالعبورفارس ساىم سعد عبدالحميد105665

111باك الين الرسمية لغاتالعبوركريم ابراهيم موس محمود موس105666

ن دمحم105667 127باك الين الرسمية لغاتالعبوركريم احمد عبدالمنعم حسي 

49باك الين الرسمية لغاتالعبوركريم ساىم دمحم يوسف السمان105668

لس عزت عبدالمسيح عطيه زخارى105669 109باك الين الرسمية لغاتالعبوركي 

109باك الين الرسمية لغاتالعبورمازن احمد حسن احمد عبدهللا105670

111.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمازن دمحم فؤاد اباهيم دمحم105671

91باك الين الرسمية لغاتالعبورمازن محمود السيد عطيه ابراهيم105672

116.5باك الين الرسمية لغاتالعبوردمحم احمد عبدالعظيم احمد الحفناوى105673

ن دمحم عبدربه105674 89.5باك الين الرسمية لغاتالعبوردمحم اكرم احمد مختار حسي 

49.5باك الين الرسمية لغاتالعبوردمحم مجدى اسماعيل عبدالغنن105675

75.5باك الين الرسمية لغاتالعبوردمحم محمود فوزى عبدالعظيم105676

67.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمحمود عبدالمنعم مصطفن محمود عبدالمنعم105677

91باك الين الرسمية لغاتالعبورمروان احمد ابرهيم صالح105678

116باك الين الرسمية لغاتالعبورمصطفن عبدهللا سليمان جاد105679

104.5باك الين الرسمية لغاتالعبورمعاذ اسامة دمحم شاج الدين105680



111.5باك الين الرسمية لغاتالعبورنادر ربيع رمضان عيد مرس105681

87باك الين الرسمية لغاتالعبوروضاء محمود دمحم دمحم احمد نصار105682

ن مراد ناجى دمحم عواد105683 42باك الين الرسمية لغاتالعبورياسي 

105.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريحن  حسن فهىم حسن105684

115.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريس عمرو دمحم قناوى105685

98باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف احمد ماهر دمحم105686

!VALUE#باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف اسامة سعد متوىل سعد105687

126.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف تامر معوض مصطفن105688

95.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف حازم عبدالرحمن عل عبدالرحيم105689

132.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف عبدالحليم كمال عبدالحليم105690

91باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف عبدالحميد مىح الدين عبدالحميد رشاد105691

115.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف عدنان محمود عبدالكريم عبدالننى105692

ن دمحم105693 117.5باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم عبدهللا امي 

128باك الين الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم دمحم السيد105694

 حسن محمود مصطفن105695
ن
128ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراشاء هان

91.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورايه عالءالدين سيد محمود احمد105696

134ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورايه يوسف دمحم سعيد دمحم105697

123.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوربسنت موس محمود موس105698

132.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورتسنيم محسن معوض صبح عبده105699

ن هاشم105700  حساني 
ن
129ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورتسنيم هان

103.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورتف  جمال احمد شحاته105701

112.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنا عصام دمحم عبدالحميد105702

92.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنا ياش حسن مرس105703

113ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنه دمحم ادريس مصطفن خلف هللا105704

117ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنن احمد دمحم احمد105705

109ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنن هشام صفوت عبدالمنعم105706

89.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجنن ياش دمحم ابراهيم حسن105707

ى خليل105708 110.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجودى ضياء الدين خي 

يف دمحم المرس105709 72ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحبيبه شر

75ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحبيبه ياش دمحم عبدالباري105710

ن حسن سالمه ابراهيم دمحم105711 135.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحني 

ن يشي زايد احمد سالم105712 137ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحني 

135.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوررتاج احمد عاطف صابر105713

136ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوررنا دمحم عل مواس105714

135ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورروان دمحم وحيد عبدالصمد عبدالعزيز105715

133.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوررودينا مصطفن عزت سليمان105716

131ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوررودينه ماجد عبدالحميد سالم بريعم105717

ن عبدالحميد الهنيدى105718 114.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورزينب صالح امي 

يف دمحم ابراهيم موس105719 80.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورساره شر

59.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورساره عيسوي نض الدين محمود105720

133ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورسلىم احمد دمحم زىك ابوالحسن105721

124.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورسما دمحم نعيم ابو النور105722

135ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورشهد خالد جمال حفنن105723

105ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورشهد دمحم الجيوسر دمحم105724

89.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورشهد مصطفن سيد مصطفن ابرهيم105725

73.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورشهد هشام سيد عبدالفتاح البغدادى105726

122ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورفاطمه احمد ابراهيم عل عبداللطيف105727

ن احمد105728 102ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورفريده عبدالحكيم الحداد حساني 

ى ايمن صالح الدين رمضان معوض105729 ن 74.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوركين

122ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورماريا ممدوح عياد سيدهم بشاى105730



77.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورماريا منصور مني  منصور105731

121ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمريم احمد ابراهيم عبدالمقصود الخوىل105732

106.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمريم دمحم احمد مصطفن105733

111ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمريم موس محمود موس105734

131ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورملك محسن سعد دمحم فرج105735

86.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورملك دمحم عبدالعليم احمد105736

96.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورميار ياش احمد عل شحاته105737

ن فرغل105738 ف دمحم حسي  134ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمنة هللا اشر

99.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمنة هللا دمحم خلف هللا مهران105739

ن مراد105740 134.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورىم مؤمن احمد امي 

84ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورنسمه نادر طه يونس ابراهيم105741

84.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورنون ساىم حسن دمحمخليل105742

89.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورهدى خالد درويش دمحم مرس105743

ي عبدالحميد105744
115ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورهمس عبدالحميد مصطفن

97ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورهنا محمود دمحم محمود105745

ي105746
ن
ي محمود بسون

137ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوريارا مصطفن

ف دمحم عبدالعظيم جاد105747 128.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراحمد اشر

111ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراحمد دمحم احمد دمحم105748

89ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراحمد دمحم مهدى صادق105749

136ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراحمد هشام عبدالدايم السيد العسيوي105750

35ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورالسيد عل سلمان السيد عل105751

ي105752
107ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورانس دمحم فتوح عفيفن

103ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوراياد معتصم احمد دمحم عيسوى105753

127ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوربوال وائل ساىم عبدالنوررضا هللا105754

68.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوربيي  مجدى رزق عبدهللا105755

113ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوربيشوى عادل عبدالموجود انور105756

 دمحم105757
 
67.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورجمال سيد محمود عبدالباق

116.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحمزه مصطفن دمحم نجيب حماد دمحم105758

108.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورحمزه معمر سيد عبدهللا105759

102.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورخالد حسام دمحم صبىح105760

يس105761 129.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورزياد ايمن دمحم عي 

137.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورزياد هشام عبدالعزيز دمحم هاشم105762

ى كامل احمد105763 64ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورسمي  صيى

64.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورسيف منصور مصطفن عبدالعزيز منصور105764

88.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورشهاب تامر السيد دمحم واصل105765

104ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعادل دمحم عادل توفيق بيوىم105766

124ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعاطف ايمن عطيه انيس105767

125.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن متوىل المرس ابرهيم105768

52.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعبدالعزيز عمر عبدالعزيز احمد عل105769

71ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعالء عصام سيد مكاوى عل105770

ف عل دمحم عل105771 113.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعل اشر

116.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمر اسامه عباس عبدالعاىط عباس105772

97.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمر رفعت عبدالتواب عطيه105773

ي105774
 
83ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمر عماد فوزى الدسوق

105.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمر محمود السيد دمحم خطاب105775

70.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمر نبيل محمود عمر خطاب105776

ن105777 94ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورعمرو دمحم عبداللطيف حسي 

90.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوركامل ايمن كامل بالل105778

104.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوركريم خالد الفحل صالح105779

79ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوركريم هشام احمد نض يوسف105780



لس تامر وهيب زىك رومان105781 128.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوركي 

137.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورماركو عاطف ابراهيم عشم هللا105782

يف ابراهيم رمضان مرس صقر105783 49ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمازن شر

73.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمازن مجدى محمود عبدهللا105784

116.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمازن دمحم جوده دمحم عبدالننى105785

79ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم احمد ياش سمي  عبدالرحمن حجاج105786

133.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم تامر عبدالمجيد دمحم حسن الحاكم105787

131ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم ثروت دمحم سيد اسماعيل105788

ن سعاده105789 93ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم خالد عزازى حسي 

63ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم عطاهلل سالمه سالم عل رجب105790

101.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم عمر حاتم عمر لطفن105791

79.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوردمحم ياش دمحم ابراهيم حسن105792

124ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمروان ايهاب دمحم دمحم علي105793

ن حلىمي محمود عبده105794 90ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمروان معي 

120.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمعاذ اكرم صالح السيد راشد105795

101ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورمومن سعيد سالمة عيد105796

ن سامح سالم عبدالمعط سالم105797 73.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورياسي 

ن عبدالفتاح دمحم ابراهيم105798 74.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبورياسي 

77.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوريحن  ايمن دمحم عطيه105799

ف رشاد السيد105800 97ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوريوسف اشر

63.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوريوسف ايمن دمحم عطيه105801

99.5ابوبكر الصديق الرسمية لغاتالعبوريوسف تامر معاذ احمد105802

123.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراالء برهام دمحم الحداد عبدالحميد الدغيدى105803

121.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورامل محمود احمد محمود105804

114عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورايات عماد حامد عباس حسن105805

127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورايمان عادل احمد دمحم حسن105806

ف نادى عياد105807 57عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورايه اشر

123.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوربسمله حازم رافت بدر105808

105809
 
ى السيد اسماعيل دسوق 119عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوربسنت صيى

44.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورتسنيم تامر حنفن زىك105810

105811
ن
111.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورتف  سيد بدر يمان

120عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورتف  ماجد فهىم السيد105812

133عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجنه عماد فاروق دمحم العو105813

132عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجنه وائل فتىح المرس105814

131عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجنن محسن عبدالغفار عبدالسالم105815

109.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجنن دمحم حماده دمحم السيد105816

يف105817 131.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجنن مصطفن عبدالعزيز شر

112.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجينا جمال منصور حلقه شنوده105818

ن دمحم عل105819 127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحبيبه حسي 

117.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحبيبه عبدالحميد محمود الصعيدى عبده زيدان105820

128عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحبيبه عمرو دمحم نبوى فتح هللا105821

اوى عبدالسالم105822 118.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحبيبه دمحم الشيى

113.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردعاء دمحم احمد احمد ابراهيم105823

114عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوررضوى ياش دمحم عبدالواحد105824

ف105825 يف دمحم محمود عل شر 94عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوررقيه شر

97عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورروان احمد سيد سيد مناع105826

116عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورروان احمد فؤاد السيد احمد105827

116عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورروان خالد سيد حنفن عبدالرحمن105828

 سعد دمحم ابراهيم105829
ن
92.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورروان هان

127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورريم دمحم السعيد محجوب105830



127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورزينب مازن لمع حسن عفيفن105831

102عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورزينب دمحم عبدالواحد عبدالواحد احمد105832

127.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسجا مني  السيد محمود105833

118.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسلىم خالد عبدالحفيظ عبدالبارى الفف 105834

106.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسلىم عل دمحم السيد دباح105835

128عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسلىم دمحم حلىم عيىس105836

127.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسما هشام عبدالصبور عبدالعظيم احمد105837

115عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورسهيله حازم فراج فراج دمحم105838

105عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورشذا محمود عل عبداللطيف المملوك105839

 دمحم عبدالمنعم105840
ن
112.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورشهد سيد عبدالشاق

122عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورفرح تامر حامد رمضان حامد105841

120.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورفرح دمحم فاروق دمحم105842

114.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوركاترينا صمويل صادق قديس105843

ى محمود دمحم محمود105844 ن 106عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوركين

130عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورليديا اكراىم عادل ايوب105845

ن محسن موريس صادق قلينن105846 111عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمارلي 

85.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمايا السيد دمحم عبدالعزيز دمحم105847

103.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمروه ياش ابراهيم عبدالحميد105848

ف سيد عبدالعزيز حبيىسر105849 112عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمريم اشر

127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمريم تامر اسماعيل فرحات105850

120عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمريم سيد دمحم عبدالواحد105851

119.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمريم عويس دمحم عبدالمجيد مصطفن105852

96.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمريم يوسف فرج يوسف105853

119.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورملك سامح دمحم احمد مصطفن105854

105855
ن
ن عبدالرشيد تون يف حسي  88.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورملك شر

121.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورملك دمحم حسن دمحم105856

96عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمليكا رئيس صالح الدين عبدالحق105857

106عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنة هللا دمحم حلىم عبدالعزيز دمحم سليمان105858

114.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنة هللا وائل عادل عبدالوهاب دمحم105859

116عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنه تامر محمود دمحم عيىس105860

136.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنه محمود فوزى عبدالرحمن105861

125عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنه نادى ماضن عبدهللا ابراهيم105862

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمنن عزت عبدالحميد مبارك ابو ريشه105863

نا عيد وديع ميخائيل105864 115.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمي 

ى105865 ى قارى مي   مي 
ن
وال رومان 111عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمي 

108عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورندى حسن ابوشامه عبدالرحمن دمحمين105866

129.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورنشين نارص دمحم عبداللطيف105867

112عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورنعمه اسامه فايق جيد105868

127.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورنور احمد كارم احمد105869

118عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورنور احمد محمود احمد دمحم105870

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورنور ياش الصادق دمحم البنا105871

129.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهاجر حسام جالل عبدالجليل الحناوى105872

117.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهاجر عماد الدين عبدالعزيز سيد105873

116.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهبه ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم ابو حصوه105874

92.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهدى سعيد كامل احمد دمحم105875

135.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهدى دمحم حامد اسماعيل عبدالفتاح105876

117.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهنا ايمن دمحم نور عل105877

100.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورهنا عصام عبدالرحمن مصطفن عبدالوهاب105878

96عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورابانوب يعقوب بولس فرنسيس عبدالمسيح105879

120عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورابراهيم عالء الدين السيد حسن عسكر105880



ف سعيد دمحم105881 120عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد اشر

96.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد ايمن جالل دمحم105882

89عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد خالد احمد دمحم دمحم105883

115عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد خالد ساىم يوسف عبدالرحيم105884

89.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد ساىم السيد مصطفن105885

89.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد سيد صبىح فراج105886

129.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراحمد دمحم حسنن حسن عثمان105887

108.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورادهم ماجد احمد دمحم105888

 حنفن دمحم105889
ن
اء هان 128.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوراليى

 دمحم الحداد الدغيدى105890
ن
108عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورباسل هان

91.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورباسل وائل دمحم عبدالرحيم بخيت105891

ن المتوىل عبدالمجيد المتوىل105892 133عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورباسم حسي 

112.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوربهاء الدين ابراهيم طلعت ابراهيم105893

97.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورجالل هشام دمحم صابر دمحم105894

121عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحسام احمد حامد يوسف طه الضوى105895

108عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحسام تامر فتىح محمود دمحم105896

112عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورحسن مدحت حسن عبدالعظيم105897

107عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردانيال جون عوض جرجس عوض105898

133عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورزياد محسن ابراهيم محفوظ105899

110عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورزياد دمحم بخيت دمحم105900

115عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورزياد مصطفن فاروق دمحم عل105901

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورساندرو باسم وهيب عزيز105902

114عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوربسيطه- سيف الدين احمد سعيد عل مصطفن 105903

يف محمود عبدهللا جمعه105904 127.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورشر

ى جميل حسن105905 134عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورطارق صيى

ف ابوشيع دمحم105906 94عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن اشر

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن خالد طه عمران105907

102عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعبدهللا احمد حسن حسن عيىس105908

ن105909 122عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعبدهللا محمود السيد عبدربه حسي 

130عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعبدالهادى اسامه احمد كمال حسن105910

111عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعز الدين وليد كمال الدين موس عبدالرحيم105911

121عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعل عادل عل عبدالصادق105912

127.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر احمد عصمت دمحم105913

121عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر احمد مصطفن كامل عبدالفتاح105914

98عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر رشاد السيد دمحم105915

83.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر عادل عل نض عل105916

116.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر دمحم السيد عبداللطيف عل105917

123عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورعمر دمحم رجب دمحم105918

94.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوركريم دمحم دمحم محمود قنديل105919

لس عماد جرجس فوزى105920 84.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوركي 

95.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمارتن صموئيل ابراهيم بباوى زعي 105921

 خميس بخيت105922
 
128عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمارسيلينو عيىس صدق

124عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن احمد شاكر دمحم امام105923

ف عبدالفتاح منصور خطاب105924 125عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن اشر

121عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن عالء عبدالهادى دمحم105925

81عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن دمحم اسماعيل محمود105926

128عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن محمود دمحم بكر105927

91عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمازن نارص صالح جابر105928

 وديع مخائيل105929
ن
118عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمايكل هان

98.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم ابراهيم دمحم ابراهيم105930



127عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم احمد دمحم عبدالسالم105931

59.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم السيد عزت سيد105932

104عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم جالل دمحم بيوىم عبدهللا105933

108.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم خميس بيوىم خميس105934

126.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم سعيد شهاب احمد105935

113.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم طارق دمحم عبدالعزيز105936

97.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم عبدهللا السعيد عطيه105937

119عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم مصطفن دمحم سليمان105938

85عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم هاشم دمحم حامد105939

74عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوردمحم وائل فتىح نض105940

128.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمحمود رضا عبدالموجود السيد105941

90عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمحمود دمحم عبدالرؤف عبدالباسط دمحم105942

126عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمحمود دمحم عبدالسيد احمد105943

52.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمحمود دمحم عل دمحم عثمان105944

102عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمروان ايمن حسن دمحم105945

78.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمروان دمحم انور حسن105946

100.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمروان يشى كامل عبدالحفيظ105947

111.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمصطفن احمد احمد مصطفن105948

يف صالح اسماعيل105949 117عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمصطفن شر

126.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمصطفن كمال دمحم منصور قمر105950

132عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمعاذ فؤاد زىك عبدالسميع105951

يد105952 ن 125.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمهند فتوح ابراهيم ابو الي 

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورمومن ضياء مرس دمحم105953

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوروليد عل سيد صادق105954

98عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبورياش مصطفن ياش احمد صالح105955

120.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريحن  السيد دمحم السيد105956

128.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريشى دمحم يشى عبدالسالم105957

106عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف احمد بيوىم شندى105958

125.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف احمد دمحم دمحم فرج105959

126عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف اكراىم المتوىل المتوىل105960

128عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف خالد عبدالمنعم احمد105961

133.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم ابراهيم عبدالعزيزفرج105962

123.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم جابر جوده مصطفن105963

99عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم عبدالرحمن موس احمد105964

130.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم عبدالسالم عبدالمنعم عبدالوهاب105965

116.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم يشى عبدالسالم105966

124عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريوسف نبيل دمحم احمد105967

117.5عمر بن الخطاب الرسمية لغاتالعبوريونس عبدالعظيم يونس عبدالعظيم مرس105968

ي105969
109.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوربسمله دمحم صالح مصطفن

107.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجنا واىلي عبدالعظيم ابراهيم105970

111.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجنه لطيف عبداللطيف السيد105971

81.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجنن عمر فاروق السنوسي105972

99عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجنن دمحم سيد دمحم105973

 احمد105974
 
91عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجودى احمد شوق

98.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجومانا احمد عبدالفتاح اسماعيل105975

ا جورج خلف بدروس105976 114عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجي 

119عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورحبيبه حسام عبدالوهاب عباس105977

113.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورحور الجنة اسامة احمد السيد احمد105978

121.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردارين احمد محمود دمحم105979

107.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوررقيه عامر اسماعيل احمد105980



يف عبدالغفار عبدالجواد105981 124.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورروزان شر

124.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورروفيده دمحم الشحات دمحم105982

124عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورساندرا جون عبدالمسيح نجيب105983

127عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسلىم ابراهيم دمحم عبدهللا105984

123عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسلىم احمد دمحم عباس105985

125.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسلىم بدوى عباس احمد حسن105986

118عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسلىم دمحم توفيق مسعد دمحم105987

112عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسما بدوى عباس احمد حسن105988

117.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسنا عبدالعزيز عبدالجواد عبدالعزيز105989

ن105990 117عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورشهد عبدالنارص عبدالحميد حسني 

121.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورشهد وائل دمحم رافت105991

114.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعلياء وائل عبدالحميد دمحم حسن105992

102عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورفاطمه الزهراء اسامة دمحم عياد105993

ف دمحم سعيد دمحم عرفة احمد105994 105.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورفاطمه الزهراء اشر

101.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورفاطمه ايمن مكرم رياض ابراهيم105995

109عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورفرح احمد عبدالعظيم عياد105996

ى احمد انور المحمدى دمحم105997 ن 97.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوركين

ن دمحم ابراهيم دمحم105998 133.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورلوجي 

133عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورليل دمحم السيد عبده105999

118عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمارينا راجى شنوده جرجس عطيه106000

114عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمريم فؤاد دمحم كمال106001

99.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمريم دمحم عطيه عبدهللا106002

122عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورملك ابراهيم عبدالعال عبدالمجيد دمحم106003

118.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورملك خالد دمحم عبدالخالق106004

130عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورملك رباح السيد صالح106005

ي عبدالعزيز حسن106006
129عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمنار رضن

121.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمنة هللا دمحم مصطفن سيد سعيد106007

136عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمنة هللا ياش رزق زىكي106008

ى احمد106009 128.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورنور احمد خي 

116.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورهنا عبدالقادر عثمان دمحم106010

106.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورهيا اسامه بيوىمي دمحم106011

126عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوروداد محمود محمود رمضان106012

125.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريارا عبدالرؤوف عبدالمنعم نادى106013

ن محمود حامد احمد106014 134.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورياسمي 

94.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورابراهيم دمحم ابراهيم ابراهيم106015

113.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراحمد ساىم احمد مجاهد106016

 اسماعيل حلىمي حجاب106017
 
126.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراحمد صدق

132عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراحمد عصام دمحم دمحم106018

ي احمد حماده106019
ن
137عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراحمد هان

126.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراحمد هشام حافظ احمد106020

125.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورادهم دمحم بكري لملوم106021

اء اسامة احمد السيد احمد 106022 109.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوربسيطه- اليى

110عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوراياد ابراهيم فتىح ابراهيم106023

81.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوربولس ماهر حليم شفيق106024

ي فؤاد106025
ن
92عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورجرجس توما رومان

94.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوررامز اسامه عبده مهنن106026

86عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوررامز فتىح حسن عوض106027

99.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورزياد احمد يعقوب عبدالعظيبم106028

ى سالمة دمحم ابراهيم106029 72.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورسالمه صيى

107عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن حاتم السيد سالم106030



يف حسن دمحم106031 103.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن شر

121.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم عبدالعزيز احمد106032

101.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن وليد جودت احمد الجمل106033

123عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعمار دمحم سيد دمحم106034

93.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعمر احمد يعقوب عبدالعظيم106035

78.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورعمر بدر عبداللطيف عل دمحم الديب106036

ي106037
ن
76.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورفارس عالء سعيد الكيالن

78.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوركرست جوزيف جميل حبيب106038

ف فكري دمحم شحاته106039 85عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوركريم اشر

102عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمالك باسم احمد السيد106040

!VALUE#عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم ابراهيم دمحم احمد106041

113.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم احمد رشدي دمحم106042

108عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم شعبان خليفه ثابت106043

 اسماعيل حلىم حجاب106044
 
111عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم صدق

114.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم صالح الدين دمحم احمد106045

98عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم كريم دمحم رافت106046

120.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم نجم دمحم دمحم106047

 عبدالعزيز عبدالمقصود106048
ن
77عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم هان

114عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوردمحم هشام دمحم ذىكي106049

126.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمحمود احمد دمحم فليفل106050

113.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمحمود اسامة دمحم عياد راشد106051

115عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمحمود كرم دمحم عل106052

يف زكريا دمحم سلطان106053 116عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمروان شر

ي عبدالحميد قاسم106054
108.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورمروان عبدالغنن

ن دمحم محمود ابوالمواهب106055 117.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبورياسي 

102عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريوسف سباق رجب سباق106056

127.5عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم مجدى فؤاد106057

100عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريوسف دمحم محمود دمحم106058

57عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريوسف مصطفن ابراهيم عبدالحميد106059

103عل بن أنى طالب الرسمية لغاتالعبوريوسف نبيل عبدالرؤوف دمحم106060

121عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوراشاء دمحم احمد دمحم عبدالننى106061

ي دمحم106062
ن
100عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورايه هللا اسامه عبدهللا عبدالشاق

يف جالل احمد حسن106063 125عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوربسنت شر

113.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورجوىل جون عبده جرجس106064

106065
 
119عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورجومانه دمحم محمود شوق

126.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورحال احمد دمحم عبدالحليم106066

133عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوردينا حسن دمحم شاكر106067

يف مصطفن مصطفن106068 96عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوررتاج شر

120عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوررحمه اسامه عبدالمنعم عل106069

133عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوررزان دمحم اسامه ابراهيم زغلول106070

135.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوررغد دمحم سعيد ابراهيم106071

ن عبدربه مطاوع106072 102عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورريتاج سيد امي 

111عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورساره عصام مصطفن ابراهيم106073

124عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورسلىم احمد صالح السيد دمحم عبدالعاىط106074

106075
 
105عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورسلىم محمود دمحم زين عبدالباق

126.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورشذى دمحم عبدالتواب عبداللطيف دمحم106076

102.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمريم احمد منذر دمحم106077

82عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمريم حسام طلعت هاشم106078

128عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمريم هيثم حامد احمد القط106079

56عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوريارا خليفه السيد خليفه106080



ن تامر عبدالرحيم بدر106081 108عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورياسمي 

128عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوراحمد سمي  دمحم موس106082

121.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورانس دمحم عبدالعظيم حجازى106083

113.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوربراء عبدالمغنن دمحم منتض106084

82عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوربالل احمد رمضان ابراهيم106085

121.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورجاك جون عبده جرجس106086

 حلىم حليم106087
ن
127.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورجورج هان

ن رضا فتىح عبدالقادر106088 39عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورحسي 

97عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورحمدى سامح حمدى متوىل السيد106089

119عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورزياد احمد نبيل احمد106090

76عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورزياد جمال عبدالمحسن اسماعيل106091

119عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورزياد حاتم سالم دمحم106092

86.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورسيف الدين عمرو اسماعيل يحن 106093

95عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورسيف الدين هيثم تاج الش دمحم106094

93.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعبدالرحمن ايهاب دمحم دمحم106095

59عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعبدهللا احمد صالح الدين عل الشيخ106096

ي دمحم106097
 
77عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعبدهللا عماد فوزى الدسوق

130عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعبدهللا عيد عبدالخالق عوده106098

77.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعمر ابو بكر محمود دمحم106099

133عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعمر اسامه عبدالمنعم عل106100

136عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورعمر عماد عبدالعزيز عبدالفتاح الزغنى106101

102.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورفيلوباتي  البي  عياد جورج يوسف106102

103.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورماجد دمحم يوسف عدالن106103

111عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمازن دمحم يوسف عدالن106104

106عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوردمحم اسالم دمحم جوده106105

82.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوردمحم طارق دمحم ابراهيم حسن106106

وك بهجت الجارج106107 89.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوردمحم دمحم ميى

117.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمصطفن وائل مصطفن عبدالغفار106108

101عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورمعاذ علي احمد علي106109

119.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورنور دمحم السيد احمد بكرش106110

112.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورياش دمحم عبدالحميد دمحم106111

ن دمحم عباس دمحم سالم106112 55عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبورياسي 

83عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوريوسف بهاء وصفن دمحم اسماعيل106113

53.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوريوسف سعيد احمد عباس106114

93.5عمرو مسعد الرسمية لغات/شالعبوريوسف عادل كمال الدين دمحم احمد106115

132.5منارة البيان الخاصةالعبورالزهراء احمد نض عبدالرحمن106116

109منارة البيان الخاصةالعبوربسمله حسام الدين عبدالشكور عبداللطيف عمارة106117

132منارة البيان الخاصةالعبوربسمله سمي  ابوالفتوح الهوارى106118

131.5منارة البيان الخاصةالعبورتسنيم دمحم عفيفن عبدالعاىط106119

110.5منارة البيان الخاصةالعبورجميله دمحم سيد امام دمحم106120

136منارة البيان الخاصةالعبورجنه احمد ابوالفتوح الهوارى106121

131.5منارة البيان الخاصةالعبورجنن عبدالحليم احمد دمحم106122

107منارة البيان الخاصةالعبورجود اغيد دمحم غسان الببيلي106123

118.5منارة البيان الخاصةالعبورجودى اسامه غريب موس ابراهيم106124

101منارة البيان الخاصةالعبورجويريه حسام رفيق جالل106125

126.5منارة البيان الخاصةالعبورحبيبه دمحم شعبان دمحم الطويل106126

129.5منارة البيان الخاصةالعبورحبيبه دمحم مصطفن دمحم كامل106127

132منارة البيان الخاصةالعبوردانا احمد بشي  سالمة106128

127منارة البيان الخاصةالعبوردعاء عالء دمحم قيموز106129

122منارة البيان الخاصةالعبوررضوى سيد زكريا احمد مدبوىل106130



 السيد106131
 
88.5منارة البيان الخاصةالعبورروان احمد دسوق

122منارة البيان الخاصةالعبورسلىم سامح حسن عل حسن106132

133.5منارة البيان الخاصةالعبورسما دمحم جالل احمد عل106133

ينا نارص نظىمي ذكري بشاى106134 89.5منارة البيان الخاصةالعبورفي 

115منارة البيان الخاصةالعبورالنا عمرو عبدالفتاح ابراهيم106135

ن القاصد106136 124منارة البيان الخاصةالعبورمرنان حاتم احمد حسي 

102منارة البيان الخاصةالعبورمريم ابراهيم احمد عزب البدوى106137

76.5منارة البيان الخاصةالعبورملك ماهر محمود معوض106138

129.5منارة البيان الخاصةالعبورملك دمحم اسماعيل سيد جالل106139

115.5منارة البيان الخاصةالعبورملك مصطفن دمحم ابراهيم106140

128منارة البيان الخاصةالعبورميار عالء سعيد داود106141

 دمحم احمد عبدالهادى106142
ن
120منارة البيان الخاصةالعبورندى هان

80.5منارة البيان الخاصةالعبورنورهان مىح عبدالسالم عبدالعزيز106143

ن106144 ن ايمن محمود ابوالعني  134منارة البيان الخاصةالعبورياسمي 

ن عزت رجب عل106145 128.5منارة البيان الخاصةالعبورياسمي 

122.5منارة البيان الخاصةالعبوراياد ياش جمال الدين ابراهيم106146

135.5منارة البيان الخاصةالعبورباسل ياش محمود عبدالوهاب106147

96منارة البيان الخاصةالعبورحازم جالل حافظ دمحم106148

126منارة البيان الخاصةالعبورحسام عاشور عيىس دمحم106149

131.5منارة البيان الخاصةالعبورحمزه دمحم عبدالعزيز عبدالقادر106150

112.5منارة البيان الخاصةالعبورزياد ايسم دمحم البدراوي106151

107منارة البيان الخاصةالعبورسيف الدين احمد فهىم عبدالسالم عبدالهادى106152

يف طارق السيد عبدالفتاح مشهور106153 126.5منارة البيان الخاصةالعبورشر

97.5منارة البيان الخاصةالعبورضياء الدين دمحم فوزي دمحم الشيىمي106154

111.5منارة البيان الخاصةالعبورعبدالرحمن احمد حسن عبدالراضن106155

107منارة البيان الخاصةالعبورعبدالرحمن احمد دمحم به الدين الشعراوي106156

114.5منارة البيان الخاصةالعبورعمر حسام الدين خليل دمحم106157

116منارة البيان الخاصةالعبورعمر خالد السيد عبدالحميد106158

120.5منارة البيان الخاصةالعبورفادى محمود حنفن محمود106159

123منارة البيان الخاصةالعبوركريم ايهاب دمحم دمحم106160

112.5منارة البيان الخاصةالعبوركريم عل دمحم عبدالفتاح106161

78منارة البيان الخاصةالعبوردمحم احمد كردى احمد106162

133.5منارة البيان الخاصةالعبوردمحم عيد رمضان محمود106163

112منارة البيان الخاصةالعبوردمحم محمود حسنن محمود اسماعيل106164

130.5منارة البيان الخاصةالعبوردمحم وجدي عبدربه دمحم ابراهيم106165

131.5منارة البيان الخاصةالعبورمحمود احمد محمود فرج106166

133منارة البيان الخاصةالعبورمحمود دمحم عبدالغفار حسن البسطويىس106167

125منارة البيان الخاصةالعبورمروان بدر فتىح احمد106168

134منارة البيان الخاصةالعبورمعاذ عمرو دمحم علي106169

121منارة البيان الخاصةالعبورمكاريوس ابراهيم سمي  ابراهيم106170

121.5منارة البيان الخاصةالعبورمهند مصطفن سعيد دمحم106171

129.5منارة البيان الخاصةالعبورهيثم سامح ابراهيم عل حسن106172

ن احمد سالم عبدالغفار106173 115.5منارة البيان الخاصةالعبورياسي 

123.5منارة البيان الخاصةالعبوريحن  احمد جمال عبده عفيفن106174

86منارة البيان الخاصةالعبوريوسف اسالم سعيد حسن احمد106175

135منارة البيان الخاصةالعبوريوسف ايمن احمد الصباغ106176

118منارة البيان الخاصةالعبوريوسف دمحم عطيه عبدهللا106177

يف عبدالفتاح عبدالمقصود منصور106178 129نور البيان الخاصة العبوراشاء شر

84.5نور البيان الخاصة العبوراشاء محمود دمحم احمد حالق106179

93نور البيان الخاصة العبوراسماء ياش دمحم الشحات زىك رمضان106180



106181
ن
105.5نور البيان الخاصة العبوراالء عبدهللا دمحم دمحم احمد السلمون

134.5نور البيان الخاصة العبورالشيماء ابراهيم عيد ابراهيم عبدالحميد106182

83نور البيان الخاصة العبورامال عمرو عبدالباسط دمحم احمد106183

132.5نور البيان الخاصة العبورامنيه مجدى السيد محمودالسيد106184

124.5نور البيان الخاصة العبوربسمله رمضان مجدى حجازى عل106185

104نور البيان الخاصة العبوربسمله عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحافظ106186

106187
 
113.5نور البيان الخاصة العبوربسمله دمحم سمي  رمضان الدسوق

81نور البيان الخاصة العبوربيان فراس ظافر منصور106188

ن106189 89.5نور البيان الخاصة العبورجنه عل ابو السعود احمد صالحي 

120.5نور البيان الخاصة العبورجنه دمحم اسالم فاروق حسان احمد106190

ن متوىل106191 117.5نور البيان الخاصة العبورجنن خالد متوىل حسي 

102.5نور البيان الخاصة العبورجنن محمود سعد هللا حسب دمحم بطران106192

106193
ن
85نور البيان الخاصة العبورجودى سيد جالل عبدالحميد الفرجان

120.5نور البيان الخاصة العبورحبيبه بهاء خلف هللا عبدالعظيم106194

120نور البيان الخاصة العبورحبيبه خالد دمحم الصادق سالمه106195

115نور البيان الخاصة العبورحبيبه عثمان فرج عثمان رشوان106196

131.5نور البيان الخاصة العبورحبيبه محمود دمحم فتىح احمد خليل106197

 دمحم عبدالعزيز احمد الكوىم106198
ن
131نور البيان الخاصة العبورحبيبه هان

134نور البيان الخاصة العبورحبيبه ياش احمد توفيق احمد106199

وك حجازى عبداللطيف106200 93نور البيان الخاصة العبورحال دمحم صديق ميى

ن مدحت نعيم محمود106201 133.5نور البيان الخاصة العبورحني 

 عبدالمجيد حسن عل106202
ن
130نور البيان الخاصة العبوردارين هان

136نور البيان الخاصة العبوررقيه احمد دمحم مجاهد مصطفن106203

117نور البيان الخاصة العبوررنا حمدى ابراهيم عبداللطيف عبدالواحد106204

133نور البيان الخاصة العبوررند عمار زياد الحسن106205

134نور البيان الخاصة العبوررنيم كريم دمحم دمحم عرفه106206

134.5نور البيان الخاصة العبورروان امي  عبدالودود عبدالرسول طلبه106207

106.5نور البيان الخاصة العبورريتاج جمال دمحم عبدالحليم االمام106208

ي حسن106209
 
129نور البيان الخاصة العبورريم احمد شوق

133نور البيان الخاصة العبورريم عبدالحفيظ عبدالحفيظ احمد محمود الطوجن106210

126.5نور البيان الخاصة العبورزينب جمال جابر اسماعيل106211

ن السيد106212 112.5نور البيان الخاصة العبورزينب عبداللطيف حسي 

126.5نور البيان الخاصة العبور.زينب محمود كعيدى 106213

117نور البيان الخاصة العبورساره حسن مفتاح خليفة106214

111.5نور البيان الخاصة العبورساره طارق مصطفن عطيه عياد106215

ن106216 100.5نور البيان الخاصة العبورساره طالل سيد حسي 

103نور البيان الخاصة العبورساره دمحم فراج عز الدين ابراهيم106217

116نور البيان الخاصة العبورساندى ماجد لطيف شنوده خليل106218

123.5نور البيان الخاصة العبورسلىم سعد فاروق عبدالسالم قاسم106219

126نور البيان الخاصة العبورسلىم عماد حسن حبىسر مصطفن106220

130نور البيان الخاصة العبورسلىم يشى زىك عبدالرازق عبدالننى106221

118.5نور البيان الخاصة العبورسما احمد محسن دمحم فايد106222

127نور البيان الخاصة العبورسما منصور عبدالمحسن فرج106223

ن106224 111.5نور البيان الخاصة العبورسماح دمحم فيصل عبدالستار حسي 

110نور البيان الخاصة العبورسهيله حسان عبدالعزيز عل ابراهيم106225

ين دمحم مصطفن دمحم عبدالغنن106226 131نور البيان الخاصة العبورسي 

 احمد الرمالوى106227
 
126نور البيان الخاصة العبورشدوى دمحم حسن دسوق

109.5نور البيان الخاصة العبورشذى عمرو صالح دمحم الزعبالوى106228

129.5نور البيان الخاصة العبورشهد ابراهيم مجدى حجازى عل106229

89نور البيان الخاصة العبورشهد احمد دمحم فاضل حسكور106230



99نور البيان الخاصة العبورشهد انور عبدالرحمن احمد السيد106231

125نور البيان الخاصة العبورشهد حاتم دمحم دمحم خلف106232

136.5نور البيان الخاصة العبور.شهد عبدالقادر حبال 106233

94نور البيان الخاصة العبورشهد عل عبدالعال عل غازى106234

135نور البيان الخاصة العبورصفا منصور دمحم سالم بن دمحم106235

132.5نور البيان الخاصة العبورعلياء طارق دمحم سكران شحاته106236

131نور البيان الخاصة العبورغاده احمد كمال عبدالمطلب دمحم106237

99نور البيان الخاصة العبورغنن دمحمكمال عمر البيك106238

130.5نور البيان الخاصة العبورفاطمه دمحم انور دمحم106239

124نور البيان الخاصة العبورفريده صالح جمعه ابراهيم سيد احمد106240

130.5نور البيان الخاصة العبورفريده نبيل عبدالعاىطي مصطفن اسماعيل106241

ن احمد106242 ى دمحم عبدالفتاح امي  ن 115.5نور البيان الخاصة العبوركين

133نور البيان الخاصة العبورلوجينه وائل دمحم لطفن رجب106243

124.5نور البيان الخاصة العبورليل صالح جاد شبل شور106244

يف106245 ي الشر 127.5نور البيان الخاصة العبورليمار دمحم صياح دمحم يحن 

117نور البيان الخاصة العبورمريم احمد شديد محمود حسن106246

59نور البيان الخاصة العبورمريم احمد عبدهللا فرج احمد106247

106نور البيان الخاصة العبورمريم كندى فريد نور الدين106248

129.5نور البيان الخاصة العبورمريم دمحم احمد عثمان ابراهيم106249

94نور البيان الخاصة العبورمريم دمحم نبيل احمد حافظ106250

ن دمحم عبدالمعط106251 130.5نور البيان الخاصة العبورمريم معي 

131.5نور البيان الخاصة العبورمريم وائل دمحم حافظ مرس106252

93.5نور البيان الخاصة العبورملك احمد زهي  عبس106253

112.5نور البيان الخاصة العبورملك اسماعيل دمحم اسماعيل عبدالرحمن106254

124.5نور البيان الخاصة العبورملك ناجى انور عبدالخالق دمحم106255

ف ابراهيم رضا عل106256 135.5نور البيان الخاصة العبورمنة اشر

110.5نور البيان الخاصة العبورمنة ياش عبدالعزيز كامل فرغل106257

117نور البيان الخاصة العبورنه احمد عل شحان عل106258

115.5نور البيان الخاصة العبورنور اكراىم خليل دمحم دمحم خضن106259

ن الشحات يوسف الجمال106260 138نور البيان الخاصة العبورنور حسي 

102.5نور البيان الخاصة العبورنور دمحم احمد اسماعيل احمد106261

124.5نور البيان الخاصة العبورنورهان احمد اسماعيل احمد عبدهللا106262

130.5نور البيان الخاصة العبورنورهان دمحم امام ابراهيم امام106263

51.5نور البيان الخاصة العبورنورهان محمود احمد سالم يوسف106264

137نور البيان الخاصة العبورهدى فتىح عل دمحم حماد106265

116.5نور البيان الخاصة العبوربسيطه- همس باسم فتىح عطيه 106266

110.5نور البيان الخاصة العبورهنا عماد الدين يوسف متوىل يوسف106267

126.5نور البيان الخاصة العبورهنا عمرو سمي  داعوش106268

125نور البيان الخاصة العبورهيا وليد عل زىك موس106269

125.5نور البيان الخاصة العبوريارا مصطفن موس محمود106270

ن احمد دمحم احمد عبدالعال106271 130.5نور البيان الخاصة العبورياسمي 

ن دمحم سالمه احمد عبدهللا106272 91نور البيان الخاصة العبورياسمي 

قاوي دمحم اسماعيل شحاته106273 126.5نور البيان الخاصة العبوراحمد الشر

127.5نور البيان الخاصة العبوراحمد ايهاب حسن رفاع النواوي106274

94نور البيان الخاصة العبوراحمد سالمة صالح عبدالرحمن106275

134نور البيان الخاصة العبوراحمد سيد ابراهيم ابن سيد106276

62نور البيان الخاصة العبوراحمد عاطف دمحم كامل رمضان106277

131.5نور البيان الخاصة العبوراحمد عالء الدين احمد اعرانى نحيل106278

137.5نور البيان الخاصة العبوراحمد عماد احمد عل عبدالرحمن106279

110.5نور البيان الخاصة العبوراحمد دمحم كامل عطيه يوسف106280



125.5نور البيان الخاصة العبوراحمد مصطفن فوزى الموس106281

130.5نور البيان الخاصة العبوراحمد ياش احمد توفيق احمد106282

89نور البيان الخاصة العبورادهم دمحم احمد عل شهاب الدين106283

106.5نور البيان الخاصة العبوراسالم دمحم عل عل حسن هندام106284

ن عبدالجواد106285 103.5نور البيان الخاصة العبوربراء دمحم فتىح ياسي 

127.5نور البيان الخاصة العبورجمال عمرو سيد مهنن السجينن106286

72.5نور البيان الخاصة العبورجون عماد جابر نجيب106287

يال106288 119نور البيان الخاصة العبورجوناثان سمي  محب داود غيى

45نور البيان الخاصة العبورحازم دمحم محمود احمد عل الطباخ106289

119.5نور البيان الخاصة العبورخالد احمد رمزى ابو العز106290

ن106291 ى دمحم امي  120نور البيان الخاصة العبورخالد سامح خي 

101.5نور البيان الخاصة العبوررشاد دمحم رشاد دمحم ابراهيم106292

115نور البيان الخاصة العبورزياد طه دمحم عل عبدالمجيد106293

115.5نور البيان الخاصة العبورزياد محمود بدر محمود دمحم106294

69نور البيان الخاصة العبورسيد هشام سيد عبدالجليل عبىس106295

137.5نور البيان الخاصة العبورشادى عبدالعال علم الدين عبدهللا احمد106296

125.5نور البيان الخاصة العبورعادل دمحم عادل دمحم عل106297

119نور البيان الخاصة العبورعبدالرحمن فتىح عبدالمنعم حسن مقبل106298

56نور البيان الخاصة العبورعبدالرحمن دمحم ابراهيم عبدهللا دمحم106299

131نور البيان الخاصة العبورعبدهللا احمد محمود الصادق106300

40نور البيان الخاصة العبوربسيطه- عبدهللا كارم دمحم عبدالحفيظ دمحم 106301

106302
ن
125نور البيان الخاصة العبورعثمان ذو النورين مروان خان شيخون

يف106303 126.5نور البيان الخاصة العبورعل احمد يوسف احمد الشر

ن106304 120.5نور البيان الخاصة العبورعل طارق سيد حسي 

123.5نور البيان الخاصة العبورعل ماجد دمحم السيد دمحم106305

120.5نور البيان الخاصة العبورعمر احمد عبدالرحمن يوسف غنيم106306

121نور البيان الخاصة العبورعمر احمد دمحم دمحم نجم106307

133نور البيان الخاصة العبورعمر احمد محمود عبدالفتاح طلب106308

84.5نور البيان الخاصة العبورعمر جمال عمر دمحم طليبه106309

67نور البيان الخاصة العبورعمر سيد عبدهللا فرج احمد106310

125.5نور البيان الخاصة العبورعمر صابر وهبه شحاته دمحم106311

123.5نور البيان الخاصة العبورعمر عثمان عمر محمود دمحم106312

127نور البيان الخاصة العبورعمر دمحم سعيد سيد فراج106313

109نور البيان الخاصة العبورعمر دمحم عبدالسميع دمحم حرب106314

 محفوظ عيد دمحم106315
ن
131نور البيان الخاصة العبورعمر هان

75نور البيان الخاصة العبوربسيطه- عمر وحيد حمدى عبدالعزيز دمحم 106316

118نور البيان الخاصة العبورعمرو جمال دمحم عبدالهادى106317

101نور البيان الخاصة العبورفادى انور وهيب حبيب حكيم106318

100نور البيان الخاصة العبورفيلوباتي  عماد ناجح شهدى بولس106319

110نور البيان الخاصة العبوركريم عبدالخالق محمود ابراهيم جمعه سالم106320

71نور البيان الخاصة العبوربسيطه- لؤى دمحم رفعت محمود الحديدى 106321

49نور البيان الخاصة العبورمازن ياش فريج عيد مدخيل106322

135نور البيان الخاصة العبوردمحم جمال فؤاد متوىل السيد106323

85نور البيان الخاصة العبوردمحم رضوان حسن النارص106324

117.5نور البيان الخاصة العبوردمحم سامح دمحم عبدالعظيم خليل106325

ى زىك مصطفن106326 127.5نور البيان الخاصة العبوردمحم سعيد خي 

124.5نور البيان الخاصة العبوردمحم سمي  دمحم دمحم نصار106327

102نور البيان الخاصة العبوردمحم عاطف احمد دمحم زايد106328

133.5نور البيان الخاصة العبوردمحم عبدهللا عبدالمجيد محمود كساب106329

138.5نور البيان الخاصة العبوردمحم فتىح عل دمحم حماد106330



127نور البيان الخاصة العبوردمحم فوىل مخيمر عبدالحفيظ نفي 106331

114.5نور البيان الخاصة العبوردمحم محمود احمد كعيدى106332

دمحم زويل106333 89.5نور البيان الخاصة العبوردمحم نارص دمحم مني 

116نور البيان الخاصة العبوردمحم هشام سمي  شحاته دمحم106334

75نور البيان الخاصة العبوردمحم وليد مطهر عثمان العبادله106335

يف صالح حامد دمحم حامد106336 123.5نور البيان الخاصة العبورمحمود شر

ن السيد106337 111نور البيان الخاصة العبورمحمود عبداللطيف حسي 

ن سالم توفيق106338 105نور البيان الخاصة العبورمروان وائل حسي 

131نور البيان الخاصة العبورمصطفن عمرو حسن وزيرى السيد106339

70.5نور البيان الخاصة العبورمصطفن دمحم مصطفن محب دمحم106340

ن عبدالحكيم غازى106341 100نور البيان الخاصة العبورمعز الدين ياش حسي 

ن106342 97.5نور البيان الخاصة العبورممدوح دمحم ممدوح سعد حسي 

129نور البيان الخاصة العبورمهند صالح احمد وراد محمود106343

129نور البيان الخاصة العبورنور الدين محمودعقيل جورك حاجى106344

ن قدرى احمد شعبان دمحمين106345 124.5نور البيان الخاصة العبورياسي 

130نور البيان الخاصة العبوريوسف احمد عبدالعزيز عبدالىح بركات106346

121نور البيان الخاصة العبوريوسف احمد عبده عبدالحميد جيى106347

124نور البيان الخاصة العبوريوسف احمد يوسف عطيفن كمال الدين106348

88نور البيان الخاصة العبوريوسف سالمان دمحم احمد تهاىمي106349

135.5نور البيان الخاصة العبوريوسف ساىم مجدى سيد106350

113.5نور البيان الخاصة العبوريوسف عل احمد دمحم احمد106351

ي106352
49.5كونكورد دوىلالعبورالرا دمحم علي احمد مصطفن

ي106353
25كونكورد دوىلالعبورلىمي دمحم علي احمد مصطفن

44كونكورد دوىلالعبورىلي ىلي مروان عبدالمنعم راغب106354

ي106355
26.5كونكورد دوىلالعبورليله دمحم علي احمد مصطفن

ن دمحم فودة106356  امي 
!VALUE#كونكورد دوىلالعبورمايا مصطفن

ن106357  امي 
ن ايمن مرصفن 32كونكورد دوىلالعبورياسمي 

47كونكورد دوىلالعبورحمزه دمحم احمد محمود106358

 محمود106359
ن
35.5كونكورد دوىلالعبورزياد مصطفن قرن

46.5كونكورد دوىلالعبورعل دمحم ابراهيم عبدهللا106360

45كونكورد دوىلالعبوردمحم احمد دمحم جابر106361

53كونكورد دوىلالعبورنور الدين هيثم سالمه دمحم106362

نالعبورابرام كرلس مرقص ذىك106363 5العبور الجديدة ع بني 

 ابراهيم106364
 
نالعبورابراهيم دمحم ابراهيم دسوق 129العبور الجديدة ع بني 

ي106365 نالعبوراحمد ابراهيم حمدي ابراهيم الرونى 23.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد ابراهيم سيد ابراهيم106366 10العبور الجديدة ع بني 

ي106367 نالعبوراحمد ايمن مىحي الدين ناجى 8.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد خالد احمد يونس دمحم106368 5.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد رجب عبدالحميد دمحم106369 8.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد شحات سليم عشان106370 10.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد شعبان سيد عل106371 7العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد طارق عبده قطب106372 37.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد طارق عل عثمان106373 79العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد عادل سعد كامل106374 18العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد عبدالفتاح احمد رمضان بدوى106375 47العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد عل زاهر اسماعيل106376 66.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد عوض عشمان عبيد106377 58.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد محسن جمعه ضيف هللا106378 105.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد دمحم احمد عبدالاله106379 113.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد دمحم بدوى قصاص106380 101العبور الجديدة ع بني 



ودى106381 نالعبوراحمد دمحم خالد جي  95العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد دمحم ربيع احمد106382 79.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد دمحم عبدالحليم حسن106383 25العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد مصطفن احمد دمحم106384 81.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد مصطفن دمحم ابراهيم106385 122العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد نادر فؤاد دمحم106386 14العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد نشات حسن عبدالعظيم106387 124العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراحمد يشي احمد عبدهللا غالب106388 119.5العبور الجديدة ع بني 

يف سيد مدبوىل106389 نالعبورادهم شر 125العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراسالم السيد دمحم عل106390 123.5العبور الجديدة ع بني 

ه دمحم حسن106391 نالعبوراسالم صيى 32العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراسماعيل يوسف اسماعيل عبدالعظيم106392 21العبور الجديدة ع بني 

ي دمحم106393
ف دمحم حفنن نالعبوراشر 69.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورالسيد عل السيد عباس106394 85العبور الجديدة ع بني 

نالعبورالقاسم دمحم عبدالمومن عبدالحميد عبدهللا106395 95العبور الجديدة ع بني 

نالعبورامي  ثابت كرومل سعيد تادرس106396 82.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورانس ابراهيم ابوزيد عبدالعزيز106397 33.5العبور الجديدة ع بني 

ائيل106398 ى ساىم جيى نالعبورانطونيوس عماد بشر 58العبور الجديدة ع بني 

نالعبوراياد دمحم ابراهيم ابو الفتوح106399 116.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورايمن خضن سعدى عبدالحليم106400 32.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورايمن فراس احمد المضى106401 125العبور الجديدة ع بني 

 رمضان دمحم عل106402
ن
نالعبورايهاب هان 40.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربرسوم سعد فكرى سيدين رزق106403 108.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربالل بهجت سعيد عبدالخالق106404 96العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربالل محمود فتىحي السيد106405 43العبور الجديدة ع بني 

وه جون ظريف جورجى106406 نالعبوربي  128.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورجاش دمحم منصور احمد امام106407 126.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورجميل ماهر جميل عرعاس106408 67العبور الجديدة ع بني 

نالعبورجوده دمحم رياض قبش106409 77العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحازم دمحم سعد احمد السيد106410 31.5العبور الجديدة ع بني 

ي106411
نالعبورحازم وائل عبدهللا عبدهللا مصطفن 27.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحسام دمحم خليفة سليمان106412 16.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحسان خالد دمحم حسان دمحم عدنان الحافظ106413 68العبور الجديدة ع بني 

ن106414 ن خالد دمحم حسي  نالعبورحسي  81.5العبور الجديدة ع بني 

ن فرماوي106415 ن عبدهللا حسي  نالعبورحسي  18.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحمدى همام دمحم عبدالغنن دمحم106416 14.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحمزه دمحم السيد جمال الدين106417 115العبور الجديدة ع بني 

نالعبورحمزه دمحم عمر عبدالمقصود فرج106418 125.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوررؤف جهاد الصفدى الصفدى106419 85.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوررزق طارق رفعت عبدالمنعم صيام106420 60.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورزياد احمد عبدالحميد عبداللطيف عيىس106421 101.5العبور الجديدة ع بني 

يد شحاته106422 ن ف سعد ابوالي  نالعبورزياد اشر 117العبور الجديدة ع بني 

نالعبورزياد سعيد عبدالقادر كمال106423 119.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورزياد عبدهللا ابو شيع دمحم106424 111العبور الجديدة ع بني 

ي ابراهيم عثمان106425 نالعبورزياد عون امبانى 22.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورزياد دمحم عبدالحميد فرج106426 133.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورزياد مصطفن سيد دمحم106427 94.5العبور الجديدة ع بني 

ى106428 نالعبورزياد وائل عبدالمعط احمد العجي  90.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورسعد ربيع سعد سيد106429 26.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورسمي  عبدالمحسن عبدالهادى عبدالرحمن106430 29العبور الجديدة ع بني 



نالعبورسيف احمد فاروق عبدالمنىحى106431 80.5العبور الجديدة ع بني 

ن يوسف عل106432 نالعبورسيف الدين حسي  76.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورسيف ياش يشى مسعد106433 65العبور الجديدة ع بني 

نالعبورشهاب فاروق عبدالقادر واىك106434 38.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعاطف عاصم عاطف احمد106435 1العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن احمد عبدالمومن دمحم106436 93.5العبور الجديدة ع بني 

ن نبيل عبدالفتاح106437 نالعبورعبدالرحمن حسي  108.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن حمدى سيد احمد106438 25العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن حمزه فرغل حسن106439 111العبور الجديدة ع بني 

 دمحم محمود جعفر106440
 
نالعبورعبدالرحمن دسوق 71.5العبور الجديدة ع بني 

ي علي دمحم106441 نالعبورعبدالرحمن صيى 13العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن محسن سليم حامد106442 99.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن محسن دمحم رفاع106443 36العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالرحمن دمحم سليمان محمود106444 24.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالغنن عمرو دمحم عبدالغنن106445 118.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا احمد خالد دمحم106446 96العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا جمال عبدهللا عويس106447 37العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا خالد عثمان هارون106448 36العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا ربيع ابو زيد محمود106449 64.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا صابر احمد عبدهللا دمحم106450 34العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا دمحم حسن عبدالعزيز106451 102العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا دمحم عبدهللا عل106452 123.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدهللا هشام السيد احمد106453 61.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالمهيمن ابراهيم دمحم حلىم106454 106العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالنارص احمد دمحم الطسة106455 62.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعبدالهادى دمحم بدوى قصاص106456 100العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعل حسن عبدالسالم طيار106457 82العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعل عاطف علي عبدالاله106458 44العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعل مصطفن عبدالمنعم دمحم106459 59.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعماد دمحم جالل عبدالعزيز حسن106460 45.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمار جمال سعد السيد106461 89العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربسيطه- عمار صالح سيد طلبة نض 106462 103.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمار عصام فهىم احمد106463 51.5العبور الجديدة ع بني 

باهلل عبدالسالم عواد106464 ن نالعبورعمار معي  82.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمر احمد عبدالرحمن الحفنن دمحم106465 101العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمر ايهاب عبدالغفار دمحم106466 75.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمر ساىم مصطفن كامل محمود مصطفن106467 33العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمر عز الدين حمدى دمحم رزق106468 76.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمر دمحم ابو الفتوح بدران106469 116.5العبور الجديدة ع بني 

ن صالح106470 نالعبورعمر دمحم حسي  28.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمرو خالد احمد يونس106471 11العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمرو ساىم فتىح عبدالغفار106472 34العبور الجديدة ع بني 

نالعبورعمرو يوسف مصطفن يوسف106473 53.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورفارس محروس عل حامد106474 13العبور الجديدة ع بني 

نالعبوركريم سامح عبدالننى محمود106475 114.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوركريم وليد ماهر دمحم106476 119العبور الجديدة ع بني 

نالعبوركمال دمحم رمضان احمد106477 113العبور الجديدة ع بني 

ن احمد 106478 نالعبوربسيطه- مؤيد دمحم حسي  89.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمازن عمر عزىم عباس106479 82العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمازن دمحم سيد عبدالسالم106480 55العبور الجديدة ع بني 



نالعبورمازن دمحم عبدالمنعم احمد عبدالفتاح106481 82العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربسيطه- مالك ايمن احمد فاضل 106482 106العبور الجديدة ع بني 

ي بخيت106483
نالعبورمحب يوحنا نعيم مهنن 72العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم احمد دمحم عبدهللا106484 59.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم احمد مختار داغر106485 117.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم اسعد فهد صباغ106486 36.5العبور الجديدة ع بني 

ف متوىلي السيد106487
نالعبوردمحم اشر 16.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم السيد عبدهللا السيد106488 31العبور الجديدة ع بني 

ي زهري106489
نالعبوردمحم خالد عبدالراضن 15العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربسيطه- دمحم ربيع سعد سيد 106490 68.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم رجب جودة عبدالقوى106491 131.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم طارق دمحم عيد106492 111العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عباس سيد عباس106493 88.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عبدالرحمن عبدالعزيز دمحم106494 117العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عبده السعيد صادق106495 21.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عدنان الزغنى دمحم106496 24.5العبور الجديدة ع بني 

106497
ن
نالعبوردمحم عالء دمحم تون 27العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عل دمحم روق106498 70العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم عمر بشار دمحم106499 19العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم فريد سيد دمحم106500 87.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم مدحت جالل صديق106501 99العبور الجديدة ع بني 

 عاطف دمحم106502
ن
نالعبوردمحم هان 130العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم وائل عبدهللا عل106503 61.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوردمحم ياش دمحم عمار ترك106504 50.5العبور الجديدة ع بني 

ن106505  امي 
نالعبوردمحم يزن دمحم بالل قاضن 40.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمحمود بدر سيد سعد106506 23العبور الجديدة ع بني 

ن فرماوى106507 نالعبورمحمود خالد حسي  81.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمحمود عادل عبدالمومن احمد106508 46العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمحمود دمحم السيد احمد106509 77.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمحمود دمحم صديق احمد106510 37العبور الجديدة ع بني 

ن106511 نالعبورمحمود دمحم فرغل حسي  82العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمحمود مصطفن محمود دمحم106512 38.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمروان عماد فتىح عبدالحميد106513 53.5العبور الجديدة ع بني 

 احمد106514
 
نالعبورمروان نبيل شوق 40.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمروان وائل حنفن عباس106515 107العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمصطفن الحاج موس حسن106516 43العبور الجديدة ع بني 

ن حسن دمحم106517  حسي 
نالعبورمصطفن 64.5العبور الجديدة ع بني 

ه دمحم حسن106518  صيى
نالعبورمصطفن 22.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمصطفن عاطف دمحم دمحم الهوارى106519 15العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربسيطه- مصطفن دمحم احمد دمحم 106520 88العبور الجديدة ع بني 

نالعبورمصطفن محمود عباس حسن106521 36العبور الجديدة ع بني 

 مني  دمحم عبدالقادر106522
نالعبورمصطفن 56العبور الجديدة ع بني 

نالعبوربسيطه- معاذ دمحم السيد عبدهللا 106523 94العبور الجديدة ع بني 

نالعبورنورالدين نبيل الشيخ عمر106524 23العبور الجديدة ع بني 

نالعبورهشام دمحم نارص دمحم ابراهيم106525 9العبور الجديدة ع بني 

ن عمرو مجدي دمحم106526 نالعبورياسي  29.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف احمد فاروق حسن106527 86.5العبور الجديدة ع بني 

ف دمحم مصطفن106528 نالعبوريوسف اشر 109العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف جمال عبدهللا عويس106529 12.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف رمضان عبدالعاىط احمد106530 63العبور الجديدة ع بني 



ن خليفة دمحم106531 نالعبوريوسف زين العابدين امي  58العبور الجديدة ع بني 

ن106532 ن اسماعيل حسني  نالعبوريوسف ساىمي حسني  95العبور الجديدة ع بني 

ي106533
نالعبوريوسف سيد احمد راضن 18.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف طه ابراهيم خليل ابراهيم106534 98.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف عبدهللا شعبان السيد106535 32.5العبور الجديدة ع بني 

ن106536 نالعبوريوسف عوض هللا الزمزى حسي  43.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف محمود هاشم عطيه عبدالمجيد106537 79.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف مطاوع سيد مطاوع106538 44.5العبور الجديدة ع بني 

نالعبوريوسف ياش دمحم حسن106539 103.5العبور الجديدة ع بني 

135الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراريج دمحم مصطفن السيد العاقل106540

0الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراشاء هشام دمحم حافظ106541

135الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراالء دمحم سيد صديق106542

ه احمد عدوى عل106543 134.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورامي 

123.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورايرينن ايمن اقالديوس دوس عبدالمالك106544

120الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورايمان عل شحاته جمعه106545

133.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربسمله شامل دمحم الديب عبدالعزيز نض106546

128.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربسمله دمحم غرام عباس106547

106548
 
121.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربسمه ايمن انور حافظ الخرزان

110.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورتف  دمحم السيد متوىل عل كرير106549

ن106550 105.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجانا عصام دمحم امي 

113.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنا طارق عبدالسالم عل106551

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنات ايهاب سعيد يوسف مصطفن106552

 صديق106553
 
136.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنه حسن عبدالباق

 دمحم ممدوح106554
ن
133.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنه هان

130.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنن احمد حسن دمحم فارس106555

ن106556 108.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنن ايمان محمود امي 

106.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنن دمحم السيد عبدالعزيز106557

ن محمود106558  حساني 
ن
109الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجنن هان

115.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجهاد اسامه دمحم عبدالحليم محمود106559

132.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجومانا وليد عبدالفتاح الشحات106560

127.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه احمد دمحم رضا ابراهيم دمحم106561

106562
ن
130.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه احمد دمحم رضا مصطفن المدن

106563
ن
135.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه اسامة ابراهيم المواق

ن106564  حسي 
124.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه خالد مصطفن

95.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه طارق توفيق عبدهللا106565

132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه دمحم احمد حسن106566

123الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه دمحم صالح شكرى106567

63.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحبيبه مصطفن حمدان عبدالعزيز106568

ن ابراهيم جيى احمد االكوح106569 113الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحني 

ن خالد مهدى عبدالهادى ابو العال106570 128.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحني 

119.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحور دمحم مصطفن مصطفن106571

ن المصيلىح106572 117الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورخلود خالد دمحم حسي 

128الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوررحمه احمد دمحم قطب106573

94الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوررحمه مصطفن عبدهللا ابراهيم عبدالمجيد106574

126.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروان خالد عبدالعال دمحم106575

106الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروان عبدالننى دمحم محمود106576

 دمحم106577
 
108الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروان عل دسوق

102الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروضه خالد دمحم السيد106578

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروضه مصطفن حشمت عبدالمجيد106579

133الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورروى عماد حمدى شمس الدين دمحم106580



132.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورريتاج سامح عل دمحم106581

125.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورريتاج دمحم حجازى ابراهيم106582

87.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورساره احمد نبيل عبدالجواد106583

106584
 
110.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورساندى عماد ناجى شوق

132.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورسلسبيل محسن دمحم ابوالفتوح السيد فهىم106585

100الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورسلىم حسن عبدالفالح الشوربىحى106586

ف عبده عبدالمجيد106587 132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورسما اشر

133.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورسما طارق دمحم كمال106588

104الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورسما عل عبدالسميع عل106589

135الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورشدان دمحم عبدالحكيم عبداللطيف106590

يف عمر فارس106591 129.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورشهد شر

يف دمحم عبدالحليم106592 131.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورشهد شر

118الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورشهد مجدي محمود حسن106593

135.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورفاطمه عاطف عبدالستار دمحم106594

131الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورفرح ياش احمد سعيد دمحم فتىح106595

وز دمحم عبدالسالم عبدالوهاب عبدالمجيد106596 125الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورفي 

ن106597 ن عبدالملك حني  135.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوركارين عادل حني 

ى106598 ى سامح دمحم خي  ن 126الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوركين

ن الحسن عل دمحم106599 85.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورلجي 

126.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورلياىل ايهاب نظىم حسن106600

 جورج مرقص106601
ن
129.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمارفن هان

117الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورماريا ماجد فؤاد لبيب106602

 علي106603
ن ف حسي  103.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمايسه اشر

126.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمروه جمال عل دمحم106604

115.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم احمد فتىح سيد دمحم106605

ف دمحم رفعت ابراهيم مبارك106606 134.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم اشر

131.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم دمحم ابراهيم عل106607

115الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم دمحم السيد حسن106608

116الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم دمحم جميل ذىك106609

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمريم نبيل سالمة نجيب106610

113.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك ايمن مصطفن احمد106611

ة ابراهيم106612 120.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك تامر صيى

75.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك سيد ابراهيم عل ابراهيم106613

117الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك عادل دمحم دمحم احمد106614

119.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك دمحم محمود دمحم106615

102الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك محمود دمحم محمود106616

131.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورملك وائل دمحم عبدالحميد106617

124.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورميار نض عبدهللا عبدالحميد106618

136.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمنة هللا عمرو عبدهللا طلبة106619

ن106620 127.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمنة هللا دمحم مني  دمحم حسني 

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمنة دمحم ابراهيم دمحم106621

127.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمنه ممدوح عبدالخالق عبدربه106622

125.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمنن يوسف دمحم يوسف106623

127الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنادين حمدى محمود دمحم106624

118الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورندى بشي  النو عبدالسالم106625

126الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورندى دمحم عبداللطيف دمحم106626

ي106627
ي مصطفن

131.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورندى دمحم لطفن

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنور الهدى عل شعبان احمد106628

122.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنور دمحم دمحم عل عطيه106629

132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنور مصطفن احمد عابدين106630



132.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنورا طارق دمحم دمحم مرس106631

102الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنورا هشام عطيه عبدالعزيز106632

ف احمد توفيق106633 85.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورنورهان اشر

 دمحم احمد مرس106634
 
124.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورهاجر دسوق

94.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورهاجر عماد رافت يىس106635

130الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورهبه هللا امي  حسن عبدالعال106636

134.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورهنا هشام دمحم عبدالفتاح106637

54.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورهيالنة سعيد وليم شكرى106638

 كمال صالح جيى دمحم عل106639
109الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوروعد غريب مصطفن

ن احمد طلبه احمد عموشه106640 108الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورياسمي 

ن حازم ابراهيم محمود106641 107.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورياسمي 

ن دمحم خليل عبدالمجيد خليل106642 85.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورياسمي 

126الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريمنن دمحم عبدالعظيم خلف مبارك106643

65الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورابراهيم سعيد حسن المهدى106644

90الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد ايمن عبدالعزيز حافظ106645

113الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد ايهاب منصور عبدالقادر النواوى106646

126.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد بهاء عدىل احمد فوده106647

94.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد جمال عبدهللا مهدى الخطانى106648

93الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد حسن محمود حسن106649

101.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد حمدى حمدى دمحم106650

69.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد سامح احمد دمحم106651

129الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد عصام الدين سيد ذىك106652

92.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد عالء الدين دمحم حبيب فراج106653

88.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد ماهر دمحم عبدهللا المهدى106654

125.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد مختار الضيف مختار106655

 احمد جالل السيد106656
ن
71.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد هان

65.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد وائل ابراهيم موس106657

72الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد وائل عبدالعظيم شلنى دمحم106658

81.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد وليد احمد محمود106659

97.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراحمد ياش دمحم فؤاد السيد عزب106660

132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورادهم احمد عبدالحميد فتح الباب106661

ن106662 126الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورادهم اسامة توفيق حسني 

128.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورادهم عاطف عبدالحميد دمحم دمحم حسن106663

121.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورادهم هشام احمد رجب106664

113.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراسامه دمحم السيد دمحم106665

ف مراد شفيق مهنن 106666 84الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربسيطه- امي  اشر

ف نضالدين قطب محفوظ106667 76الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورانس اشر

112الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورانس سامح احمد دمحم106668

125.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورانس مجدى احمد اسماعيل106669

136.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوراياد احمد ابراهيم النويه106670

82الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربدر دمحم السيد حسن الطويل106671

110الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوربولس مجدى جورج سليمان106672

120.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجاش عبدالرحمن رضن عرفه عيىس106673

129الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورجون راجى طلعت بطرس106674

135.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورحمزه دمحم محمود عبدالرحيم106675

76الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورزياد ايمن عبده دمحم دمحم106676

106677
ن
69الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورزياد باهر سيد دكرون

112الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورطارق مىح الدين دمحم عبدالسميع106678

108.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن احمد رشدى دمحم دمحم106679

104الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن احمد عبدالتواب رضوان106680



102.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن اسامة دمحم عبدالحميد عبدهللا106681

133.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن صالح ابراهيم صالح106682

125الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن عل شحاته جمعه106683

129الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدالرحمن نض شعبان احمد احمد106684

127.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدهللا احمد عل احمد عبدهللا106685

123.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدهللا احمد ماهر احمد106686

يف دمحم عبدالمعط السيد106687 101.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدهللا شر

59الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعبدربه منجد عبدربه عبدالعزيز106688

101.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعل احمد سمي  سعد دمحم106689

99الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمار دمحم سيد عبدالجواد106690

132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر حازم حسن منصور106691

ن زغمور106692 77.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر حسن كمال حسي 

116.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر خالد دمحم ابو الفتح106693

90.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر عل حسنن عل106694

107الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر دمحم حمدان عبدالعزيز106695

69.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر دمحم سالمان احمد106696

122الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر دمحم محمود دمحم106697

97.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمر يحن  سعد يحن 106698

128الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمرو احمد هاشم عل خليل106699

100الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمرو عامر عبدالقادر عبدالكريم106700

131الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمرو دمحم عثمان ابراهيم عبدالحميد106701

99الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورعمرو دمحم محمود دمحم محمود106702

93الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورفارس دمحم صالح الدين محمود106703

!VALUE#الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورفارس مصطفن كمال رمضان106704

134.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوركريم صالح دمحم ابوالوفا106705

132الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوركريم عبدالحميد زكريا عبدالحميد القصنى106706

85الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوركمال هشام كامل عبده106707

76.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورلؤى وائل مصطفن النحاس106708

ن106709 125.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم احمد عبدالرحمن حسي 

ف السيد البدرى106710 124الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم اشر

ف عبدالحميد دمحم106711 126.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم اشر

ف دمحم دمحم الشته106712 132.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم اشر

95.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم حسام الدين دمحم انور106713

69الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم رضا دمحم فتح هللا106714

81.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم سالمه دمحم عبدالحميد106715

113الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم صابر محمود عبدالرحيم حجاج106716

117الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم عادل راشد دمحم106717

127.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم عالء عل السيد106718

130.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم عالء محمود احمد106719

88.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم عل دمحم عل106720

 دمحم106721
 
67الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم عوض صدق

129.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم دمحم حسن احمد106722

116الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم محمود دمحم عبدالعليم برمىك106723

106الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم مصطفن محمود الجوهرى106724

 خميس دمحم خليل106725
ن
89.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم هان

131الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوردمحم هشام صبىح محمود106726

115الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمحمود ايهاب مصطفن ابراهيم106727

119الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمحمود دمحم محمود عبدالظاهر106728

131الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمحمود دمحم نض مالزم احمد106729

129.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمحمود مصطفن محمود جاد106730



ف دمحم بيوىم106731 102.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمروان اشر

78.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمروان ياش السيد احمد السيد106732

100الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمصطفن حسن يوسف ابراهيم106733

ن عيد محمود106734  حسي 
108.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمصطفن

101.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمصطفن عادل عبدهللا سيد احمد الصبان106735

98الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمصطفن عبدالرازق مصطفن عبدالرازق السيد106736

ن106737  عبدالعظيم السيد حساني 
101الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمصطفن

131.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمعاذ احمد محمود دمحم106738

123.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمعاذ عمرو عبدالمنعم دمحم106739

101.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمهاب محمود عبدالوهاب عبدالحميد106740

116الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمهند محمود سعيد دمحم النجار106741

102.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورمينا موريد شفيق جريس ابراهيم106742

ن عزت حسن مصطفن106743 103.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبورياسي 

136الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف احمد سليمان دمحم الغباسر106744

99.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف احمد عبدالرحمن معروف106745

135الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف ادهم دمحم نجيب106746

94الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف سعد رمضان شحاته106747

71.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف سعيد عبدالفتاح احمد106748

يف سمي  محمود رزق106749 87الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف شر

136.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف طارق فاروق دمحم106750

106751
ن
117.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف دمحم عبدالفتاح عمر بسيون

137.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف دمحم عبدهللا السيد طلبه106752

 طلعت عبدالفتاح106753
ن
114.5الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف هان

106754
 
77الصداقة المضية اإلزربيجانية العبوريوسف ياش محمود دسوق

109.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورايه دمحم السعيد محمود106755

127.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورتسنيم عالء دمحم محمود106756

127.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورجميله احمد عبدالرازق محبوب106757

121.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورجنه دمحم عبدالحميد عبدالمالك حسن106758

ف شعبان بكر106759 111.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورجنن اشر

108.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورجومانا دمحم احمد عبدالعاىطي106760

128الصفوة الخاصة لغاتالعبورحبيبه خالد دمحم عيىس مندور106761

116الصفوة الخاصة لغاتالعبورحال احمد صفوت صادق106762

ن دمحم106763 117.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوردارين نادر امي 

يس106764 131الصفوة الخاصة لغاتالعبورروان راىمي كمال عي 

ي عثمان دمحم106765
 
133.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورروزانا وليد دسوق

128.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورريتاج نشات دمحم سيد106766

ن106767 124الصفوة الخاصة لغاتالعبورريناد طارق فاروق حسي 

124الصفوة الخاصة لغاتالعبورريهام عصام دمحم زكريا106768

 دمحم دمحم الجزير106769
ن
102الصفوة الخاصة لغاتالعبورسلوى هان

126الصفوة الخاصة لغاتالعبورسيليا فادي صالح كامل106770

133.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورفرح تامر دمحم ممدوح ابراهيم106771

116الصفوة الخاصة لغاتالعبورفرح سامح سعيد حسن106772

ن البدوى106773 111الصفوة الخاصة لغاتالعبورمايا مروان امي 

104.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورمريم حازم حسن عطيه106774

94.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورمريم دمحم سيد دمحم106775

94الصفوة الخاصة لغاتالعبورملك عبدالباسط سيد حسن106776

قاوي106777 138.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورىم احمد دمحم الشر

130.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورىم ممدوح حسن فرج106778

129.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورنور ممدوح محمود دمحم106779

126الصفوة الخاصة لغاتالعبورنوران دمحم مصلح مدبوىلي106780



129.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورهنا وليد السيد دمحم106781

111الصفوة الخاصة لغاتالعبوريارا عبدالرازق دمحم عبدالرازق106782

131.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوراحمد حسام حسن عطية106783

125الصفوة الخاصة لغاتالعبوراحمد حسام فوزي محسوب ابو زيد106784

126الصفوة الخاصة لغاتالعبوراحمد دمحم سيد احمد106785

115الصفوة الخاصة لغاتالعبورادم مجدي مجدي حسن106786

ي علي106787
125الصفوة الخاصة لغاتالعبورادم دمحم مصطفن

112.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورادهم ايمن عبدالفتاح صالح106788

126.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورادهم سيف النض دمحم حسن106789

ف106790 108الصفوة الخاصة لغاتالعبوراسالم عمر فاروق عبدالعزيز شر

128.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورانس خالد عبدالحارث دمحم106791

يد106792 ن 125الصفوة الخاصة لغاتالعبوراياد احمد يشى ابو الي 

124.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوراياد هيثم السيد خليل106793

113.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورحسام الدين امي  محسن جمال106794

131الصفوة الخاصة لغاتالعبورحمزه عادل عبدالمعز عبدالحكيم106795

132.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورسيف الدين دمحم احمد السيد106796

123.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن احمد الغريب احمد106797

123.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورعل وليد دمحم عادل106798

ن106799 118.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورعمر باسم سيد حساني 

99الصفوة الخاصة لغاتالعبورعمر خالد ممدوح عطيه106800

129.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورعمر عل احمد عل صالح106801

104.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورفراس حجازي السيد احمد106802

129.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوركريم ضياء الدين درويش احمد الجمل106803

105الصفوة الخاصة لغاتالعبوردمحم مصطفن محمود عبدالمجيد106804

129.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوردمحم وليد عبدالمنعم دمحم106805

ي نض106806
113.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورمصطفن عمرو مصطفن

130الصفوة الخاصة لغاتالعبورمصطفن كمال دمحم جمال106807

112.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورمصطفن دمحم مصطفن دمحم مصطفن106808

ن احمد106809 130.5الصفوة الخاصة لغاتالعبورمومن دمحم حساني 

110الصفوة الخاصة لغاتالعبوريشي احمد عبدة دمحم106810

134.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوريوسف اسامة حمدي دمحم106811

يف صالح عمر106812 72.5الصفوة الخاصة لغاتالعبوريوسف شر

46.5نايل صانز امريىكالعبورجنن دمحم مجدى حسن ابو العال106813

قاوي106814 46.5نايل صانز امريىكالعبورجودى اسماعيل علي اسماعيل الشر

22نايل صانز امريىكالعبورحبيبه وليد ابراهيم عبدالحميد دمحم البنان106815

ن عل106816 ن حسن امي  22.5نايل صانز امريىكالعبورحني 

45.5نايل صانز امريىكالعبورسلىم احمد محمود احمد دمحم حمايه106817

47نايل صانز امريىكالعبورسهيله احمد السيد عبدالكريم عبدالكريم106818

ف محمود دمحم محمود106819 22.5نايل صانز امريىكالعبورفاطمه الزهراء اشر

ن دمحم106820 ى وائل سعد الشي  ن
55نايل صانز امريىكالعبوركين

49.5نايل صانز امريىكالعبورمريم دمحم محمود جلشان عبدالحليم عل خلف106821

ي مصطفن احمد البنا106822
33.5نايل صانز امريىكالعبورهنا الحسينن

13نايل صانز امريىكالعبوراحمد بدر الدين عصام عل السيد106823

ي احمد مراد106824
 مصطفن

ن
45.5نايل صانز امريىكالعبوراحمد هان

50نايل صانز امريىكالعبورانس وائل دمحم علي دمحم عيد106825

38.5نايل صانز امريىكالعبورايفن الفريد انيس مضى هابيل106826

40.5نايل صانز امريىكالعبورايهاب حنا لبيب موس يوسف106827

36.5نايل صانز امريىكالعبوربيشوى منىسي ابراهيم منىسي عياد106828

53نايل صانز امريىكالعبورخالد احمد ابراهيم محمود طلبه106829

33.5نايل صانز امريىكالعبورعل خالد عل السيد الوكيل106830



23.5نايل صانز امريىكالعبورعمر حسام الدين مصطفن عبدالسالم106831

32.5نايل صانز امريىكالعبوركريم دمحم السيد عل دمحم عبدالكريم106832

106833
 
ق  ميشيل مشر

 
ق 36نايل صانز امريىكالعبورلطيف جوزيف مشر

 دمحم صالح106834
ن
العبورجنن هان

ن
37.5نايل صانز بريطان

العبورنور خالد دمحم يوسف106835
ن
41.5نايل صانز بريطان

العبوردمحم عباس عبدالحكيم حلىم106836
ن
52نايل صانز بريطان

العبورمروان احمد دمحم دمحم عبدالوهاب عبدالوهاب106837
ن
47نايل صانز بريطان

العبورمروان دمحم عبدالعزيز العزب الجمل106838
ن
39.5نايل صانز بريطان

 هشام يحن  عل عطيه106839
العبورمصطفن

ن
19نايل صانز بريطان

ف عبدالكريم عبدالمقصود106840 العبوريحن  اشر
ن
49.5نايل صانز بريطان

 دمحم صالح106841
ن
العبوريوسف هان

ن
39.5نايل صانز بريطان

0النيل المضية الدوليةالعبوربين  حاتم عبدالمعط عبدالعزيز دمحم106842

0النيل المضية الدوليةالعبورجمانه حسام دمحم فكرى دمحم عبدالفتاح عابد106843

0النيل المضية الدوليةالعبورجنا منتض نايف دمحم طلب106844

0النيل المضية الدوليةالعبورجنات محسن سيد دمحم سالم106845

0النيل المضية الدوليةالعبورجنن دمحم زكريا محمود انىس القطان106846

0النيل المضية الدوليةالعبورجنن محمود ابراهيم رشاد106847

0النيل المضية الدوليةالعبورجودى دمحم عبدالتواب طه106848

0النيل المضية الدوليةالعبورجودى هشام حسن دمحم سلطان106849

106850
ن
ف عباس دمحم المراع 0النيل المضية الدوليةالعبورحبيبه اشر

0النيل المضية الدوليةالعبورحبيبه عمرو طه عبدالعظيم106851

0النيل المضية الدوليةالعبورحبيبه مجدى حسن متوىل البنا106852

0النيل المضية الدوليةالعبورحال دمحم حاتم حجازى عبدالسالم حجازى106853

0النيل المضية الدوليةالعبوردانا تامر دمحم فهىم106854

0النيل المضية الدوليةالعبوررزان محمود دمحم السيد ابراهيم106855

يف رافت دمحم هاشم106856 0النيل المضية الدوليةالعبورروبا شر

0النيل المضية الدوليةالعبورروفان احمد دمحم عبده ابوحجاب106857

0النيل المضية الدوليةالعبورريجان تامر دمحم موس محمود106858

0النيل المضية الدوليةالعبورزينه دمحم صالح الدين موس ابراهيم106859

0النيل المضية الدوليةالعبورساره فتىح عبدالرحمن عبدالعزيز عطيه106860

0النيل المضية الدوليةالعبورسلىم حسام انيس دمحم السيد106861

ن106862 0النيل المضية الدوليةالعبورسلىم دمحم احمد عبده حسني 

0النيل المضية الدوليةالعبورسلىم وسام السيد سليمان سليمان106863

0النيل المضية الدوليةالعبورشهد احمد يىح معوض اعزب106864

يف حسن دمحم موس106865 0النيل المضية الدوليةالعبورصوفيا شر

0النيل المضية الدوليةالعبورفرح مصطفن دمحم يسن مصطفن احمد106866

لىس106867 ى ابراهيم دمحم دمحم اليى ن 0النيل المضية الدوليةالعبوركين

ن دمحم احمد عبدالعزيز العطار106868 0النيل المضية الدوليةالعبورلجي 

0النيل المضية الدوليةالعبورلجينا دمحم احمد عبدالحفيظ احمد106869

ن احمد دمحم رضا احمد ابراهيم106870 0النيل المضية الدوليةالعبورلوجي 

ن106871 0النيل المضية الدوليةالعبورماريا مؤمن نبيل ويليام حني 

0النيل المضية الدوليةالعبورمايره دمحم زكريا محمود انىس القطان106872

0النيل المضية الدوليةالعبورمنن دمحم سعيد زىك دمحم يوسف106873

0النيل المضية الدوليةالعبورنور احمد عبدهللا عبدالقادر106874

0النيل المضية الدوليةالعبورنور دمحم عل الدين دمحم عفيفن106875

0النيل المضية الدوليةالعبورنورين دمحم عزت عبدالسالم عبدالمجيد106876

0النيل المضية الدوليةالعبورهاجر دمحم رفعت دمحم ابراهيم106877

ه106878 0النيل المضية الدوليةالعبورهانيا هشام عاطف دمحم ابوسقي 

ف محمود دمحم محمود106879 0النيل المضية الدوليةالعبورهنا اشر

0النيل المضية الدوليةالعبورهنا خالد السيد دمحم106880



0النيل المضية الدوليةالعبورهنا شاكر زىك رمضان هالل106881

يف رافت حافظ106882 0النيل المضية الدوليةالعبوراحمد شر

0النيل المضية الدوليةالعبوراحمد عل فريد محمود ترىك106883

0النيل المضية الدوليةالعبورادهم دمحم حسينن بكرى فرحان106884

ئ عبدالستار السيد عماره106885
ن
0النيل المضية الدوليةالعبورانس هان

0النيل المضية الدوليةالعبوراياد هشام محمود دمحم ابوالنجا106886

0النيل المضية الدوليةالعبوربدر احمد عل يىح106887

0النيل المضية الدوليةالعبورحازم سلىم عبدالاله احمد دمحم106888

0النيل المضية الدوليةالعبورحسن دمحم احمد عاصم دمحم الصباغ106889

0النيل المضية الدوليةالعبورحمزه احمد عيدى احمد دمحم106890

0النيل المضية الدوليةالعبورحمزه اسامه دمحم حسن دمحم106891

0النيل المضية الدوليةالعبوررامز ماجد موريس ساويرس قرياقص106892

 ريمون عفت بهجت106893
ن
0النيل المضية الدوليةالعبورران

0النيل المضية الدوليةالعبورسعد الدين مصطفن سعد دمحم سعد الشناوى106894

ف محمود عبدالعال قابيل106895 0النيل المضية الدوليةالعبورشادى اشر

0النيل المضية الدوليةالعبورعبدالرحمن حازم عباس عبدالفتاح جابر106896

يف حسن دمحم موس106897 0النيل المضية الدوليةالعبورعبدالرحمن شر

0النيل المضية الدوليةالعبورعبدهللا ادهم فاروق منظور106898

0النيل المضية الدوليةالعبورعبدهللا سامح محسن عبدالمجيد عبدالرحمن106899

0النيل المضية الدوليةالعبورعمر احمد كمال حسن دمحم106900

0النيل المضية الدوليةالعبورعمر احمد دمحم صالح106901

0النيل المضية الدوليةالعبورعمر رجب حسن السيد106902

يف سيد دمحم دمحم خليل106903 0النيل المضية الدوليةالعبورعمر شر

0النيل المضية الدوليةالعبورعمر دمحم عبده دمحم106904

0النيل المضية الدوليةالعبوركريم ياش عبدالعزيز عبدالهادى غنيم106905

0النيل المضية الدوليةالعبوردمحم احمد دمحم جمال عبدالظاهر ابراهيم106906

106907
ن
ف عباس سعيد دمحم المراع 0النيل المضية الدوليةالعبوردمحم اشر

ف محمود دمحم محمود106908 0النيل المضية الدوليةالعبوردمحم اشر

0النيل المضية الدوليةالعبوردمحم حسن السيد احمد ابراهيم106909

0النيل المضية الدوليةالعبورمحمود ايمن محمود خليفه عبدهللا106910

0النيل المضية الدوليةالعبورمروان عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى106911

0النيل المضية الدوليةالعبورمصطفن دمحم ابراهيم مصطفن106912

ن106913 ن عمرو دمحم عبدالغنن بيوىم شاهي  0النيل المضية الدوليةالعبورياسي 

0النيل المضية الدوليةالعبوريوسف اسالم فتىح يوسف الزفتاوى106914

0النيل المضية الدوليةالعبوريوسف عمرو عمادالدين حمدى فؤاد106915

0النيل المضية الدوليةالعبوريوسف كريم ساىم حسن الجارج106916

ه106917 0النيل المضية الدوليةالعبوريوسف هشام عاطف دمحم ابوسقي 

0النيل المضية الدوليةالعبوريوسف وليد حمدى عبدالمجيد صقر106918

111اسكان الشباب ع بناتالعبوراريج عبدهللا سالم ابراهيم106919

121اسكان الشباب ع بناتالعبوراشاء ابوبكر الحداد مهران106920

73اسكان الشباب ع بناتالعبوراشاء احمد البدرى دمحم106921

!VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبوراشاء صابر احمد عبدهللا106922

114.5اسكان الشباب ع بناتالعبوراشاء دمحم رمضان ابراهيم البسطويىس106923

92اسكان الشباب ع بناتالعبوراشاء مصطفن دمحم حماده106924

110.5اسكان الشباب ع بناتالعبوراسماء ابوبكر عبدالوهاب السيد ابوالليل106925

124.5اسكان الشباب ع بناتالعبوراالء احمد حسن درويش106926

121اسكان الشباب ع بناتالعبوراالء احمد دمحم عبدالسميع106927

79.5اسكان الشباب ع بناتالعبوراالء محمود فتىح دمحم106928

63.5اسكان الشباب ع بناتالعبورامل نبيل عبدالموجود دمحم106929

90اسكان الشباب ع بناتالعبورامنيه لطفن عواد طه106930



ه دمحم فتىح العليىمي106931 112اسكان الشباب ع بناتالعبورامي 

78اسكان الشباب ع بناتالعبورانىحى سامح عياد صموئيل106932

98.5اسكان الشباب ع بناتالعبورانىحى دمحم عمر الفاروق106933

111اسكان الشباب ع بناتالعبورايان خليفه عبدالسالم طيار106934

95اسكان الشباب ع بناتالعبورايسل همام عل همام عبدالماجد106935

ن106936 47اسكان الشباب ع بناتالعبورايمان حافظ عبداللطيف حسي 

20.5اسكان الشباب ع بناتالعبورايمان خالد عثمان هارون106937

121اسكان الشباب ع بناتالعبورايه رافت عبدهللا عبدالفتاح106938

79اسكان الشباب ع بناتالعبورايه دمحم عبدالرازق السيد عزاز106939

113اسكان الشباب ع بناتالعبورايه دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالحميد106940

68اسكان الشباب ع بناتالعبوربتول رافت رشاد واصف جورجيوس106941

89.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمله جمال نجيب علي حسن106942

128.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمله طارق عبدهللا ابراهيم106943

93اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمله عبدالعال دمحم سليمان106944

82اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمله عيد عباس عبدالسالم106945

136اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمله هاشم هاشم دمحم البطاوى106946

109.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربسمه حافظ محمود حافظ106947

ى دمحم حسن حفنن106948 121.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربشر

135اسكان الشباب ع بناتالعبورتف  احمد دمحم سويلم شحاته106949

69اسكان الشباب ع بناتالعبورجنه احمد دمحم احمد106950

136اسكان الشباب ع بناتالعبورجنه احمد مىح الدين دمحم106951

ف فوزى دمحم106952 124اسكان الشباب ع بناتالعبورجنه اشر

67اسكان الشباب ع بناتالعبورجنه جمال عبدالكريم بريقع106953

121اسكان الشباب ع بناتالعبورجنه وائل حسن دمحم106954

135اسكان الشباب ع بناتالعبورجنن ابو بكر ابراهيم دمحم دمحم106955

69اسكان الشباب ع بناتالعبورجنن غريب السيد دمحم106956

ن نعيم اسالمبوىل106957 99.5اسكان الشباب ع بناتالعبورجودى معي 

115.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه احمد السيد دمحم106958

113.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه اسماعيل صادق احمد صادق106959

100اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه خالد عل درويش106960

74.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه خالد دمحم العرنى106961

45.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه سامح احمد عوض106962

ه راغب محمود106963 71اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه عادل صيى

123.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه قاسم علي علي احمد106964

 دمحم106965
 
116اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه دمحم ابراهيم الدسوق

73.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه محمود عبدالصبور دمحم106966

ن السيد106967 82.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه هشام فوزي حسي 

ي عزت عباس عبدالدايم106968 112اسكان الشباب ع بناتالعبورحبيبه يحن 

 دمحم سليمان106969
 
92.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحال احمد شوق

 رجب النونى راشد مرجان106970
ن 107اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

ن سيد دمحم احمد106971 104اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

ن دمحم اسماعيل عبدالغنن106972 105.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

ن دمحم106973 ن دمحم كمال امي  119.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

ن106974  محمود حسي 
ن
ن هان 129اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

ن وليد دمحم حسن106975 100.5اسكان الشباب ع بناتالعبورحني 

97.5اسكان الشباب ع بناتالعبورخلود سيف الدين ربيع جالل106976

121اسكان الشباب ع بناتالعبورخلود عادل سالمه مبارك106977

!VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبوردارين محمود اسماعيل محمود عليان106978

44.5اسكان الشباب ع بناتالعبورداليا رمضان فرج عبدالحفيظ106979

110اسكان الشباب ع بناتالعبوردنيا ضياء الدين محمود سعيد106980



123اسكان الشباب ع بناتالعبوردنيا دمحم فتىح فؤاد106981

102.5اسكان الشباب ع بناتالعبوررانا عاطف ماجد ابراهيم دمحم عثمان106982

ف غنيم مجاهد106983 123.5اسكان الشباب ع بناتالعبوررحمه اشر

89اسكان الشباب ع بناتالعبوررحمه هللا عمرو قاسم دمحم106984

20.5اسكان الشباب ع بناتالعبوررحمه رمضان حامد عوض هللا106985

 شتيوى106986
 
25اسكان الشباب ع بناتالعبوررحمه عالء الدين دسوق

!VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبوررحمه نارص سعد دمحم عليان106987

93.5اسكان الشباب ع بناتالعبوررضوى عبدالفتاح احمد دمحم اسماعيل106988

98.5اسكان الشباب ع بناتالعبوررغد يوسف رسالن الشليان106989

122اسكان الشباب ع بناتالعبور عبداللطيف مصطفن  ماهر  عل رقيه106990

90اسكان الشباب ع بناتالعبوررقيه حسن عل حسن106991

131اسكان الشباب ع بناتالعبوررقيه فتىحي السيد عبدالرحمن عبدالمجيد106992

37اسكان الشباب ع بناتالعبوررهف فايز موفق مرع106993

87اسكان الشباب ع بناتالعبورره عبدالحق عبدهللا قصي 106994

105اسكان الشباب ع بناتالعبورروان احمد بركات عل دمحم106995

125اسكان الشباب ع بناتالعبورروان احمد عيسوى احمد عيسوى106996

99.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروان حمدى اسماعيل السيد مصلىح106997

59اسكان الشباب ع بناتالعبورروان دمحم اسماعيل ابراهيم سند106998

ن دمحم106999 133.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروان دمحم عبدالمنعم حسي 

131.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروان مصطفن دمحم عبدالفتاح107000

106.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروان مصطفن محمود ابراهيم107001

98.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروسانده عبدالعزيز مسعد عبدالعزيز107002

91.5اسكان الشباب ع بناتالعبورروى عالء دمحم عل107003

101اسكان الشباب ع بناتالعبوررويدا دمحم سالمه السيد مصلىح107004

124اسكان الشباب ع بناتالعبوررويده عصام الدين عبدالهادى السيد107005

87.5اسكان الشباب ع بناتالعبورريداء جمال عيد جوده دمحم107006

45.5اسكان الشباب ع بناتالعبورريهام دمحم حسن فائق107007

ف دمحم احمد نارص107008 58.5اسكان الشباب ع بناتالعبورزينب اشر

64.5اسكان الشباب ع بناتالعبورزينه عصام عبدالننى خليل عبدالقادر107009

121اسكان الشباب ع بناتالعبورساره احمد سيد عبدالتواب السيد107010

115اسكان الشباب ع بناتالعبورساره احمد عبدالتواب عبدالرحمن محمود107011

ن107012 111.5اسكان الشباب ع بناتالعبورساره اسامه عبدالمنعم حسي 

124اسكان الشباب ع بناتالعبورساره عادل شحاته عل شحاته107013

52.5اسكان الشباب ع بناتالعبورساره عبدهللا شعبان السيد دمحم107014

ي107015
ن
30.5اسكان الشباب ع بناتالعبورساره عواد دمحم فاروق عواد الكيالن

ن عل107016  محمود حسي 
88اسكان الشباب ع بناتالعبورساره مصطفن

91اسكان الشباب ع بناتالعبورساره موس دمحم سعيد موس107017

7اسكان الشباب ع بناتالعبورسالمة رمضان مبارك دمحم107018

87اسكان الشباب ع بناتالعبورساندى باسل حمدان الشباط107019

 شلنى حسن107020
 
98اسكان الشباب ع بناتالعبورسجود دسوق

123اسكان الشباب ع بناتالعبورسجود مجدى حسن السعيد عيد107021

97.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسىحى ياش سمي  سيد107022

101اسكان الشباب ع بناتالعبوربسيطه- سعاد ايمن اسماعيل احمد حسن 107023

ف السبع عبدالكريم107024 113اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم اشر

134اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم جابر محمود ابراهيم احمد107025

127.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم حرنى دمحم ابراهيم107026

122.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم رمضان عيىس مصيلىح107027

113.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم عباس فكرى عباس107028

!VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم عبدالحليم حافظ دمحم107029

114.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم ناجح دمحم عبدالعال كريته107030



128.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسلىم ياش عبدالننى نجيب107031

113اسكان الشباب ع بناتالعبورسما اسامه دمحم احمد107032

ي كامل107033
127اسكان الشباب ع بناتالعبورسما رمضان مصطفن

121اسكان الشباب ع بناتالعبورسما سعيد عبدالرحمن عبدالعزيز107034

123.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسما عبده عبود عبدالدايم107035

118اسكان الشباب ع بناتالعبورسما دمحم مصلح دمحم سالم107036

119.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسناء ياش دمحم حسن107037

ن عبداللطيف107038 109.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسندس طه حسي 

81اسكان الشباب ع بناتالعبورسهي  صالح حسن حسن107039

38.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسيدرا ماهر حسون الحمىص107040

65اسكان الشباب ع بناتالعبورسيدره دمحم دياب عبدالهادي كريم الدين107041

96اسكان الشباب ع بناتالعبورسيدره هيثم دمحم ديب ابوراس107042

ين عامر احمد العطار107043 70.5اسكان الشباب ع بناتالعبورسي 

48اسكان الشباب ع بناتالعبورشام دمحم جدعان النعمة107044

87اسكان الشباب ع بناتالعبورشاهنده دمحم ابراهيم دمحم107045

وق عادل محمود دمحم107046 126.5اسكان الشباب ع بناتالعبورشر

ي107047
ن
وق دمحم صبىحي عبدالشاق 46اسكان الشباب ع بناتالعبورشر

107048
ن
116اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد جمال شعبان قرن

24اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد رجب عطيه عبدالجيد107049

62اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد عالء الدين دمحم السعيد107050

ن ابراهيم107051 32.5اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد دمحم حسي 

67.5اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد دمحم عصام عزالدين107052

ي دمحم عبدالاله107053
ن
19اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد هان

110اسكان الشباب ع بناتالعبورشهد هشام خليل سيد107054

84اسكان الشباب ع بناتالعبوربسيطه- شيماء سعيد مصطفن شحات 107055

84اسكان الشباب ع بناتالعبورشيماء سيد ابراهيم ابراهيم107056

83اسكان الشباب ع بناتالعبورشيماء عادل هالىلي سليمان عثمان107057

88.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربسيطه- صباح احمد فرغل حسنن 107058

ف عبدهللا طه السبد107059 66اسكان الشباب ع بناتالعبورعائشه اشر

81اسكان الشباب ع بناتالعبورعائشه دمحم زكريا جمل107060

105اسكان الشباب ع بناتالعبورعال سعيد عبدالعاىط عبدالعزيز107061

44اسكان الشباب ع بناتالعبورعلياء رمضان مبارك دمحم عبدالمنعم107062

134اسكان الشباب ع بناتالعبورعلياء سعيد شعبان حجاج107063

56اسكان الشباب ع بناتالعبورغفران محمود دمحم سعيد عباس107064

103اسكان الشباب ع بناتالعبورفاطمه حماده عاطف عبدالمنعم107065

103اسكان الشباب ع بناتالعبورفاطمه رجب شعبان دردير احمد107066

115اسكان الشباب ع بناتالعبورفاطمه عبدالرحمن رجب دمحم ابراهيم107067

94اسكان الشباب ع بناتالعبورفاطمه عل الشمندى عبدالرحمن احمد107068

82اسكان الشباب ع بناتالعبورفاطمه دمحم فوزى عبدالمقصود خليل107069

53.5اسكان الشباب ع بناتالعبورفرح خالد عبدالسالم سالمه107070

106اسكان الشباب ع بناتالعبورفرحه شعبان احمد دمحم خليل107071

42اسكان الشباب ع بناتالعبورفوزيه نبيل عبدهللا محمود107072

89اسكان الشباب ع بناتالعبورالرين غنيم السيد غنيم107073

96.5اسكان الشباب ع بناتالعبورالنا عبداالله احمد غنيم107074

ه107075 ي ملك جيى 75.5اسكان الشباب ع بناتالعبورلبنن صيى

ف محمود حفنن سقاو107076 ن اشر 113اسكان الشباب ع بناتالعبورلوجي 

ن شادى عوده عوده107077 85.5اسكان الشباب ع بناتالعبورلي 

100.5اسكان الشباب ع بناتالعبورماهيتاب دمحم سالم عل حسب هللا107078

106اسكان الشباب ع بناتالعبورمرام دمحم عل علوش107079

71اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم السيد دمحم عبدالجواد107080



123اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم جمال دمحم محمود عل107081

42.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم ساىم حنا ميخائيل حنا107082

يف دمحم غنيم107083 46.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم شر

ى محفوظ دمحم107084 101.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم صيى

31.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم عبدالعزيز شكرى عبدالعزيز107085

 يوسف107086
 
50اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم عزت شوق

ن دمحم107087 101.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم محسن حسن حسي 

 حمدى107088
ن
107.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم دمحم هان

125اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم محمود حسن محمود107089

 احمد دمحم الرفاع107090
ن
119اسكان الشباب ع بناتالعبورمريم هان

105اسكان الشباب ع بناتالعبورملك احمد ابوالوفا خليفه107091

62اسكان الشباب ع بناتالعبورملك احمد رمضان عل107092

93.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك احمد مختار عبدالعزيز107093

ف دمحم عبدالمجيد107094 102.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك اشر

102.5اسكان الشباب ع بناتالعبوربسيطه- ملك حمدي عبدهللا عبدالجواد 107095

127اسكان الشباب ع بناتالعبورملك خالد حسن سعيد صالح107096

وك عبدالمحسن دمحم107097 89.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك ربيع ميى

122اسكان الشباب ع بناتالعبورملك سامح بركات علوان107098

86اسكان الشباب ع بناتالعبورملك سيد محمود سيد107099

99اسكان الشباب ع بناتالعبورملك عالء عبده عل107100

45اسكان الشباب ع بناتالعبورملك محمود مصطفن دمحم107101

ي دمحم عبدالاله107102
ن
24.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك هان

67اسكان الشباب ع بناتالعبورملك هشام ابراهيم خليل107103

106.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك هيثم دمحم جمعه107104

118.5اسكان الشباب ع بناتالعبورملك ياش خميس عواد107105

84.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنار جمعه رشدى عبده107106

107.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنار حجازى مطاوع عل107107

96اسكان الشباب ع بناتالعبورمنار محمود عامر عل عامر107108

119اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا خالد دمحم شحاته عفيفن107109

125اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا سامح بركات علوان107110

107.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا عزت سليمان قطب107111

80.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا فايز مشحوت عبدالمقصود الشافعي107112

 حمدى حسن طه107113
ن
106.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا دمحم هان

66.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنة هللا مصطفن جاد الموىل احمد107114

ف صابر احمد عطوه107115 67.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنه اشر

98.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمنه عالء رمضان دمحم عل107116

122اسكان الشباب ع بناتالعبورمهرائيل نادي حبيب حنا107117

90اسكان الشباب ع بناتالعبورىم عل احمد دمحم107118

101.5اسكان الشباب ع بناتالعبورمىاده محمود فوزى عوض107119

 عطيه107120
 
ف صدق نا اشر 95اسكان الشباب ع بناتالعبورمي 

100اسكان الشباب ع بناتالعبورنانىس عل مصطفن عبدالمعبود مصطفن107121

نونى107122
51اسكان الشباب ع بناتالعبورندى السيد عبدالمنعم السيد الشر

122.5اسكان الشباب ع بناتالعبورندى صالح دمحم السيد العي 107123

125.5اسكان الشباب ع بناتالعبورندى عبدالمحسن عبدالقوي عبدالمحسن107124

 عبدالعزيز دمحم107125
 
80.5اسكان الشباب ع بناتالعبورندى وائل الدسوق

ف دمحم الحديدى107126 ن اشر 136اسكان الشباب ع بناتالعبورنرمي 

91.5اسكان الشباب ع بناتالعبورنغم دمحم ابراهيم ابوالقاسم107127

53.5اسكان الشباب ع بناتالعبورنغم مظهر خليل عثمان107128

126اسكان الشباب ع بناتالعبورنور حسام عبدهللا قبالن107129

!VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبورنور عبدالنافع دمحم الحسنن107130



128.5اسكان الشباب ع بناتالعبورنوره كارم مصطفن علم الدين دمحم107131

52اسكان الشباب ع بناتالعبورنورهان عصام دمحم بغدادى107132

ن107133 70.5اسكان الشباب ع بناتالعبورنيجار دمحم عرفان حسي 

41اسكان الشباب ع بناتالعبورنيجار نادر فؤاد دمحم عامر107134

63اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر احمد سمي  عبدالرحمن107135

129.5اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر ايمن جمال الدين احمد107136

ن دمحم عطا القدوس107137 111.5اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر حسي 

101اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر خالد دمحم عطيه107138

يف فتىح عبدالعال107139 83اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر شر

89اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر دمحم اسماعيل عبدالمقصود107140

ن عل107141  محمود حسي 
89اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر مصطفن

125.5اسكان الشباب ع بناتالعبورهاجر ياش سيد حسن107142

109اسكان الشباب ع بناتالعبورهدى تامر مصطفن دمحم107143

104.5اسكان الشباب ع بناتالعبورهدى عبدالنافع دمحم الحصنن107144

81.5اسكان الشباب ع بناتالعبورهنا رشدى عبدالقادر دمحم107145

91اسكان الشباب ع بناتالعبورهنا هشام عبدهللا زىك107146

103اسكان الشباب ع بناتالعبورهناء غياث دمحم زهي  ياغوب107147

 عالء الدين107148
 
127اسكان الشباب ع بناتالعبورهند احمد احمد دسوق

102.5اسكان الشباب ع بناتالعبوروعد احمد عبدالرحمن عل107149

70اسكان الشباب ع بناتالعبوريارا احمد شحاته عل107150

112اسكان الشباب ع بناتالعبوريارا عرفه السيد عرفه107151

ن سيد حنفن خلف قناوى107152 133.5اسكان الشباب ع بناتالعبورياسمي 

ن عبدالحليم حافظ دمحم حافظ107153 !VALUE#اسكان الشباب ع بناتالعبورياسمي 

ن دمحم محمود عوض بلوزه107154 127اسكان الشباب ع بناتالعبورياسمي 

نالعبورابراهيم حمد عبدالكريم عابدين107155 ن ع بني  40.5السبعي 

ن107156 نالعبورابراهيم سيد ابو السعود احمد صالحي  ن ع بني  81السبعي 

نالعبورابراهيم عزه عبدالودود توفيق107157 ن ع بني  100السبعي 

نالعبورابراهيم دمحم عبدالعزيز حسن قشطة107158 ن ع بني  117.5السبعي 

 ابراهيم زيدان107159
ن
نالعبورابراهيم هان ن ع بني  20.5السبعي 

نالعبورابوبكر احمد حسن احمدحسن107160 ن ع بني  98.5السبعي 

نالعبوراحمد اسامة موسي خليل107161 ن ع بني  97السبعي 

ي107162
ي ابراهيم الحسينن نالعبوراحمد اسماعيل صيى ن ع بني  115السبعي 

نالعبوراحمد ايمن جميل عبدالعزيز محمود107163 ن ع بني  120.5السبعي 

نالعبوراحمد ايهاب حمدى احمد107164 ن ع بني  55السبعي 

ن107165 ن وزير حسي  نالعبوراحمد حسي  ن ع بني  102.5السبعي 

نالعبوراحمد حلىم دمحم صالح107166 ن ع بني  107.5السبعي 

نالعبوراحمد خالد عدىل احمد خليل107167 ن ع بني  56السبعي 

نالعبوراحمد ربيع ابراهيم دمحم107168 ن ع بني  122.5السبعي 

نالعبوراحمد رضا مرسي دمحم السيد107169 ن ع بني  103السبعي 

ن محمود107170 نالعبوراحمد سمي  حسي  ن ع بني  78.5السبعي 

107171
ن
نالعبوراحمد سمي  محمود دمحم مواق ن ع بني  102.5السبعي 

نالعبوراحمد طالب احمد قطاع107172 ن ع بني  100السبعي 

نالعبوراحمد عادل عبدالغنن دمحم عبدالواحد107173 ن ع بني  76.5السبعي 

نالعبوراحمد عصام قاسم احمد جمعه107174 ن ع بني  52.5السبعي 

نالعبوراحمد عيد زىك فهيم عاشور107175 ن ع بني  58.5السبعي 

نالعبوراحمد كمال فتح محمود107176 ن ع بني  85.5السبعي 

نالعبوراحمد دمحم ابراهيم دمحم107177 ن ع بني  73.5السبعي 

نالعبوراحمد دمحم احمد عبدربه عيد107178 ن ع بني  86السبعي 

نالعبوراحمد دمحم احمد دمحم عل107179 ن ع بني  79.5السبعي 

نالعبوراحمد دمحم حسن دمحم107180 ن ع بني  54السبعي 



نالعبوراحمد دمحم محمود دمحم الضوى107181 ن ع بني  106.5السبعي 

نالعبوراحمد دمحم وجدى متوىل107182 ن ع بني  123السبعي 

نالعبوراحمد دمحم وصفن عبدالقادر107183 ن ع بني  78.5السبعي 

نالعبوراحمد محمود حسن جمال107184 ن ع بني  113.5السبعي 

نالعبوراحمد محمود ساىم دمحم عبدالعزيز107185 ن ع بني  100السبعي 

ن عبدالرحيم107186 نالعبوراحمد نارص حسي  ن ع بني  117السبعي 

نالعبوراحمد وليد احمد مجاهد علي107187 ن ع بني  74السبعي 

نالعبورادم اسامة متوىل مختار107188 ن ع بني  76السبعي 

ن السيد107189 نالعبورادهم احمد ابو العيني  ن ع بني  132السبعي 

نالعبورادهم ايمن راضن احمد107190 ن ع بني  118.5السبعي 

نالعبوربسيطه- ادهم ايهاب فوزى السعيد 107191 ن ع بني  82.5السبعي 

نالعبورادهم سيد عبدالبديع ابودهب107192 ن ع بني  70.5السبعي 

نالعبورادهم دمحم موسي عبدالرؤوف موس107193 ن ع بني  35السبعي 

نالعبورادهم ياش اسماعيل امبانى107194 ن ع بني  119.5السبعي 

نالعبوراسامه دمحم انس المضى107195 ن ع بني  111السبعي 

ف دمحم التهاىم107196 نالعبوراسالم اشر ن ع بني  109السبعي 

نالعبوراسالم سعيد صابر مصطفن107197 ن ع بني  73السبعي 

نالعبوربسيطه- اسالم وائل ربيع سعد 107198 ن ع بني  85السبعي 

نالعبورالسيد شعبان السيد عبدهللا107199 ن ع بني  62.5السبعي 

نالعبورالمازن عبدالنارص رجب سيد107200 ن ع بني  93.5السبعي 

نالعبورامي  دمحم فتىح السيد107201 ن ع بني  99السبعي 

ن نادي هريدي ابراهيم107202 نالعبورامي  ن ع بني  66السبعي 

نالعبورانس دمحم عبدالحميد سيد107203 ن ع بني  38.5السبعي 

يف راتب حسن107204 نالعبوراياد شر ن ع بني  70.5السبعي 

نالعبوربافلي شنوده كرم جوده جرجس107205 ن ع بني  67.5السبعي 

نالعبوربسام احمد دمحم بخيت107206 ن ع بني  !VALUE#السبعي 

نالعبوربالل عمر خالد الهنداوى107207 ن ع بني  95.5السبعي 

نالعبوربيي  كرم زىك بشاي107208 ن ع بني  116.5السبعي 

نالعبورجاسم دمحم عل حسن107209 ن ع بني  98السبعي 

نالعبورجالل يىح جالل قاسم107210 ن ع بني  55.5السبعي 

نالعبورجهاد خالد يوسف نوح107211 ن ع بني  119.5السبعي 

نالعبورحاتم امي  فتىح السيد منصور107212 ن ع بني  98السبعي 

نالعبورحاتم ياش غانم عبدالحميد107213 ن ع بني  76السبعي 

نالعبورحازم امجد عزالدين صادق107214 ن ع بني  70السبعي 

نالعبورحسام الدين دمحم دمحم ناعسه107215 ن ع بني  109السبعي 

نالعبورحسن ايمن حسن محمود107216 ن ع بني  102السبعي 

نالعبورحسن محمود حسن العبدهللا107217 ن ع بني  115.5السبعي 

 شعبان حمدان علي107218
ن نالعبورحسي  ن ع بني  118.5السبعي 

ن عقاد107219 ن عبدالرؤوف حسي  نالعبورحسي  ن ع بني  117.5السبعي 

ن عالء احمد عبدالعظيم107220 نالعبورحسي  ن ع بني  110.5السبعي 

ن وليد السيد دمحم خطاب107221 نالعبورحسي  ن ع بني  78السبعي 

نالعبورحمزه ايهاب حامد عبدربه107222 ن ع بني  103.5السبعي 

نالعبورحمزه طارق احمد دمحم107223 ن ع بني  115السبعي 

نالعبورحمزه دمحم سعيد يونس107224 ن ع بني  110السبعي 

نالعبورحمزه دمحم سيد دمحم107225 ن ع بني  112.5السبعي 

نالعبورحمزه دمحم عبدالعزيز دمحم107226 ن ع بني  82السبعي 

107227
ن
نالعبورحمزه دمحم عمران المهبان ن ع بني  101السبعي 

نالعبورخالد احمد عبدالحميد دمحم107228 ن ع بني  125السبعي 

نالعبورخالد عمر عبدهللا عمر عبدهللا107229 ن ع بني  54السبعي 

نالعبورخالد وليد عبدالمنعم عبدالفتاح107230 ن ع بني  129السبعي 



ى احمد فليفل107231 نالعبوررمضان رضا دمحم المنيى ن ع بني  121.5السبعي 

نالعبوررمضان سعد رمضان ابراهيم107232 ن ع بني  55السبعي 

نالعبورزياد اسامه محمود عبدالسالم107233 ن ع بني  75السبعي 

نالعبورزياد الدين جمال دمحم كامل107234 ن ع بني  105السبعي 

ى حسن107235 نالعبورزياد تامر صيى ن ع بني  114.5السبعي 

نالعبورزياد ساىم سعيد عبدالغنن محمود107236 ن ع بني  98السبعي 

نالعبورزياد عبدالسالم سيد عبدالعال107237 ن ع بني  81السبعي 

نالعبورزياد عثمان دمحم احمد107238 ن ع بني  64السبعي 

نالعبورزياد مجدي شعبان احمد اسماعيل107239 ن ع بني  113السبعي 

نالعبورزياد دمحم عبدالسالم دمحم المهدى عبدالحفيظ107240 ن ع بني  67السبعي 

نالعبورزياد مصطفن السواح مىح الدين107241 ن ع بني  135.5السبعي 

ن دمحم107242 نالعبورساجد احمد عبدالوهاب حساني  ن ع بني  77السبعي 

نالعبورسالم دمحم احمد القداح107243 ن ع بني  43.5السبعي 

نالعبورسعيد حسنن عبدالونيس حسنن107244 ن ع بني  53السبعي 

نالعبورسليم سيد سليم عاشور107245 ن ع بني  81.5السبعي 

نالعبورسمي  رضا سمي  لبيب107246 ن ع بني  90السبعي 

نالعبورسيف احمد حسن البدري عبدهللا107247 ن ع بني  35السبعي 

نالعبورسيف الدين احمد مدحت قاسم فرج107248 ن ع بني  91.5السبعي 

نالعبورسيف هللا سليمان السيد عثمان107249 ن ع بني  95السبعي 

نالعبورسيف عمر دمحم سالم107250 ن ع بني  103السبعي 

يف دمحم عبدالرحمن احمد107251 نالعبورشر ن ع بني  53السبعي 

 كامل شحاتة عطية107252
ن
نالعبورشنوده عون ن ع بني  110.5السبعي 

107253
ن
نالعبورضياء عبدالعليم الزهرى الياق ن ع بني  37.5السبعي 

ي107254
 
نالعبورعابد ياش عبدالرحمن عبدالباق ن ع بني  70.5السبعي 

نالعبورعاصم رفعت مختار دمحم107255 ن ع بني  59.5السبعي 

نالعبورعامر احمد خضن عبدالمعتمد107256 ن ع بني  70السبعي 

نالعبورعبدالحليم خالد عبدالحليم عل107257 ن ع بني  75السبعي 

نالعبورعبدالحميد بالل عبدالحميد عبدهللا بالل107258 ن ع بني  99السبعي 

نالعبور ابراهيم  حسام الدين مىحي عبدالرحمن107259 ن ع بني  117.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن ابراهيم سعيد عل107260 ن ع بني  94.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن احمد كامل عبدالرحمن107261 ن ع بني  93السبعي 

نالعبورعبدالرحمن احمد ماهر عيىس107262 ن ع بني  117السبعي 

نالعبورعبدالرحمن ايهاب احمد دمحم الرفاعي107263 ن ع بني  113السبعي 

نالعبورعبدالرحمن جميل عبدالرحمن حافض107264 ن ع بني  115السبعي 

نالعبورعبدالرحمن خالد عبدهللا السيد107265 ن ع بني  42.5السبعي 

ي شحات107266
نالعبورعبدالرحمن خليفة مصطفن ن ع بني  51.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن عاطف بيوىم عل107267 ن ع بني  60.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن عبدهللا كامل دمحم107268 ن ع بني  55.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن عماد عل دمحم107269 ن ع بني  85السبعي 

نالعبورعبدالرحمن فهد عبدالعزيز رغفان107270 ن ع بني  90.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن دمحم صالح عبدالستار عبدالخالق107271 ن ع بني  93السبعي 

نالعبورعبدالرحمن دمحم محمود يوسف عل107272 ن ع بني  4.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن منصور جعارة جعارة107273 ن ع بني  133.5السبعي 

نالعبورعبدالرحمن نصار عبدالرحمن موس107274 ن ع بني  101السبعي 

 درويش عبدالصادق107275
ن
نالعبورعبدالرحمن هان ن ع بني  123السبعي 

نالعبورعبدالرحمن وليد ابراهيم نجدى107276 ن ع بني  65.5السبعي 

نالعبورعبدهللا احمد دمحم جمال احمد107277 ن ع بني  101السبعي 

نالعبورعبدهللا السيد جوده عل107278 ن ع بني  110السبعي 

نالعبورعبدهللا ايمن عبدالرازق السيد107279 ن ع بني  118.5السبعي 

ن107280 نالعبورعبدهللا بالل دمحم خي  شاهي  ن ع بني  112.5السبعي 



وس عبدهللا لبيب107281 نالعبورعبدهللا تاورصن ن ع بني  36السبعي 

نالعبورعبدهللا عادل االحمدى الششتاوى107282 ن ع بني  100.5السبعي 

نالعبوربسيطه- عبدهللا عصمت سيف الدولة دمحم 107283 ن ع بني  97السبعي 

نالعبورعبدهللا عمرو فتىح عبدالرازق107284 ن ع بني  48السبعي 

نالعبورعبدهللا عمرو هليل ابوطالب107285 ن ع بني  35السبعي 

نالعبورعبدهللا دمحم حسام جزايرىل107286 ن ع بني  76السبعي 

نالعبورعبدهللا دمحم دمحم عبدالحليم107287 ن ع بني  50.5السبعي 

ف عبدهللا يوسف سليمان107288 نالعبورعبدالملك اشر ن ع بني  123السبعي 

نالعبورعبدالمومن عاطف عبدالسالم مصطفن107289 ن ع بني  47.5السبعي 

نالعبورعصام حمادى دمحم طه107290 ن ع بني  100.5السبعي 

نالعبورعالء الدين دمحم احمد عبدالرحيم107291 ن ع بني  !VALUE#السبعي 

نالعبورعل احمد السيد رجب107292 ن ع بني  56السبعي 

نالعبورعل احمد عمار مراد عبدالجليل107293 ن ع بني  86السبعي 

نالعبورعل طلحة عل صالح علي خفاجى107294 ن ع بني  71.5السبعي 

107295
 
نالعبورعل عاطف عبدالرحمن عبدالباق ن ع بني  87السبعي 

نالعبورعل دمحم السيد عبدالعال107296 ن ع بني  119السبعي 

ن107297 نالعبورعل دمحم حسن حسي  ن ع بني  126السبعي 

نالعبوربسيطه- عل دمحم عبدهللا دمحم عطوه 107298 ن ع بني  100السبعي 

نالعبورعماد عادل السيد عبدالفتاح107299 ن ع بني  89السبعي 

107300
ن
نالعبورعمادالدين دمحم سعيد خوالن ن ع بني  43السبعي 

نالعبورعمار دمحم عبدالحميد احمد107301 ن ع بني  51.5السبعي 

نالعبورعمر احمد دمحم عبدالمنعم107302 ن ع بني  112السبعي 

نالعبورعمر اسامة السيد السيد107303 ن ع بني  105السبعي 

ف ابراهيم دمحم107304 نالعبورعمر اشر ن ع بني  118.5السبعي 

نالعبورعمر ايمن طلعت عبدالفتاح107305 ن ع بني  120السبعي 

نالعبورعمر ايهاب عل عمر107306 ن ع بني  57.5السبعي 

يد107307 ن نالعبورعمر خالد عبدالستار ابوالي  ن ع بني  41السبعي 

نالعبورعمر رمضان عبدالسالم عل عبدالواحد107308 ن ع بني  91.5السبعي 

نالعبورعمر عبدالعظيم صابر عبدالجيد107309 ن ع بني  50السبعي 

نالعبورعمر عبدالغنن موفق مىح الدين صارجى107310 ن ع بني  113السبعي 

نالعبورعمر عماد الدين فؤاد فرج سيد107311 ن ع بني  91السبعي 

نالعبورعمر دمحم ابراهيم دمحم107312 ن ع بني  118السبعي 

نالعبورعمر دمحم فتىح دمحم107313 ن ع بني  117السبعي 

ن107314  محمود حسي 
نالعبورعمر مصطفن ن ع بني  87.5السبعي 

ي عبداللطيف بدر107315
ن
نالعبورعمر هان ن ع بني  122السبعي 

نالعبورعمر هشام ابوالسعود عبدالحليم107316 ن ع بني  77السبعي 

نالعبورعمر هشام دمحم احمد عثمان107317 ن ع بني  122.5السبعي 

 الدبرى107318
ن
نالعبورعمر وسيم القبان ن ع بني  116.5السبعي 

نالعبورعمر وليد اسماعيل عبدهللا مجل107319 ن ع بني  116السبعي 

نالعبورعمر يوسف عبدالعاىط السيد107320 ن ع بني  108.5السبعي 

نالعبوربسيطه- عمرو احمد احمد دمحم 107321 ن ع بني  111.5السبعي 

نالعبورعمرو احمد محمود كامل107322 ن ع بني  108.5السبعي 

اوى السيد107323 نالعبورعمرو صالح الدين الشيى ن ع بني  120.5السبعي 

نالعبورعمرو ممدوح صالح مجاور107324 ن ع بني  45السبعي 

نالعبورعمرو موس عبدهللا مدثر107325 ن ع بني  110.5السبعي 

نالعبورعمي  عبدهللا جوده احمد107326 ن ع بني  66.5السبعي 

نالعبورفؤاد دمحم فؤاد عل107327 ن ع بني  120.5السبعي 

نالعبورفارس ايهاب محرم ابراهيم حسن107328 ن ع بني  93.5السبعي 

نالعبورفارس عزام حسن اسماعيل ابراهيم107329 ن ع بني  71.5السبعي 

نالعبورفارس عالم عبدالشفيع طرفايه107330 ن ع بني  111السبعي 



نالعبورفاروق دمحم فاروق حب هللا107331 ن ع بني  26.5السبعي 

نالعبورفتىح عبدالرجمن سالم عللوة107332 ن ع بني  43.5السبعي 

نالعبورفتيان عاطف اسماعيل احمد107333 ن ع بني  21السبعي 

نالعبورفوزى دمحم فوزى ابراهيم107334 ن ع بني  93السبعي 

نالعبورقىص محمود عبدالعزيز الطمل107335 ن ع بني  103السبعي 

نالعبوركريم اسعد دمحم انس107336 ن ع بني  90السبعي 

لس ساىم حنا ميخائيل107337 نالعبوركي  ن ع بني  35السبعي 

لس وديد حنا سعد107338 نالعبوركي  ن ع بني  92السبعي 

ن107339 نالعبورلؤى حماده طلبه دمحم حساني  ن ع بني  128السبعي 

نالعبورمارتن نادر نضى سوريال107340 ن ع بني  49.5السبعي 

نالعبورمازن ذىك دمحم ذىك107341 ن ع بني  131.5السبعي 

نالعبورمازن طارق صالح دمحم107342 ن ع بني  121.5السبعي 

ن107343 نالعبورمازن عالء الدين دمحم عثمان حسي  ن ع بني  87السبعي 

نالعبورمازن دمحم عبدالرحمن حسن رفاع107344 ن ع بني  96.5السبعي 

يس احمد107345 نالعبورمازن وحيد العي  ن ع بني  61.5السبعي 

نالعبورماهر زاهر دمحم ريحان107346 ن ع بني  110.5السبعي 

نالعبورمجد معن عزت العبار107347 ن ع بني  129.5السبعي 

نالعبورمجدى وائل عيد احمد107348 ن ع بني  126السبعي 

نالعبوردمحم ابراهيم علي احمد107349 ن ع بني  !VALUE#السبعي 

نالعبوردمحم احمد صالح احمد107350 ن ع بني  49السبعي 

نالعبوردمحم احمد دمحم ابراهيم يوسف107351 ن ع بني  121.5السبعي 

نالعبوردمحم احمد دمحم عبدالرحمن107352 ن ع بني  101.5السبعي 

نالعبوردمحم احمد محمود بيوىمي107353 ن ع بني  68السبعي 

نالعبوردمحم احمد يحن  كامل107354 ن ع بني  119.5السبعي 

ف دمحم متوىل سليمان107355 نالعبوردمحم اشر ن ع بني  112.5السبعي 

نالعبوردمحم اكرم يونس ابراهيم107356 ن ع بني  123.5السبعي 

107357
ن
نالعبوردمحم امي  ابراهيم المواق ن ع بني  114.5السبعي 

نالعبوردمحم بكر دمحم عزت قيطاز107358 ن ع بني  122السبعي 

نالعبوردمحم تامر احمد دمحم107359 ن ع بني  52السبعي 

نالعبوردمحم جمال عصمت جمال107360 ن ع بني  130.5السبعي 

نالعبوردمحم جميل عبدالرحمن حافض107361 ن ع بني  96.5السبعي 

نالعبوردمحم خالد ابراهيم جابر107362 ن ع بني  106السبعي 

نالعبوردمحم خالد دمحم شحاته107363 ن ع بني  94السبعي 

نالعبوردمحم خالد يوسف دمحم107364 ن ع بني  63السبعي 

نالعبوردمحم ساىم عبدالغنن ابراهيم107365 ن ع بني  116السبعي 

نالعبوردمحم سعيد دمحم عبدالىح107366 ن ع بني  72.5السبعي 

نالعبوردمحم سعيد دمحم مفيد عبدالجليل107367 ن ع بني  59السبعي 

نالعبوردمحم سمي  دمحم دمحم107368 ن ع بني  35السبعي 

نالعبوردمحم صفوان دمحم وتار107369 ن ع بني  68السبعي 

نالعبوردمحم صالح عل دمحم107370 ن ع بني  103السبعي 

نالعبوردمحم صالح دمحم اسليم107371 ن ع بني  98.5السبعي 

نالعبوردمحم طارق دمحم فودة107372 ن ع بني  75السبعي 

نالعبوردمحم طالب دمحم سعيد دمحمطالب االبرش107373 ن ع بني  79السبعي 

 يوسف منازع فرغلي107374
 
نالعبوردمحم عبدالباق ن ع بني  50السبعي 

نالعبوردمحم عبدالحليم دمحم عبدالحليم107375 ن ع بني  35السبعي 

نالعبوردمحم عبدالرحمن عبيد دمحم107376 ن ع بني  78السبعي 

نالعبوردمحم عبدالستار طه فهىم107377 ن ع بني  122.5السبعي 

نالعبوردمحم عبدالقادر دمحم عزو107378 ن ع بني  118السبعي 

نالعبوردمحم عبدهللا السيد دمحم الهادى احمد107379 ن ع بني  122.5السبعي 

نالعبوردمحم عبدالهادى فوزى عبدالهادى107380 ن ع بني  45.5السبعي 



نالعبوردمحم عدوى عدوى عل107381 ن ع بني  63السبعي 

نالعبوردمحم عصام دمحم حجاج107382 ن ع بني  135السبعي 

نالعبوردمحم عالء البكري علي عبدهللا107383 ن ع بني  49.5السبعي 

نالعبوردمحم عل موفق حمادة107384 ن ع بني  36السبعي 

ن خليل107385 نالعبوردمحم فزدق كمال حسي  ن ع بني  55السبعي 

نالعبوردمحم مؤيد نصوح اللبابيدى107386 ن ع بني  93.5السبعي 

107387
 
يبان نالعبوردمحم مازن فؤاد شر ن ع بني  87.5السبعي 

نالعبوردمحم مامون احمد طه107388 ن ع بني  16.5السبعي 

نالعبوردمحم ماهر اكرم مزين107389 ن ع بني  40السبعي 

نالعبوردمحم محجوب جابر الياقر107390 ن ع بني  88.5السبعي 

نالعبوردمحم دمحم عالم محمود خليفة107391 ن ع بني  83.5السبعي 

نالعبوردمحم محمود عبدالسالم قطب107392 ن ع بني  58السبعي 

نالعبوردمحم نبيل عبدهللا كامل عطيه107393 ن ع بني  99السبعي 

نالعبوردمحم نبيل فتىحي دمحم107394 ن ع بني  91.5السبعي 

نالعبوردمحم نزار دمحم بارودى107395 ن ع بني  86السبعي 

نالعبوردمحم هشام صالح السيد107396 ن ع بني  107.5السبعي 

نالعبوردمحم هشام عطا محمود وهدان107397 ن ع بني  131.5السبعي 

نالعبوردمحم وائل عادل دمحم107398 ن ع بني  92.5السبعي 

نالعبوردمحم ياش سيد طه عبدربه107399 ن ع بني  71.5السبعي 

ن دمحم صادق107400 نالعبوردمحم ياسي  ن ع بني  37السبعي 

نالعبوردمحم يعرب دمحم عل عبدالحميد رجوب107401 ن ع بني  104السبعي 

نالعبوردمحم يوسف عبدالحميد احمد107402 ن ع بني  25السبعي 

نالعبورمحمود احمد حسن انور107403 ن ع بني  73.5السبعي 

نالعبورمحمود تامر احمد دمحم سالم الدجوى107404 ن ع بني  31السبعي 

نالعبورمحمود عثمان يوسف احمد107405 ن ع بني  36.5السبعي 

نالعبورمحمود عمار محمود عبدالحميد107406 ن ع بني  33.5السبعي 

نالعبورمحمود عمر محمود عمر محمود107407 ن ع بني  33السبعي 

نالعبورمحمود فتىح سعيد عبدالجليل107408 ن ع بني  49.5السبعي 

نالعبورمحمود دمحم دمحم كمال ابو المعاىط دمحم سعيد107409 ن ع بني  65.5السبعي 

نالعبورمحمود محمود ابو الفتوح محمود107410 ن ع بني  53السبعي 

نالعبورمحمود مصطفن محمود صالح107411 ن ع بني  108السبعي 

نالعبورمروان ابراهيم عيىس عوض هللا عوض هللا107412 ن ع بني  83السبعي 

نالعبورمصطفن احمد السيد رجب107413 ن ع بني  79.5السبعي 

نالعبورمصطفن احمد شحاته عل107414 ن ع بني  79السبعي 

نالعبورمصطفن حامد عبدالمنىحى حسن107415 ن ع بني  84السبعي 

نالعبورمصطفن راىم مصطفن مجدى107416 ن ع بني  52.5السبعي 

نالعبورمصطفن ساىم قرسر دمحم107417 ن ع بني  104السبعي 

نالعبورمصطفن عاطف اسماعيل احمد107418 ن ع بني  62.5السبعي 

نالعبورمصطفن عبدالباسط سليمان جاد107419 ن ع بني  96.5السبعي 

نالعبورمصطفن عبدالمنعم دمحم جميل107420 ن ع بني  107السبعي 

نالعبورمصطفن عالءالدين احمد عليوة107421 ن ع بني  48السبعي 

نالعبورمصطفن دمحم عل خليل ابراهيم107422 ن ع بني  75السبعي 

نالعبورمصطفن دمحم مصطفن دقاق بدوى107423 ن ع بني  !VALUE#السبعي 

نالعبورمعاذ دمحم السيد سليم ابراهيم107424 ن ع بني  82.5السبعي 

نالعبورمعاذ مسلم سليمان سويلم107425 ن ع بني  85السبعي 

نالعبورمنذر فائز دمحمنذير الحموى107426 ن ع بني  !VALUE#السبعي 

نالعبورمهاب وليد سيد دمحم سيد107427 ن ع بني  84السبعي 

نالعبورمهران دمحم السعيد عل ابوالنيل107428 ن ع بني  86السبعي 

نالعبورمومن مجدى الجوهرى دمحم107429 ن ع بني  104السبعي 

نالعبورمومن مصطفن مختار مصطفن طه107430 ن ع بني  105.5السبعي 



نالعبورميشة دمحم عبدالحميد جوده حسان107431 ن ع بني  107السبعي 

نالعبوربسيطه- مينا حلىم حرنى لويس 107432 ن ع بني  98السبعي 

نالعبورنوح سيد ابو السعود احمد107433 ن ع بني  80السبعي 

نالعبورنور الدين دمحم عبدالمنعم ابراهيم احمد107434 ن ع بني  127السبعي 

نالعبورنور الدين دمحم عيسوي عيسوي107435 ن ع بني  96.5السبعي 

 احمد مغرنى107436
ن نالعبورنور معي  ن ع بني  32.5السبعي 

نالعبورهادى اكراىم دمحم معوض107437 ن ع بني  116.5السبعي 

نالعبورهالل عبدالسالم فياض دقو107438 ن ع بني  92السبعي 

نالعبوروليد وفيق حسن عبدهللا المتوىلي107439 ن ع بني  106السبعي 

ن ابراهيم دمحم محمود عل بخيت107440 نالعبورياسي  ن ع بني  112السبعي 

ن107441 ن هشام رمضان حسي  نالعبورياسي  ن ع بني  114.5السبعي 

يف عبدالتواب عبدالعزيز107442 نالعبوريحن  شر ن ع بني  119السبعي 

ن عبدالعظيم فتىح107443 نالعبوريس حسي  ن ع بني  90.5السبعي 

نالعبوريمان عاصم عبدالقادر الرفاعي107444 ن ع بني  125السبعي 

نالعبوريوسف ابراهيم سالمان سالمة107445 ن ع بني  82السبعي 

نالعبوريوسف احمد ابراهيم دمحم107446 ن ع بني  105السبعي 

نالعبوريوسف احمد سعيد غمرى107447 ن ع بني  100السبعي 

نالعبوريوسف احمد صالح سالمه107448 ن ع بني  48.5السبعي 

نالعبوريوسف احمد دمحم امبانى107449 ن ع بني  102السبعي 

نالعبوريوسف اسامه عبدالحميد قطب107450 ن ع بني  76السبعي 

نالعبوريوسف السيد محروس السيد ابو سيف107451 ن ع بني  99السبعي 

نالعبوريوسف انور احمد بدوي عامر107452 ن ع بني  89السبعي 

نالعبوريوسف تامر ربيع طه107453 ن ع بني  125السبعي 

نالعبوريوسف حجاج صالح الدين حجاج107454 ن ع بني  88.5السبعي 

ى عل107455 ن خي  نالعبوريوسف حسي  ن ع بني  110السبعي 

ن مصطفن كامل دمحم107456 نالعبوريوسف حسي  ن ع بني  106السبعي 

نالعبوريوسف سيد عبدالفتاح عل107457 ن ع بني  77السبعي 

ن محمود107458  امي 
يف حنفن نالعبوريوسف شر ن ع بني  113السبعي 

نالعبوربسيطه- يوسف عاطف يىحي عبدالعزيز 107459 ن ع بني  97السبعي 

نالعبوريوسف عبدهللا فتىح محمود107460 ن ع بني  89السبعي 

نالعبوريوسف عرفه دمحم عل107461 ن ع بني  90السبعي 

نالعبوريوسف عطيه عبدالحكيم سعيد107462 ن ع بني  53السبعي 

نالعبوريوسف عمر حسن سيد107463 ن ع بني  55.5السبعي 

ن107464 نالعبوريوسف فرغل منىحى امي  ن ع بني  84السبعي 

نالعبوريوسف كرم ثروت رشدى107465 ن ع بني  66.5السبعي 

نالعبوريوسف دمحم احمد دمحم غمرى107466 ن ع بني  50السبعي 

نالعبوربسيطه- يوسف دمحم سعيد مصطفن 107467 ن ع بني  96السبعي 

نالعبوريوسف دمحم شحاته عل107468 ن ع بني  39.5السبعي 

 دمحم107469
 
نالعبوريوسف دمحم شوق ن ع بني  74السبعي 

نالعبوريوسف دمحم عل نض107470 ن ع بني  115.5السبعي 

ي دمحم الصادق107471
نالعبوريوسف دمحم لطفن ن ع بني  103السبعي 

نالعبوريوسف دمحم دمحم عبده ابو حطب107472 ن ع بني  107السبعي 

نالعبوريوسف دمحم محمود دمحم107473 ن ع بني  105.5السبعي 

نالعبوريوسف محمود السيد نض107474 ن ع بني  85.5السبعي 

نالعبوربسيطه- يوسف هشام ساىم عل 107475 ن ع بني  88السبعي 

نالعبوريوسف هيثم السيد عل107476 ن ع بني  119.5السبعي 

نالعبوريوسف وليد عل دمحم107477 ن ع بني  71السبعي 

نالعبوريوسف يحن  احمد دمحم107478 ن ع بني  40.5السبعي 

ف دمحم عطيه107479 21.5االسكان العائل ع بناتالعبورابتسام اشر

123االسكان العائل ع بناتالعبوراروى محمود محمود مصطفن107480



!VALUE#االسكان العائل ع بناتالعبورمنقطع- بسيطه - اروى ياش دمحم رمضان 107481

121االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء احمد مجاهد عبدالرحمن107482

118االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء اسماعيل دمحم صابر اسماعيل107483

ن عبدالنعيم سيد107484 100االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء حسي 

يف دمحم عبدالجواد107485 102االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء شر

97االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء عزت عويس سيد107486

64.5االسكان العائل ع بناتالعبوراشاء دمحم حامد دمحم107487

80.5االسكان العائل ع بناتالعبوراسماء خضن عل دمحم سالم107488

100.5االسكان العائل ع بناتالعبوراسماء سعيد جمعة ابراهيم107489

106االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- اسماء دمحم شعبان دمحم مصطفن 107490

ي احمد107491 97االسكان العائل ع بناتالعبوراسيل ايمن يحن 

85االسكان العائل ع بناتالعبوراالء احمد سعد فتح الباب107492

59االسكان العائل ع بناتالعبوراالء احمد عبدهللا دمحم الحفناوى107493

120االسكان العائل ع بناتالعبوراالء احمد دمحم احمد عليوه عبدالرحيم107494

85.5االسكان العائل ع بناتالعبوراالء سعيد حموده دمحم107495

130.5االسكان العائل ع بناتالعبوراالء سيد عطيه احمد107496

106.5االسكان العائل ع بناتالعبورالشيماء دمحم السيد احمد107497

115االسكان العائل ع بناتالعبورالشيماء وصفن نض العوضن107498

95االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- امال دمحم احمد حسن 107499

ن شيول107500 49.5االسكان العائل ع بناتالعبورامال محمود ياسي 

49االسكان العائل ع بناتالعبور.امنه مازن العيوير 107501

95االسكان العائل ع بناتالعبورامنيه اسامه رشاد عطيه107502

99.5االسكان العائل ع بناتالعبورامنيه السيد طلبة اسماعيل عوض107503

116االسكان العائل ع بناتالعبورامنيه حسن عبدالفتاح مرسي107504

120االسكان العائل ع بناتالعبورامنيه خالد وليد حسن دويك107505

ه صالح رجب حامد107506 29.5االسكان العائل ع بناتالعبورامي 

ه عادل هالىل سليم عبدالعزيز107507 101.5االسكان العائل ع بناتالعبورامي 

63االسكان العائل ع بناتالعبورامينه رضوان عمر الفاعورى107508

80.5االسكان العائل ع بناتالعبورامينه دمحم السيد السيد107509

98االسكان العائل ع بناتالعبورانىحى عباس حمدى عبدالرحمن107510

92االسكان العائل ع بناتالعبورايمان سالمه علي صديق107511

70االسكان العائل ع بناتالعبورايمان عصمت سيف الدولة دمحم107512

113االسكان العائل ع بناتالعبورايمان دمحم حسن سيد حنتوت107513

116.5االسكان العائل ع بناتالعبورايمان دمحم رضا عبدالعظيم107514

!VALUE#االسكان العائل ع بناتالعبورايه جمال دمحم عثمان زرزورى107515

85االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- ايه جميل قاسم خالد 107516

66االسكان العائل ع بناتالعبورايه علي جابر نصي 107517

ي يوسف رزق107518
 
48.5االسكان العائل ع بناتالعبورايه دمحم شوق

20.5االسكان العائل ع بناتالعبورايه دمحم عيد عبدالعظيم107519

122االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله اسماعيل دمحم مصطفن107520

33االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله سعيد مختار حداد107521

46االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله عادل دمحم محروس107522

75.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله عمرو دمحم السيد107523

124.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله عيىس فهىم احمد عيىس107524

62االسكان العائل ع بناتالعبوربسمله دمحم جمعه كامل107525

84.5االسكان العائل ع بناتالعبور عباس  سعيد بسمله وفدي107526

129االسكان العائل ع بناتالعبوربسمه احمد عبدالفتاح عبدالننى107527

104االسكان العائل ع بناتالعبوربسنت طاهر عاطف طاهر107528

109االسكان العائل ع بناتالعبوربسنت وفدي سعيد عباس107529

32.5االسكان العائل ع بناتالعبور.تسنيم صياح المضى 107530



68.5االسكان العائل ع بناتالعبور.تسنيم دمحم بطش 107531

82.5االسكان العائل ع بناتالعبورتف  رمضان محمود يوسف107532

114.5االسكان العائل ع بناتالعبورجانا راىمي فؤاد سعد107533

89.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- جنا ايهاب احمد ابراهيم دمحم 107534

35االسكان العائل ع بناتالعبورجنا صالح محروس السيد107535

78االسكان العائل ع بناتالعبورجنا دمحم عبدهللا حسن107536

ف دمحم عطيه السيد107537 62.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنات اشر

58.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنه وليد رحيم عبدالهادى107538

 ايهاب احمد المتوىلي107539
85.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنن

 دمحم دمحم ابوالوفا 107540
 
85االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- جنن خالد شوق

107541
ن
98االسكان العائل ع بناتالعبورجنن فكرى دمحم الديدامون

111االسكان العائل ع بناتالعبورجنن محسن ابراهيم عبدالقادر ابراهيم107542

29.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنن دمحم احمد دمحم107543

ن107544 87.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنن دمحم سيد عل امي 

131االسكان العائل ع بناتالعبورجنن دمحم طلعت دمحم عبدالمنعم107545

51.5االسكان العائل ع بناتالعبورجنن مسعد سيد حسن107546

66االسكان العائل ع بناتالعبورجنن هشام دمحم عبدهللا107547

107االسكان العائل ع بناتالعبورجهاد رجب عبدالغنن دمحم107548

ف عبدالبديع متوىل107549 62االسكان العائل ع بناتالعبورجودى اشر

123.5االسكان العائل ع بناتالعبورجوليا مصطفن عبدالمنعم جاد هللا سند107550

117.5االسكان العائل ع بناتالعبورجومانا ميالد مجدي عزيز107551

79.5االسكان العائل ع بناتالعبورجومانه دمحم صادق قناوي107552

!VALUE#االسكان العائل ع بناتالعبورجويس وحيد عادل عبدالمسيح107553

89.5االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه ابراهيم السيد ابراهيم107554

121االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه اسامه احمد عبدالعظيم107555

21االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه خالد مهدي يوسف107556

95االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه عماد عل الجوهرى107557

109االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه دمحم كمال عبدالعزيز107558

112.5االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه دمحم محمود دمحم107559

73االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه دمحم مختار عبدالعظيم107560

30االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه دمحم هالل فتىحي107561

113.5االسكان العائل ع بناتالعبورحبيبه مختار رجب احمد107562

84.5االسكان العائل ع بناتالعبورحسناء احمد ماهر قلة107563

97االسكان العائل ع بناتالعبورحسناء غزال عل دمحم107564

99.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- حفصه ابوشيع سيد عبداللطيف 107565

72.5االسكان العائل ع بناتالعبورحفصه احمد دمحم عبدهللا107566

127.5االسكان العائل ع بناتالعبورحال دمحم محمود دمحم نصار107567

ف سعيد عبدالعزيز107568 ن اشر 36االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ن ايمن دمحم الزبيدي107569 127االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ي فوزي ابراهيم107570
ن
ن بسيون 130االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ن صالح دمحم خلفاهلل107571 103االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ن عصام دمحم عل107572 73االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ن عيد ابراهيم سليمان107573 128.5االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

ن نارص احمد عبداللطيف107574 106االسكان العائل ع بناتالعبورحني 

22االسكان العائل ع بناتالعبورختام دمحم خي  عبدالهادي عزيزه107575

96.5االسكان العائل ع بناتالعبورخلود احمد محمود الصاوي107576

ي107577
41.5االسكان العائل ع بناتالعبورخلود خالد حجازي حنفن

21االسكان العائل ع بناتالعبورخلود دمحم احمد حسن107578

ن نجيب107579 ات دمحم حسني  49االسكان العائل ع بناتالعبورخي 

ن دمحم107580 ف حسي  46.5االسكان العائل ع بناتالعبورداليا اشر



ن وسيم عبدالحميد الحربة107581 78.5االسكان العائل ع بناتالعبوردالي 

104.5االسكان العائل ع بناتالعبوردانا عالء عزىم مصطفن107582

67االسكان العائل ع بناتالعبوردعاء عوض عبدالرحمن عوض107583

21االسكان العائل ع بناتالعبوردعاء نور طه عبدالرحمن107584

52.5االسكان العائل ع بناتالعبوردنيا عبدالتواب حسنن ابراهيم107585

 يونس كامل107586
ن
39االسكان العائل ع بناتالعبوردنيا هان

65.5االسكان العائل ع بناتالعبوردينا ايمن سنوس خطيب107587

71االسكان العائل ع بناتالعبوردينا جمال سيد احمد107588

117.5االسكان العائل ع بناتالعبوررجاء كمال دمحم قدري107589

118.5االسكان العائل ع بناتالعبور متوىلي  دمحم  احمد رحمه107590

62.5االسكان العائل ع بناتالعبوررحمه صابر سيد احمد107591

74.5االسكان العائل ع بناتالعبوررحمه دمحم يوسف زىك مصطفن107592

ن107593 72.5االسكان العائل ع بناتالعبوررزان جمال احمد فوزى امي 

37.5االسكان العائل ع بناتالعبوررضوى علي دمحم احمد107594

65االسكان العائل ع بناتالعبوررفيده صابر حسن السيد107595

98االسكان العائل ع بناتالعبوررفيده ماهر فكرى حسن107596

ي عني  عبدالهادي107597
ن
84االسكان العائل ع بناتالعبوررفيده هان

20.5االسكان العائل ع بناتالعبوررقيه خالد سعيد مصطفن سعد107598

104االسكان العائل ع بناتالعبوررقيه رجب السيد احمد احمد107599

67االسكان العائل ع بناتالعبوررقيه علي دمحم احمد107600

85.5االسكان العائل ع بناتالعبوررنا دمحم غريب عل107601

110.5االسكان العائل ع بناتالعبوررنيم دمحم عوض الزرعي107602

81.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- روان ابراهيم حمدى ابراهيم 107603

51.5االسكان العائل ع بناتالعبورروان عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز107604

82.5االسكان العائل ع بناتالعبورروان يشي عواد مرسي107605

58.5االسكان العائل ع بناتالعبورروتاج عبدالاله عبدالتواب دمحم107606

ن دمحم سعيد107607 66االسكان العائل ع بناتالعبوررودينا معي 

 دمحم107608
ن
87.5االسكان العائل ع بناتالعبورروضه مدحت صوق

125.5االسكان العائل ع بناتالعبورروفيده صالح عبدهللا ابوزيد107609

56االسكان العائل ع بناتالعبورروى احمد عبدالحميد جودة107610

128.5االسكان العائل ع بناتالعبورروى حسام ابراهيم عمر حسن107611

113االسكان العائل ع بناتالعبور.روى ياش عبدالجليل 107612

13االسكان العائل ع بناتالعبوررويدا امي  دمحم الحالق107613

66االسكان العائل ع بناتالعبورريتاج دمحم عل دمحم107614

128.5االسكان العائل ع بناتالعبورريتاج يشي فتىحي زىكي107615

ى خليل107616 82االسكان العائل ع بناتالعبورريموندا نبيل بشر

 دمحم107617
 
54.5االسكان العائل ع بناتالعبورزمردة خالد شوق

115االسكان العائل ع بناتالعبورزينب جمال عبدالعليم جاد عوف107618

ي عرفه معروف107619 65االسكان العائل ع بناتالعبورزينب صيى

73.5االسكان العائل ع بناتالعبورزينب عبدالمقصود دمحم عبداللطيف موس107620

63االسكان العائل ع بناتالعبورزينب دمحم ديب عرقسوس107621

58االسكان العائل ع بناتالعبورزينب دمحم عباس ابو المجد107622

111.5االسكان العائل ع بناتالعبورزينب دمحم عبدالموىلي دمحم107623

ن107624 95االسكان العائل ع بناتالعبورزينب دمحم فاروق دمحم حسي 

58االسكان العائل ع بناتالعبورزينب مصطفن غريب مرسي ابو زيد107625

!VALUE#االسكان العائل ع بناتالعبورزينب موفق رسالن رضوان107626

ي دمحم107627
67االسكان العائل ع بناتالعبورزينه وليد مصطفن

ن107628 48.5االسكان العائل ع بناتالعبورساره احمد سمي  بدير امي 

77االسكان العائل ع بناتالعبورساره امي  دمحم بركات107629

123االسكان العائل ع بناتالعبورساره محمود عبدالموجود خليف107630



119.5االسكان العائل ع بناتالعبورساره ياش دمحم دمحم107631

26االسكان العائل ع بناتالعبورساره يحن  احمد دمحم الماضن107632

36االسكان العائل ع بناتالعبورسدره دمحم خي  عزيز107633

127.5االسكان العائل ع بناتالعبورسدره مسعف دمحم المبيض107634

104.5االسكان العائل ع بناتالعبورسلىم احمد عبدالغنن محمود ابو الفضل107635

100االسكان العائل ع بناتالعبورسلىم سيد سالمه دمحم107636

ف حسن ابو الحمد107637 54.5االسكان العائل ع بناتالعبورسلوى اشر

49االسكان العائل ع بناتالعبورسما اسماعيل ابراهيم اسماعيل107638

108االسكان العائل ع بناتالعبورسما ايهاب كمال السيد جمعة107639

60.5االسكان العائل ع بناتالعبورسما بسام عبدالقادر مالحجفن107640

ن دمحم عبدالقادر دمحم 107641 86.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- سما حسي 

82.5االسكان العائل ع بناتالعبورسما خالد محروس علي107642

28االسكان العائل ع بناتالعبورسما دمحم هالل عبدالمقصود سعد الدين107643

ي107644
60.5االسكان العائل ع بناتالعبورسما ياش دمحم لطفن

110.5االسكان العائل ع بناتالعبورسماء مدحت عل مصطفن107645

ن عطيه احمد107646 135االسكان العائل ع بناتالعبورسمر حسي 

40.5االسكان العائل ع بناتالعبورسميه محمود عبدهللا دمحم107647

ي مجج107648
112.5االسكان العائل ع بناتالعبورسنا سامر وصفن

102.5االسكان العائل ع بناتالعبورسندس علي حمزه دمحم107649

103االسكان العائل ع بناتالعبورسندس فرغل طه فرغل107650

ي107651
 
46االسكان العائل ع بناتالعبورسهام دمحم فوزى يوسف عراق

ي سهيله حسن107652
ن
27.5االسكان العائل ع بناتالعبور حسن  عبدالشاق

129االسكان العائل ع بناتالعبورسوالف دمحم مني  عبدالعزيز107653

63.5االسكان العائل ع بناتالعبورشدا صابر عطيه عثمان107654

26.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد ابراهيم دمحم عيد107655

111.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد احمد شاكر عبدهللا107656

!VALUE#االسكان العائل ع بناتالعبورشهد السيد احمد عبدهللا107657

83االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- شهد حسام دمحم محمود سالم 107658

بينن107659 104االسكان العائل ع بناتالعبورشهد رضا ابراهيم حسن الشر

ي107660
68االسكان العائل ع بناتالعبورشهد سامح دمحم حنفن

90.5االسكان العائل ع بناتالعبور. .شهد ساىم يحن  راغب 107661

59.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد عارف عبدهللا دمحم عبدهللا107662

113.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد عبدالجواد صابر دمحم107663

64.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد عمرو فوزى عبدالعزيز107664

94.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد دمحم ابوالحمد دمحم107665

77.5االسكان العائل ع بناتالعبورشهد دمحم العدوي ابراهيم107666

108االسكان العائل ع بناتالعبورشهد دمحم فائز الحورى107667

53االسكان العائل ع بناتالعبورشهد دمحم فايز الشاىمي107668

101االسكان العائل ع بناتالعبورشهد وائل دمحم حمزة107669

92االسكان العائل ع بناتالعبورشهد يوسف عبدالسالم حسن107670

91االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء احمد طه طه107671

111االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء دياب خلف دمحم107672

108االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء شكري سيد احمدعل107673

109.5االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء طارق ابراهيم السيد107674

127.5االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء دمحم رياض اسامة شاشيط107675

91االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- شيماء ياش عبدالعزيز احمد 107676

126.5االسكان العائل ع بناتالعبورشيماء ياش فكرى حسن107677

128االسكان العائل ع بناتالعبورصفا احمد صالح الدين عبدالحميد107678

122االسكان العائل ع بناتالعبورضىح احمد دمحم الفار107679

84.5االسكان العائل ع بناتالعبورعائده فراس دمحم بيطار107680



59االسكان العائل ع بناتالعبورعائشه احمد دمحم عبدهللا107681

122االسكان العائل ع بناتالعبورعال عمرو عل عبدالعزيز107682

ي محمود107683
47.5االسكان العائل ع بناتالعبورعهد طارق حنفن

89.5االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه احمد سيد عبدالحافظ عبدالرحمن107684

122االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه تامر عبده محمود107685

126االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه خالد سليمان دمحم107686

41االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه سمي  عبدالمعبود دمحم107687

119االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه صابر احمد سليمان دمحم107688

84.5االسكان العائل ع بناتالعبورفاطمه طارق احمد زىك107689

ن حسن107690 ف ياسي  112االسكان العائل ع بناتالعبورفرح اشر

ن اسماعيل عثمان اسماعيل107691 131.5االسكان العائل ع بناتالعبورفرح امي 

104االسكان العائل ع بناتالعبورفرح دمحم سعد دمحم البقل107692

ن ابو المجد 107693 94.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- فرحه محمود حسي 

وز مصطفن غريب عبدالعظيم سعد107694 75االسكان العائل ع بناتالعبورفي 

ى عبدهللا عل عبدهللا107695 ن 131االسكان العائل ع بناتالعبوركيين

ي107696
89االسكان العائل ع بناتالعبور عبدالحكيم  عبدالهادي لمياء مصطفن

107االسكان العائل ع بناتالعبورليالس دمحم فائز الحورى107697

ن وسيم عبدالحميد الحربة107698 112.5االسكان العائل ع بناتالعبورلي 

ن107699 94االسكان العائل ع بناتالعبورمديحة دمحم محمود امي 

117.5االسكان العائل ع بناتالعبور عبدالمحسن دمحم  وليد مريم107700

61االسكان العائل ع بناتالعبورمريم ابراهيم عل حسن107701

83االسكان العائل ع بناتالعبورمريم احمد ابراهيم عبدالجواد107702

117االسكان العائل ع بناتالعبورمريم احمد عبدالقادر بخيت107703

125االسكان العائل ع بناتالعبورمريم حازم دمحم عبده دمحم ابو زيد107704

ن107705 123.5االسكان العائل ع بناتالعبورمريم سيد حسن حسي 

132االسكان العائل ع بناتالعبورمريم عماد عبدالعزيز سيد107706

93.5االسكان العائل ع بناتالعبورمريم عمر سيد احمد107707

124.5االسكان العائل ع بناتالعبورمريم عمرو حسن السيد107708

126االسكان العائل ع بناتالعبورمريم كمال عبدالحميد دمحم107709

ن دمحم107710 88االسكان العائل ع بناتالعبورمريم دمحم حسي 

82.5االسكان العائل ع بناتالعبورمريم محمود رياض احمد107711

34االسكان العائل ع بناتالعبورمريم نض محمود فرغل107712

118.5االسكان العائل ع بناتالعبورمريم نور وائل مىحي الدين المحمود107713

82.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- مريم وائل فهىمي دمحم 107714

111االسكان العائل ع بناتالعبورمالك راتب دمحم سهيل سيف الدين107715

88االسكان العائل ع بناتالعبورملك احمد عادل احمد107716

ى عبدالعزيز سالمه107717 88.5االسكان العائل ع بناتالعبورملك احمد عشر

ي ابراهيم107718
80االسكان العائل ع بناتالعبورملك احمد مصطفن

85.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- ملك خالد عبدالرحمن السيد 107719

79االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- ملك طارق محمود دمحم 107720

67االسكان العائل ع بناتالعبورملك طالل رمزي دمحم107721

54االسكان العائل ع بناتالعبورملك عصام عبدالفتاح دمحم107722

119االسكان العائل ع بناتالعبورملك دمحم عبدالظاهر احمد107723

87.5االسكان العائل ع بناتالعبورملك مختار محمود دمحم سالم المغرنى107724

92االسكان العائل ع بناتالعبورملك وائل دمحم حسن107725

76االسكان العائل ع بناتالعبورملك وسام مصطفن سعيد سالم107726

30االسكان العائل ع بناتالعبورمنار رمضان حلىمي دمحم107727

 عبدالحميد107728
ن
57االسكان العائل ع بناتالعبورمنار رمضان قرن

84االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- منال ماهر دمحم هاشم عبدالفتاح 107729

47.5االسكان العائل ع بناتالعبورمنة هللا ابراهيم احمد ابراهيم107730



133االسكان العائل ع بناتالعبورمنة هللا سعد دمحم رزق107731

51االسكان العائل ع بناتالعبورمنة هللا مصطفن عبدالستار عل107732

ي دمحم علي107733
ن
124.5االسكان العائل ع بناتالعبورمنة هللا هان

88.5االسكان العائل ع بناتالعبورمنة هللا ياش دمحم صادق107734

131االسكان العائل ع بناتالعبورمنه فتىحي بخيت احمد107735

76االسكان العائل ع بناتالعبورمنه كرم عبدالظاهر عدىل دمحم107736

82االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- منه دمحم انور سيد 107737

ي107738
ن
91االسكان العائل ع بناتالعبورمنه دمحم حسن عبدالشاق

118.5االسكان العائل ع بناتالعبورمودة نارص عبدالحميد ابراهيم107739

134.5االسكان العائل ع بناتالعبورموده جهاد ديب محمود107740

116االسكان العائل ع بناتالعبورىم حسن عبدالعزيز دمحم107741

ن جالل سليمان107742 48.5االسكان العائل ع بناتالعبورىم حسي 

103.5االسكان العائل ع بناتالعبورميساء زاهر يوسف ا107743

119االسكان العائل ع بناتالعبورناديا اديب غيث اا107744

119االسكان العائل ع بناتالعبورنادين احمد دمحم دمحم107745

105االسكان العائل ع بناتالعبورناديه نمر يىح دمحماحمد107746

54االسكان العائل ع بناتالعبورندا دمحم عبدالسميع دمحم107747

116االسكان العائل ع بناتالعبورندى جمعه عوض احمد107748

69.5االسكان العائل ع بناتالعبورندى طارق فتىح عبدالظاهردمحم107749

92.5االسكان العائل ع بناتالعبورندى عبدالعزيز محمود محمود107750

77.5االسكان العائل ع بناتالعبورندى عصام حسن طه107751

ن107752 100االسكان العائل ع بناتالعبورندى عمرو دمحم ياسي 

125.5االسكان العائل ع بناتالعبورندى دمحم عباس احمد107753

28االسكان العائل ع بناتالعبورندى دمحم عمر عثمان107754

49.5االسكان العائل ع بناتالعبورنسمه صالح عبدالرازق احمد107755

125.5االسكان العائل ع بناتالعبورنهال دمحم احمد حسن يوسف107756

100االسكان العائل ع بناتالعبورنوران حسن حسن مرس مصطفن107757

ن107758 130.5االسكان العائل ع بناتالعبورنوران طارق عبدالفتاح حسي 

34.5االسكان العائل ع بناتالعبورنوران دمحم عبدالوهاب عبدهللا107759

71.5االسكان العائل ع بناتالعبورنورهان سعيد اسماعيل عبدالعزيز107760

ي عقل107761 131االسكان العائل ع بناتالعبورنورهان عثمان منىحى

127االسكان العائل ع بناتالعبورنيجار حسام دمحم عزىم نوح107762

ه دمحم سليمان محمود107763 124االسكان العائل ع بناتالعبورني 

ي علي107764
وز احمد مصطفن 123االسكان العائل ع بناتالعبورني 

114االسكان العائل ع بناتالعبورهاجر رمضان علي دمحم107765

77االسكان العائل ع بناتالعبورهبه هللا سيد دمحم طه السيد107766

121.5االسكان العائل ع بناتالعبورهدى تامر عبدهللا احمد107767

123االسكان العائل ع بناتالعبورهدى حمد علي عبدالسالم107768

77االسكان العائل ع بناتالعبورهدى عاشور سيد امام107769

102االسكان العائل ع بناتالعبورهدى دمحم عياد دمحم107770

 عبدالحميد107771
ن
27االسكان العائل ع بناتالعبورهدير احمد قرن

89.5االسكان العائل ع بناتالعبوربسيطه- هدير عمر صابر عبدالرحمن 107772

وك دمحم107773 115االسكان العائل ع بناتالعبورهمس سامح ميى

108.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنا تامر دمحم المصيلىحي107774

107.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنا حسن ابراهيم احمد107775

ي شديد107776
99.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنا شديد حسينن

ي محمود107777 66االسكان العائل ع بناتالعبورهنا ضياء الدين صيى

106.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنا عماد حمدي علي دمحم107778

ي علي107779
56االسكان العائل ع بناتالعبورهنا دمحم عبدالغنن

ن107780 97.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنا محمود علي حسي 



89االسكان العائل ع بناتالعبورهنا نارص عبدالرازق دمحم107781

ن عبدالعزيز عثمان107782 122االسكان العائل ع بناتالعبورهناء معي 

73االسكان العائل ع بناتالعبورهنادى عل كمال عبدهللا107783

120.5االسكان العائل ع بناتالعبورهنذاده حسام صالح الدين بهجت107784

103االسكان العائل ع بناتالعبوروصفة دمحم خميس دمحم عل107785

90االسكان العائل ع بناتالعبوروفاء عادل دمحم رضوان107786

ي عيد احمد107787
102االسكان العائل ع بناتالعبوروالء راضن

34االسكان العائل ع بناتالعبوريارا عماد سيد شعبان سيد107788

80.5االسكان العائل ع بناتالعبوريارا دمحم سعد كامل عبدالحميد107789

ن اسامه عبدالموجود احمد107790 101االسكان العائل ع بناتالعبورياسمي 

ن دمحم عبدالعظيم تسم107791 112االسكان العائل ع بناتالعبورياسمي 

129االسكان العائل ع بناتالعبوريمنن ايمن دمحم عبدهللا107792

ن/شالعبوربسيطه- ابراهيم احمد عاطف دمحم الشلقاىم 107793 77عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورابراهيم رشاد دمحم احمد107794 41عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورابراهيم طارق ابراهيم وهبه107795 23.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورابراهيم دمحم ضاج احمد107796 64.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورابراهيم ياش السيد دمحم107797 106عمر سيد شعبان ع بني 

ي  علي  سيد احمد107798 ن/شالعبور دمحم رونى 108عمر سيد شعبان ع بني 

ي  احمد  دمحم احمد107799
 
ن/شالعبور عبدالباق 129.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد ابودهب فقي  عياد107800 23.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد السيد عبداللطيف عبدالرحمن107801 18عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد بيوىم عباس بيوىم107802 35.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد حازم محمود دمحم متوىلي107803 23عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد حسام عبدالعال قاسم مىح الدين107804 109عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد حسن فهىمي متوىلي107805 109.5عمر سيد شعبان ع بني 

107806
ن
ن/شالعبوراحمد خالد سالم قرن 114.5عمر سيد شعبان ع بني 

يف سالم عمران107807 ن/شالعبوراحمد شر 127.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي محروس الحواط107808 ن/شالعبوراحمد صيى 22عمر سيد شعبان ع بني 

ن سعد107809 ن/شالعبوراحمد طه حسي  101عمر سيد شعبان ع بني 

ن107810 ي عطيه حساني  ن/شالعبوراحمد عبدالحميد خي  58عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد عصام سيد سالم107811 129.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد عالء الدين دمحم عبدهللا107812 70عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد عيد دمحم دمحم107813 105عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد مجمد جمال عبدالفتاح107814 98عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد دمحم ابراهيم زىكي107815 115عمر سيد شعبان ع بني 

ن107816 ن/شالعبوراحمد دمحم سليم حسي  49عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد دمحم شعبان بخيت107817 108عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربسيطه- احمد دمحم عبدالستار الحسينن 107818 94عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد دمحم عبدالقادر دمحم المتوىلي107819 54.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي107820
 
ن/شالعبوراحمد دمحم مبارز دسوق 56.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد مصطفن عبدالمنعم جاد هللا سند107821 93عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد ناصف عزت متوىل107822 58.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد هشام عبده عبدهللا107823 91.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد يشى احمد عبادى107824 100عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورادهم جمال فتىح العدل107825 105عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورادهم عادل جالل محمود107826 34عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورادهم عل سليمان عل107827 90.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربسيطه- ادهم محمود مرس احمد 107828 79عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورادهم هشام السيد عبدالفتاح107829 103.5عمر سيد شعبان ع بني 

107830
ن
كمان ن/شالعبوراسامه حيدر بشي  الي  110.5عمر سيد شعبان ع بني 



ن/شالعبوراسالم اسامة دمحم دمحم107831 113عمر سيد شعبان ع بني 

ي107832
 
ن/شالعبوراسالم انور مبارز دسوق 75عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراسالم جمعة غيضان ميهوب107833 29.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراسالم دمحم احمد ابراهيم107834 75.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن احمد107835 ن سعد حسي  اء حسي  ن/شالعبوراليى 24.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراياد عمرو عبدالكريم عواد107836 121.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورايهاب دمحم عبيد نصي 107837 40عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربالل مصطفن عبدالوهاب عبدالعظيم107838 68.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورثروت عبدالنارص ابراهيم كريم107839 21عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورجمال صالح جمال صالح107840 68عمر سيد شعبان ع بني 

 عماد اسحاق بخيت107841
ن
ن/شالعبورجوفان 21عمر سيد شعبان ع بني 

ي سيد نض107842 ن/شالعبورحسام عبدالننى 51.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربسيطه- حسن طارق النبوي عبدهللا 107843 83عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورحسن عل حسن حسن107844 110عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورحمدى شحاته ابو ز يد احمد107845 9.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورحمدى دمحم احمد دمحم عطيه107846 109.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورحمزه تمام دمحم الحالق107847 90.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورخالد احمد سليمان دمحم107848 87.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورخالد وليد احمد ابراهيم107849 97.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوررحيم فرج عبدالحميد متوىل فرج107850 80.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي سعد107851
ن/شالعبوررشاد رفعت مهنن 68عمر سيد شعبان ع بني 

ى خليل107852 ن/شالعبورريمون نبيل بشر 92عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد احمد الدرينن دمحم107853 66عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد احمد صاوى حنفن107854 121.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد احمد عل احمد حسن107855 126.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد اسماعيل دمحم مصطفن107856 20عمر سيد شعبان ع بني 

ف سعيد عبدالعزيز107857 ن/شالعبورزياد اشر 28عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد جمال دمحم ابراهيم107858 23عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد حسن دياب غالب107859 94عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد خالد دمحم ابوزيد107860 102عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد عاطف دياب احمد107861 115.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد دمحم احمد فرحات107862 65.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد دمحم ربيع عبدالفتاح107863 46.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد دمحم ساىم دمحم107864 85.5عمر سيد شعبان ع بني 

107865
ن
ن/شالعبورزياد دمحم دمحمى مواق 80عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورزياد محمود الشناوي جيى107866 40.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورساىم دمحم حامد دمحم107867 93.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورسعد احمد دمحم سعد107868 66.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورسيد دمحم السيد ابراهيم107869 92عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورسيف احمد السيد دمحم107870 69عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورشادى دمحم فوزى حامد107871 93عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورصالح دمحم صالح العزب107872 92.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورصهيب عاطف انور حافظ حسن107873 81.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعامر اسامه عامر صيام107874 96عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالباسط دمحم سامر حالوه107875 106.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي عبدالحميد107876
ن
ن/شالعبورعبدالحميد احمد قرن 32.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرؤوف عبدالكريم ابو راس107877 95عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن احمد السيد عبداللطيف107878 67عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن احمد سعد محمود107879 105.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن ايمن دمحم يوسف107880 108.5عمر سيد شعبان ع بني 



ن/شالعبورعبدالرحمن حمدى حسنن احمد107881 30.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن ساىم عبده دمحم107882 101.5عمر سيد شعبان ع بني 

يف مصطفن ابراهيم107883 ن/شالعبورعبدالرحمن شر 8عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن عاطف المزور107884 61عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن عصام دمحم احمد107885 65عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمنقطع- عبدالرحمن عصام دمحم احمد 107886 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن عل عبدهللا عل107887 128.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن عوض عبدالرحمن عوض عبدالرحمن107888 76عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن دمحم اسماعيل دمحم عاشور107889 30عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن دمحم سيد عبدالعزيز107890 59.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن محمود عبدالفتاح احمد107891 41عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن مسعد دمحم ابراهيم107892 92عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن وائل فتىحي عبدالسميع107893 54عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحيم سيد عبدالرحيم احمد107894 15.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم دمحم107895 35.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي107896
ن/شالعبورعبداللطيف نبيل عبداللطيف عبدالغنن 47عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا حماده مصطفن عبدالحليم107897 54عمر سيد شعبان ع بني 

ي107898
ن/شالعبورعبدهللا عاطف سعد مهنن 28عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن107899 84عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا دمحم دمحم سيد107900 77.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا محمود عبدالاله عبدالمجيد107901 70.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا نارص دمحم علي107902 61.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا ياش خليل ابوسيف107903 69.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالنارص احمد صديق دمحم107904 47عمر سيد شعبان ع بني 

ي صالح107905 ن صيى ن/شالعبورعالء حسي  49.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي ذىكي107906
ن/شالعبورعالءالدين عادل عبدالراضن 122عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور دمحم  محمود  رضا عل107907 75عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور علي  ابراهيم  نجاح عل107908 73عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعل دمحم ابراهيم عل حماد107909 15عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعماد دمحم حامد دمحم مصطفن107910 62عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمار عاطف عبدالغفار تهاىمي107911 113عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور شاكر  فاروق  وليد عمر107912 69عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر حسام الدين دمحم اسماعيل كريم107913 30عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر زكريا بيوىم معوض107914 13.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر زياد معن الجوخدار107915 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر سعيد عبدالرافع دمحم107916 97.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر عبدالننى نض عبدالننى107917 27عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر فهد عاطف حسن107918 115عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر مجدى ابراهيم دمحم ابراهيم107919 127عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر منتض دمحم دمحم107920 116عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر منصور علي منصور107921 102عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمر يوسف احمد جادهللا107922 49عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمرو خالد دمحم توفيق دمحم ابراهيم107923 48عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمرو دمحم خالد دمحم بكر107924 82عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعيد علي عيد علي دمحم107925 66عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور ابوعزيزه  ضاجي  سلمان فارس107926 83عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورفارس دمحم السيد احمد المنىسي107927 110عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورفتىحي رمضان فتىحي خالف107928 35عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورفكرى احمد فكرى سيد عبدالعليم107929 105.5عمر سيد شعبان ع بني 

ف كريم107930 ن/شالعبور اسماعيل  جمال الدين  اشر 45.5عمر سيد شعبان ع بني 



ن107931 ن/شالعبوركريم احمد صديق حسي  84.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوركريم السيد احمد العادىلي107932 108عمر سيد شعبان ع بني 

ي107933
ن
ن/شالعبوركريم عماد عبدالقادر يمان 110عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوركريم قمصان عبدالراهوف قمصان107934 86.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوركريم نض عطيه عبدالجليل107935 67.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورلؤى سامر عدنان طالب107936 103.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورماجد جمال خلف احمد107937 42عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمازن عل دمحم احمد107938 114.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمازن دمحم السيد دمحم السيد عثمان107939 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورماهر نورالدين خالد زكريا107940 100عمر سيد شعبان ع بني 

ن رصيم رصيم107941 ن/شالعبورمجد الدين حسي  52.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور عبدالعظيم  دمحم  سامح دمحم107942 73عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور سيد جمال الدين السيد دمحم107943 125عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم ابراهيم جمعه حماد107944 43.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم احمد عطيتو احمد107945 56عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم احمد دمحم عبدالمنعم107946 69عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم احمد محمود عابدين دمحم107947 31.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم احمد مصطفن محمود107948 37عمر سيد شعبان ع بني 

ف احمد السيد107949 ن/شالعبوردمحم اشر 107عمر سيد شعبان ع بني 

ف حسن عبدالمجيد107950 ن/شالعبوردمحم اشر 47.5عمر سيد شعبان ع بني 

ف عني  دمحم عثمان107951 ن/شالعبوردمحم اشر 79عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم السعيد ابواليذيد احمد107952 106عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم السيد عبدالحميد دمحم107953 32عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم السيد دمحم عبدالوهاب107954 22عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم ايمن دمحم المرسي ابراهيم107955 42.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم حامد سالمة دمحم107956 94.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم حامد دمحم عبدالحميد107957 61عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم حماد دمحم مبارك سليم107958 55.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم خالد السيد مهدى107959 129عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم رجب كامل محمود107960 122.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم رفعت ابراهيم عبدالعزيز مصطفن107961 49عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم رمضان سليمان دمحم107962 47.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم زياد ربيع احمد قشقو107963 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم سامح رمضان ابراهيم107964 46عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم سامح يوسف ابوالعال107965 60عمر سيد شعبان ع بني 

ي موسي107966
ن/شالعبوردمحم سعيد عبدالعظيم مصطفن 116.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم سمي  صبىحي السيد مهدي107967 54.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم صالح االحمر107968 39.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم صالح الدين حامد حامد107969 34عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم طه يوسف دمحم107970 70عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عادل سليمان حامد107971 70.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عادل عبدالظاهر بيوىمي107972 123عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم107973 104.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عبدالقادر عبداللطيف عبدالقادر107974 80عمر سيد شعبان ع بني 

 بركات عبدالموىلي107975
ن ن/شالعبوردمحم عبدالمعي  116.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عبدالموجود كسبان عبدالموجود107976 109.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عبدالهادي ثابت حسن107977 28.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عصام دمحم عبدالحليم107978 31عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عل وجيه عيد107979 21.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عيد دمحم سعد107980 40.5عمر سيد شعبان ع بني 



ن/شالعبوردمحم فوزي دمحم جمال عبدالجيد107981 111عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم محمود عبدالرازق محمود107982 32عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربسيطه- دمحم مروان دمحم ابراهيم 107983 75عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم نارص محمود غريب عل زيد107984 96عمر سيد شعبان ع بني 

 فوزى يوسف107985
ن
ن/شالعبوردمحم هان 119عمر سيد شعبان ع بني 

 دمحم عبدالعزيز107986
ن
ن/شالعبوردمحم هان 84.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم ياش دمحم سيد107987 101عمر سيد شعبان ع بني 

ن107988 ن/شالعبوردمحم يزن دمحم ياسي  61.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم زياد نزار عطايا107989 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور عبدالحميد دمحم  علي محمود107990 78عمر سيد شعبان ع بني 

ي علي  دمحم محمود107991
ن/شالعبور  حفطن 115عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمحمود حسام احمد ابراهيم107992 19عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمحمود عاطف سيد عبدالجواد107993 61عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمحمود مسعد دمحم محمود107994 118عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمىح الدين مختار المحمود107995 136.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمراد وائل حسنن دمحم عفيفن107996 31.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي107997
ن/شالعبور سيد دمحم مروان مصطفن 112عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمسلم كرم فؤاد محمود107998 57.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي مصطفن جمعه107999
ف حسنن ن/شالعبورمصطفن اشر 96.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن ايمن محمود عبدالفتاح108000 53عمر سيد شعبان ع بني 

ي احمد108001
ن/شالعبورمصطفن عبدالنارص مصطفن 75عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن عل مصطفن بكر108002 37.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن ماجد احمد محمود108003 120.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن محمود دمحم الحفيظ108004 112.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن هشام دمحم عبدهللا108005 55عمر سيد شعبان ع بني 

ي علي108006 ن/شالعبورمعاذ احمد صيى 131عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمعاذ سيد ابراهيم ابراهيم108007 111.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمعاوية احمد اسماعيل اسماعيل108008 74عمر سيد شعبان ع بني 

ي108009 ن/شالعبورمعاويه محمود احمد مغرنى 95عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمنذر دمحم فتىحي مهدي108010 92عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور بهاء الدين فهىمي  احمد مهاب108011 68عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمهاب عبدالمنعم عبدالحافظ عل108012 134.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن108013 ن/شالعبورمهاب دمحم احمد حسي  55.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمؤمن دمحم ضاج احمد108014 63.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورنارص عمرو صالح جمعه108015 134.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورهارون دمحم رشاد ذىكي108016 86.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورياش خالد سعيد محمود الخطيب108017 19عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورياش مجدى دمحم عبدالرحيم108018 106.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريامن بسام صبىح المدور108019 87عمر سيد شعبان ع بني 

ي108020 ن/شالعبوريحن  عبدالحفيظ عبدالجليل عرانى 69عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريحن  دمحم عواد ريحان108021 48.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريشي عمر دمحم عمر108022 76عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبور عويس  احمد  بالل يوسف108023 107عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف احمد ابراهيم حسن108024 63.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف احمد عبدالرحمن جالل108025 112.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف احمد عبدالعال احمد108026 19عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف ايمن براهيم دمحم108027 35عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف ايهاب دمحم علي108028 85عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف جمال ابراهيم دمحم108029 43.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف حسن هشام عبدهللا108030 60.5عمر سيد شعبان ع بني 



ن ابوالمحاسن عبدالسالم108031 ن/شالعبوريوسف حسي  56عمر سيد شعبان ع بني 

ن108032 ن/شالعبوريوسف رزق خليفه حسي  50.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف رمضان بركات جنيدى108033 40.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف شعبان عبدهللا قنديل108034 126عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف عل حسن عل حبش108035 29عمر سيد شعبان ع بني 

ن السيد108036 ن/شالعبوريوسف عل حسي  56.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف علي حسن علي حسن مرزوق108037 54عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف عمرو طه تهاىمي108038 115.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف عمرو عادل طه108039 115عمر سيد شعبان ع بني 

ي احمد108040
ن/شالعبوريوسف مجدي مصطفن 88عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف دمحم السيد سالمه108041 81.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف محمود صالح الدين احمد108042 114عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف محمود دمحم عبدالحميد108043 131.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف محمود مصطفن عثمان عفيفن108044 68.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف هشام عبدالحميد احمد سيد108045 46عمر سيد شعبان ع بني 

114.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراروى مؤمن احمد مصطفن الحسنن108046

33فاطمة الزهراء ت أالعبوراشاء احمد فوزى احمد108047

ف السيد دمحم108048 91فاطمة الزهراء ت أالعبوراشاء اشر

82.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراشار جهاد الحمد الحمد108049

98.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراسماء احمد دمحم عباس يوسف108050

120.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراالء رجب دمحم عل دمحم108051

17.5فاطمة الزهراء ت أالعبورامل تامر فتىح محمود108052

89.5فاطمة الزهراء ت أالعبورامنيه ابراهيم طه حسن عل108053

ف خالد عل108054 ه اشر 113فاطمة الزهراء ت أالعبورامي 

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورانىحى حماده احمد عبدالاله108055

 شاكر108056
 
 صدق

ن
99.5فاطمة الزهراء ت أالعبورايرينن تون

74.5فاطمة الزهراء ت أالعبوربسيطه- ايمان احمد نايف القدرو 108057

ن108058 60.5فاطمة الزهراء ت أالعبورايمان عابر دمحم امي 

ن مصطفن108059 ن عبدالحميد امي  !VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورايه امي 

122.5فاطمة الزهراء ت أالعبورايه سعيد فوزى محفوظ عثمان108060

41فاطمة الزهراء ت أالعبوربتول سمي  دمحم محضن108061

100.5فاطمة الزهراء ت أالعبوربسمله ابراهيم السواح عزب هندى108062

ي108063 ف احمد دمحم الشوجى 90.5فاطمة الزهراء ت أالعبوربسمله اشر

ف عبدالعزيز دمحم108064 81فاطمة الزهراء ت أالعبوربسمله اشر

139.5فاطمة الزهراء ت أالعبوربسنت ايهاب سمي  مغاورى108065

41.5فاطمة الزهراء ت أالعبورتريزا زكريا ايليا لمع108066

ف نايل عبدالعليم108067 117فاطمة الزهراء ت أالعبورتسنيم اشر

ى الطينى الجمل108068 128.5فاطمة الزهراء ت أالعبورتسنيم صيى

108069
ن
ن المعربان  نزار ياسي 

111فاطمة الزهراء ت أالعبورتف 

ن منصور فوزى عطيه هللا108070 73.5فاطمة الزهراء ت أالعبورجرمي 

125فاطمة الزهراء ت أالعبورجنن فيصل حجازى عبدهللا108071

77فاطمة الزهراء ت أالعبورجومانه دمحم دمحم عبداالخالق دمحم108072

ن فرغل108073 76فاطمة الزهراء ت أالعبورحبيبه احمد حسي 

135فاطمة الزهراء ت أالعبورحبيبه احمد سعد عبدالوهاب ابو العزم108074

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورحبيبه جالل الدين دمحم طلعت108075

112فاطمة الزهراء ت أالعبورحبيبه حسن ثابت احمد جرنة108076

78فاطمة الزهراء ت أالعبورحبيبه دمحم ربيع احمد108077

ن احمد عبدالعظيم مصطفن108078 77.5فاطمة الزهراء ت أالعبورحني 

41.5فاطمة الزهراء ت أالعبورحوريه دمحم حسن دمحم قاسم108079

93.5فاطمة الزهراء ت أالعبورحوريه ناجى جمال الدين احمد108080



93فاطمة الزهراء ت أالعبورداليا مصطفن السيد دمحم108081

78.5فاطمة الزهراء ت أالعبوررحمه بالل فايز عيىس108082

83.5فاطمة الزهراء ت أالعبوررحمه خالد السيد مرشد108083

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبوربسيطه- رحمه محمود فوزى ابو سنه 108084

ي عبدالفتاح108085
ي مصطفن

44فاطمة الزهراء ت أالعبوررحمه مصطفن

108فاطمة الزهراء ت أالعبوررزان اسماعيل عبدالقادر ضاهر108086

82فاطمة الزهراء ت أالعبوررضوى احمد دمحم عباس108087

125.5فاطمة الزهراء ت أالعبوررضوى احمد محمود عويضه108088

ن دمحم108089 101فاطمة الزهراء ت أالعبوررضوى طه ربيع امي 

81فاطمة الزهراء ت أالعبوررقيه اشاء دمحم عبدالعظيم108090

99فاطمة الزهراء ت أالعبوررنا نادى عاطف نصيف108091

116فاطمة الزهراء ت أالعبورروان رجب دمحم السيد احمد108092

108093
 
38فاطمة الزهراء ت أالعبوررؤى حسام ابراهيم عبدالباق

99.5فاطمة الزهراء ت أالعبورريموندة نادى عاطف نصيف108094

ن عبدالعظيم فتىح108095 103فاطمة الزهراء ت أالعبورزينه حسي 

17فاطمة الزهراء ت أالعبورساره جميل هنداوى سالمة108096

35فاطمة الزهراء ت أالعبورسىحى اسالم عبدالوهاب عبدالجليل108097

74فاطمة الزهراء ت أالعبورسالم دمحم عمار الطاهر108098

45.5فاطمة الزهراء ت أالعبورسلىم ايمن سيد صديق108099

103فاطمة الزهراء ت أالعبورسلىم حافظ نويىسر حافظ108100

121.5فاطمة الزهراء ت أالعبورسلىم صالح مصطفن عوض هللا عوض108101

ن108102 !VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورسلىم دمحم عبدالمعز امي 

116فاطمة الزهراء ت أالعبورسما طارق متوىل عبده سويلم108103

ه عادل عبدالمنعم ثابت108104 64.5فاطمة الزهراء ت أالعبورسمي 

96.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشام احمد ايوب ايوب108105

133فاطمة الزهراء ت أالعبورشام محمود رضوان عبدالرزاق108106

122.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشاهنده نض دمحم برع عل108107

126فاطمة الزهراء ت أالعبورشذى احمد مصطفن سيد احمد عبدالعال108108

ين نعيم بخيت دمحم108109 16.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشر

122.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشمس سعيد عبدالفتاح سيد108110

67.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشمس شاكر دمحم جمال108111

30.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشمس مصطفن السيد دمحم108112

85فاطمة الزهراء ت أالعبورشهد سيد رجب عبدالرحمن108113

124فاطمة الزهراء ت أالعبورشهد سيد عابدين مساعد دمحم غندور108114

58.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشهد وائل بدر بدر108115

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورشيماء سيد جمعة سيد108116

129.5فاطمة الزهراء ت أالعبورضىح احمد زين العابدين ابراهيم108117

ن ابراهيم108118 104فاطمة الزهراء ت أالعبورضىح عادل حسي 

127.5فاطمة الزهراء ت أالعبورعائشه خلدون محمود نغوى108119

ي يوسف108120 117.5فاطمة الزهراء ت أالعبورعنان دمحم بحي 

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورفاتن عبدالمجيد ابراهيم عبدالجليل108121

20.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفاطمه ابراهيم امبانى مجاهد108122

93فاطمة الزهراء ت أالعبور.فاطمه حسن مصطفن 108123

40فاطمة الزهراء ت أالعبورفاطمه رمضان دمحم احمد ابراهيم108124

28.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفاطمه دمحم كامل احمد108125

74.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفاطمه محمود علي محمود108126

 حسن108127
ئ
53.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفاطمه الزهراء دمحم رجان

108128
ن
47.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفرح دمحم اديب االغوان

لس مرقص زىك108129 ونيا كي  41.5فاطمة الزهراء ت أالعبورفي 

37فاطمة الزهراء ت أالعبورليل سيد كمال عل108130



 امي  وليم عريان108131
ن
127.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمارق

36.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمروه شعبان مصطفن احمد مصطفن108132

ي امام108133
56.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم احمد مصطفن

26.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم شاذىل رفاع عبدالجليل108134

40.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم عبدالحليم دمحم عبدالحليم بيوىم108135

125فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم عالء عبدالرحمن سليمان108136

41فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم دمحم سعيد دمحم108137

37.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم محمود عبدالرازق عل108138

ن108139 52.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم مدحت خلف حسي 

96فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم وليد شحاتة غريب احمد108140

49فاطمة الزهراء ت أالعبورملك رضا زغلول دمحم108141

37.5فاطمة الزهراء ت أالعبورملك عبدالعاىط زغلول عبدالعاىط108142

127.5فاطمة الزهراء ت أالعبورملك محمود بهي الدين عبدالحميد108143

113فاطمة الزهراء ت أالعبورملك مصباح عبدهللا عبدالعزيز عبدالمقصود108144

85.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنة هللا احمد فرج كامل عبدالمطلب108145

34.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنة هللا محمود سيد احمد عبدهللا108146

33.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنة هللا محمود سيد عل عبدهللا108147

37.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنة سيد سعد احمد108148

36فاطمة الزهراء ت أالعبورمنه سيد بشي  سيد عبدربه108149

ي108150 به جى 80.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنن احمد دمحم شر

134.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمها عامر رياض الجمية108151

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورنجوى دمحم سيد فهىم رضوان108152

61فاطمة الزهراء ت أالعبورندا عبدالجواد ثابت محمود108153

38.5فاطمة الزهراء ت أالعبورندى تامر احمد دمحم سالم الدجوى108154

32فاطمة الزهراء ت أالعبورندى حماده الديب عبدالمجيد108155

57.5فاطمة الزهراء ت أالعبورندى عالء اسماعيل فرغل عل108156

39فاطمة الزهراء ت أالعبورندى نارص دمحم دمحم108157

63.5فاطمة الزهراء ت أالعبورنرفانا بدوى مختار احمد108158

13فاطمة الزهراء ت أالعبورنضة نبيل زين العابدين دمحم108159

73.5فاطمة الزهراء ت أالعبورنغم حازم يوسف ابراهيم108160

98فاطمة الزهراء ت أالعبورنور طارق عبدالستار محمود108161

57.5فاطمة الزهراء ت أالعبورنور عل يوسف احمد108162

126فاطمة الزهراء ت أالعبورنور عمرو دمحم عثمان108163

72فاطمة الزهراء ت أالعبورنور وحيد نبيه عبدالموىلي108164

113.5فاطمة الزهراء ت أالعبورنورا احمد سيد نجدى108165

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورنورا جادهللا مقار جادهللا108166

ف عزت احمد108167 99فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر اشر

26فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر سعيد سمي  كمال يوسف108168

47فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر شاذىل رفاع عبدالجليل108169

111فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر دمحم ثابت محمود108170

38فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر دمحم رضا حامد108171

ن108172 88.5فاطمة الزهراء ت أالعبورهاجر دمحم سيد دمحم حساني 

قاوى108173 121فاطمة الزهراء ت أالعبورهاله السيد احمد دمحم عطية الشر

15.5فاطمة الزهراء ت أالعبورهايدى اسحق مسعود ملك108174

88.5فاطمة الزهراء ت أالعبورهدى احمد محمود دمحم108175

19فاطمة الزهراء ت أالعبورهدى السيد عبدالهادى عبدهللا108176

23.5فاطمة الزهراء ت أالعبورهدى دمحم حمدى دمحم108177

31فاطمة الزهراء ت أالعبورهدى دمحم موسي عبدهللا108178

87فاطمة الزهراء ت أالعبورهديل احمد ايوب احمد108179

ن رضا دمحم عبده108180 89فاطمة الزهراء ت أالعبورياسمي 



ن108181  حسي 
ن
ن محمود منوق 120فاطمة الزهراء ت أالعبورياسمي 

116.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورجنن وائل دمحم ابو سبع عبدالعزيز108182

117.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورفاطمه احمد دمحم ابراهيم108183

135ستانفورد الخاصة لغاتالعبورهال اسامة دمحم مصطفن متوىل108184

92.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورزيد مازن محمود تيناوى108185

108.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورسيف تامر كرم حسن108186

91.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورعبدهللا دمحم زكريا عبدالمنعم الحاج مصطفن108187

88.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبورياش دمحم ياش دمحمي عبدالرحمن عبدالعزيز108188

ف متوىل السيد108189 128ستانفورد الخاصة لغاتالعبوريوسف اشر

129ستانفورد الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم صفوت دمحم دغ108190

105.5ستانفورد الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم عبدالهادى دمحم108191

115مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوراسماء عبدالجواد مصطف  عبدالجواد108192

126.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورحبيبه عامر سيد دمحم حنفن108193

ي اسماعيل الديب108194
123مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوردارين وائل مصطفن

ي دمحم108195
ي السيد مصطفن

132.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورروان مصطفن

123.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورريجان عبدالمجيد السيد عبدالمجيد علي108196

129مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورملك جمال عبدهللا عبدالعظيم عمران108197

132مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورملك شاج صالح عبدالقادر عبدالفتاح108198

103.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورنور محمود المتوىلي دمحم السمباوى108199

132.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورابراهيم دمحم السيد علي108200

133.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوراحمد دمحم السيد علي108201

132مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوراندرو رويس صبىحي اندراوس108202

129.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوراندرو عريان نوار زخارى108203

106مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبوراياد باسم عبدالفتاح محمود خليل108204

127.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورعاصم احمد دمحم دمحم ابو شبانه108205

129.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورعبدهللا احمد يوسف احمد108206

124.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورعمار دمحم طه دمحم108207

127.5مودرن افينيو الخاصة لغاتالعبورعمر عيد رشوان احمد ابراهيم108208

117.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوربسمله عزت دمحم ابراهيم108209

81.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورجنن حسن يوسف احمد108210

66.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورجومانه دمحم بكرى رحمون108211

121منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورحبيبه ادهم عبدهللا ابراهيم108212

124.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورحبيبه صابر عل دمحم108213

103.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورحبيبه عبدالحميد دمحم عبدالحميد108214

ن احمد108215 123منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردعاء عاطف حسي 

118.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوررقيه دمحم عل مصطفن108216

118منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورريتاج دمحم احمد راشد عواد108217

108218
ن
117.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورريم زكريا دمحم صالح الميدان

107.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورسما طارق سعيد عوض108219

121منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورسندس السيد عبدالبديع ابراهيم108220

76.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورشهد دمحم احمد ماهر108221

85منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورضىح ياش عثمان دمحم سد108222

111.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعهد عمرو دمحم عبدالعليم108223

125.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورفاطمه السيد عبدالبديع ابراهيم108224

94.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورفاطمه عادل حسن احمد108225

ى اسماعيل سيد احمد اسماعيل108226 ن 89منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوركين

ن ياش دمحم حماد108227 136منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورلوجي 

ن زكريا دمحم معاذ108228 122منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورلي 

106منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمريم فوزى فرج دمحم108229

126.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمريم ياش خلف محمود108230



130.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورملك ابراهيم بالل حسن108231

95منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورندى سيد احمد السيد احمد108232

124منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورندى دمحم احمد دمحم108233

50.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورنور دمحم مسعد سيد108234

129.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورنورهان اسامه محروس عبدالعاىط دمحم108235

93.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورنورهان ممدوح عماره عماره108236

119منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورهنا ابراهيم احمد ابراهيم108237

54.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورهنا محمود جمال الدين108238

!VALUE#منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورابراهيم جوهر وقاص معمو108239

123.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورابراهيم صابر عل دمحم108240

114.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورابراهيم عمر ابراهيم عطية108241

69.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوراحمد صالح حسن احمد108242

106منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوراحمد هشام عبدالغفار السيد108243

106منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورادهم دمحم حمزه عليوه108244

133.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوراسامه قطب ابراهيم دمحم108245

ن108246  محمود حساني 
120منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورانس محمود مصطفن

92.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورايهاب احمد دمحم احمد108247

43.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورباسم ابراهيم يونس ابوسنه108248

ف السيد سالم عطيه108249 131.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورزياد اشر

108.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورسيف الدين وليد زين العابدين عباس108250

وك108251 126منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورشهاب احمد ساىم ميى

129منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعاصم السيد ايوب جاد108252

118.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعبدالرحمن عل دمحم ابراهيم108253

95.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعبدالرحمن دمحم عبدهللا عبدالمقصود سعد108254

121.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعبدالمنعم اسامه عبدالمنعم سيد108255

128.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعل صابر عل دمحم108256

125منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعل عباس دمحم احمد108257

109.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعل دمحم فتىح عطيه108258

108.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعمار دمحم بدوي دمحم108259

98منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعمر دمحم حمزه عليوه108260

75منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورعمر دمحم عبدهللا عبدالمقصود سعد108261

40.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورفارس وحيد عطية علي108262

108263
ن
124.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورفكرى فتىح فكرى قرن

120منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم احمد ابو بكر احمد108264

ن108265 ن عل ابو العني  127.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم ايهاب ابو العني 

129منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم خالد فخرى محروس108266

ي108267
119.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم ساىمي السيد ابراهيم ماضن

95منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم سيد احمد السيد108268

136منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوردمحم عبدالنارص ذىك طبوشه108269

39.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمحمود رضا دمحمى جاد108270

79.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمصطفن احمد حلىم النوري108271

109.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمصطفن سامح دمحم عل108272

62.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمعز دمحم نور دمحم108273

103.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورمؤمن ايهاب سيد حسن سالمه108274

75منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورنورالدين محمود عبدالمنعم دمحم108275

128.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبورنورهللا حمدى بهاء الدين عرفات عل108276

129منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوريوسف احمد كمال الدين محمود دمحم108277

ف عبدالباسط عباس108278 120منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوريوسف اشر

يف دمحم محمود108279 119منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوريوسف شر

89.5منارة طاهر ابوزيد الخاصةالعبوريوسف دمحم ناجى متوىل الظاهر108280



135الفا الخاصة لغاتالعبورانىحى ابراهيم عفيفن ابراهيم108281

101الفا الخاصة لغاتالعبورمارفينيا اسامة منصور ناشد108282

133.5الفا الخاصة لغاتالعبورمريم دمحم صالح دمحم108283

127.5الفا الخاصة لغاتالعبوراحمد ابراهيم حامد رشدى108284

95.5الفا الخاصة لغاتالعبورانس طارق عبدالحميد عبدالرحمن108285

95.5الفا الخاصة لغاتالعبوربيشوى ايهاب منصور ناشد108286

128.5الفا الخاصة لغاتالعبورحازم راىم حسن حافظ108287

110الفا الخاصة لغاتالعبورحلىم دمحم حلىم ابراهيم108288

120.5الفا الخاصة لغاتالعبورسيف الدين محمود ابو الفتوح احمد عبدالمقصود108289

126الفا الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن هيثم عزت عبدالعزيز108290

122.5الفا الخاصة لغاتالعبورعبدهللا رجب فتح الباب عبدهللا108291

123الفا الخاصة لغاتالعبورعمر حمدى عباس دمحم108292

118.5الفا الخاصة لغاتالعبوردمحم نذير احمد دمحم نذير الحموى108293

يف108294 95الفا الخاصة لغاتالعبورمعاذ احمد دمحم احمد الشر

131الفا الخاصة لغاتالعبورمهند احمد عبدالرؤف عبدالحليم108295

132الفا الخاصة لغاتالعبوريس عمرو دمحم احمد108296

116.5الفا الخاصة لغاتالعبوريوسف تامر ادوار لوقا108297

137االفاق الخاصة لغاتالعبورريتاج دمحم احمد محمود سالم108298

107.5االفاق الخاصة لغاتالعبورسلىم دمحم عبدالحميد دمحم ابراهيم108299

135االفاق الخاصة لغاتالعبورسلىم وليد يحن  صالح108300

ي اندراوس108301 104االفاق الخاصة لغاتالعبورسيمون كمال صيى

97االفاق الخاصة لغاتالعبورمنة هللا محمود امام دمحم فرماوى108302

122االفاق الخاصة لغاتالعبورنور الهدى احمد السيد عبدالرحمن108303

128.5االفاق الخاصة لغاتالعبورنور سيف الدين محمود فؤاد108304

113.5االفاق الخاصة لغاتالعبورسيف هللا ياش سيد محمود يوسف108305

114.5االفاق الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن عمرو دمحم الصادق دمحم108306

93االفاق الخاصة لغاتالعبورعمرو احمد حسن ابراهيم عليوه108307

95.5االفاق الخاصة لغاتالعبوركريم احمد حسن ابراهيم عليوه108308

109االفاق الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد دمحم عبدالعزيز دمحم108309

108310
ن
83االفاق الخاصة لغاتالعبوردمحم تامر دمحم بسيون

ا الخاصةالعبورايه السيد يحن  دمحم108311 134.5كيلوبي 

108312
 
ا الخاصةالعبورتف  تامر ابراهيم الدسوق 126.5كيلوبي 

يف108313 يف شر ا الخاصةالعبورتف  راىم صالح شر 117.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجاسمن اشعيا صبىح جرجس108314 130.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجنه حميد جالل حميد رضوان108315 133كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجنن رضا رشاد دمحم108316 102كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجنن عبدالحكيم صابر عبدالحكيم108317 134.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجنن عبداللطيف عبدالحكيم عبداللطيف108318 135كيلوبي 

ن عبدهللا108319 ا الخاصةالعبورجنن عبدهللا حسي  116كيلوبي 

ا الخاصةالعبورجوليانا جرجس صبىح جرجس108320 130كيلوبي 

ا الخاصةالعبورحبيبه صالح عادل محمود108321 131.5كيلوبي 

ن عبدالسميع108322 ا الخاصةالعبوررحمه مسعود حسي  129.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوررغد محمود عبدالوهاب احمد108323 117كيلوبي 

ا الخاصةالعبورساندى ممدوح بولس صادق108324 132.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورسدره دمحم نور عبدالمجيد108325 130.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورسما دمحم جمال الدين حسنن108326 132كيلوبي 

ن108327 ا الخاصةالعبورسها دمحم محمود الشي  130.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورشهد دمحم احمد رشوان108328 136.5كيلوبي 

 احمد عبادى108329
ن
ا الخاصةالعبورفرح هان 133.5كيلوبي 

ن مدحت عبده عزيز108330 ا الخاصةالعبوركارولي  124كيلوبي 



ا الخاصةالعبورماريسكا ممدوح فوزى عياد108331 134كيلوبي 

ا الخاصةالعبورمريم دمحم خلدون العبار108332 134.5كيلوبي 

ف عبدالفتاح عبداللطيف108333 ا الخاصةالعبورملك اشر 132كيلوبي 

ا الخاصةالعبورملك يىح راشد احمد108334 127.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورمهرائيل مينا عبده فرح108335 103.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورندى حسن دمحم دمحم108336 130.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورندى خالد بغدادى احمد108337 129كيلوبي 

ا الخاصةالعبوريوستينا يوحنا فؤاد فرح108338 138كيلوبي 

ا الخاصةالعبورابراهيم دمحم ابراهيم سليمان108339 90.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوراحمد عادل دمحم ابراهيم108340 100كيلوبي 

ا الخاصةالعبوراحمد عز الدين سيد احمد108341 106كيلوبي 

ا الخاصةالعبوراحمد نادر محمود هالل108342 123.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوراستيفن مايكل فخرى جرجس108343 93.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورانطوان مجدى صادق جيد108344 134.5كيلوبي 

 سعد داود جورجى108345
ن
ا الخاصةالعبورجون 132كيلوبي 

ا الخاصةالعبورحازم اسامه فرج احمد108346 125.5كيلوبي 

 احمد محمود108347
ن
ا الخاصةالعبورحمزه هان 121.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورزياد حسام صالح الدين دمحم108348 121.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورسيد عل سيد عل108349 110.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورسيف الدين هشام السيد السيد108350 100.5كيلوبي 

 السعيد ابراهيم108351
ن
ا الخاصةالعبورسيف هان 102كيلوبي 

ف دمحم مجاهد108352 ا الخاصةالعبورعبدالرحمن اشر 122.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعبدالرحمن خالد احمد دمحم108353 79.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعبدالكريم دمحم عبدالكريم108354 106.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعبدالهادى دمحم عبدالهادى احمد108355 57.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعل حسام دمحم عل رزاز108356 78.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعل عمرو عبدالفتاح يوسف108357 134كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعمر دمحم سعيد دمحم108358 123.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورعمر ياش حسن عل108359 135.5كيلوبي 

لس عزت هالل جاد108360 ا الخاصةالعبوركي  112كيلوبي 

ا الخاصةالعبوردمحم مدحت ساىم عبدالحليم108361 118.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوردمحم ميشه دمحم جمعه108362 80كيلوبي 

ا الخاصةالعبوردمحم هشام دمحم درويش108363 133.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوردمحم ياش عبدالحميد عبدالعظيم108364 118.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوردمحموحيد طالل وحيد درويش108365 129كيلوبي 

ا الخاصةالعبورمحمود احمد دمحم فراج108366 122.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورمروان ثروت به الدين محمود108367 94كيلوبي 

ا الخاصةالعبورمينا عزت هالل جاد108368 113.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبورياش دمحم احمد دمحم عبدالوهاب108369 96.5كيلوبي 

ن امي  سعيد احمد108370 ا الخاصةالعبورياسي  127كيلوبي 

ا الخاصةالعبوريحن  عادل عبدالغفار دمحم108371 95كيلوبي 

ا الخاصةالعبوريوسف طالل فتح هللا مىح الدين108372 119.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوربسيطه- يوسف عماد عبدالونيس عبدهللا 108373 87كيلوبي 

ا الخاصةالعبوريوسف محمود عبدالرحيم محمود108374 106.5كيلوبي 

ا الخاصةالعبوريوسف مصطفن سالمه عبدالرازق108375 123.5كيلوبي 

99.5الحرية ت أالعبوراشاء دمحم عبدالحكيم احمد108376

ي محمود سمي  محمود108377
ن
71.5الحرية ت أالعبورامان

ن اسماعيل طويله108378 85.5الحرية ت أالعبورايمان احمد حساني 

134.5الحرية ت أالعبورايمان خميس عبدهللا بيوىم108379

36الحرية ت أالعبورايه احمد عبدالعال حامد عل108380



 عبدالعال عبدالعزيز108381
ن
71الحرية ت أالعبورايه هان

107الحرية ت أالعبوربسمله احمد فؤاد دمحم108382

113.5الحرية ت أالعبوربسمله عادل خليفة السعيد حفور108383

105.5الحرية ت أالعبوربسمله عاطف احمد بربري108384

66الحرية ت أالعبوربسمله دمحم عبدهللا محمود ابوحرب108385

!VALUE#الحرية ت أالعبوربسمه محروس عبدالعال عل عبدالرحيم108386

ي دمحم السيد108387
106.5الحرية ت أالعبورتف  دمحم مصطفن

106.5الحرية ت أالعبورجنه دمحم عزت دمحم108388

77الحرية ت أالعبورجنه مدحت فتىحي دمحم108389

106.5الحرية ت أالعبورجنن رضا دمحم سعيد108390

120الحرية ت أالعبورجنن ساىم احمد مجاهد108391

51الحرية ت أالعبورحبيبه سيد سمي  امام108392

50الحرية ت أالعبورحبيبه عمر معالوى ابراهيم معالوى108393

108394
 
109.5الحرية ت أالعبورحبيبه ياش احمد زنان

86.5الحرية ت أالعبوربسيطه- حسناء حسن عبدالرحمن السيد 108395

ن دمحم صالح دمحم دمحم108396 84الحرية ت أالعبورحني 

102.5الحرية ت أالعبورحياه عماد سيد ابوالخي 108397

66.5الحرية ت أالعبورداليا ابراهيم محمود دمحم108398

110الحرية ت أالعبورديانا ياش دمحم دمحم108399

98.5الحرية ت أالعبوررانيا طارق صبىحي دويدار108400

ي سعيد عبدالسالم 108401
ن
90الحرية ت أالعبوربسيطه- روان هان

116الحرية ت أالعبورروى ايهاب دمحم انور108402

106الحرية ت أالعبورريهام وليد عبدالقادر عبدالحكيم108403

73.5الحرية ت أالعبورزينب احمد رجب صديق108404

45الحرية ت أالعبورساميه عبده بكرى ابوالحسن108405

40.5الحرية ت أالعبورسندس نض الدين عبدالننى دمحم احمد108406

وك قاسم108407 105الحرية ت أالعبورشمس جمال ميى

106.5الحرية ت أالعبورشهد دمحم السيد دمحم الكوىمي108408

125الحرية ت أالعبورشهد دمحم عبدربه ابو زيد108409

78الحرية ت أالعبورفاطمه السيد مسعد حسن عطية108410

59الحرية ت أالعبورفرح ابراهيم دمحم ابراهيم108411

ى دمحم اسماعيل دمحم 108412 ن 73.5الحرية ت أالعبوربسيطه- كين

129الحرية ت أالعبورلقاء ربيع عبده عبدالجواد108413

100الحرية ت أالعبورمريم بهاء دمحم هاشم108414

131.5الحرية ت أالعبورمريم دمحم جالل عل108415

133.5الحرية ت أالعبورملك اسامه دمحم دمحم حسن108416

يف انور عبداللطيف108417 27الحرية ت أالعبورملك شر

44الحرية ت أالعبورملك عبدالفتاح احمد سليمان108418

29.5الحرية ت أالعبورملك عمرو عبدالمقصود دمحم108419

108420
 
34.5الحرية ت أالعبورمنة هللا عماد عبدالرؤف دسوق

26الحرية ت أالعبورمهرائيل عزت جرجس عبدالسيد بربرى108421

نا ميالد عبدالملك عبدالملك108422 112.5الحرية ت أالعبورمي 

28الحرية ت أالعبورندى ابراهيم دمحم ابراهيم108423

71.5الحرية ت أالعبورندى احمد صفوت دمحم طلبه108424

104الحرية ت أالعبورندى وليد نبيل حسن دمحم108425

39.5الحرية ت أالعبورنغم حسن ابراهيم حسن108426

!VALUE#الحرية ت أالعبورنور دمحم احمد عبدالمنعم108427

132.5الحرية ت أالعبورنور والء عبدالوهاب عبدالمحسن108428

115.5الحرية ت أالعبورنورهان احمد عبدالرازق ابراهيم108429

111الحرية ت أالعبورهنا دمحم عطية اسماعيل108430



ف محروس ابراهيم108431 ن اشر 44الحرية ت أالعبورياسمي 

 حمادة عبدالعال علي108432
ن 38الحرية ت أالعبورياسمي 

ن رمضان عيد عبدالفضيل108433 49الحرية ت أالعبورياسمي 

107.5الحرية ت أالعبورابانوب ميالد عزىم فهىم108434

108.5الحرية ت أالعبوراحمد السيد شحاته عبدالرحيم108435

78.5الحرية ت أالعبوربسيطه- احمد ايمن مختار محمود عبدالجيد 108436

54.5الحرية ت أالعبوراحمد رضوان دمحم رضوان108437

110الحرية ت أالعبوراحمد سامح عبداللطيف عل108438

48.5الحرية ت أالعبوراحمد شادى دمحم احمد عل عمر108439

79الحرية ت أالعبوراحمد دمحم ياش احمد احمد احمد108440

127.5الحرية ت أالعبوراسالم عبدالحليم عبدالرحمن عبدالحليم108441

ف عماد عبدالحميد عبدالننى108442
13الحرية ت أالعبوراشر

53الحرية ت أالعبورالسيد دمحم السيد دمحم الكوىمي108443

ي سالمه108444
 
56الحرية ت أالعبورامي  ايمن شوق

108الحرية ت أالعبورانس عمرو عادل ابراهيم108445

69الحرية ت أالعبوراياد كريم احمد محمود دمحم108446

84.5الحرية ت أالعبوربالل خالد سالم دمحم108447

84الحرية ت أالعبوربيي  صوائيل حليم عوض108448

119الحرية ت أالعبورحسن عصام زين العابدين108449

ن احمد الشاوي ا108450 !VALUE#الحرية ت أالعبورحسي 

ن زين العابدين هاشم عبدالحفيظ108451 91الحرية ت أالعبورحسي 

15الحرية ت أالعبورحمدى تامر حمدي احمد حجاج108452

ي عبدالحليم108453 108الحرية ت أالعبورحمزه محمود صيى

56.5الحرية ت أالعبورزياد عمارة انور احمد سعيد108454

91الحرية ت أالعبورسيف تامر دمحم احمد عبدالراضن108455

ن محمود108456 63الحرية ت أالعبورعبدالرحمن جمال حسي 

8.5الحرية ت أالعبورعبدالرحمن رمضان عيد عبدالفضيل108457

105.5الحرية ت أالعبورعبدالرحمن عبدالهادى دمحم عبدالمنعم108458

!VALUE#الحرية ت أالعبورعبدالرحمن عماد احمد ابراهيم108459

96.5الحرية ت أالعبورعبدالرحمن عمرو دمحم بدوى دمحم108460

15الحرية ت أالعبورعبدالفتاح مصطفن عبدالفتاح عفيفن108461

12.5الحرية ت أالعبورعبدهللا اوسام ابوالسعود خلف108462

79الحرية ت أالعبورعبدهللا حسام عبدهللا دمحم108463

121.5الحرية ت أالعبورعل دمحم عل دمحم108464

 يحن  مرس108465
114الحرية ت أالعبورعل مصطفن

ن108466 123.5الحرية ت أالعبورعمار ياش سعيد حسي 

132.5الحرية ت أالعبورعمار ياش عبدالرحيم عبدالسالم108467

118.5الحرية ت أالعبورفؤاد عالءالدين فؤاد عبدالعزيز108468

122.5الحرية ت أالعبوركريم عاطف عبدالكريم عبدالدايم108469

وك حنفن108470 95الحرية ت أالعبوركريم عل عدىل ميى

111.5الحرية ت أالعبورمازن ايهاب ناجى دمحم108471

131الحرية ت أالعبوردمحم ابراهيم اسماعيل الغزاىلي108472

127الحرية ت أالعبوردمحم احمد حسن احمد دمحم108473

ي108474 !VALUE#الحرية ت أالعبوردمحم احمد حسن حارصن

81.5الحرية ت أالعبوردمحم ايهاب السيد عزب108475

126الحرية ت أالعبوردمحم تامر السيد ابراهيم108476

33الحرية ت أالعبوردمحم جمال احمد مني 108477

15الحرية ت أالعبوردمحم رجب فاضل عبدالقادر108478

91.5الحرية ت أالعبوردمحم كرم دمحم احمد108479

42الحرية ت أالعبوردمحم هشام دمحم كامل108480



36الحرية ت أالعبورمحمود ابراهيم محمود دمحم108481

65الحرية ت أالعبورمحمود سالمه سليمان سالمه108482

115الحرية ت أالعبورمروان عمرو عبدالفتاح محمود108483

131.5الحرية ت أالعبورمصطفن رشدي انور صابر داود108484

117الحرية ت أالعبورمصطفن سعيد السعيد دمحم دمحم108485

122.5الحرية ت أالعبورمصطفن صفوت زين الدين حمدان108486

ن نارص عبدالقادر احمد108487 72.5الحرية ت أالعبورمعي 

105الحرية ت أالعبورنور الدين احمد محمود مرس دمحم ترىك108488

ن108489 128الحرية ت أالعبورهادى مصطفن دمحم حسني 

73.5الحرية ت أالعبوريحن  احمد دمحم حامد احمد108490

67.5الحرية ت أالعبوريسطس سمي  مهنن صالح108491

98الحرية ت أالعبوريوسف احمد دمحم ابراهيم سالم108492

76.5الحرية ت أالعبوربضى- يوسف شادى دمحم احمد عل عمر 108493

ن دمحم108494 114الحرية ت أالعبوريوسف عبدهللا حسي 

123.5الحرية ت أالعبوريوسف دمحم عادل دمحم يوسف108495

37.5الحرية ت أالعبوريوسف دمحم عبدالعظيم احمد108496

68الحرية ت أالعبوريوسف مسعد دمحم فؤاد108497

ن108498 130.5الحرية ت أالعبوريوسف مصطفن دمحم حسني 

112.5الشيماء ت أالعبوربسمله عالء رجب حسن حسان108499

ف قطب جمعه دمحم108500 102.5الشيماء ت أالعبورجنن اشر

83.5الشيماء ت أالعبورحبيبه دمحم سعيد دمحم ناجى108501

 عاشور عوض108502
ن
94الشيماء ت أالعبورسجا هان

70الشيماء ت أالعبورمادونا رافت رزق جاد108503

يد احمد عشوش108504 ن 46.5الشيماء ت أالعبورملك دمحم ابو الي 

57الشيماء ت أالعبورندى محمود عل عشان108505

106.5الشيماء ت أالعبورهاجر حسن السيد احمد108506

ف دمحم عبدهللا108507 ن اشر 89الشيماء ت أالعبورياسمي 

123الشيماء ت أالعبوراحمد حسن السيد احمد108508

72الشيماء ت أالعبورزياد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم108509

98.5الشيماء ت أالعبورزياد محمود مصطفن ابراهيم108510

105الشيماء ت أالعبورسيف احمد فاروق عل108511

92.5الشيماء ت أالعبورعبدالرحمن دمحم عادل السيد عبدالعظيم108512

123الشيماء ت أالعبورلؤى كريم عبدالحميد زىك108513

86الشيماء ت أالعبوردمحم محمود دمحم عبدالسميع108514

73الشيماء ت أالعبورنور الدين عالء فتىح عبدالحميد108515

47الشيماء ت أالعبورياش احمد طة اسماعيل عوض108516

ف قطب جمعه دمحم108517 106الشيماء ت أالعبوريوسف اشر

123.5الشيماء ت أالعبوريوسف محمود دمحم محمود عل منا108518

124.5اسامة بن زيد ت أالعبوراشاء مفن  احمد بدوى108519

95اسامة بن زيد ت أالعبورايمان دمحم منصف عبدالموجود108520

ف الدين108521 107اسامة بن زيد ت أالعبوربسمله احمد سيد حسن دمحم شر

90.5اسامة بن زيد ت أالعبورجنه دمحم شعبان ابراهيم108522

119اسامة بن زيد ت أالعبورجودى احمد عادل احمد ابراهيم عليوة108523

115اسامة بن زيد ت أالعبورحبيبه عمر ابراهيم عبدالفتاح108524

113اسامة بن زيد ت أالعبورحبيبه محمود احمد قاسم108525

ن ايهاب عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز108526 98اسامة بن زيد ت أالعبورحني 

117.5اسامة بن زيد ت أالعبوررقيه ايمن مصطفن ابراهيم سليمان108527

119اسامة بن زيد ت أالعبوررنا حمادة خليفة دمحم مهران108528

83اسامة بن زيد ت أالعبوررودينا خالد عبدالكريم زيدان108529

117اسامة بن زيد ت أالعبورريتاج سمي  احمد حسن رسالن108530



يف سليمان عبدربه سليمان108531 122.5اسامة بن زيد ت أالعبورسما شر

87.5اسامة بن زيد ت أالعبورسما عماد دمحم جالل108532

87.5اسامة بن زيد ت أالعبورسما دمحم مرشد ادم دمحم108533

109اسامة بن زيد ت أالعبورشهد جمال مصطفن عبدالعزيز108534

83اسامة بن زيد ت أالعبوربسيطه- شهد عل حسن فايز 108535

98.5اسامة بن زيد ت أالعبورعصمت عادل دمحم محمود108536

112.5اسامة بن زيد ت أالعبورفاطمه مصطفن صالح سيد108537

102.5اسامة بن زيد ت أالعبورفرح احمد محمود خليل108538

122.5اسامة بن زيد ت أالعبورفرح وليد سعيد عبدالفتاح ابراهيم108539

 مالك يوسف108540
ن
108اسامة بن زيد ت أالعبورمارتينا رومان

124اسامة بن زيد ت أالعبورمريم حسن فاروق ابراهيم سليم108541

119.5اسامة بن زيد ت أالعبورمريم طارق زكريا عبده108542

122اسامة بن زيد ت أالعبورمريم فرج فايز لوندى108543

119اسامة بن زيد ت أالعبورملك وليد شحته السيد السيد108544

87اسامة بن زيد ت أالعبورمنة هللا عادل شحاته دمحم عبدالغفار الكوىمي108545

64.5اسامة بن زيد ت أالعبورمنة هللا محمود عبدهللا دمحم108546

115اسامة بن زيد ت أالعبورىم عماد فتىح دمحم108547

84.5اسامة بن زيد ت أالعبورميا سامح سمي  مريد108548

88اسامة بن زيد ت أالعبورنورهان سعيد عل السعيد108549

104.5اسامة بن زيد ت أالعبورهنا خالد احمد متوىل احمد108550

ادة احمد حجازي دمحم حسن108551 ن 98.5اسامة بن زيد ت أالعبورهين

96اسامة بن زيد ت أالعبوراحمد عل سيد دمحم108552

93.5اسامة بن زيد ت أالعبورادهم احمد ساىمي عبدالعزيز دمحم108553

112اسامة بن زيد ت أالعبوربسيطه- اسالم دمحم رشاد دمحم 108554

116اسامة بن زيد ت أالعبورامي  محمود دمحم احمد108555

105.5اسامة بن زيد ت أالعبوربكرى عماد بكرى عبدالمعبود108556

108557
 
ق 75.5اسامة بن زيد ت أالعبوربيي  ادوارد فلتس مشر

ي108558
ن
101اسامة بن زيد ت أالعبورزياد محمود دمحم فرجان

93.5اسامة بن زيد ت أالعبورزياد هشام عفيفن عبدالفتاح دمحم الشاعر108559

73اسامة بن زيد ت أالعبورطارق محمود مصطفن حسن108560

97.5اسامة بن زيد ت أالعبورعبدالرحمن احمد دمحم عبدالعال مرع108561

31.5اسامة بن زيد ت أالعبورعبدالرحمن عثمان ادم جابر اسماعيل108562

ن108563 69.5اسامة بن زيد ت أالعبورعبدالرحمن دمحم محمود عبدالمعي 

78.5اسامة بن زيد ت أالعبورعبدالقادر ايهاب محجوب عبدالقادر108564

61اسامة بن زيد ت أالعبوركريم محسن عبدالمعتمد صابر احمد108565

 ابراهيم محمود108566
ن
78اسامة بن زيد ت أالعبوردمحم هان

117.5اسامة بن زيد ت أالعبورمصطفن دمحم عبده مصطفن108567

52.5اسامة بن زيد ت أالعبورمصطفن محمود صالح الدين محمود108568

94اسامة بن زيد ت أالعبورمصطفن وائل حمدي محمود108569

32.5اسامة بن زيد ت أالعبورمهند عبدهللا عل عبدهللا108570

75.5اسامة بن زيد ت أالعبورمهند وليد دمحم مختار108571

36.5اسامة بن زيد ت أالعبورهيثم سامح فوزى عبدالفتاح108572

100اسامة بن زيد ت أالعبوريوسف اسالم احمد ابراهيم108573

ف مصطفن ابراهيم طعيمة108574 97.5اسامة بن زيد ت أالعبوريوسف اشر

62اسامة بن زيد ت أالعبوريوسف ايمن دمحم السيد خطاب108575

109.5اسامة بن زيد ت أالعبوريوسف جاد دمحم احمد108576

105.5اسامة بن زيد ت أالعبوريوسف دمحم عبدالعال حسن108577

97الجمهورية الجديدة ت أالعبوراروى رضا عبدالرازق عبدالرحمن الهتي 108578

86.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورايمان كامل دمحم كامل108579

132.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوربسمله عادل مصطفن سيد منصور108580



109الجمهورية الجديدة ت أالعبورجنن دمحم احمد عبدالىحي دمحم108581

ن حسن108582 52.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورحبيبه كمال حسي 

60.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوررحمه ابراهيم دمحم احمد108583

38.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوررحمه محمود كمال الدين علي الشيىمي108584

ي ادم108585
111الجمهورية الجديدة ت أالعبورروان عبدالرحمن دمحم عبدالغنن

112الجمهورية الجديدة ت أالعبورريهام فرج عصام فرج ضيف108586

59.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوركارن نبيل جرجس زىك108587

ن سامح سمي  كامل108588 84الجمهورية الجديدة ت أالعبوركارولي 

97الجمهورية الجديدة ت أالعبورمنة هللا محمود اسماعيل عبدالجواد108589

 علي حسن عبدالاله108590
79الجمهورية الجديدة ت أالعبورمنن

64الجمهورية الجديدة ت أالعبورىم اكراىم دمحم صالح108591

81الجمهورية الجديدة ت أالعبورهبه الرحمن دمحم ميشة السيد دمحم108592

84الجمهورية الجديدة ت أالعبورهمس صابر عبدالمحسن عبدالرازق108593

89.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوروعد تامر دمحم رشدى مرشدى108594

50.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوراحمد ابراهيم عبدالخالق ابراهيم عبدربه108595

129الجمهورية الجديدة ت أالعبورحسام عصام ابوضيف دمحم طه108596

81الجمهورية الجديدة ت أالعبورحمزه دمحم ابراهيم السيد108597

ي108598 91.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورزياد مؤمن رمضان دمحم شلنى

91الجمهورية الجديدة ت أالعبورطه كامل دمحم كامل108599

65الجمهورية الجديدة ت أالعبورعبدالرحمن مصطفن دمحم جمعه108600

82الجمهورية الجديدة ت أالعبورعمار اسالم فريد دمحم108601

40.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورعمار عمرو حسنن رفاع108602

60الجمهورية الجديدة ت أالعبورعمرو صالح سعد دمحم108603

91.5الجمهورية الجديدة ت أالعبوردمحم حمدى فاروق دمحم108604

116الجمهورية الجديدة ت أالعبوردمحم نض احمد سالمة108605

90.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورمصطفن محمود حكمت هللا شعبان عل108606

91.5الجمهورية الجديدة ت أالعبورمصطفن محمود عبدالالة محمود طة108607

ن دمحم عبدالشكور اسماعيل عمر108608 113الجمهورية الجديدة ت أالعبورياسي 

134.5الكرامة الرسمية لغاتالعبوربارسينا رفعت نصىح باسيل108609

ي عبدالحفيظ عبدالقوي108610
83الكرامة الرسمية لغاتالعبوربتول مصطفن

130.5الكرامة الرسمية لغاتالعبوربسمله دمحم دمحم زىك منصور108611

!VALUE#الكرامة الرسمية لغاتالعبورتسنيم دمحم نبيل دمحم108612

اوى دمحم108613 123.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورتسنيم مدحت الشيى

ن احمد شحاته شحاته108614 125الكرامة الرسمية لغاتالعبورجاسمي 

133.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورجنن مختار دمحم مختار108615

131الكرامة الرسمية لغاتالعبورجومانا مصطفن كمال عوض احمد عجالن108616

124الكرامة الرسمية لغاتالعبوردارين ايمن دمحم احمد108617

135الكرامة الرسمية لغاتالعبوررقيه مصطفن عبدالحميد دمحم108618

131.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورريم محمود عزت دمحم108619

134.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورسلىم تامر احمد دمحم ابو الفتوح108620

134.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورندى احمد السيد عبدالرؤوف108621

118.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورنوران نادر دمحم عبدالحليم دمحم108622

ي احمد عبده108623
107.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورهاجر مصطفن

ن دحروج108624 104الكرامة الرسمية لغاتالعبورهدى دمحم مسعد امي 

 عبدالعزيز محمود108625
ن
109الكرامة الرسمية لغاتالعبوراحمد هان

115.5الكرامة الرسمية لغاتالعبوراياد دمحم نورالدين حميده صابر108626

118.5الكرامة الرسمية لغاتالعبوربافل صفوت شكرى حكيم108627

104الكرامة الرسمية لغاتالعبورزياد رافت سليمان عالم108628

88.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورزياد طارق ابراهيم عبداللمطلب108629

73الكرامة الرسمية لغاتالعبورسهيل دمحم سعد زغلول يوسف عماره108630



106الكرامة الرسمية لغاتالعبورعبدالحميد جمال عبدالحميد احمد108631

125الكرامة الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن احمد فراج السيد108632

128.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورعبدالرحمن بدر عبدالخالق حافظ دمحم108633

100الكرامة الرسمية لغاتالعبورعبدهللا عماد دمحم دمحم108634

77.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورمازن وليد ابراهيم عبدالغفار108635

127.5الكرامة الرسمية لغاتالعبوردمحم سعيد انور عبده108636

65الكرامة الرسمية لغاتالعبورمحمود دمحم محمود دمحم عبدالوهاب108637

 عزب108638
ن
86.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورمعاذ خالد عون

 وتيق نض108639
ن
123.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورمينا رومان

ن سلطان شحاته دمحم108640 124.5الكرامة الرسمية لغاتالعبورياسي 

135.5مينيس الخاصة لغاتالعبورالفينا رائف عزيز مرقس108641

121.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجنن احمد سيد جمعه108642

106مينيس الخاصة لغاتالعبورجنن ايمن فوزي عبدالحفيظ108643

ي108644
118.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجنن تامر دمحم حسنن

ي108645
ن
125.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجودى ايمن عبدالحليم بسيون

133.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجودى حسام دمحم عبدالجواد108646

108.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجودى هيثم دمحم حمدي108647

132.5مينيس الخاصة لغاتالعبورجوىل شادى نشات اديب108648

133مينيس الخاصة لغاتالعبورجيسيكا سامح جورج توفيق108649

ي108650
ن
127مينيس الخاصة لغاتالعبورحبيبه احمد مجدي البسيون

109مينيس الخاصة لغاتالعبورحبيبه دمحم عبدالعزيز جمعه عالم108651

109.5مينيس الخاصة لغاتالعبورحال سامح مختار مصطفن108652

ن هشام عبدالمنعم عل108653 111.5مينيس الخاصة لغاتالعبورحني 

ف دمحم عبدالفتاح108654 129.5مينيس الخاصة لغاتالعبورروان اشر

116مينيس الخاصة لغاتالعبوررؤى دمحم ابراهيم دمحم108655

ف دمحم عوض108656 108مينيس الخاصة لغاتالعبورريتاج اشر

126مينيس الخاصة لغاتالعبورزينه تامر عبدالرازق محمود108657

124.5مينيس الخاصة لغاتالعبورزينه محمود فاروق محمود108658

129مينيس الخاصة لغاتالعبورساره دمحم عصمت دمحم108659

131.5مينيس الخاصة لغاتالعبورساندرا الفونس لطفن رزق هللا108660

118مينيس الخاصة لغاتالعبورسلىم احمد دمحم احمد108661

135.5مينيس الخاصة لغاتالعبورشهد دمحم احمد عبدالمنعم108662

ى عمرو محمود السيد108663 ن 132.5مينيس الخاصة لغاتالعبوركين

ي رمضان عوض هللا108664
ن
95.5مينيس الخاصة لغاتالعبورالما هان

122مينيس الخاصة لغاتالعبورلينا احمد عبدالوهاب البندارى108665

125مينيس الخاصة لغاتالعبورمرام احمد طلعت احمد108666

103مينيس الخاصة لغاتالعبورمريم هشام صالح الدين عبدالنعيم108667

ى108668 114مينيس الخاصة لغاتالعبورملك احمد اكرم احمد كامل كشمي 

124.5مينيس الخاصة لغاتالعبورنه دمحم مرتىصن احمد108669

94مينيس الخاصة لغاتالعبورنور عمرو عماد وليد108670

133مينيس الخاصة لغاتالعبورنور هشام عبدالمنعم ابراهيم108671

ي احمد دمحم108672
ن
124مينيس الخاصة لغاتالعبورهانيه هان

135.5مينيس الخاصة لغاتالعبورهنا احمد عبدالمنعم احمد دمحم108673

123مينيس الخاصة لغاتالعبورهنا دمحم احمد سالمان سليمان108674

133مينيس الخاصة لغاتالعبوريارا دمحم امام عبدهللا علوش108675

ن اسماعيل108676 يف حسي  119مينيس الخاصة لغاتالعبوريمنن شر

118مينيس الخاصة لغاتالعبورابراهيم تامر دمحم صبح احمد108677

121مينيس الخاصة لغاتالعبوراحمد عمرو دمحم ابراهيم108678

115مينيس الخاصة لغاتالعبوراحمد محمود حامد دمحم108679

133مينيس الخاصة لغاتالعبوراحمد هيثم يونس جاد الموىلي108680



135مينيس الخاصة لغاتالعبورادم وائل عبدالحميد حسن السيد108681

103.5مينيس الخاصة لغاتالعبوراريك بيي  جورج كريازى108682

ن108683 124مينيس الخاصة لغاتالعبوراش نائل عادل حسي 

95مينيس الخاصة لغاتالعبورايوان طارق عبدالعظيم الصياد108684

123مينيس الخاصة لغاتالعبوربيي  ايمن فاروق هندي108685

129مينيس الخاصة لغاتالعبورروجيه جاك رزق عطية108686

138مينيس الخاصة لغاتالعبورزياد دمحم سيد دمحم108687

ان حنا108688 ن نادر جيى 122مينيس الخاصة لغاتالعبورستفي 

يف وجيه شفيق108689 119مينيس الخاصة لغاتالعبورشادى شر

131مينيس الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم فتىح مشهور108690

101.5مينيس الخاصة لغاتالعبورعبدالفتاح دمحم جمال دمحم108691

132مينيس الخاصة لغاتالعبورعل دمحم هاشم حسينن108692

ن108693 130.5مينيس الخاصة لغاتالعبورعمر رمزى عبدالفتاح حسي 

129.5مينيس الخاصة لغاتالعبورعمر وائل دمحم احمد108694

113مينيس الخاصة لغاتالعبورعمرو احمد اسامه حسن108695

131مينيس الخاصة لغاتالعبورفاروق وائل ابراهيم ابراهيم108696

134.5مينيس الخاصة لغاتالعبوركريم دمحم احمد عبدهللا108697

136.5مينيس الخاصة لغاتالعبوركريم دمحم بدر الدين درويش108698

136مينيس الخاصة لغاتالعبورلؤى اكرم دمحم البكرى108699

ف دمحم عوض108700 129مينيس الخاصة لغاتالعبورمالك اشر

ف فتىح عبدالمجيد108701 124مينيس الخاصة لغاتالعبورمؤمن اشر

114مينيس الخاصة لغاتالعبورمينا تامر ساىم وليم108702

ي108703
ن احمد دمحم حسينن 79مينيس الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن حاتم حسن دمحم108704 122مينيس الخاصة لغاتالعبورياسي 

يف صبىحي يونس108705 ن شر 135.5مينيس الخاصة لغاتالعبورياسي 

117مينيس الخاصة لغاتالعبوريحن  احمد يوسف دمحم108706

108مينيس الخاصة لغاتالعبوريوسف رامز توتميس ناشد108707

87.5مينيس الخاصة لغاتالعبوريوسف عمرو جابر دمحم108708

39مينيس الخاصة دوىلالعبورانىحى تامر محمود احمد طلبه108709

44مينيس الخاصة دوىلالعبورجنا دمحم فاروق السيد ابو السعود108710

49مينيس الخاصة دوىلالعبورجود دمحم السعيد نض108711

54مينيس الخاصة دوىلالعبورجودى سعيد عاطف سعيد108712

51مينيس الخاصة دوىلالعبورخديجه هشام مصطفن محمود108713

41.5مينيس الخاصة دوىلالعبورزينه دمحم دمحم انيس عبدالعزيز عبدالوهاب108714

52مينيس الخاصة دوىلالعبورسلىم احمد موس دمحم108715

49.5مينيس الخاصة دوىلالعبورسيسليا عياد رزق عبيد108716

108717
ئ
50.5مينيس الخاصة دوىلالعبورفريده دمحم دمحم رجان

ف دمحم احمد عبدالرسول108718 26.5مينيس الخاصة دوىلالعبورمايا اشر

35مينيس الخاصة دوىلالعبورمرام ماجد دمحم مىح محمود سعيد غاىل108719

48.5مينيس الخاصة دوىلالعبورمريم دمحم ابراهيم عبد المعط108720

ن محمود صقر108721 38مينيس الخاصة دوىلالعبورمريم معي 

30مينيس الخاصة دوىلالعبورهنا هشام عماد الدين شفيق108722

ن دمحم108723 53مينيس الخاصة دوىلالعبوريارا دمحم امي 

ن مسعد عل مسعد108724 52.5مينيس الخاصة دوىلالعبورياسمي 

يف دمحم دمحم زهران108725 45.5مينيس الخاصة دوىلالعبوراحمد الشر

30.5مينيس الخاصة دوىلالعبوراحمد دمحم احمد ابو ريه108726

54.5مينيس الخاصة دوىلالعبورادم تامر هاشم دمحم108727

كات108728 35.5مينيس الخاصة دوىلالعبورسيف الحسن دمحم ابو اليى

45.5مينيس الخاصة دوىلالعبورعل احمد حسام الدين دمحم108729

39مينيس الخاصة دوىلالعبورعل دمحم اسامة عبدهللا108730



47.5مينيس الخاصة دوىلالعبوركريم ساىم دمحم السيد108731

52.5مينيس الخاصة دوىلالعبوردمحم هشام دمحم رفعت جاب هللا108732

ي كامل108733
48.5مينيس الخاصة دوىلالعبورناظم تامر مصطفن

ن طاهر دمحم بدر108734 46مينيس الخاصة دوىلالعبورياسي 

38.5مينيس الخاصة دوىلالعبوريحن  اسماعيل دمحم عبدالحكيم108735

يف دمحم دمحم زهران108736 48.5مينيس الخاصة دوىلالعبوريوسف الشر

ن محمود حسن108737 92طيبة الخاصة لغاتالعبوراالء حسي 

127.5طيبة الخاصة لغاتالعبورجمانه ياش ابراهيم عبدالخالق يوسف108738

77.5طيبة الخاصة لغاتالعبورجودى سيف الدين يىح سيد حسن108739

127.5طيبة الخاصة لغاتالعبورحبيبه دمحم جمال الدين مصطفن سيد حماده108740

105.5طيبة الخاصة لغاتالعبوررتاج بهاء السيد سعد عل حسن عمران108741

125طيبة الخاصة لغاتالعبوررتال احمد دمحم حسن دمحم محرم108742

104طيبة الخاصة لغاتالعبوررغد عمرو دمحم رياض كامل108743

108744
ن
126.5طيبة الخاصة لغاتالعبورروان احمد خليل احمد عنان

122طيبة الخاصة لغاتالعبورسىحى ياش مراد ابراهيم خضن108745

110طيبة الخاصة لغاتالعبورسلىم احمد عبدالفتاح محمود رحاب108746

127طيبة الخاصة لغاتالعبورسمر ماهر اسماعيل احمد العويوى108747

يف دمحم سيد شعراوى108748 126طيبة الخاصة لغاتالعبورفرح شر

لس غاىلي عبدالشهيد108749 103.5طيبة الخاصة لغاتالعبوركارين عماد كي 

102طيبة الخاصة لغاتالعبورليل دمحم سعيد حسن عبدهللا108750

87.5طيبة الخاصة لغاتالعبورليل هيسم رزق هيكل108751

106.5طيبة الخاصة لغاتالعبورلينا دمحم احمد دمحم عل خاطر108752

117طيبة الخاصة لغاتالعبورمايا طارق سعيد احمد عبدالسالم108753

ن108754 ن حساني  134طيبة الخاصة لغاتالعبورمايا دمحم سعيد امي 

111طيبة الخاصة لغاتالعبورمايا وليد عبدالعزيز عبدالعظيم احمد108755

132.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمريم اسامه السيد سعد عريان جاد هللا108756

99طيبة الخاصة لغاتالعبورمريم تامر دمحم حافظ احمد108757

113طيبة الخاصة لغاتالعبورمريم حاتم دمحم عبدالفتاح نصار108758

107.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمريم عماد نارص شاكر108759

121.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمريم وليد عزت انور رجب108760

135.5طيبة الخاصة لغاتالعبورملك احمد صالح جمعه الكوىم108761

يف كمال الصادق علوان108762 126.5طيبة الخاصة لغاتالعبورملك شر

94.5طيبة الخاصة لغاتالعبورملك دمحم رفيع سالمه رفيع108763

108764
 
99طيبة الخاصة لغاتالعبورملك محمود عبدالعزيز المحروق

114.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمنه عبدالخالق مهران عل مهران108765

120طيبة الخاصة لغاتالعبورميس خالد اسماعيل دمحم معمر108766

118.5طيبة الخاصة لغاتالعبورنور نادر حمدى ابراهيم النجار108767

88.5طيبة الخاصة لغاتالعبورنيجار حسام احمد السيد احمد108768

ه ايمن فتىح الشحات دمحم108769 125.5طيبة الخاصة لغاتالعبورني 

ن108770 126طيبة الخاصة لغاتالعبورهنا احمد محمود فاضل حسي 

ن دمحم يوسف108771 126طيبة الخاصة لغاتالعبورهنا خالد حسي 

121طيبة الخاصة لغاتالعبوريارا احمد فوزي السيد مرس108772

ن احمد طلعت صديق اللينى108773 94.5طيبة الخاصة لغاتالعبورياسمي 

ن سيد فتىح حلىم عبدالوارث108774 105طيبة الخاصة لغاتالعبورياسمي 

106.5طيبة الخاصة لغاتالعبوريمنن دمحم صالح دمحم اسماعيل108775

127طيبة الخاصة لغاتالعبوراحمد سليمان عبدهللا سليمان يونس108776

125طيبة الخاصة لغاتالعبوراحمد سيد دمحم عطاهللا ابراهيم108777

130طيبة الخاصة لغاتالعبوراحمد عمرو احمد شى الدين ابراهيم كامل108778

ف عبدالحميد ضيف هللا عبدالحميد108779 127طيبة الخاصة لغاتالعبورادم اشر

59.5طيبة الخاصة لغاتالعبورادهم عماد عبدالمنعم عبدربه مرع108780



118.5طيبة الخاصة لغاتالعبوراسامه خالد خليل سيد عبدالمختار108781

114طيبة الخاصة لغاتالعبورانس كريم احمد حافظ ابوزيد108782

100.5طيبة الخاصة لغاتالعبوراياد كريم مصطفن مصطفن الشعراوى108783

85.5طيبة الخاصة لغاتالعبوراياد وليد احمد دمحم عطيه108784

91.5طيبة الخاصة لغاتالعبورباسل دمحم عبدالمنعم غراب108785

105طيبة الخاصة لغاتالعبورباسم حسن عبدالحميد عبدالفتاح108786

98.5طيبة الخاصة لغاتالعبوربيشوى مجدى ساىم عبدالسيد سليمان108787

ن108788 49طيبة الخاصة لغاتالعبورجاش احمد كامل احمد حسي 

ن االسيوىط108789 109طيبة الخاصة لغاتالعبورحسن دمحم ابراهيم حسي 

ن االنصارى دمحم108790 ن ياش حسي  101طيبة الخاصة لغاتالعبورحسي 

99طيبة الخاصة لغاتالعبورحمزه طارق دمحم فوزى عبدالعزيز خلف108791

ن108792 123طيبة الخاصة لغاتالعبورحمزه محمود دمحم محمود حسني 

ن108793 111.5طيبة الخاصة لغاتالعبورزياد عل سعد ياسي 

123.5طيبة الخاصة لغاتالعبورزياد وائل عبدالحميد عبدهللا سالم108794

ن108795 41طيبة الخاصة لغاتالعبورزياد ياش محمود يوسف امي 

124.5طيبة الخاصة لغاتالعبورسيف عادل فتىح جمعه فتح هللا108796

119طيبة الخاصة لغاتالعبورعل هيثم عل حماده عبدالرحمن108797

129طيبة الخاصة لغاتالعبورعمار ياش احمد ساىم الصادق108798

ن حمدى108799 121طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر ادم قدرى محمود امي 

 سالم108800
 
100طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر تامر دمحم دسوق

70طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر خالد بدر عبدالحميد دمحم108801

93طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر سامح فاروق السيد رضوان108802

ى عل احمد دمحم108803 112.5طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر صيى

116طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر عرفات عبدالعاىط احمد عبدهللا108804

70.5طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر عل اسماعيل فرغل عل108805

134.5طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر قاسم عصمت دمحم قاسم اغا108806

113طيبة الخاصة لغاتالعبورعمر كريم صبىح حسن ابوالعطا108807

108808
ن
ن الشجان ن محمود حسي  115طيبة الخاصة لغاتالعبورفارس حسي 

125.5طيبة الخاصة لغاتالعبورقيس فادى عزىم عبدالفتاح النجار108809

126.5طيبة الخاصة لغاتالعبوركريم عادل دمحم منيب عبدالعزيز الصباغ108810

134طيبة الخاصة لغاتالعبوركريم دمحم احمد زىك نصار108811

ف عزت داود يىس108812 ن اشر 121طيبة الخاصة لغاتالعبوركيفي 

124طيبة الخاصة لغاتالعبورلؤى مصطفن عمر دمحم احمد108813

122طيبة الخاصة لغاتالعبورمازن عبدالخالق مهران عل مهران108814

 دمحم ابراهيم حمد108815
ن
115طيبة الخاصة لغاتالعبورمازن وائل هان

126.5طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد فتىح عبدالفتاح هاشم108816

124.5طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم ايهاب عبدالحق عبدالوهاب السباع108817

127.5طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم ضياء مصطفن عطيه دمحم108818

123.5طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم طارق عبدالمنعم فرج الشيخ108819

111طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم عبدالعزيز عادل عبدالحميد الفف 108820

120.5طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم عمرو عبدربه الحسينن عبدربه108821

93طيبة الخاصة لغاتالعبوردمحم يحن  رفيع سالمه رفيع108822

ف محمود السيد محمود108823 106طيبة الخاصة لغاتالعبورمحمود اشر

117.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمحمود ماجد محمود محمود احمد اسماعيل108824

108825 
ن
122طيبة الخاصة لغاتالعبور-مروان اغيد الحوران

122طيبة الخاصة لغاتالعبورمروان السيد الشناوى السيد مرع108826

125طيبة الخاصة لغاتالعبورمروان طارق عبدالمنعم فرج الشيخ108827

131.5طيبة الخاصة لغاتالعبورمعاذ وليد دمحم زكريا دمحم الحنفن108828

103.5طيبة الخاصة لغاتالعبورنشات احمد دمحم اسامه عبدالغفار الشنديدى108829

ن احمد سيد عبداللطيف دمحم108830 120.5طيبة الخاصة لغاتالعبورياسي 



ن حسام دمحم دمحم طلبه108831 119طيبة الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن عمرو احمد شى الدين ابراهيم كامل108832 116.5طيبة الخاصة لغاتالعبورياسي 

127.5طيبة الخاصة لغاتالعبوريىح اسعد عبدالعزيز اسعد عبدالعزيز108833

125طيبة الخاصة لغاتالعبوريحن  احمد جعفر عبداللطيف جعفر108834

101طيبة الخاصة لغاتالعبوريزن محمود دمحم خضن الصغي 108835

135طيبة الخاصة لغاتالعبوريوساب عزيز عوض عزيز108836

ى حسن سليم108837 99طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد خي 

111طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد عبدالحميد دمحم شحاته108838

135طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد دمحم دمحم عبدهللا مرس108839

133طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم احمد عبدالسميع108840

120.5طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم السيد احمد دمحم مرواد108841

54طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم كمال قطب عل108842

78.5طيبة الخاصة لغاتالعبوربسيطه- يوسف محمود دمحم محمود فهيم 108843

111طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف هشام دمحم عطيه متوىل108844

111طيبة الخاصة لغاتالعبوريوسف وليد محمود احمد احمد108845

41طيبة الخاصة امريىكالعبوربسنت احمد عبدالقوى احمد سليمان108846

29.5طيبة الخاصة امريىكالعبوربسنت ساىم محمود دمحم عمر108847

ي108848
ن
32طيبة الخاصة امريىكالعبورحبيبه عمر ابراهيم دمحم العجوان

30طيبة الخاصة امريىكالعبوربسيطه- رايه فادى عزىم عبدالفتاح النجار 108849

41طيبة الخاصة امريىكالعبورزينه احمد مصطفن الشين 108850

28طيبة الخاصة امريىكالعبورسوسنه حنا ساىم مالك بشاى108851

 عبدالعزيز شاكر حسن108852
ن
35طيبة الخاصة امريىكالعبورهيا هان

25طيبة الخاصة امريىكالعبورحمزه دمحم جابر عل سعد108853

20.5طيبة الخاصة امريىكالعبورريان تامر دمحم عمر الصياد108854

57.5طيبة الخاصة امريىكالعبورزياد دمحم ثروت محمود نض108855

37.5طيبة الخاصة امريىكالعبورشهاب مدحت كمال احمد درويش108856

!VALUE#طيبة الخاصة امريىكالعبوركريم طارق دمحم عدوى العشماوى108857

ن108858 29طيبة الخاصة امريىكالعبوردمحم سيد دمحم محمود حسي 

22طيبة الخاصة امريىكالعبوردمحم مصطفن السيد عبدالعال احمد108859

16طيبة الخاصة امريىكالعبورمروان دمحم عاطف عبدالخالق عماره108860

ن سارى مصطفن شحات دمحم108861 25طيبة الخاصة امريىكالعبورمعي 

33طيبة الخاصة امريىكالعبورنور الدين ايمن ابو مسلم حسن عبدهللا108862

ن108863 27.5طيبة الخاصة امريىكالعبوريوسف سيد دمحم محمود حسي 

ن عبدالحميد المنشاوى108864  حسي 
ن
37طيبة الخاصة امريىكالعبوريوسف هان

 نجيب وديع سالمه108865
ن
العبورجيىس هان

ن
44طيبة الخاصة بريطان

العبورربا طارق السيد دمحم غانم108866
ن
40.5طيبة الخاصة بريطان

العبوررقيه وائل زىك زىك العزب108867
ن
47.5طيبة الخاصة بريطان

العبورروضه دمحم السيد عبدالوهاب فرج108868
ن
36طيبة الخاصة بريطان

العبورزينه وليد فوزى عبدالوهاب رضوان108869
ن
44.5طيبة الخاصة بريطان

العبورسالف غانم صقر اسحاق السعد108870
ن
40طيبة الخاصة بريطان

العبورسلىم ايمن سيد عبدالفتاح يسن108871
ن
46.5طيبة الخاصة بريطان

ن احمد توفيق108872 العبورشهد عبدهللا دمحم امي 
ن
38طيبة الخاصة بريطان

العبورشهد هيثم عبدالرحيم دمحم عل غانم108873
ن
44.5طيبة الخاصة بريطان

ى دمحم عبدالرحيم عبدالحليم دمحم108874 ن العبوركين
ن
40طيبة الخاصة بريطان

العبورىل ىل اكرم حامد عبدالسالم عيد108875
ن
42طيبة الخاصة بريطان

العبورندى هيثم احمد مني  دمحم احمد108876
ن
39.5طيبة الخاصة بريطان

العبورادهم جاش دمحم وليد عبدالعظيم سلطان108877
ن
36.5طيبة الخاصة بريطان

ن عمرو عبدالصادق شحاته عل حسن108878 العبورامي 
ن
39طيبة الخاصة بريطان

العبورحسام ماجد عباس بدير احمد الطبىحى108879
ن
36طيبة الخاصة بريطان

العبورحمزه فادى فؤاد خليفه مهران108880
ن
41.5طيبة الخاصة بريطان



ى108881  احمد البحي 
العبورحمزه دمحم مصطفن

ن
45طيبة الخاصة بريطان

العبورحمزه هشام دمحم عبدالرزاق هويدى108882
ن
39.5طيبة الخاصة بريطان

 فاروق صادق عسكر108883
ن
العبورزياد هان

ن
25.5طيبة الخاصة بريطان

العبورسيف طارق جادهللا عبدالسميع السيد108884
ن
36.5طيبة الخاصة بريطان

العبورعل محمود عمر عل عبدهللا حجاب108885
ن
51.5طيبة الخاصة بريطان

العبورعمرو سعيد عاطف احمد عوض108886
ن
24.5طيبة الخاصة بريطان

العبورمارتن سمعان نسيم سمعان معوض108887
ن
43طيبة الخاصة بريطان

العبوردمحم احمد دمحم احمد يس108888
ن
31طيبة الخاصة بريطان

العبوردمحم طارق السيد دمحم غانم108889
ن
39.5طيبة الخاصة بريطان

العبوردمحم نبيل دمحم الصغي  عبدالرازق108890
ن
21.5طيبة الخاصة بريطان

يف مجدى دمحم زايد108891 العبورمروان شر
ن
40طيبة الخاصة بريطان

العبورمروان دمحم عبدالحليم رمضان عل108892
ن
39طيبة الخاصة بريطان

108893
ن
العبورمصطفن مصطفن خليل مصطفن الديوان

ن
32.5طيبة الخاصة بريطان

ن احمد سعيد دمحم فياض108894 العبورياسي 
ن
48.5طيبة الخاصة بريطان

العبوريحن  احمد سعيد مصطفن نصار108895
ن
50طيبة الخاصة بريطان

العبوريوسف احمد السيد عبدالفتاح حسن المحالوى108896
ن
28طيبة الخاصة بريطان

العبوريوسف صالح رضوان احمد دمحم108897
ن
22طيبة الخاصة بريطان

ن108898 العبوريوسف دمحم عبدالحليم طلعت حسي 
ن
!VALUE#طيبة الخاصة بريطان

 دمحم احمد ابراهيم108899
ن
العبوريوسف هان

ن
38.5طيبة الخاصة بريطان

125.5رجاك الخاصة لغاتالعبوراروى سعيد سيد دمحم عل108900

84رجاك الخاصة لغاتالعبوراشاء سمي  صالح الدين قاسم108901

ف عبدالمحسن ابراهيم فايد108902 131رجاك الخاصة لغاتالعبورايسل دمحم اشر

ى احمد دمحم احمد حبيب108903 128.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربي 

110رجاك الخاصة لغاتالعبورتسنيم احمد طلعت دمحم اسماعيل108904

118رجاك الخاصة لغاتالعبورجنه سالم رجب عبدالعزيز احمد108905

119.5رجاك الخاصة لغاتالعبورجنن احمد سمي  رافت دمحم لطفن108906

117رجاك الخاصة لغاتالعبورجنن احمد ماجد ابراهيم كامل108907

78رجاك الخاصة لغاتالعبورجنن السيد عبدالعال محمود دمحم108908

115رجاك الخاصة لغاتالعبورجودى احمد لطفن عبدالعال جالل108909

72.5رجاك الخاصة لغاتالعبورجودى سامر احمد ممدوح احمد ابراهيم108910

78رجاك الخاصة لغاتالعبورجودى عبداللطيف عثمان عبداللطيف احمد108911

109.5رجاك الخاصة لغاتالعبورجودى هيثم دمحم دمحم الغنيىم108912

104رجاك الخاصة لغاتالعبورجودى يوسف محمود عبدالمنعم دمحم مصطفن108913

 البطراوى108914
 
132.5رجاك الخاصة لغاتالعبورجومانه ضياءالدين نبيل الدسوق

 حمدى عبدالهادى نجيده108915
ن
131رجاك الخاصة لغاتالعبورحبيبه هان

100.5رجاك الخاصة لغاتالعبوررقيه عرفات عبدالغنن عبدالعال دمحم108916

126رجاك الخاصة لغاتالعبوررنيم محفوظ حسن محفوظ عطية108917

90.5رجاك الخاصة لغاتالعبورروبا ابراهيم اسماعيل اللينى احمد108918

134.5رجاك الخاصة لغاتالعبورروفيده دمحم عرفات عبدالمقصود عبدالحميد108919

108920
ن
102رجاك الخاصة لغاتالعبورريتاج احمد طلعت دمحم الشوادق

119.5رجاك الخاصة لغاتالعبورريهام طارق دمحم مرس احمد108921

125رجاك الخاصة لغاتالعبورزهوه خالد يىح سيد حسن108922

117.5رجاك الخاصة لغاتالعبورزينب احمد محمود حمدى عباس حسن ابوسليم108923

65.5رجاك الخاصة لغاتالعبورزينب حسام سنوس بشندى108924

ن108925 ن عبدالمجيد حسي  107.5رجاك الخاصة لغاتالعبورزينه حسام حسي 

137رجاك الخاصة لغاتالعبورساره احمد عبدالحميد عبدالحميد عبدهللا108926

66.5رجاك الخاصة لغاتالعبورساندى احمد عاكف عبدالمجيد نديم108927

ه 108928 94.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- سلىم اسالم دمحم عبدالحميد عمي 

124.5رجاك الخاصة لغاتالعبورفاطمه ابراهيم فتىح ابراهيم دمحم108929

96.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- فرح دمحم ابراهيم مجاهد السيد 108930



ى ساىم حلىم عبدالشهيد سعد108931 ن 92رجاك الخاصة لغاتالعبوركين

103رجاك الخاصة لغاتالعبورىل ىل ياش فاروق امام محسن108932

126رجاك الخاصة لغاتالعبورليله عماد دمحم حمدى شندى محمود108933

133.5رجاك الخاصة لغاتالعبورليل احمد خورشيد عثمان خورشيد108934

130رجاك الخاصة لغاتالعبورمايا ايمن عبدالحميد ابراهيم ونس108935

88رجاك الخاصة لغاتالعبورمريم احمد دمحم كامل ابوالفتوح عبدالحميد108936

131رجاك الخاصة لغاتالعبورمريم ادهم دمحم عل مصطفن علوب108937

111.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمريم مصطفن اسماعيل مصطفن اسماعيل108938

 دمحم جالل النادى108939
ن
114.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمريم هان

119رجاك الخاصة لغاتالعبورملك احمد دمحم اسامه دمحم رشيد108940

121رجاك الخاصة لغاتالعبورمنة هللا عالء الدين دمحم حسن108941

136.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمنة هللا عمرو حميده مصطفن108942

119رجاك الخاصة لغاتالعبورمنه دمحم عبدالمنعم دمحم زايد108943

109.5رجاك الخاصة لغاتالعبورنسليار تامر دمحم توفيق حسن دياب108944

131.5رجاك الخاصة لغاتالعبورنور خالد يحن  دمحم حسن108945

105.5رجاك الخاصة لغاتالعبورنور هيثم دمحم دمحم الغنيىم108946

61.5رجاك الخاصة لغاتالعبورنوران احمد دمحم ابراهيم المنىس108947

ن خورشيد108948 127رجاك الخاصة لغاتالعبورنورهان محمود دمحم عل حسي 

 دمحم عبدالعليم الجزار108949
ن
124رجاك الخاصة لغاتالعبورنورين هان

116رجاك الخاصة لغاتالعبورنيلل وليد احمد رضا زىك االمام108950

ن رمضان عل108951 123.5رجاك الخاصة لغاتالعبورهنا عماد امي 

127رجاك الخاصة لغاتالعبورابراهيم اسماعيل عبدالسميع طليمات108952

96.5رجاك الخاصة لغاتالعبورابراهيم عزالدين جالل دمحمعبدالرازق108953

اوى دمحم سعيد108954 94.5رجاك الخاصة لغاتالعبوراحمد ايمن دمحم الشيى

109رجاك الخاصة لغاتالعبوراحمد تامر عبدالسالم رشيد يوسف108955

يد منصور108956 ن 133رجاك الخاصة لغاتالعبوراحمد سيد كمال ابوالي 

113رجاك الخاصة لغاتالعبوراحمد دمحم حسن دمحم بهنساوى108957

123رجاك الخاصة لغاتالعبورادم احمد حامد عبدالعظيم احمد108958

104رجاك الخاصة لغاتالعبورادم والء اللينى شحاته عامر108959

85.5رجاك الخاصة لغاتالعبورادهم ايمن دمحم دمحم عبدالفتاح108960

71.5رجاك الخاصة لغاتالعبورادهم ساىم السيد شكرى عبدهللا مرس درويش108961

116رجاك الخاصة لغاتالعبورادهم شهاب رفعت احمد القاضن108962

ن عبدالخالق متوىل108963 67رجاك الخاصة لغاتالعبورادهم عالء الدين امي 

128رجاك الخاصة لغاتالعبورادهم هشام امام عواد السيد بركات108964

94.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- انس سيد عبدهللا دمحم عبدالعال 108965

116رجاك الخاصة لغاتالعبوراياد احمد حبيب دمحم108966

126رجاك الخاصة لغاتالعبوراياد سامح فتىح ابراهيم دمحم108967

120.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربراء دمحم ابراهيم عيىس108968

ف دمحم عوض ابوضيا108969 104.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربالل اشر

47رجاك الخاصة لغاتالعبورجالل عزالدين جالل دمحم عبدالرازق108970

71رجاك الخاصة لغاتالعبورحاتم حاتم عالءالدين عباس الجداوى108971

ى108972 ن مصطفن شر  امي 
46رجاك الخاصة لغاتالعبورحسن مصطفن

122رجاك الخاصة لغاتالعبورراىم احمد راىم وجدى دمحم محب عبدربه108973

136رجاك الخاصة لغاتالعبورزياد تامر صبىح عبده احمد108974

91رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- زياد خالد دمحم دمحم ابراهيم 108975

116رجاك الخاصة لغاتالعبورزياد سعيد دمحم رواش108976

124رجاك الخاصة لغاتالعبورزياد دمحم حسن خزيم حسن108977

100رجاك الخاصة لغاتالعبورستيفن وليد سمي  بدروس جاد108978

102.5رجاك الخاصة لغاتالعبورسمع- سليمان دمحم سليمان دمحم سليم 108979

119.5رجاك الخاصة لغاتالعبورسيف احمد دمحم رفعت عبدالمجيد النجار108980



109.5رجاك الخاصة لغاتالعبورسيف احمد دمحم زىك دمحم رزق108981

108.5رجاك الخاصة لغاتالعبورسيف الدين عماد الدين احمد دمحم عثمان108982

109.5رجاك الخاصة لغاتالعبورسيف خالد السيد دمحم نعيم108983

ن108984 ف عبدالاله ابراهيم حسني  116.5رجاك الخاصة لغاتالعبورطارق اشر

101.5رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- عبدالرحمن احمد السيد ابراهيم ابراهيم 108985

106.5رجاك الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد دمحم108986

قاوى108987 112رجاك الخاصة لغاتالعبورعل الدين سامر سيد محمود الشر

111رجاك الخاصة لغاتالعبورعل حسن حلىم سالمه داود108988

ن الخياط108989 118.5رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر راىم عبدالهادى حسي 

105رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر ساىم عبدالعزيز السيد المرس108990

134.5رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر كمال محمود زىك دمحم108991

105رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم السيد دمحم عفبفن108992

86رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم رائد ممدوح108993

ى108994 130.5رجاك الخاصة لغاتالعبورعمر هشام جميل دمحم الشبشي 

133.5رجاك الخاصة لغاتالعبورعمرو احمد عل دمحم عل108995

77.5رجاك الخاصة لغاتالعبورفارس دمحم عبدالىح عل السيد السنطاوى108996

 فريز108997
 
121.5رجاك الخاصة لغاتالعبورفريدريك صموئيل فخرى شوق

 عبدالقادر عل ابراهيم108998
ن
111.5رجاك الخاصة لغاتالعبوركريم عون

لس ساهر سمي  رشدى جرس108999 99رجاك الخاصة لغاتالعبوركي 

لس ماهر لطيف شنوده خليل109000 97.5رجاك الخاصة لغاتالعبوركي 

بينن109001 75.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمازن احمد عزىم فوزى الشر

124.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمازن دمحم سليمان العزب احمد109002

127.5رجاك الخاصة لغاتالعبورمازن وائل فاروق رفاع عبدالعال109003

ن احمد109004 103رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد حسي 

ن مدكور109005 127رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد كمال امي 

128رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم ايمن عبدالحميد رزق النجار109006

108.5رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم عالء الدين عيد عبدالفتاح سيد109007

 فاروق عبدالرافع صديق109008
ن
125.5رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم هان

106رجاك الخاصة لغاتالعبوردمحم هشام دمحم محمود عياد109009

قاوى109010 95رجاك الخاصة لغاتالعبورمصطفن احمد مصطفن احمد دمحم الشر

102رجاك الخاصة لغاتالعبوربسيطه- مينا باسم عطا قرياقص حنا 109011

129.5رجاك الخاصة لغاتالعبورهيثم هشام مصطفن صالح مصطفن109012

87رجاك الخاصة لغاتالعبوروليد محروس فاروق محروس109013

يف109014 يف محمود فتىح شر ن شر 112.5رجاك الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن109015 ن ممدوح عاطف احمد حسي  79رجاك الخاصة لغاتالعبورياسي 

103.5رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد ربيع ابراهيم مرس109016

97رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف اسعد حبىسر سليمان صليب غاىل109017

113.5رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف ايهاب دمحم دمحم عبدالفتاح109018

 عل عل109019
 
118.5رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف خالد شوق

ن عالم109020 93رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم حلىم حسي 

115.5رجاك الخاصة لغاتالعبوريوسف محمود دمحم حسن احمد109021

126.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورايه عبدالفتاح مصطفن دمحم خليفه مبارك109022

113.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورجنن عمرو دمحم زىك عبدالحميد عثمان109023

95.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورفرح عالء الدين دمحم عل محمود109024

134رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورفريده محمود حامد دمحم ابو النض109025

117.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورفريده نارص ابراهيم عبدالموجود الشوربىحى109026

125رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورفريده ياش دمحم صالح هارون109027

بينن109028 ن دمحم عاشور السعيد الشر 116رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورلجي 

115رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمايا باهر متوىل دمحم فوده109029

109.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمريم طارق دمحم صالح ابراهيم البكرى109030



ن109031 114.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمريم عمر صالح الدين قاسم دمحم حسي 

126رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورنازىل اسامه احمد شفيق ابو اليش109032

133رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورهمس دمحم عبدالعال ابراهيم دمحم109033

ن حماد109034 118.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورهيدى احمد دمحم احمد حسي 

109رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورحمزه عمرو السيد عل القاضن109035

ن109036 82رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورزياد احمد عبده شحاته شاهي 

70.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورعمر بالل العريس العريس109037

77.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورعمر سعيد دمحم عز الدين مواس109038

ن109039 52رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبوركريم احمد عبده شحاته شاهي 

ى109040 ن صيى 92.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبوردمحم عادل عبداللطيف حسي 

84.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبوردمحم عمرو صالح الدين احمد عل المواردى109041

74رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمروان دمحم عباس حسيب109042

53.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمعاذ وليد دمحم وجدى دمحم كامل مرس109043

64.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورمهاب اسالم فتىح دمحم جويل109044

62رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورهاشم احمد حسنن احمد سليمان109045

ن مصطفن لطفن يوسف عفيفن109046 107رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبورياسي 

ن109047 111.5رجاك الخاصة لغات فرنىسالعبوريوسف تامر دمحم سيد حسني 

41.5رجاك الخاصة دوىلالعبورجميله حازم احمد محمود احمد109048

40رجاك الخاصة دوىلالعبورجنه محمود دمحم صالح الدين السيد لطفن109049

43رجاك الخاصة دوىلالعبورجنن ممدوح حسن كامل السيد عبدالفتاح109050

41.5رجاك الخاصة دوىلالعبورجنن مهاب محمود محمود فهىم القصبىحى109051

ي دمحم علي109052 45.5رجاك الخاصة دوىلالعبورجورى احمد صيى

40رجاك الخاصة دوىلالعبورجويس ادوار عيىس زياده غاىل109053

36رجاك الخاصة دوىلالعبورساره دمحم عبدالمقصود ابراهيم عل109054

ين محمود عبدالحميد محمود عبدالحميد109055 47رجاك الخاصة دوىلالعبورشي 

38رجاك الخاصة دوىلالعبورصفاء دمحم احمد عبدالفتاح اسماعيل الخوىل109056

32رجاك الخاصة دوىلالعبورفرح وائل دمحم ابراهيم حسن109057

109058
 
38رجاك الخاصة دوىلالعبورفرح يحن  دمحم زىك دسوق

ى دمحم عالء الدين مصطفن امام السلكاوى109059 ن 42رجاك الخاصة دوىلالعبوركين

44رجاك الخاصة دوىلالعبوركنوز سعد سيد احمد سيد109060

 فؤاد يعقوب ايوب109061
ن
مينا هان 41رجاك الخاصة دوىلالعبوركي 

109062
ن
ين بيوىم بسيون ن شي  54رجاك الخاصة دوىلالعبورلجي 

38رجاك الخاصة دوىلالعبورلمار كريم الدين السيد مصطفن بدوى ترك109063

32رجاك الخاصة دوىلالعبورىل ىل احمد عبدالعزيز دمحم دمحم109064

42.5رجاك الخاصة دوىلالعبورليل طارق مظهر دمحم ابوالعز109065

37رجاك الخاصة دوىلالعبورمرام تامر عبدالكريم مندور مندور109066

ف عبدالرازق ابراهيم109067 44رجاك الخاصة دوىلالعبورملك اكراىم اشر

18.5رجاك الخاصة دوىلالعبورهايا فاروق دمحم حامد حموده109068

48.5رجاك الخاصة دوىلالعبورهنا دمحم حسنن دمحم خليل109069

49رجاك الخاصة دوىلالعبورهيا حسام عاطف عيد مسعود109070

29رجاك الخاصة دوىلالعبورابراهيم دمحم حمدى عل النجار109071

باض109072 29.5رجاك الخاصة دوىلالعبوراياد تامر نبيل سعد الشر

43.5رجاك الخاصة دوىلالعبوررياض محمود دمحم سعيد عبدالقادر109073

7.5رجاك الخاصة دوىلالعبورزياد دمحم السيد عبدالجواد السيد109074

يف باسم يوسف كمال عبدالمسيح109075 27رجاك الخاصة دوىلالعبورشر

25.5رجاك الخاصة دوىلالعبورعل احمد محمود صالح ابوعيطه109076

30رجاك الخاصة دوىلالعبورعمر احمد عبدهللا عرفان عبدالمقصود109077

30.5رجاك الخاصة دوىلالعبورعمر خالد ابراهيم شكرى ابراهيم109078

39.5رجاك الخاصة دوىلالعبورعمر دمحم السعيد الحديدى109079

28رجاك الخاصة دوىلالعبوركريم اسالم رفعت المكروىم بكر109080



30.5رجاك الخاصة دوىلالعبوركريم وائل دمحم لطفن محمود الشاهد109081

لس اميل رافت فريز حبيب109082 35رجاك الخاصة دوىلالعبوركي 

47.5رجاك الخاصة دوىلالعبوردمحم المدثر السيد ابراهيم عبدالعال109083

35.5رجاك الخاصة دوىلالعبوردمحم شادى عبدهللا شور109084

54رجاك الخاصة دوىلالعبورمروان وليد عزت عبدالعزيز عبداللطيف109085

33رجاك الخاصة دوىلالعبورمصطفن ايمن حمدى دمحم الحباك109086

30رجاك الخاصة دوىلالعبورمصطفن دمحم احمد ناجى رضوان109087

ن احمد دمحم عبدالعزيز االلفن109088 29.5رجاك الخاصة دوىلالعبورياسي 

25.5رجاك الخاصة دوىلالعبوريوسف احمد مصطفن دمحم عبدالعال الغندور109089

40.5رجاك الخاصة دوىلالعبوريوسف عبدالعزيز عالء الدين عبدالعزيز109090

ن عبده عل109091 25رجاك الخاصة دوىلالعبوريوسف دمحم حسي 

110الكنانة الخاصة لغاتالعبورامنيه اسالم احمد السيد109092

117الكنانة الخاصة لغاتالعبورانىحى باسم دمحم حمدى109093

106.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورايثار احمد عبدالخالق حسن عبدالفتاح109094

117.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوربسنت باسم عاطف السيد دمحم الباقر109095

109096
ن
110.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورتسنيم احمد اسماعيل عل بسيون

108الكنانة الخاصة لغاتالعبورجنا تامر اسماعيل عيد109097

91الكنانة الخاصة لغاتالعبورجنا هشام مسلم حوسر109098

109099
 
85.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورجنن خالد عبدالواحد فرج احمد النشوق

95الكنانة الخاصة لغاتالعبورجويرية عبدالحليم لطفن عبدالحليم109100

م109101 136الكنانة الخاصة لغاتالعبورحبيبه ايمن رفعت دمحم سالمه حي 

يف شعبان ثابت حمدان109102 98الكنانة الخاصة لغاتالعبورحبيبه شر

100.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورخديجه عمرو عبدالسميع دمحم عبدالحميد109103

يف109104 115الكنانة الخاصة لغاتالعبوررغد احمد نضالدين عبدالمجيد الشر

128الكنانة الخاصة لغاتالعبوررقيه منهل عبدربه عبدالعزيز109105

67.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورسلىم احمد فاروق دمحم109106

ن مسعود109107 101الكنانة الخاصة لغاتالعبورسلىم شعبان رمضان حسي 

129.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورسلىم عمر متوىل متوىلي109108

133.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورشهد دمحم فتىحي السيد109109

يف109110 89.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورفرح ايهاب عبدالرازق نارص حسن الشر

وز احمد دمحم محمود109111 125الكنانة الخاصة لغاتالعبورفي 

ى محمود رياض بكر109112 ن 125.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوركين

 احمد دمحم بخيت109113
ن
ى هان ن 137الكنانة الخاصة لغاتالعبوركين

ن سامح عباس اسماعيل109114 125.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورلجي 

ن احمد عبدالحميد ابراهيم109115 130الكنانة الخاصة لغاتالعبورلوجي 

ن اسامه عل ترىك109116 128الكنانة الخاصة لغاتالعبورلوجي 

109117
ن
101الكنانة الخاصة لغاتالعبورىل ىل يشى رمزى الشنوان

129.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورليان قاسم فاضل ابراهيم109118

117الكنانة الخاصة لغاتالعبورمريم احمد عبدالجواد احمد109119

129.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورمريم عصام احمد دمحم عشماوى109120

102.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورملك احمد دمحم عبدالحميد109121

ى ابراهيم الجمل109122 106الكنانة الخاصة لغاتالعبورمنة هللا تامر احمد صيى

131الكنانة الخاصة لغاتالعبورنور احمد دمحم خطاب ابو المجد109123

 بيوىمي بيوىمي الفوىلي109124
112.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورنوران مصطفن

130الكنانة الخاصة لغاتالعبورنورين عمرو احمد محمود ابراهيم109125

119.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا احمد دمحم كمال عبدالعزيز دمحم خليل109126

130.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا احمد مصطفن عبدالعظيم احمد الخشاب109127

134الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا اسامه صالح حماده شيحه109128

130.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا حسينن احمد عادل عبدالبديع الشحات109129

ي رضا دمحم109130
ن
129الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا هان



ي عبدالهادي دمحم109131
ن
123.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورهنا هان

112الكنانة الخاصة لغاتالعبوريارا عمرو دمحم منصور109132

122الكنانة الخاصة لغاتالعبوراحمد دمحم مصطفن محمود109133

 عبدالمنعم منصور109134
ن
113الكنانة الخاصة لغاتالعبوراحمد هان

78.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورادم مؤتمن محسن دمحم فهىم109135

116الكنانة الخاصة لغاتالعبورانس اسالم احمد السيد109136

122الكنانة الخاصة لغاتالعبورانس دمحم صالح الدين دمحم عبدهللا109137

129.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوراياد اكراىم زكريا دمحم صالح109138

130الكنانة الخاصة لغاتالعبورباسل دمحم نبيل جالل الدين109139

118.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورجاش دمحم حسنن يوسف احمد109140

135.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورزياد راجح دمحم عاطف109141

112.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورزياد عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن109142

134الكنانة الخاصة لغاتالعبورسلمان خالد صابر كامل حسن109143

82الكنانة الخاصة لغاتالعبورسيف الدين ماجد سمي  عبدالغنن ابراهيم109144

76.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورسيف الدين وليد الغريب الغريب109145

102.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورسيف سيد دمحم دمحم موس109146

116الكنانة الخاصة لغاتالعبورسيف وائل صالح عل109147

131.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورشهاب دمحم عثمان صالح الشهاوى109148

125الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن احمد صالح احمد109149

133الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن حازم ابراهيم يوسف االعض109150

98الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن سامح احمد دمحم االشوح109151

90.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدالعزيز ماهر دمحم بن عفيف109152

131.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبداللطيف اسامه عبداللطيف دمحم109153

128.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدهللا احمد بالل دمحم109154

133الكنانة الخاصة لغاتالعبورعبدهللا خالد عمر خالد نديم دمحم خالد109155

121الكنانة الخاصة لغاتالعبورعل ايمن فتىحي دمحم109156

134الكنانة الخاصة لغاتالعبورعل سعد جمعه دمحم صوان109157

127.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعل دمحم عل محمود الثقنى109158

124الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمر احمد بالل محد109159

 حسن بدوى109160
ن
131الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمر راىم دمحم هان

126.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمر غانم احمد خليل غانم109161

123الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمر دمحم عبدالمنعم عثمان109162

122.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمر وليد دمحم عز الدين109163

121.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورعمرو خالد عبدالحليم عبدالمنعم109164

122.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوركريم عالء الدين علي سيد109165

98الكنانة الخاصة لغاتالعبورمجيب كرم عبدالسالم محمود109166

132الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم ابراهيم احمد ابراهيم109167

124الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم احمد ابراهيم دمحم109168

ف دمحم اسماعيل عبدربه109169 109الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم اشر

94الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم خالد عل رهيف دمحم109170

133.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم رفعت سالمه سالمه احمد109171

79الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم سعيد عبدالننى دمحم جاد109172

81الكنانة الخاصة لغاتالعبوردمحم عصام دمحم يوسف109173

ن109174 129.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورمحمود احمد محمود امي 

126الكنانة الخاصة لغاتالعبورنور الدين دمحم كمال دمحم109175

116الكنانة الخاصة لغاتالعبورنور دمحم صفوت منصور109176

ن رفيق احمد خليل109177 126الكنانة الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن دمحم رشاد دمحم109178 114.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورياسي 

ن دمحم رفعت احمد ايوب109179 92.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورياسي 

ي دمحم109180 ن دمحم يحن  92.5الكنانة الخاصة لغاتالعبورياسي 



ن نورالدين خضن امام الضبع109181 117الكنانة الخاصة لغاتالعبورياسي 

122الكنانة الخاصة لغاتالعبوريس احمد عطيه ابراهيم عمر109182

116.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوريس دمحم اسامه دمحم رابع109183

75.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد صالح سعيد عبدالمجيد هالل109184

116الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف احمد دمحم احمد دمحم خميس109185

97.5الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف حلىم ثابت دمحم احمد قاسم109186

119الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم السيد ابوالقمصان109187

ن ابراهيم عبدالعزيز109188 107الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم حسي 

98الكنانة الخاصة لغاتالعبوريوسف دمحم مصطفن محمود109189

!VALUE#الكنانة الخاصة دوىلالعبورجنا عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب109190

ي109191 ي زىكي شلنى 35.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورجنن دمحم شلنى

50.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورجودى احمد عبدالمعط دمحم109192

41.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورجودى دمحم ماهر عبدالعزيز يسن109193

38الكنانة الخاصة دوىلالعبورجويرية احمد ماهر فريد109194

48.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورخديجه مسلم دمحم مسلم109195

54الكنانة الخاصة دوىلالعبوردعاء طارق دمحم اسماعيل109196

29الكنانة الخاصة دوىلالعبورروان وائل شاج احمد دواره109197

 دمحم بكر السالىم109198
ن
56الكنانة الخاصة دوىلالعبورسلىم هان

45.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورسما دمحم عبداللطيف عزام109199

44الكنانة الخاصة دوىلالعبورفريده ايهاب حجازى حسن السيد109200

53.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورملك دمحم جمال مصطفن109201

41.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورنور اسامه فتىح احمد109202

51الكنانة الخاصة دوىلالعبورنوران دمحم محمود احمد عطا109203

34.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورهنا احمد دمحم نجيب دمحم109204

!VALUE#الكنانة الخاصة دوىلالعبوراحمد حسام الدين عل دمحم عزت109205

29الكنانة الخاصة دوىلالعبوراسامه تامر احمد عبدالخالق109206

!VALUE#الكنانة الخاصة دوىلالعبورانس عمرو دمحم محن  الدين كامل109207

49الكنانة الخاصة دوىلالعبورستيفن ايهاب لويس فهيم ميخائيل109208

35.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورسليم عمرو اسماعيل احمد109209

37.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورعبدالرحمن دمحم نسيم مختار109210

ن109211 30الكنانة الخاصة دوىلالعبورعل دمحم هاشم حسني 

28.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورعمر احمد فوزى عبدالعزيز متوىل109212

37.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورلؤى عبدالحميد عبدالحميد دمحم حسنن سويلم109213

40.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورمازن اسامه دمحم عبدالعزيز109214

ى الهادى عبدالعال109215 30الكنانة الخاصة دوىلالعبورمازن الهام صيى

48.5الكنانة الخاصة دوىلالعبوردمحم حاتم منصور منشار109216

51الكنانة الخاصة دوىلالعبوردمحم صالح يوسف عبدالرحمن109217

39الكنانة الخاصة دوىلالعبورمروان طارق دمحم احمد109218

28الكنانة الخاصة دوىلالعبورمروان عبدهللا مصطفن عبدالعظيم109219

ف مني  عبدالعزيزكامل109220 35.5الكنانة الخاصة دوىلالعبورمصطفن اشر

ن تامر دمحم الحديدى109221 29الكنانة الخاصة دوىلالعبورياسي 

ن دمحم السيد السنباري109222 34الكنانة الخاصة دوىلالعبورياسي 

34.5الكنانة الخاصة دوىلالعبوريوسف سامح سيد احمد109223

47بردى الخاصة لغاتالعبوراسماء عادل فريد ابراهيم109224

68بردى الخاصة لغاتالعبورجودى حاتم فتىح عبدالموجود109225

118.5بردى الخاصة لغاتالعبورجودى عمرو احمد دمحم109226

108.5بردى الخاصة لغاتالعبورجورية احمد دمحم نور دمحم عبدالمطلب عبدالعزيز109227

126بردى الخاصة لغاتالعبورجومانا حمدى السعيد دمحم109228

85بردى الخاصة لغاتالعبورحال خورشيد مجدى مناع109229

ى دمحم حسن فكري109230 ن 134بردى الخاصة لغاتالعبوركين



120.5بردى الخاصة لغاتالعبورملك وائل نفاد البندارى رضوان109231

ن درويش109232 118.5بردى الخاصة لغاتالعبورهنا دمحم حسي 

93بردى الخاصة لغاتالعبورابراهيم خالد ابراهيم عبدالمهيمن109233

115بردى الخاصة لغاتالعبوراحمد عمرو احمد دمحم109234

115.5بردى الخاصة لغاتالعبوراحمد مصطفن احمد حسن109235

126.5بردى الخاصة لغاتالعبورادهم حسام رفعت دمحم109236

122بردى الخاصة لغاتالعبوراياد عمادالدين دمحم فتىح109237

ي عبدالغفار109238
 
91.5بردى الخاصة لغاتالعبورباسل عبدالحكيم عبدالباق

121بردى الخاصة لغاتالعبورخالد وليد السيد دمحم احمد109239

91بردى الخاصة لغاتالعبورسيف الدين عادل اسماعيل عبدالمومن سعيد109240

109.5بردى الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن تامر عبدالغنن سليمان109241

93بردى الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن سيف احمد دمحم109242

112بردى الخاصة لغاتالعبورعبدالرحمن دمحم عالء الدين عوض109243

123.5بردى الخاصة لغاتالعبورعمر اسامه صالح الدين عزىم109244

يف حسن دمحم109245 82.5بردى الخاصة لغاتالعبورعمر شر

133.5بردى الخاصة لغاتالعبوركريم دمحم فوزى رمضان109246

119بردى الخاصة لغاتالعبورمروان طارق دمحم عبدالفتاح109247

123.5بردى الخاصة لغاتالعبورمصطفن دمحم مصطفن دمحم109248

ن دمحم نبيل فريد109249 94بردى الخاصة لغاتالعبورياسي 

51الجيل الجديد الدوليةالعبوراالء وليد عبدالرحيم عبدالكريم109250

ن عبدالعظيم عامر109251 ف يسي  45الجيل الجديد الدوليةالعبورايمان اشر

ي دمحم دمحم نبيل عبدالحليم مصطفن109252 28.5الجيل الجديد الدوليةالعبوربشر

36.5الجيل الجديد الدوليةالعبورجميله وليد دمحم فتىحي عبدالحميد109253

42الجيل الجديد الدوليةالعبورجنه خالد سليمان دمحم109254

45الجيل الجديد الدوليةالعبورجنن احمد جمال ادريس109255

16الجيل الجديد الدوليةالعبورجنن دمحم ابوبكر عل دمحم109256

ي سالم اسماعيل109257
14.5الجيل الجديد الدوليةالعبورجنن مصطفن

34الجيل الجديد الدوليةالعبورجودى دمحم سيد علي109258

43الجيل الجديد الدوليةالعبورجودى محمود عبداللطيف فرج البطراوي109259

30.5الجيل الجديد الدوليةالعبورجوليا راىمي ابراهيم محمود109260

43الجيل الجديد الدوليةالعبورحبيبه احمد الشيىم قاسم109261

47الجيل الجديد الدوليةالعبورخديجه حازم محمود صالح الدين109262

35الجيل الجديد الدوليةالعبورردينه ايمن محمود عبدالحميد المضي109263

25الجيل الجديد الدوليةالعبوررزان حسن صالح شحاته109264

 سعيد عابدين109265
ن
34الجيل الجديد الدوليةالعبوررودينا هان

28.5الجيل الجديد الدوليةالعبورروى احمد دمحم دمحم بدر109266

26الجيل الجديد الدوليةالعبورريناد ياش دمحم المرس السيد109267

17الجيل الجديد الدوليةالعبورزينه امي  صفوت احمد دمحم109268

47.5الجيل الجديد الدوليةالعبورزينه هشام اسماعيل حمدي109269

109270
ن
27.5الجيل الجديد الدوليةالعبورسلىم احمد سيد قرن

35الجيل الجديد الدوليةالعبورعاليا اسماعيل دمحم اسماعيل109271

ن حامد سليم109272 20.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعاليا امي 

ف حامد109273 46الجيل الجديد الدوليةالعبورفرح تامر اشر

38.5الجيل الجديد الدوليةالعبورفرح سمي  حامد ابوالوفا109274

ى عادل دمحم سباق109275 ن 39الجيل الجديد الدوليةالعبوركين

52.5الجيل الجديد الدوليةالعبورلوليا فراس مىك دمحم109276

44.5الجيل الجديد الدوليةالعبورليلة امي  احمد طريف109277

ي109278
 
ق 49.5الجيل الجديد الدوليةالعبورمارىز عماد كميل مشر

يف صادق عكاشة109279 45.5الجيل الجديد الدوليةالعبورمريم شر

ي احمد109280
ئ
50.5الجيل الجديد الدوليةالعبورمريم عمرو دمحم رجان



45.5الجيل الجديد الدوليةالعبورملك تامر دمحم احمد109281

44.5الجيل الجديد الدوليةالعبورملك سامح ابراهيم دمحم109282

44.5الجيل الجديد الدوليةالعبورملك دمحم اسامه طه109283

55.5الجيل الجديد الدوليةالعبورميا مجدى زىك ميخائيل109284

ه سمي  دمحم دمحم109285 44.5الجيل الجديد الدوليةالعبورني 

يف حسن محمود109286 45الجيل الجديد الدوليةالعبورهانيا شر

46.5الجيل الجديد الدوليةالعبورهنا احمد ابوبكر عل109287

109288
 
 سالمة دسوق

 
46.5الجيل الجديد الدوليةالعبورهنا طارق دسوق

ن حازم محمود صالح الدين109289 42الجيل الجديد الدوليةالعبورياسمي 

ن عماره هيكل109290 ن دمحم امي  47.5الجيل الجديد الدوليةالعبورياسمي 

ى109291 50.5الجيل الجديد الدوليةالعبوراحمد تامر عبدالحافظ الجعيى

43.5الجيل الجديد الدوليةالعبوراحمد عالء متوىلي السيد109292

39الجيل الجديد الدوليةالعبوراحمد دمحم انس الساىط109293

48.5الجيل الجديد الدوليةالعبورادم شادي دمحم عبده109294

!VALUE#الجيل الجديد الدوليةالعبورادم دمحم احمد فتىحي109295

ي109296 44الجيل الجديد الدوليةالعبورانس طارق عبدالهادي الشوربىحى

27الجيل الجديد الدوليةالعبوراياد احمد يشى دمحم حسن ابو العال109297

109298
ن
20الجيل الجديد الدوليةالعبوراياد حسام الدين فاروق عبدالشاق

50.5الجيل الجديد الدوليةالعبوراياد وليد عبدالفتاح يوشع109299

40الجيل الجديد الدوليةالعبورباسل مسعد محمود السعيد هاشم109300

41الجيل الجديد الدوليةالعبورحمزه سامر عبدالعزيز عبدالمهيمن109301

30.5الجيل الجديد الدوليةالعبورحمزه هيثم دمحم صالح الدين109302

23الجيل الجديد الدوليةالعبورراشد نهاد جمعه حمدان109303

يف ايهاب مجدي عزيز109304 43الجيل الجديد الدوليةالعبورشر

40الجيل الجديد الدوليةالعبورطالل دمحم عزيز عبدالجواد109305

ي دمحم109306
42.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعبدالرحمن دمحم مصطفن

33الجيل الجديد الدوليةالعبورعبدالرحمن نجم الدين بالل حمدى كرديه109307

32.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعبدهللا احمد دمحم شكري دمحم109308

ن عبدالوهاب109309  عبدالوهاب امي 
ن
30الجيل الجديد الدوليةالعبورعبدالوهاب هان

39.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعل عبدالرحمن عبدالعظيم عبدالحليم109310

37الجيل الجديد الدوليةالعبورعل دمحم صالح الدين عبدالحميد109311

 به الدين سيد109312
ن
38.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعل هان

40.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعل هشام دمحم رضا مصطفن شاكر109313

36.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعمار كريم محمود طويلة109314

م109315 ت احمد دمحم حي  44الجيل الجديد الدوليةالعبورعمر احمد خي 

ي كمال109316
43.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعمر احمد مصطفن

39الجيل الجديد الدوليةالعبورعمر جمال عبدالرحيم دمحم109317

39الجيل الجديد الدوليةالعبورعمر جمال مختار داود109318

41.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعمر جميل نادر جميل109319

24.5الجيل الجديد الدوليةالعبوربسيطه- عمر عاطف دمحم عبدالرحمن 109320

44.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعمرو احمد يس سيد احمد محمود109321

ي احمد109322 32الجيل الجديد الدوليةالعبورعمرو خالد دمحم صيى

37.5الجيل الجديد الدوليةالعبورعمرو عمادالدين احمد دمحم109323

55الجيل الجديد الدوليةالعبورعمرو ممدوح ابو الوفا عبدالوهاب عبدالغفار109324

53الجيل الجديد الدوليةالعبوركريم عزالدين شعبان سليم109325

35.5الجيل الجديد الدوليةالعبوركريم عمرو محسن دمحم عبدالرشيد109326

35الجيل الجديد الدوليةالعبوردمحم احمد دمحم سالم109327

40.5الجيل الجديد الدوليةالعبوردمحم اكرم ابوزيد حسن109328

37الجيل الجديد الدوليةالعبوردمحم حازم محمود صالح الدين109329

23.5الجيل الجديد الدوليةالعبوربسيطه- دمحم حمادة شور نجاه شور 109330



37.5الجيل الجديد الدوليةالعبوردمحم طارق دمحم دمحم109331

40الجيل الجديد الدوليةالعبورمحمود دمحم محمود دمحم راشد109332

ن صابر109333 38الجيل الجديد الدوليةالعبورموسي دمحم امي 

35.5الجيل الجديد الدوليةالعبورنور الدين احمد ابراهيم احمد رفاع109334

ن الحناوى109335 ن ايمن دمحم فؤاد امي  45الجيل الجديد الدوليةالعبورياسي 

ن عمرو عبدالواحد رمضان طنطاوى109336 29الجيل الجديد الدوليةالعبورياسي 

ن هشام جمال الدين دمحم109337 30الجيل الجديد الدوليةالعبورياسي 

ن وائل دمحم عزت109338 34.5الجيل الجديد الدوليةالعبورياسي 

33.5الجيل الجديد الدوليةالعبوريوسف خالد محمود غانم109339

40الجيل الجديد الدوليةالعبوريوسف سامح عبدالشهيد ابراهيم109340

40الجيل الجديد الدوليةالعبوريوسف محمود كامل عبدالعزيز يوسف109341

98.5ممفيس الخاصة لغاتالعبورجودى اسالم سيد دمحم109342

116.5ممفيس الخاصة لغاتالعبوراحمد مجدى عبدالرازق ابراهيم109343

124.5ممفيس الخاصة لغاتالعبوراسماعيل عل اسماعيل عل الشنتورى109344

78.5ممفيس الخاصة لغاتالعبورعل دمحم اسماعيل خليل109345

124.5ممفيس الخاصة لغاتالعبورعمار ياش سعيد عبدهللا109346

96.5ممفيس الخاصة لغاتالعبورعمر عاطف عل عني 109347

86ممفيس الخاصة لغاتالعبوربسيطه- عمر عل السيد بدر 109348

97.5ممفيس الخاصة لغاتالعبورمروان مدحت مجدى سيد عواض109349

51ممفيس الخاصة دوىلالعبورامال احمد دمحم احمد عبدالرحمن109350

109351
ن
ي السيد العنان

ن
25.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورايناس السيد العنان

23.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورجميله اسامه كمال عبداللطيف المهدى109352

28.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورجودى تامر جمال الدين حامد ابو السعود109353

ن109354 ن هشام المغاورى حسي  27ممفيس الخاصة دوىلالعبورحني 

ي ابراهيم عوض109355
41ممفيس الخاصة دوىلالعبوردانه دمحم مصطفن

ن بيوىم109356 29ممفيس الخاصة دوىلالعبورفرح دمحم حسي 

51.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورمايا محمود دمحم المهدى109357

23ممفيس الخاصة دوىلالعبورمريم جميل نادر عبيد109358

ي ابراهيم 109359
ن
25.5ممفيس الخاصة دوىلالعبوربسيطه- نبع سعد التجان

26.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورابراهيم دمحم عبدالمحسن ربيع109360

30.5ممفيس الخاصة دوىلالعبوراحمد مجدى انور الجوهرى109361

32ممفيس الخاصة دوىلالعبوراحمد محمود احمد فراج109362

 جورج شاكر نجيب تكال109363
ن
28ممفيس الخاصة دوىلالعبورتون

 السجالنى109364
!VALUE#ممفيس الخاصة دوىلالعبورتيمور نديم سعيد حنفن

45.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورعبدالرحمن خالد ابراهيم دمحم109365

ن خليل109366 ف فاروق حسي  23.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورعبداللـه اشر

ى109367 53.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورفارس محمود عل دمحم العشر

36ممفيس الخاصة دوىلالعبورفيلوباتي  امجد فوزى بسطا109368

26.5ممفيس الخاصة دوىلالعبوربسيطه- فيلوباتي  ايهاب وليم ميخائيل 109369

18ممفيس الخاصة دوىلالعبوردمحم احمد حمدى الهادى فاضل109370

32ممفيس الخاصة دوىلالعبوردمحم سيد دمحم ضيف هللا109371

!VALUE#ممفيس الخاصة دوىلالعبورمروان احمد حسنن مامون109372

42.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورمصطفن ايهاب دمحم احمد109373

32ممفيس الخاصة دوىلالعبورمصطفن ياش محمود يشى دمحم البيوىم109374

17.5ممفيس الخاصة دوىلالعبورمعاذ احمد السيد عبدالعزيز الساع109375

ى حسن شعبان اسماعيل109376 !VALUE#ممفيس الخاصة دوىلالعبوريوسف صيى

نكفر شكرابراهيم احمد ابراهيم دمحم عرفه109377 56كفر شكر ع بني 

 النادى مرعي109378
 
نكفر شكرابراهيم النادى ابراهيم الدسوق 120.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرابراهيم ساىم احمد عبدالفتاح احمد109379 119كفر شكر ع بني 

نكفر شكرابراهيم دمحم السيد ابراهيم السيد109380 124كفر شكر ع بني 



 حامد شقران109381
ن
ف بسيون نكفر شكراحمد اشر 115.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد جمال عبدهللا دمحم عوض109382 129.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد حسام دمحم احمدعلفة109383 122كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد خالد السعيد موس دياب109384 108.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد صالح عل عل محمود العبد109385 118كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد عبدالحميد ماهر عبدالحميدهندى109386 124كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد عالء عبده هواري شحاتة109387 116.5كفر شكر ع بني 

ي 109388
ي عمرعفيفن

نكفر شكربسيطه- احمد علي عفيفن 90.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد محمود صالح ابو المعاىط ابراهيم109389 128كفر شكر ع بني 

نكفر شكراحمد وائل محمود عل عل109390 123كفر شكر ع بني 

ن عبدالموجود عبدالحميد109391 نكفر شكرادهم السيد امي  100كفر شكر ع بني 

نكفر شكرادهم مصطفن مصلىح حسن بخيت109392 100.5كفر شكر ع بني 

ف هشام عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالجواد109393 نكفر شكراشر 128كفر شكر ع بني 

نكفر شكرالسعيد ابراهيم السعيد دمحم السيد109394 110.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرالسيد دمحم السيد الهادى عويس109395 92.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرامجد احمد دمحم دمحم عبدالبارى جبل109396 110كفر شكر ع بني 

نكفر شكرامي  خالد متوىل دمحم متوىل109397 120.5كفر شكر ع بني 

ن عزب عمران109398 ن احمد السيد حساني  نكفر شكرامي  133.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرايمن عمرو السيد سالم بندارى109399 118كفر شكر ع بني 

ف دمحم عبدالعاىط اسماعيل شعبان109400 نكفر شكرباسل اشر 128كفر شكر ع بني 

نكفر شكرباسم ايهاب صالح الدين احمد عبدالمنعم109401 103كفر شكر ع بني 

نكفر شكربدر حازم مختار عبدالرحيم109402 104.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرجمال دمحم جمال شعبان موس109403 114كفر شكر ع بني 

نكفر شكرحسن هشام السيد احمد دمحم109404 99كفر شكر ع بني 

ي109405 نكفر شكرخالد احمد دمحم دمحم عبده خطانى 115كفر شكر ع بني 

نكفر شكرزكريا احمد زكريا الهادى عل النشار109406 124.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرزياد منتض دمحم عطية طه109407 110.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرسالم عصام حسن دمحم الشهبة109408 119.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرسعد يحن  عباس سعد عباس منه109409 134.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرسيد عماد حمدى دمحم نوار109410 109.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرسيف الدين ابراهيم رمضان خطاب خطاب109411 85كفر شكر ع بني 

نكفر شكرصالح الدين مصطفن كامل سيد احمد حمود109412 101كفر شكر ع بني 

نكفر شكرطارق اسامه دمحم احمد علفه109413 111.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعادل عبدهللا موس دمحم موسي عطيه109414 120كفر شكر ع بني 

ي109415 نكفر شكرعباس دمحم عباس عيىس عباس عبدالننى 99كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالرؤوف طارق عبدالرؤوف دمحم عامر109416 78.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن رزق محمود سليم ابراهيم109417 27.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن رضا السيد الهادى عويس109418 115كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن عبدالحليم دمحم شحاته هنداوى109419 112.5كفر شكر ع بني 

ن دمحم دياب109420 نكفر شكرعبدالرحمن دمحم امي  129.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن دمحم حسن قمر عزب جبل109421 131.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح الشحات حسن109422 125.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدهللا رضا عبدهللا الهادى عبدهللا109423 80كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدهللا دمحم عبدهللا عل الباز109424 120.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعبدالنارص خالد عبده عبدالصادق مسعود109425 104.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعثمان عزب احمد العزب109426 135كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعصام وليد الشحات متوىل الساعي109427 115.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعالء عصام دمحم حمدى ابراهيم109428 103.5كفر شكر ع بني 

ن عل احمد خاطر109429 نكفر شكرعل امي  84.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعل حسام عل عل عزب109430 71.5كفر شكر ع بني 



نكفر شكرعل سامح عل عطيه عل الديب109431 126.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعل دمحم عل احمد علي109432 135.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر احمد السعيد عدروسي احمد الشهبة109433 131.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر سعد اسماعيل السيد زغارى109434 135.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر طارق السيد ابوواىل ابراهيم109435 136.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر عبدالعزيز فرج عبدالعزيز عبدالمقصود109436 129كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر دمحم هالل سعيد عوض هللا109437 112كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعمر محمود عزب احمد عزب حجر109438 122كفر شكر ع بني 

ن109439 ن عل حساني  نكفر شكرعمرو خالد حساني  102.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرعيىس احمد عيىس شحاتة سيداحمد عمران109440 130كفر شكر ع بني 

نكفر شكرفارس عيد عيىس عبده العايدى109441 68كفر شكر ع بني 

نكفر شكرفتىح احمد فتىح جودة صالح109442 76كفر شكر ع بني 

نكفر شكركريم ابو العز عبدالمجيد ابو العزعمران109443 91.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكركريم خالد دمحم اسماعيل ابراهيم109444 90كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم ابراهيم عبده متوىل موسي109445 124كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم ابراهيم موس دمحم موسي تعلب109446 102كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم احمد صالح الدين احمد مطاوع109447 70كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم احمد متوىل متوىل سالم109448 132كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم احمد دمحم الهادى متوىل شعبان109449 123.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم السيد السيد اسماعيل زغارى109450 130.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم السيد عل زىك دمحم109451 45.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم السيد كامل السيد الزير109452 132كفر شكر ع بني 

دمحم عمران109453 نكفر شكردمحم ايمن دمحم ابوالخي  124.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم جودة محمود دمحمابوشنب109454 124.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم حسام السيد عل عامر109455 113كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم خالد دمحم حفناوى حفناوى109456 135كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم خالد دمحم فكري احمد عل109457 114كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم عادل حامد عبدالرازق اسماعيل109458 78كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم عبدالمجيد دمحم مصيلىح جرامون109459 130كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم عصام الدين دمحم عل حجازى109460 131كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم عل عل دمحم الزير109461 135كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم عماد دمحم دمحم شعت109462 121.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم مصطفن دمحم دمحم109463 82كفر شكر ع بني 

نكفر شكردمحم ممدوح سالم سعيد عوض هللا109464 108.5كفر شكر ع بني 

ن عبدالفتاح دمحم109465 نكفر شكردمحم وائل امي  113.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمحمود السيد عبدالفتاح فتوح السمرى109466 123.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمحمود خالد احمد دمحم جبل109467 105.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمحمود عبدالجواد زكريا عبدالجواد الزير109468 119.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمحمود دمحم علوى ابراهيم ابراهيم سالم109469 125.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمحمود هشام عبدهللا علي السيد109470 119كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمصطفن حسن مصطفن ابوالفتوح رزق109471 130.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمصطفن صابر دمحم غريب دمحم109472 129كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمصطفن دمحم زكريا الهادى النشار109473 132.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرمصطفن يشي السيد حسن متوىلي109474 124.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرموسي دمحم موسي عبدالعليم موسي109475 131كفر شكر ع بني 

نكفر شكروائل دمحم صابر رمضان دمحم109476 114.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكريوسف ابراهيم سالم عل عشماوى109477 68كفر شكر ع بني 

109478
ن
نكفر شكريوسف احمد سعد احمد مواق 77كفر شكر ع بني 

نكفر شكريوسف السيد عبدهللا السيد احمد109479 114كفر شكر ع بني 

نكفر شكريوسف عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالمجيدعلي109480 126كفر شكر ع بني 



نكفر شكريوسف عل شحاته ابو العال نابت109481 101.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكريوسف دمحم عزب احمد عزب حجر109482 110كفر شكر ع بني 

نكفر شكريوسف محمود علي محمود علي109483 119.5كفر شكر ع بني 

ن خضن109484 نكفر شكريوسف مصطفن عبدالمنعم دمحم حسني  92كفر شكر ع بني 

137كفر شكر ع بناتكفر شكراروى عبدالعزيز جودة عبدالعزيز السيىس109485

127كفر شكر ع بناتكفر شكراشاء سيد عامر احمد حجاب109486

98.5كفر شكر ع بناتكفر شكراشاء دمحم ابراهيم متوىل عطاهللا109487

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكراشاء مرس عبدهللا مصطفن109488

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكراالء عمرو عبدهللا دمحم109489

126.5كفر شكر ع بناتكفر شكراالء محمود معوض دمحم معوض109490

 رجب لبيب الجارج109491
ن
102كفر شكر ع بناتكفر شكرامال هان

ن عبدالننى109492 ن ابراهيم امي  ه امي  84.5كفر شكر ع بناتكفر شكرامي 

ه عماد الصباج فرج عربه109493 99.5كفر شكر ع بناتكفر شكرامي 

ه محمود عبدالحفيظ محمود109494 101.5كفر شكر ع بناتكفر شكرامي 

94كفر شكر ع بناتكفر شكرانعام عبدالمنعم جودة عبدهللا عطية109495

131كفر شكر ع بناتكفر شكرايات هللا متوىل فهىم متوىل احمد109496

104كفر شكر ع بناتكفر شكرايات تامر دمحم رضا الصباج فرج109497

130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرايمان توفيق يوسف توفيق عل عتاب109498

99كفر شكر ع بناتكفر شكرايمان صالح احمد شحاته عمران109499

81.5كفر شكر ع بناتكفر شكرايمان صالح دمحم عبدالمقصود109500

130كفر شكر ع بناتكفر شكرايمان عمر خطاب عل ايوب109501

44.5كفر شكر ع بناتكفر شكرايه احمد عبدالعزيز احمد حىحى109502

137.5كفر شكر ع بناتكفر شكرايه محمود محمود حسن حفناوى109503

134كفر شكر ع بناتكفر شكربسمله عزت بكي  مهدى ابراهيم109504

85.5كفر شكر ع بناتكفر شكربسمله دمحم محمود ابراهيم109505

83.5كفر شكر ع بناتكفر شكربسمه احمد مصطفن عل مصطفن109506

126كفر شكر ع بناتكفر شكربسنت ابراهيم دمحم عبدالبارى السيد109507

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكربسنت انيس محمود انيس غريب109508

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكربسنت خالد محمود ابراهيم109509

128.5كفر شكر ع بناتكفر شكرتسنيم دمحم عبدالمقصود عبدالمقصود109510

103.5كفر شكر ع بناتكفر شكرتف  حسن عبيد مطاوع109511

114كفر شكر ع بناتكفر شكرتوحة عادل دمحم الهادى ابراهيم الهادى109512

137كفر شكر ع بناتكفر شكرجنا الصادق عيد سيد احمد109513

ن دمحم السعيد109514 132.5كفر شكر ع بناتكفر شكرجنا امي 

109515
ن
128كفر شكر ع بناتكفر شكرجنا دمحم السيد دمحم الغريان

112.5كفر شكر ع بناتكفر شكرجنه احمد مني  سالم109516

116.5كفر شكر ع بناتكفر شكرجنه دمحم كمال فؤاد منه109517

 السيد زغارى109518
 
130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرجنن ياش عراق

67.5كفر شكر ع بناتكفر شكرجيهان سعيد كمال عبدالحليم عبداللطيف109519

120كفر شكر ع بناتكفر شكرحبيبه خالد زاهر ابوزيد زاهر109520

120.5كفر شكر ع بناتكفر شكرحبيبه دمحم عبدهللا دمحم109521

135.5كفر شكر ع بناتكفر شكرحسناء عبدالحليم صالح متوىل شعبان109522

ن عبدهللا السيد متوىل109523 124.5كفر شكر ع بناتكفر شكرحني 

ن عبده احمد عبدالاله109524 ن دمحم امي  137كفر شكر ع بناتكفر شكرحني 

ن دمحم سالم دمحم عبدالرحمن109525 130كفر شكر ع بناتكفر شكرحني 

ن دمحم صالح الدين احمد عبدالمنعم109526 112كفر شكر ع بناتكفر شكرحني 

102كفر شكر ع بناتكفر شكربضي- دينار وائل حسن دمحم خطاب 109527

101كفر شكر ع بناتكفر شكررحاب دمحم عبدالرؤوف دمحم عامر109528

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكررحمه تاج الدين محمود ابراهيم عبدالعاىط109529

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكررحمه جمال عبدالفتاح عبدالعزيز شقران109530



104كفر شكر ع بناتكفر شكررحمه عبدالمجيد عل عبدالمجيد نابت109531

122.5كفر شكر ع بناتكفر شكررحمه فاروق احمد احمد109532

124.5كفر شكر ع بناتكفر شكررحمه دمحم عل عبدالعظيم عل109533

121كفر شكر ع بناتكفر شكررشا السيد محمود ابراهيم متوىل109534

124.5كفر شكر ع بناتكفر شكررنا دمحم فكرى مصلىح109535

120كفر شكر ع بناتكفر شكررنيم عبدالرازق مصطفن ابوواىل جرامون109536

126.5كفر شكر ع بناتكفر شكرروان عبدالباسط جمال عبدهللا عبدالرازق109537

128.5كفر شكر ع بناتكفر شكرروان ياش ابراهيم عل109538

126.5كفر شكر ع بناتكفر شكرروضه خالد دمحم دمحم السيد109539

133.5كفر شكر ع بناتكفر شكرروميساء دمحم احمد يىحي علي109540

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكرريتال عبدالرحمن دمحم دمحم109541

127.5كفر شكر ع بناتكفر شكرريناد حازم عل طه109542

 عبدهللا109543
 
135.5كفر شكر ع بناتكفر شكرريهام احمد دمحم شوق

137.5كفر شكر ع بناتكفر شكرريهام الصادق احمد عفيفن دمحم109544

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكرريهام كامل دمحم كامل عبدالحليم109545

131.5كفر شكر ع بناتكفر شكرزينب دمحم سعد دمحم سعد عمران109546

 محمود عبدالفتاح محمود خليل109547
 
138.5كفر شكر ع بناتكفر شكرساره ابراهيم الدسوق

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكرساره عبدالمنعم رياض عبدالعزيز متوىل109548

135كفر شكر ع بناتكفر شكرساره متوىل ساىم متوىل سعيد109549

36كفر شكر ع بناتكفر شكرساميه ايمن احمد عيىسي109550

128كفر شكر ع بناتكفر شكرساميه دمحم دمحم ابراهيم المالح109551

ف موس عبدالفتاح الشهبة109552 123.5كفر شكر ع بناتكفر شكرسحر اشر

135كفر شكر ع بناتكفر شكرسلىم ابراهيم دمحم احمد تعلب109553

134كفر شكر ع بناتكفر شكرسلىم دمحم كمال السيد المالح109554

132.5كفر شكر ع بناتكفر شكرسلىم نض دمحم الصديق ابراهيم عبدهللا109555

135.5كفر شكر ع بناتكفر شكرسما ادهم السيد عمر109556

123.5كفر شكر ع بناتكفر شكرسماح احمد احمد عفيفن ذكر هللا109557

ن109558 ن حسني  110كفر شكر ع بناتكفر شكرسندس ماهر حسني 

وق احمد محمود دمحمالسيد109559 130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرشر

وق دمحم دمحم صالح دمحم ابراهيم109560 135كفر شكر ع بناتكفر شكرشر

ين ابراهيم محمود ابراهيم البحراوى109561 96كفر شكر ع بناتكفر شكرشر

121كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد احمد الطنطاوى دمحم الطنطاوى109562

116كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد احمد توفيق احمد109563

126.5كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد احمد دمحم احمد الشافع109564

يف دمحم اسماعيل ابراهيم زوبع109565 112كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد شر

118كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد صالح الدين مصلىح عبدالقادر109566

80.5كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد دمحم السعيد دمحم سيداحمد الشعراوى109567

 عبدهللا109568
 
107كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد دمحم علي الدسوق

133كفر شكر ع بناتكفر شكرشهد وليد جمال دمحم كليب109569

122كفر شكر ع بناتكفر شكرضىح الشحات عبدالرازق مهدي دمحم109570

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكرعزيزه رشدى دمحم متوىل عبدالحليم109571

106كفر شكر ع بناتكفر شكرعطيات دمحم عبدالتواب عبدالعزيز109572

107.5كفر شكر ع بناتكفر شكرغاده دمحم حسنن ابراهيم109573

133كفر شكر ع بناتكفر شكرفاطمه دمحم دمحم ساىم109574

ن الصادق ابراهيم عطاهلل109575 135.5كفر شكر ع بناتكفر شكرفرح امي 

 محمود عبدالمجيد109576
ن
130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرفرح هان

92.5كفر شكر ع بناتكفر شكرفرنسا طارق عبدالرؤوف دمحم عامر109577

99كفر شكر ع بناتكفر شكركريمه السيد سعيد دمحم مصطفن109578

126.5كفر شكر ع بناتكفر شكرلبنن ابراهيم عل ابراهيم109579

111.5كفر شكر ع بناتكفر شكرلمياء حسن دمحم ابوالعال نابت109580



138.5كفر شكر ع بناتكفر شكرلوا وائل دمحمعل زغارى109581

130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرمريم حسن عل حسن109582

132كفر شكر ع بناتكفر شكرمريم دمحم فتىح جوده109583

120كفر شكر ع بناتكفر شكرمريم محمود هنداوى ابوواىل هنداوى109584

123.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك ابراهيم محمود دمحم طاحون109585

123كفر شكر ع بناتكفر شكرملك احمد عبدالرؤف عبدهللا109586

44.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك السيد احمد السيد109587

110كفر شكر ع بناتكفر شكرملك السيد الهادى السيد الهادى109588

137.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك الصادق ابراهيم عل رمضان109589

81.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك زينهم فتىح عبدالعزيز ابراهيم109590

137كفر شكر ع بناتكفر شكرملك عادل السيد السيد مرس109591

ن زغلول109592 136.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك عبدهللا دمحم حساني 

136كفر شكر ع بناتكفر شكرملك عالء عيد سيد احمد ابراهيم109593

132كفر شكر ع بناتكفر شكرملك ياش اسماعيل مصلىح109594

117.5كفر شكر ع بناتكفر شكرملك ياش فتىح السعيد المالح109595

119كفر شكر ع بناتكفر شكرمنار دمحم عبدهللا فهيم جاد109596

128كفر شكر ع بناتكفر شكرميار ياش عبدهللا نجيب شحان109597

120كفر شكر ع بناتكفر شكرمنة هللا ابراهيم دمحم دمحم109598

135.5كفر شكر ع بناتكفر شكرمنة هللا حسام الدين دمحم عبدهللا دمحم109599

129.5كفر شكر ع بناتكفر شكرىم احمد ماهر عباس عبده زغاري109600

124كفر شكر ع بناتكفر شكرىم عبدالفتاح دمحم يوسف عبدالحليم109601

 دمحم سيد احمد109602
 
97.5كفر شكر ع بناتكفر شكرىم دمحم ابراهيم الدسوق

125.5كفر شكر ع بناتكفر شكرىم دمحم فريد صادق109603

نا محمود عثمان دمحم سيداحمد مندور109604 126.5كفر شكر ع بناتكفر شكرمي 

يف كمال السيد ابراهيم109605 125.5كفر شكر ع بناتكفر شكرندا شر

11.5كفر شكر ع بناتكفر شكرندى ابراهيم عبدالعزيز احمد السيد109606

115كفر شكر ع بناتكفر شكرندى السيد احمد عبدهللا فرج السيد109607

123كفر شكر ع بناتكفر شكرندى السيد سيد احمد دمحم عمران109608

102.5كفر شكر ع بناتكفر شكرندى دمحم شحاتة فهىم السيىس109609

106كفر شكر ع بناتكفر شكرندى دمحم محمود دمحم شنب109610

124كفر شكر ع بناتكفر شكرنغم محسن ابراهيم سعد عمران109611

128كفر شكر ع بناتكفر شكرنه ابراهيم محمود ابراهيم كعيب109612

124كفر شكر ع بناتكفر شكرنوال دمحم حسن السيد109613

ن عطوة109614 ه اسامة عبدالعظيم حساني  130كفر شكر ع بناتكفر شكرني 

109كفر شكر ع بناتكفر شكرهاجر طلعت حسن عبدالعزيز109615

125كفر شكر ع بناتكفر شكرهايدى عبدهللا خالد دمحم اسماعييل109616

127.5كفر شكر ع بناتكفر شكرهدى انور جوده دمحم حمود109617

122.5كفر شكر ع بناتكفر شكرهنا احمد دمحم النادى شعبان109618

101كفر شكر ع بناتكفر شكرهنا كامل ابراهيم احمد جبل109619

130.5كفر شكر ع بناتكفر شكرهنا دمحم عبدالرحمن خليل109620

109كفر شكر ع بناتكفر شكرهناء احمد صبىح مصطفن عبدالرحمن109621

109كفر شكر ع بناتكفر شكرهناء احمد دمحم الهادى متوىل شعبان109622

133.5كفر شكر ع بناتكفر شكرهيام مصطفن سالم حسن مصطفن109623

127.5كفر شكر ع بناتكفر شكروفاء هندى دمحم عبدالهادى هندى109624

119كفر شكر ع بناتكفر شكروالء خالد ابوالعطا دمحم عوض109625

 النادى109626
 
129.5كفر شكر ع بناتكفر شكريارا النادى ابراهيم الدسوق

127كفر شكر ع بناتكفر شكريارا حماده دمحم احمد زيدان109627

 الطنطاوى109628
 
ن اسامة الدسوق 92.5كفر شكر ع بناتكفر شكرياسمي 

ن رضا دمحم حمدى ابراهيم109629 53.5كفر شكر ع بناتكفر شكرياسمي 

ن عبدهللا احمد الرفاع عل خاطر109630 63كفر شكر ع بناتكفر شكرياسمي 



ن محمود دمحم دمحم عبده109631 103كفر شكر ع بناتكفر شكرياسمي 

134.5كفر شكر ع بناتكفر شكريوانا وليد صبىح يوسف عبدالمالك109632

97صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراالء احمد عبدالعزيز السيد العزب109633

132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراالء السيد دمحم السيد طنطاوى109634

ي سعد شبل مصطفن109635
ن
131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالشيماء هان

107.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالفت طه دمحم طه عطيه109636

108صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالهام جمال عبدالمنعم عبدالرؤف عيىس109637

109638
ن
ي ابوقوره البسيون ي شلنى

ن
132.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرامل هان

ف عبدالعزيز دمحم عشماوى109639 120صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرامنيه اشر

91.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرامنيه السيد دمحم عبدالفتاح سالم علي109640

ن109641 ه جوده صبىح محمود حسي  131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرامي 

ه دمحم ابوزيد عمر شقران109642 132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرامي 

ي احمد علي الدرجلي عل109643 128.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرانىحى

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايمان احمد بهجت نضالدين توفيق دمحم109644

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايمان السيد محمود ابراهيم عيىس109645

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايمان سامح رضوان عبدالحليم عل109646

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايه السيد سعد دمحم عماره109647

ن عبدالمتعال مصطفن109648 133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايه عبدالكريم امي 

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرايه فارس السعيد ابراهيم سالم الشهبه109649

123صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكربسمله دمحم عيد موس عيد109650

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكربسمله هواري نبوي دمحم عدوي109651

 احمد عبدالخي  ابوالخي  ابوقوره109652
133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرتف 

138صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرتف  سامح عادل السعيد عيىس109653

128صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرجنن خالد سعد موس زغارى109654

135.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرجيهان خالد دمحم عل عطيه109655

105.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحسناء طارق عل حسن حجازى109656

136صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردينا عادل جوده احمد النمس109657

109صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررانا عبدالعزيز عبدالمجيد علي عل109658

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررباب بهاء عبدالخي  ابوالخي  ابوقوره109659

ن حفناوي109660 ن عبدالمنعم امي  120.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررحمه امي 

117صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررحمه رزق اسماعيل عبدهللا حسن109661

137.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررحمه دمحم احمد عبدهللا الشافعي109662

124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررقيه انور اسماعيل دمحم خاطر109663

122.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررقيه ايهاب دمحم الرفاع نابت109664

109665
ن
ي ابوقوره البسيون 134صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررنده راىمي شلنى

109666
ن
137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررواء ابراهيم احمد دمحم الحارون

136صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروان امام السيد السيد احمد عطاهللا109667

136.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروان سامح دمحم السبع دمحم كعيب109668

136صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروان وليد منصور عبدالجواد منصور109669

 عبدالحميد الشافعي لبيب109670
ن 136.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروضه امي 

130.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروضه دمحم فاروق عبدالمجيد كعيب109671

103.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرروى عمرو فتىحي دمحم معوض109672

وك زين مصطفن109673 134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرساره دمحم ميى

135.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلسبيل احمد ناجح فايز مصطفن109674

ه109675 126صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلىم رزق سعد دمحم ابراهيم صيى

ي نوار109676
 
130.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلىم رضا دمحم الدسوق

133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلىم سامح فؤاد احمد رفاع109677

124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلوى كامل عبدالخالق كامل السيد109678

130صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسلوى محمود حسان عبدالخالق رياض109679

ه نارص عبدالحفيظ محمود سنيج109680 91صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسمي 



133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسهيله علي عبدهللا علي نوار109681

وق سامح سند عيد سند109682 133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشر

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشمس دمحم دمحم متوىل شعبان109683

ن سليمان عجالن109684 132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد السعيد امي 

129.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد حسن دمحم عبدالحميد حسن عماره109685

128صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد سعد عشماوي سعد عشماوي109686

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد علي رزق عبدالعظيم رزق109687

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد دمحم عبداللطيف جاد عبدالباسط109688

132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشهد وائل السيد عبدالفتاح عفيفن109689

135.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرصفوه احمد يشى الدين محمود عل دمحم109690

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرضىح محمود فرج منتض فرج109691

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبي  دمحم عشماوى عل عشماوي109692

117صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعزه عبدالحليم دمحم عبدالحليم ابوزيد109693

ن شوشه109694 122صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرغفران هللا طارق دمحم ابو العني 

115.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرفاطمه جمال ابراهيم دمحم سالم109695

ن جبل109696 134صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرفاطمه دمحم عبدالجواد امي 

93صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرفتحيه رفيق عبدالخي  ابوالخي  ابوقوره109697

125.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرفرح دمحم عاطف محمود شحان109698

118.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرلياىل احمد السيد حسن عبدالمجيد109699

130صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمروه عبدالعزيز دمحم عبده شديد109700

105.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمريم دمحم عل الصباج عل109701

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمريم دمحم مصطفن كامل زيد نوار109702

ي عطيه عل حسن109703
ن
110صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمريم هان

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك ابراهيم موس دمحم موس تعلب109704

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك حازم الدين خاطر دمحم ابوقوره109705

133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك حمدى عبدالعزيز احمد طاحون109706

131صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك عمرو احمد محمود موس109707

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك كريم كمال دمحم سالم109708

135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرملك دمحم فتىحي دمحم109709

122صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرميار وائل عباس عزب شحان109710

109711
ن
22صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنة هللا السيد عبدهللا دمحم مواق

ن فاروق السيد مناع109712 124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنة هللا دمحماالمي 

132.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنه احمد حمدى عبدالحليم طاحون109713

نى109714
136صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنه صفوت رمزى دمحم شر

119.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنه دمحم صالح الدين عبدالحميد حسن109715

113صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمنه مصلىح مصطفن مصلىح السيد109716

ن السيد109717 ن السيد امي  103.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرناديه امي 

ف السيد الصادق عل عامر109718 134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرندى اشر

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرندى عبدهللا عبدالعزيز عباس109719

115.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرندى محمود دمحم دمحم الشيىم109720

77.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرنوال دمحم زغلول ابوالعال ابوالعال109721

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرنورهان دمحم ابراهيم خليل محمود الحضي109722

136.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرهاجر عبدالحميد مصطفن عبدالحميد ابراهيم109723

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرهدى دمحم جوده كامل التهاىم109724

131صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرهنا مجدي دمحم الصادق دمحم109725

ن متوىل109726 126صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرهنا دمحم متوىل امي 

132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريارا عبدالحكيم عبدالفتاح محمود عل109727

ن ابراهيم109728 ي عوضي  ن محمود خي  127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرياسمي 

ن ياش سمي  الهادي عبدهللا109729 127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرياسمي 

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريمنن احمد سليم سليم سليم109730



ن109731 ن سليم حسي  94صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرابراهيم السيد حسي 

115.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد ابراهيم سعد دمحم عل109732

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد ابراهيم فتىح ابراهيم الهادى109733

ف دمحم مغاورى عبدالننى هالوى109734 129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد اشر

126.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد السيد دمحم عبدهللا سيداحمد109735

 الهادى النشار109736
 
132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد حسام ابراهيم الدسوق

131صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد حسن طه اسماعيل محمود109737

121.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد حسن عبدهللا حسن زغارى109738

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد خالد زكريا دمحم حجازى109739

132صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد رضا السيد عزب اسماعيل109740

 عل ابراهيم109741
 
124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد سعد ابراهيم الدسوق

119.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد سعد عزت سعد محمود نض109742

87صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد طلعت عل عل حسن109743

136.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد طه دمحم دمحم شاج الدين109744

128.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد عبدالحميد مصطفن عبدالحميد ابراهيم109745

119صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد عل احمد عل احمد نوار109746

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد عماد احمد ابوالمعاىط السيد109747

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد ماهر فوزى عبدالفتاح عبدالال109748

125صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد دمحم احمد السيد احمد سالم109749

131صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد دمحم عبدالفتاح الشحات حسن109750

124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد دمحم عطيه علي حسن109751

126صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد دمحم مصطفن عمر الزير109752

133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد هيسم حمدى محمود ابراهيم109753

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراحمد يىح احمد دمحم عل زغارى109754

126صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرادم هشام ابراهيم جوده عزب109755

ى109756  عل االبصي 
 
ف الدسوق 128صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكراسالم اشر

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالسيد احمد السيد احمد دمحم109757

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالسيد دمحم حلىم فهيم السيد109758

117.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالسيد محمود عزب احمد السيد109759

129.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالصادق احمد احمد الصادق دمحم109760

112.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرالصادق نارص السيد الصادق عامر109761

115صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرجمال كرم دمحم خليل الزير109762

118صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحافظ احمد جوده موس زغارى109763

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحسام الدين دمحم السيد احمد احمد عبدالمطلب109764

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحسن السيد عبدالعزيز السيد دمحم109765

99.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحسن تامر حسن عوض هللا عوض هللا109766

ن سيداحمد عامر109767 109صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرحسن عبدهللا حسن حسي 

ن109768 133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرخالد عماد خالد عبدالرازق حسني 

119صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرخالد دمحم السيد محمود ابراهيم109769

 عل109770
ن
118صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررضا تامر سعيد وردان

117صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكررمضان ماهر جوده عبدهللا عطيه109771

133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرزياد دمحم كمال عبدالواحد سالم109772

115.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرزياد محمود السيد دمحم شنب109773

ي109774  عل االباصي 
 
97.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرزياد مصطفن الدسوق

119صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرزياد مصطفن نض بدوى خليل109775

120صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرسيف الدين وليد دمحم دمحم احمد109776

يف دمحم احمد ابراهيم شعبان109777 123صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشر

يف دمحم الصادق عل الشافع109778 27صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشر

 وهدان محمود وهدان عبدالعزيز109779
 
135صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرشوق

ى109780 ن الخبي  118.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرصبىح محمود صبىح محمود حسي 



59.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرصالح عبدالمنعم صالح عبدالموجود الحالج109781

106.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرطارق البدري دمحم البدرى ابوعكر109782

123.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرطارق دمحم التهاىم عبدالفتاح دمحم التهاىمي109783

89.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرطلعت عبدالفتاح طلعت السيد عبدالفتاح عفيفن109784

104صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبدالرحمن عل زكريا عل حسن109785

121.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبدالرحمن عل دمحم سالم الشهبه109786

 ابراهيم حسن109787
 
130صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبدالرحمن محسن دمحم الدسوق

ي دمحم حسن علي عبدالاله109788
129.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبدالفتاح مصطفن

121.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعبدالموجود سليمان عبدالموجود سليمان ابراهيم109789

81.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعل عماد علي دمحم نوار109790

134.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعل محمود رزق عبدالعظيم رزق109791

83صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمادالدين عمرو جوده عطيه عبدالهادى109792

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمر احمد عبدالرحيم ابراهيم العايدى109793

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمر ايمن ابراهيم عبدالحليم عل109794

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمر جوده رزق عبدالعظيم رزق109795

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمر دمحم عبدالفتاح هاشم السيد شقران109796

132.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمرو طارق حسن دمحم مرزوق109797

ه109798 127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرعمرو دمحم الشحات دمحم دمحم صيى

107.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرفؤاد احمد عبدالفتاح موسي دياب109799

117.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكركريم احمد دمحم عمران نوار109800

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكركريم علي ابراهيم محمود عل109801

 عبدالباري جبل109802
 
124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمازن دمحم النجان

105.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمايكل جورج فايز السيد عيىس109803

116.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم احمد ابراهيم عل اسماعيل تعلب109804

84صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم احمد ياش مندوه طاحون109805

128.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم اسامه دمحم عبدربه دمحم109806

ف احمد عبدالظاهر احمد109807 129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم اشر

116صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم السيد سمي  عبدالمنعم الزير109808

85صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم السيد دمحم عبدالجواد الجوهرى109809

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم جمال محمود عبدالستار دمحم109810

132.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم حمدى احمد الحسينن السمرى109811

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم خالد زكريا دمحم حجازى109812

ي دمحم عبدالحليم طاحون109813
 
71صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم دسوق

49.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم رضا عبدالرحمن عبدالىح شحاته109814

بينن عبده109815 126.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم رضا دمحم الشافع شر

131.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم شاكر احمد البدوى حامد ابراهيم109816

111.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم عبدالرحمن معروف عبدالرحمن نصار109817

125.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم عبدالفتاح دمحم مصلىح زغارى109818

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم عبدالمقصود عزىم عبدالمقصود الصياد109819

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم عالء رمضان زىك ابراهيم109820

!VALUE#صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم علي عبدالرازق دمحم عبدالرازق109821

106.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم فارس السعيد ابراهيم سالم109822

126.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم متوكل ابوقوره دمحم ابوقوره109823

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم محسن سالم ابوواىل جبل109824

122.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم نادر طلبه ذىك طلبه109825

ي عبدالعزيز ابراهيم سويلم109826
 مصطفن

ن
119صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم هان

125صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم هشام عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم109827

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم وائل دمحم صابر السيد جبل109828

123صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم وائل دمحم عل زغارى109829

117.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم وليد دمحم ابوزيد عل109830



66.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكردمحم ياش دمحم مصلىح احمد109831

118.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود رمضان فتىح عبدالجواد مندور109832

100صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود شديد عبدالعزيز عبدالفتاح شديد109833

129صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود عادل محمود عيىس السيىس109834

101.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود دمحم الشحات جمعه عبدالحميد109835

126.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود دمحم عبداللطيف احمد سالم109836

133صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود دمحم دمحم المنه دمحم حسن109837

116صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود دمحم محمود ابراهيم عبدالعاىط109838

92.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود مصطفن دمحم طه دمحم109839

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمحمود هندى شديد عبدالفتاح شديد109840

106صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمختار نض مختار دمحم عبدالمجيد109841

104صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمروان دمحم دمحم ابراهيم عيىس109842

ن عبدالفتاح عبدالعال109843  اسامه حسي 
116.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمصطفن

122.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمصطفن خالد حامد عبدالرحمن الشحات109844

116.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمصطفن عل مىحي الدين عل بدر عامر109845

131صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمصطفن محمود صالح الدين مصلىح دمحم109846

105صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمصطفن محمود عزالدين سعد ابراهيم جبل109847

88.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمعاذ خالد حفناوي عبدهللا غمرى109848

ن محمود خليل محمود الحضى109849 130صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرمعي 

ن شحان109850 112صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرموس عبدالعليم السيد امي 

88صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرنبهان دمحم محمود دمحم بدوى109851

ي الششتاوى ابراهيم109852
 
86.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكروحيد ابراهيم الدسوق

137صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكرياش نبيه ابراهيم محمود عل109853

98صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف ابراهيم خالد بندارى السيد109854

107صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف احمد سمي  جاد ابراهيم109855

132.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف ايهاب ابراهيم ابراهيم شحاته109856

99.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف بدر الشحات دمحم ابراهيم109857

ن دمحم دمحم توفيق مرسي109858 103صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف حسي 

133.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف حمدي السيد عبدالمقصود سند109859

106صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف خالد عل شبل عل109860

124.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف ساىم حسن عامر دمحم حجاب109861

91.5صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف ماهر عبدالحليم عل حماد109862

121صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف دمحم نبوى دمحم عدوى109863

127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف محمود رزق محمود ابراهيم109864

122صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف مصيلىح دمحم مصيلىح جرامون109865

يس109866 127صفوت مىح الدين ع م/دكفر شكريوسف نبيل دمحم زىك العي 

137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرايناس ساىم عز الدين حسينن109867

137.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرجميله رافت السيد ابوزيد109868

137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرجنا احمد عبدالمنعم موس109869

131.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرجنه ايهاب حسن دمحم حسن109870

135كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرحبيبه عبدالفتاح عبدالقادر عبدالغنن عبدربه109871

126.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرحبيبه عصام عيد بدوى محمود109872

ن موس دياب109873 136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرحبيبه محسن امي 

137.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرحبيبه دمحم محمود عبدالحميد109874

133كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكررباب عبدهللا عبدالرازق نور109875

126كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرردينة عبدالواحد الصباج ابو المعاىط عايش109876

131.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكررنا وليد دمحم سالم عامر109877

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرروان ايمن دمحم عبدالحميد109878

136كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرروان عبدالعليم موس عبدالعليم109879

136كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرروان عصام السيد عبدالفتاح109880



125كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرروان دمحم عبداللطيف الرفاع عطية109881

134كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرريم طارق دمحم عبدالقادر نعمان109882

132.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرريم مختار سعد ابراهيم محرم109883

127.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرزينب عبدالعزيز حسن عبدالعزيز109884

128.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرساره دياب دمحم دياب109885

ن دمحم احمد109886 133.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرسىحى دمحم حسي 

131كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرسما جمال حجاج فهىم حجاج109887

136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرسما سمي  عادل دمحم زغارى109888

135كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرسما عمرو عبدالفتاح ابو الخي 109889

132كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرسما دمحم السيد مصيلىح109890

132كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرشهد احمد خليل حمد جمعة حجازى109891

134كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرشهد اسامة دمحم توفيق غنيم109892

128.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرفاطمه سعيد فوزى حسن109893

126.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرفرح عل دمحم عبدهللا109894

وز حسن السيد حسن109895 134.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرفي 

127كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمريم تامر مرتىصن دمحم109896

113.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمريم عزت عيىس دمحم109897

137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمريم دمحم جابر عل109898

133.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمريم وليد السيد محمود ابو شيع109899

ن109900 105.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمريم وليد حبىسر حسني 

132.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرملك دمحم احمد علي109901

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرملك دمحم عبدالرحيم توفيق109902

138.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرملك نبيل دمحم احمد عبدهللا الشافع109903

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمها هشام سالم طه غندور109904

136كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرنور عاطف احمد دمحم دمحم109905

130.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرنور محمود فتىح محمود109906

129كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرنورهان احمد سيد سعد عبيد109907

132.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرنورين دمحم يحن  كامل عبدالرحمن109908

ن ابراهيم109909 138.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهبه عبدالعزيز امي 

ن احمد109910 136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا حاتم حسني 

136كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد دياب109911

131.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا عمرو دمحم الحسينن109912

!VALUE#كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا ماهر احمد الصباجي109913

136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا دمحم احمد حسن109914

131كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهنا دمحم مصطفن عبدهللا109915

121كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرهند عادل شيخ العرب دمحم عامر109916

ن دمحم شحاتة ابراهيم كعيب109917 132كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرياسمي 

135كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد اسامة عبدالمجيد متوىل109918

136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد السعيد عبدالفتاح ابراهيم عمران109919

122كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد حسام الدين زىك احمد حجر109920

129كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد خالد السيد محمود دمحم109921

 دمحم عبدهللا الشافع109922
 
136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد عراق

109923
ن
137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد علي احمد علي البسيون

118كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد مجدى حسن عزى109924

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد دمحم احمد سيد احمد كعيب109925

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكراحمد يشى عبدهللا عبدالبارى عبدالمطلب109926

ن109927 ى حسي  ن باهلل دمحم عبدهللا العشر 137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرالمعي 

136.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرخالد حسن شفيق حسن دمحم109928

106.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكررامز خالد اسماعيل السيد زغارى109929

138.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعبدالرحمن ايهاب حسن السيد109930



135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم سيد احمد السيد109931

108كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعل ايمن الصديق عل109932

79كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعل ساىم عل كامل109933

103كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعل عمرو عل عبدالجواد الزير109934

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر احمد عبدالمنعم سيد احمد109935

137.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر بهاء الدين عبدالرحمن دمحم109936

135كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر حسام مصطفن دمحم مصطفن109937

يف شحتة رضوان يوسف109938 134كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر شر

128.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر عالء عز الدين عل امام109939

137.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر دمحم عيد عبدالعال109940

134.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرعمر محمود سمي  محمود عفيفن109941

127كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم ابراهيم دمحم توفبق109942

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم احمد عامر احمد حجاب109943

122كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم احمد عبدالفتاح دمحم حجازى109944

134كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم احمد عبداللطيف الرفاع109945

127كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم احمد دمحم عل عل زيدان109946

138.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم اسامة سيد رشدى حافظ109947

ف صالح الدين دمحم عامر109948 134.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم اشر

ف عل عل عزب109949 108.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم اشر

135كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم طارق هاشم شعبان109950

 دمحم الشافع109951
 
117.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم عراق

125كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم عصام الدين دمحم بيوىم109952

114.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم عالء دمحم مصطفن نوار109953

112.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم وائل دمحم رشاد الصادق109954

137.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكردمحم وليد الصادق دمحم عوض109955

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمحمود فتىح محمود عبدالحكيم109956

109957
 
84.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمىح دمحم اسماعيل مىح الدسوق

105كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمرتىصن دمحم مرتىصن دمحم ابو قورة109958

137كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمصطفن خالد عبدهللا حسن عبده109959

ف109960  شر
 
140كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمهاب احمد ابوزيد الدسوق

110كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكرمومن رفعت عبداللطيف الرفاع عطية109961

ن عبده حسن عل109962 119.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكريوسف حسي 

135.5كفر شكر الرسمية لغاتكفر شكريوسف مىح الدين دمحم فكرى الشحات حرزهللا109963

132دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراروى سعيد دمحم دمحم مبارك109964

131دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراسماء دمحم عزت عز الدين عبدهللا109965

129دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراسماء ياش وجيه عبدالمعنم عل109966

ن109967 131.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراالء السيد ابراهيم الشحات شاهي 

131.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرانىحى سعيد السيد عبدالعال محمود عوده109968

130دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرايه ابراهيم فرج عامر درويش109969

نى109970
137.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرايه ايمن زكريا عبدالحكيم العي 

130دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرايه صفوت السيد عبدالعزيز السيد109971

134دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرايه عبدهللا عامر دمحم الهواري109972

122دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكربسمله مسعد عبدالمنعم منصور بدران109973

ن حسام ابراهيم عبدالصادق ابراهيم زايد109974 133دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرحني 

95دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردنيا عبدالقادر السيد علوان عليوه109975

132.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردينا فتىح عبدالظاهر عليوه موس109976

132دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكررانا يحن  دمحمعبدهللا شكر109977

134.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرزينب دمحم السيد عبدالعال محمود109978

ن عبدالمحسن109979 27.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرساره جمال حسي 

136دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرسماء طارق حسن عبدالمنعم الشوربىحى109980



55دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرسناء جمال دمحم عطيه رفاع109981

26.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرشهد دمحم سعيد متوىل الصياد109982

129دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرفرح احمد السعيد عبدالعظيم الهوارى109983

90.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمريم السيد دمحم دمحم عل جادهللا109984

126دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمريم سعيد عبدهللا عبدهللا سبيه109985

97.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمريم عصام سمي  عامر درويش109986

ف رشدى سعيد حسن109987 136.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرملك اشر

58.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرملك عيىس جودة جمعة سليمان109988

135.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرملك دمحم عبدالبديع سليمان يوسف109989

137دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمنار نبيل عزب عباس109990

87.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمنة هللا جوده عل جوده عل109991

134دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرىم عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر غنيم109992

33دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرنسمه ابراهيم سعيد متوىل دمحم109993

 دمحم العرنى بكرى عل109994
ن
59دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرهبه هان

137دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكريارا عالء الشحات عليوه109995

ن دمحم الشحات التهاىم الزنفل109996 131.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرياسمي 

106.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراحمد ايمن عبدهللا عبدهللا سبيه109997

99دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكربسيطه- احمد حسن دمحم نبيل دمحم الهوارى 109998

109دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراحمد مني  شاج الدين ابراهيم109999

 محمود عبدهللا عطيه110000
ن
133.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراحمد هان

ي سمي  فوزى متوىل110001
ن
122.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكراسالم هان

121.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرباسم دمحم سمي  عطية احمد110002

نى110003
123.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرحازم رضا متوىل عبدالحكيم العي 

96دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرخالد السيد دمحم عبدالمقصود دمحم110004

يف110005 105.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكررامز خالد عبدالعليم عبدالعاىط شر

 عبدالموجود سليمان ابراهيم110006
 
105دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرزياد شوق

119دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرزياد ياش السيد ابوالفتوح موس110007

130دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرسعد دمحم سعد عبدالمجيد عماره110008

75دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرسيف يحن  زكريا الشحات خيال110009

96دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرصالح زين صالح دمحمشبل110010

111.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم احمد حسن دمحم110011

 عيطه110012
ن
112دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرعبدهللا عماد الدين عبدهللا عبدالشاق

130.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرعبدهللا عيىس عبدهللا عيىس السيد110013

121.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرعمر احمد السعيد عبدالعظيم الهوارى110014

130دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرعيىس دمحم عيىس عليوه عيطه110015

114.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم احمد عبدالصادق زاهر صالح110016

ف دمحم طلبة احمد110017 73.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم اشر

85دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم السيد حسن خميس شور110018

83دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم رضا الحسينن سعيد السيد110019

106.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم طارق احمد مصطفن غنيم110020

126.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم عزت دمحم عبدهللا الهوارى110021

127دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم فرج فرج شكر110022

نى110023
121.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم لطفن عل العي 

134.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكردمحم نبيل محمود عبدالحكيم110024

121.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمحمود سعيد عزب جعفر110025

65.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمصطفن عبدالهادى عبدالهادى عبدالفتاح حسن110026

130.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكرمصطفن نبيل محمود عبدالحكيم110027

126.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكريحن  دمحم يحن  احمد عبدالعاىط110028

132.5دمحم اسامة عمارة ع مكفر شكريوسف محمود ابراهيم عبدالقادر110029

120عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرابرار سيد حمودة عبدهللا سيد110030



133.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرامل عبدهللا دمحم سالم جبل110031

118عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرايمان دمحم هنداوى عل عفيفن110032

133.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكربسمله رضا مصطفن الصادق عبدالعزيز110033

127.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكربسمله عبدالرحمن دمحم كمال السيد عبدهللا110034

131.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكربسنت دمحم لطفن عبدالمنعم سليم110035

110.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرجومانا دمحم عبدالفتاح دمحم عبدهللا110036

129عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردعاء جمال دمحم ابوزيد عل110037

72عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكررحمه ابراهيم دمحم ابوواىل سالم جبل110038

129عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكررحمه عمرو دمحم طحيمر السيد110039

بينن110040 ي الشر
126عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرروان دمحم عادل عبدالخالق حسنن

110041
ن
111.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرروان نصار عل يىحي يمان

ن جبل110042 129عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرروان وائل حبىسر حسني 

131.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرشهد سالمة سمي  حمادة هنداوى110043

129.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرفاطمه طارق عبدالعزيز حسن عبده زغارى110044

110045
ن
114.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرلمار نصار عل يىحي يمان

69.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمارى حنا سميح رزق110046

122.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمريم عصام دمحم فتح هللا دمحم الغمرى110047

ي منصور110048
129.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمريم منصور دمحم الجيوسر

 حافظ عل110049
 
119عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرملك احمد دمحم شوق

98.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمنة هللا دمحم فتىح عبدالمجيد عرانى نابت110050

93.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمنة دمحم متوىل السيد عبدالمعط110051

108.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمهرائيل جرجس مسعد لوزة مسعد110052

98عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرميادة هشام عبدهللا دمحم دمحم110053

سام خليل صاروفيم110054 111عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرنانىسي خي 

121.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرندى السيد فتح هللا السيد دمحم110055

 عرانى شحاتة110056
ن 103.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرنه سيد دمحم امي 

ه دمحم فوزى حافظ110057 48عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرني 

ي منصور110058
122عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرهاجر منصور دمحم الجيوسر

110.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرهايدى طارق عبدالمجيد عل عمران110059

92.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرهنا عرانى عبدالمجيد عرانى نابت110060

86عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرهنا محمود سعد سالم همام110061

120عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكريارا عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا محمود110062

ن ابراهيم دمحم عامر الجمص110063 100عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرياسمي 

ف شحته مختار110064 118.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراحمد اشر

132عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراحمد باسل دمحم عبدالهادي رمضان110065

133عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراحمد عبدالفتاح ابراهيم ابوزيد عل110066

133عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراحمد محمود احمد حسن عل110067

139.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراحمد هشام احمد الرفاعي نابت110068

43.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكراسماعيل عبدالجليل دمحم متوىل الزير110069

91.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرالسعيد دمحم السعيد الصادق عبدالعزيز110070

108عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرالسيد عل حسينن دمحم السيد110071

51.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرالسيد دمحم فهىم السيد فهىم110072

27.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرالصادق محمود سالمة الصادق جبل110073

127.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرامي  رافت حافظ دمحم110074

131عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرامي  مجدى ابراهيم عبدالملك عوض110075

104.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعاطف عالء عاطف فاروق دمحم110076

130عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعبدالرحمن دمحم متوىل الصديق السمرى110077

121.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز محمود السيد110078

64.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعبدهللا السيد متوىل متوىل مصطفن110079

44.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعل كرم عبدهللا فتوح عل110080



132.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعمر السيد عبدالمقصود احمد عبدالمقصود تعلب110081

ف عباس احمد دياب110082 120عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعمرو اشر

 عويس نعمان السيد110083
ن
78.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرعمرو هان

92.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرفوزى هشام فوزى منصور احمد110084

10عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكركريم اسامة عل ابوزيد شعبان110085

116.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكركريم ياش سالم عامر ابراهيم110086

 عزيز بغدادى110087
 
لس عاطف شوق 70عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكركي 

قاوى110088 125.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم احمد زكريا سيداحمد الشر

110089
ن
132عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم ايمن دمحم نض عبده الغريان

125.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم بيوىم حسن ابراهيم الشاذىل110090

76.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم زكريا موس احمد ابراهيم110091

119.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم صالح فؤاد كمال110092

120.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم عادل سعد اسماعيل عبدالال110093

89.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم فتىح احمد عبدالعزيز الصاوى110094

ن110095 58.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكردمحم نارص فايق جوده امي 

110096
 
98عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمحمود حسام عبدالمعط مغاورى دسوق

110097
 
103عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمحمود دمحم شعبان مغاورى دسوق

80عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمحمود محمود السعيد ابراهيم البحراوي110098

ن110099 110.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرمؤمن حسن عبدالخالق دمحم حساني 

131عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرميخائيل نادر ميخائيل مسيحة عطية110100

116.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكرنادر مالك ابراهيم مسيحة عطية110101

103عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكريؤانس وسيم نادى وهيب صادق110102

ف عبدهللا دمحم يوسف110103 96.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكريوسف اشر

109.5عبدالعزيز حبىسر ت أكفر شكريوسف عادل عبدالمنعم شحاتة ثابت110104

14ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحالم خالد عبدالمحسن مكاوى110105

ن دمحم عبدالستار110106 96.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراشاء الحسي 

76ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراشاء دمحم جالل اسماعيل مكاوى اسماعيل110107

101ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراسماء ابراهيم حسن دمحم السيد110108

 عبدالمجيد نض ابراهيم110109
 
135ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراالء ابراهيم الدسوق

98ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراالء السيد جودة ابو واىلي110110

90.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراالء عماد الدين فتح هللا حنفن سليمان110111

ف دمحم دمحم كامل110112 46ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالهام اشر

 عبدهللا احمد عبدالمعط احمد110113
ن
28.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامان

129ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامنيه عبدالعليم دمحم عبدالعليم مجاهد110114

ه سالمه حامد محمود ابراهيم110115 119ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامي 

ه شعبان السيد بدران متوىل110116 102ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامي 

ه دمحم ابوشيع الشحات مرع110117 96.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامي 

111ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامينه دمحم شاكر حجازى سليم110118

123ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايالريا تامر نجيب ابراهيم فانوس110119

23ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايمان السيد لطفن جاب هللا عل110120

2.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايمان عبدالفتاح شعيب عبدالفتاح110121

117.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايمان عل دمحم عل جاب هللا110122

118.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايه احمد دمحم الهادى الصباج110123

130ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايه عيد دمحم فهىم اسماعيل110124

32.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكربسمله ايمن الصادق دمحم الصادق110125

130.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرتسنيم سعيد السيد محمود عزب110126

132.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجاس تامر دمحم زىك متوىل110127

ن110128 135.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجهاد محمود اسامه عبدالسالم امي 

114ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجهاد وليد عبدالعليم عني  دمحم110129

ن110130 ن امام حسي  133.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحبيبه حسي 



ن عبدالسميع حسان حسن حسن110131 135.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحني 

134.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرخلود عماد دمحم سالم110132

ف دمحم شعبان عبدالعزيز110133 131ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردعاء اشر

130ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردنيا حسن فتح هللا ابوشيع متوىل110134

111ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردنيا فتىحي زىكي فتىحي110135

134.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرذكيه رمضان عبدالمعبود صالح110136

122.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررانيا عيىس سعد عوض هللا يوسف110137

129.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررحمه ابوشيع متوىل دمحم ابوشيع110138

134.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررحمه خالد محمود سعد عبدالرحمن110139

133.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرروان طارق عبدالرؤف عبدالحليم عرانى110140

136ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرروضه زكريا عبدالسميع مصطفن السيد110141

125.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرروضه عبدالعزيز الصادق سلطان110142

 عبدالقوى دمحم عطية110143
ن
135ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرروضه هان

129ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرروضه ياش فتح هللا حنفن سليمان110144

124ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرريهام صابر لطفن عل دمحم110145

125ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزينب السيد دمحم الحسينن يس السيد110146

108ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزينب عبدالننى عبدالفتاح عبدهللا110147

111ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرساره سالم ابراهيم سالم دمحم عتاب110148

136.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرساره عاطف رمضان دمحم سالم110149

 جوده عطيه110150
 
136ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسىحى وليد ابراهيم الدسوق

96.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسلىم احمد عبدالرحمن عبداالله عبدالعال110151

135.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسما فوزى عل السيد عبدالهادى110152

109.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسما دمحم عبدالرازق عل سليمان110153

ن110154 109ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسهيله جالل صالح الدين سيد احمد حساني 

وق احمد صابر احمد عطيه110155 128ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشر

وق احمد عل حجازى سليم110156 127.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشر

وق بكر السيد ابراهيم مغاورى110157 109.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشر

118.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشمس احمد دمحم محمود عطية110158

115ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشمس عبدالغنن عبدالعزيز عبدالمعط احمد110159

101.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشهد تامر دمحمالشحات حمزه مرس110160

113ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشهد رضا دمحم حلىم اسماعيل110161

125ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشهد دمحم صابر السيد صابر110162

97ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشهد دمحم هاشم السيد احمد المنه110163

127ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشهد وليد السيد محمود110164

ين دمحم عبدالننى شحته احمد110165 111.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشي 

ف صالح صالح صابر110166 130ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشيماء اشر

87ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرصدفه دمحم فوزى عبدالمعط اسماعيل110167

نى110168
102ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرصفا فوزى حافظ حافظ شر

ن دمحم سليمان110169 ى امي  90.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعزيزه بشر

ن دمحم سليمان 110170 !VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- عزيزه دمحم امي 

69.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعلياء دمحم عيد جمعة دمحم110171

20.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرفاطمه احمد احمد سيف مهدى110172

121.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرفاطمه الزهراء حازم يحن  يس السيد110173

125ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرفاطمه جمعه رشاد احمد سالم110174

2.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- كريمان حافظ حامد حافظ حافظ 110175

114.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرلياىل ممدوح دمحم عبدالعليم مجاهد110176

78ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرماجده محمود عبدالعزيز دمحم محمود110177

101.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمارتينا ياش فؤاد عوض هللا يوسف110178

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- محاسن دمحم خطاب سليمان خطاب 110179

117.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمديحه ابو المكارم نجيب ابو المكارم دمحم110180



3ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمرفت حافظ حامد حافظ حافظ110181

نى110182
89.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمروه فوزى حافظ حافظ شر

94ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمريم جمال جوده مهدى احمد110183

125.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمريم سمي  جاد دمحم احمد110184

117ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمريم شعبان عل احمد متوىل110185

126ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك ابراهيم احمد ابراهيم عليوه110186

126ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك السيد محمود مختار عل110187

133ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك جوده دمحم عطيه نصار110188

ن لطفن درويش110189 95ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك سعيد حسي 

116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك عبدالمعز عبدالدايم دمحم عبدهللا110190

57ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرملك عطيه عبدالعليم مجاهد دمحم110191

48.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنار قاسم عبدالمعط اسماعيل ابراهيم110192

117.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنة هللا خالد قاسم دمحم110193

123ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنن قدرى عل حجازى سليم110194

127.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرىم عبدالعاىط عبدالعزيز عزوز دمحم110195

128ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرىم محمود انور ابوزيد110196

121ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرناديه رضا صابر حلىم امام110197

129ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرناديه كرم عبدالكريم السيد ابراهيم110198

28ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرنجالء محمود عبدالسميع عبدالفتاح110199

ن مهدى110200 126ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى احمد دمحم مهدى امي 

88ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى اسالم سعد الدين دمحم السعيد عيىس110201

ف دمحم دمحم كامل110202 96ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى اشر

131ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى حسام الدين دمحم بدر الدين عبدالعال فرج110203

نى110204
72ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى دياب حافظ حافظ شر

109ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى رضا الصادق عل الصادق110205

 عبدالمقصود عيىس عبدالمقصود110206
ن
115.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرندى هان

119ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرنور السيد دمحم الطحاوى السيد موس110207

135.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرنورهان مختار دمحم احمد مختار110208

133ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرنورهان منتض عبدهللا منتض فرج110209

95ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكربسيطه- نيجار ممدوح احمد محمود عبدالرازق 110210

25.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهاجر اسعد عبدهللا احمد سالم110211

18.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهاجر السيد عبدالننى عبدالحميد عيد110212

130.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهاجر فتىح عبدالننى السيد حسن110213

126.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهانم احمد سليمان عبدهللا سليمان110214

98ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهبه هشام احمد عطيه السيد110215

ف دمحم الشحات دمحم حمزه110216 111.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهدى اشر

85.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهناء ميىم عبدالراضن دمحم المراكنى110217

83ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهنيه مسعد الصباج دمحم رشدى عل110218

53.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكروعد وليد عبدالحميد فاروق عبدالحميد110219

134ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريارا رزق اسماعيل غريب اسماعيل110220

ي السيد صابر110221  حليم عبدالننى
ن 133.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرياسمي 

ن خطاب110222 ن رزق السعيد امي  132.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرياسمي 

ن عزازي جودة عزب عزازي110223 130ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرياسمي 

ن محمود حجازى محمود عطيه110224 111.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرياسمي 

134ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريمنن وائل ممدوح عل الدين عباس110225

125ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوانا زكريا فهىم عوض هللا ندا110226

100.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم احمد محمود احمد منصور110227

ن110228  زىكي امي 
ن 108ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم امي 

 جوده عطيه110229
 
101ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم خالد ابراهيم الدسوق

124ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم طلعت عبدالعاىط ابراهيم110230



87ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم عادل ابراهيم دمحم110231

62ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرابراهيم وجيه غنيىم عل الزهوى110232

98ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد ابراهيم عل الدين سويلم احمد110233

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد السيد السيد ابوراضن دمحم110234

126.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد جمال صابر السيد صابر110235

127.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد جوده احمد عبدالعزيز عبدالحميد110236

9ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد حافظ حامد حافظ حافظ110237

120ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد رجب فتىح عطيه مراد110238

117ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد سالم صابر السيد صابر110239

79ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد شور دمحم دمحم شور110240

ن سيداحمد110241 118.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد سمي  فؤاد حسني 

113.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد عبدالنارص دمحم عبدالمقصودرمضان110242

110ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد عالء احمد الرفاع عبدالعزيز عبدالهادى110243

115ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد محفوظ عبدالظاهر حلىم اسماعيل110244

84ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم ابراهيم جودة عبدالسالم110245

117ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم ابراهيم دمحم عزب110246

96ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم احمد عل احمد110247

114.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم السيد زىك110248

ن110249 90.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم دمحم امي 

37.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد دمحم مصطفن يونس فخر110250

94ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد محمود سعد الدين سالم دمحم110251

62ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد منصور وجيه عبدالهادى منصور110252

127ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراحمد ياش دمحم ابو المكارم حنورة110253

يف عبدالمنعم عوض هللا احمد110254 56.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرادهم شر

ن الشافع خي  هللا110255 129.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرادهم عادل حسي 

17.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراسامه ايمن صالح صالح صابر110256

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- اسامه زكريا ابراهيم نعمان دمحم 110257

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- اسامه عادل عبدالعاىطي عبدالمطلب 110258

ف رضا جوده السيد عيىس110259 !VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكراشر

43.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- السيد حسام السيد دمحم معوض 110260

31ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالسيد رضا متوىل متوىل مصطفن110261

103.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالسيد ماهر السيد دمحم عزب110262

61ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالسيد دمحم السيد محمود السيد110263

ي رياض110264
28.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالسيد دمحم محمود لطفن

58.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرالسيد محمود ابو زيد دمحم سليمان110265

ف دمحم الهادى الصباج110266 109ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرامي  اشر

45ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرانس احمد دمحم فهىم اسماعيل متوىل110267

 ابوالفتوح دمحم الغمرى110268
ن
116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرايهاب هان

114ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرتامر دمحم ابراهيم دمحم الصادق110269

58ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجاد دمحم جاد مصطفن عل110270

82ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجرجس ساىم سعد عوض هللا يوسف110271

69ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجالل الدين عاطف عبدالقادر محمود110272

115ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرجمال عبدالنارص دمحم عبدالمقصود رمضان110273

117ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحامد سعيد حامد تهاىم110274

102.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحبيب رضا دمحم عبدالستار رمضان110275

118ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحجازى دمحم حجازى عبداللطيف حسن110276

106.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحسن احمد حسن سعد الدين سالم110277

120.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحسن السيد زىكي متوىلي110278

120ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحلىم احمد حلىم احمد عرفان110279

106ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحمادة هالل السعيد احمد دمحم بدوى110280



94ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحمزه احمد عبدالقادر دمحم ايوب110281

97.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرخالد دمحم حامد جمال دمحم110282

99ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردياب دمحم دياب موسي110283

115.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررجب دمحم رجب دمحم110284

51.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررضا حبيىسر اسماعيل غريب اسماعيل110285

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- رضا دمحم سيد ابو العال صالح 110286

33ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررضوان دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم110287

58.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررمضان رضا شحته سالم حسن110288

79.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد احمد فارس بدران متوىل110289

92.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد السيد السيد منصور السيد110290

106ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد جوده كمال جوده المنه110291

13.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد صالح ابوزيد دمحم حسن110292

95ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد دمحم زىك متوىل هنداوى110293

ن110294 86ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرزياد دمحم عبدالمنصف حسي 

90.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرساىم رضا حامد دمحم علي110295

98ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرسمي  احمد سمي  السيد110296

59ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشحته سليمان دمحم شحته سليمان110297

ي ابومندوردمحم110298
 
 مندور شوق

 
48ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرشوق

44.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرصابر عماد فتىحي عبدالحميد110299

59ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرصالح رجب صالح الدين عبدالعزيز السيد110300

78ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرصالح عل احمد عل احمد110301

43ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرطارق عاطف عبدالعاىط دمحم عبدالمقصود110302

76.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرطاهر ابوزيد عبدالموجود ابوزيد110303

57.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرطه احمد طه احمد110304

91ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعادل الصادق نبيه اسماعيل حسن110305

 فتوح السيد110306
 
94.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعادل وليد شوق

ن110307 124ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالخالق دمحم عبدالخالق عبداللطيف امي 

118.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالرازق تامر عبدالرازق فتوح110308

ف دمحم المنه شحاته المنه110309 127ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالرحمن اشر

115.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالرحمن شعبان جوده ابو واىل السيد110310

ى110311 103.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالرحمن عبدالمعط دمحم صيى

77ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالعاىطي عماد عبدالعاىط فؤاد110312

112.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدالعزيز عطية السيد متوىل عيىس110313

116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعبدهللا احمد السيد الزينن متوىل110314

25.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعزب دمحم عزب احمد عطية110315

106.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعل عبدالمنعم عل ماهر عبدالمنعم دمحم110316

27.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعل وليد عيد دمحم110317

134ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعماد عبدالنارص كامل التهاىمي110318

131.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمار عبدالنارص عبدالمعطي حافظ110319

136.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر احمد كمال الصادق نوار110320

116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر جمال متوىل سيف مطاوع110321

11.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر عبدالعزيز دمحم احمد نصار110322

108.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر عبدالنارص السيد فرج اسماعيل110323

76ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر عزب محمود ابو الخي 110324

74ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر دمحم عباس دمحم110325

65ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر وحيد عبدالمنعم دمحم عامر110326

ن سعد110327 109.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمر يىحي رمضان عبدالصالحي 

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- عمرو ابراهيم عامر علي 110328

101ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعمرو اسامة قنديل احمد قنديل110329

66ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرعيد عبدالحميد عيد السيد عبده110330



73.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرفارس دمحم عبدالعزيز عل السيد110331

88.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرفريد نارص فريد فؤاد فريد110332

111ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكركريم اسماعيل امام حسن جوده110333

106ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكركريم دمحم احمد عبدالمعط احمد110334

63ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكركريم دمحم احمد دمحم دمحم110335

 دمحم احمد110336
 
33.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكركريم دمحم الزنان

96ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكركريم دمحم عبدهللا عبدالقادر دمحم110337

97.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرلطفن صابر لطفن عيد عيد110338

81.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكربسيطه- دمحم ابراهيم عبدالرحمن فهىم رمضان 110339

115ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم احمد دمحم الصادق عايش110340

124.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم احمد دمحم الممدوح عبدالقادر سالم110341

ه عبدالمطلب110342 113.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم احمد دمحم صيى

112ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم احمد هالل فتوح110343

75.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم السعيد دمحم محمود110344

75ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم ايمن عبدالعال عبدالعظيم عبدالعال110345

78.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم ايمن دمحم بدر الدين عبدالعال فرج110346

121ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم بكر دمحم فرج رزق110347

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- دمحم حاتم غريب سلطان 110348

ن دمحم صالح دمحم110349 48.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم حساني 

129ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم خالد احمد شكرى نض احمد110350

121.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم خالد نيازى السيد بهنساوى110351

112.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم رجب دمحم فؤاد فرج عل110352

115.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم رضا صالح مصلىح دمحم110353

127.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم رضا دمحم ابوالمكارم جوده110354

ن عيىس110355  امي 
76ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم سامح دمحم الطوجن

54ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم شعبان ابوزيد دمحم دمحم110356

107.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم صابر جمال عبدالنارص عيد درويش110357

54.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم صالح احمد عل احمد110358

ن110359 28ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم طارق السيد سيف حسني 

63ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عادل بدوي فتوح110360

22ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عامر دمحم عامر110361

76.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عبداللطيف محمود ابراهيم دمحم110362

29ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عبدالمنعم دمحم الهادى عبدالمنعم الهادى110363

116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عطية دمحم عطية عيىس110364

102.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عالء دمحم جودة عبدالعال110365

29.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عل عمر النادى بالل110366

51.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عيد دمحم عبدهللا رمضان110367

116ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم عيد دمحم لبيب110368

95.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم محرم دمحم الهادى دمحم110369

ن110370 88.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم دمحم عبدالعاىط حافظ حسي 

65.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم دمحم عبدالقادر جاد دمحم110371

68.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم محمود رمضان السيد110372

104.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم محمود دمحم ابراهيم110373

78.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم محمود دمحم محمود احمد110374

81.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم مسعد فاروق صالح صابر110375

49ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكردمحم وليد عبدالحميد فاروق عبدالحميد110376

57.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود ابراهيم دمحم دمحم منصور110377

ن110378 51ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود احمد مطيع عبدالسالم امي 

78.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود السيد محمود دمحم110379

71ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود جاد فهىمي جاد110380



121.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود سمي  فؤاد عبدالحميد عبدالمجلي110381

108.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود عبدالرؤف دمحم غريب110382

ي سالم110383 105.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود عبدالعاىطي عبدالننى

35.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود عل الصباج دمحم رشدى110384

111.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود متوىل عل السيد متوىل110385

112ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود دمحم دياب دمحم دياب110386

98ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود دمحم صبىح دمحم الهجرس عبدالعال110387

104.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمحمود نصار جوده مغاورى عل110388

111ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمروان امام عبدالهادي مهدي110389

ي احمد دمحم110390 ف خي  91.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمصطفن اشر

78ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمصطفن جمال سعد متوىل عزب110391

97.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمصطفن دمحم عباس سالم بركات110392

123ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمصطفن نارص اسماعيل اسماعيل عزب110393

 هاشم مني  كامل صابر110394
124.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمصطفن

124.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمهند السيد ابراهيم عبدالهادى ابراهيم110395

 احمد الرفاع دمحم المراكنى فرج اسماعيل110396
ن
49ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرهان

106ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف احمد فرج عبدالعال فرج110397

ف سليمان فتوح دمحم110398 106.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف اشر

96.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف انور فتح هللا دمحم110399

87.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف خالد ابراهيم قطاب سالم110400

116ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف خالد محن  الدين فتح هللا110401

128ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف رجب دمحم صالح دمحم110402

127ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف شعبان عل السيد عبدالهادى110403

125.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف عبدالحكم زىك فتح هللا زىك110404

121.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف عالء عيد عباس سالم110405

116.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف عالء يوسف زهنن110406

131ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف فتوح جودة ابوواىل السيد110407

129ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف مجدى حسن دمحم حسن110408

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرمنقطع- يوسف دمحم احمد زاهر عبداللطيف 110409

107ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف دمحم الصباج دمحم الصباج110410

124ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف دمحم حامد يوسف احمد110411

127.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف دمحم عباس دمحم110412

92.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف محمود سليمان عبدهللا سليمان110413

123ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكريوسف وليد عبداللطيف حافظ عل110414

95.5احمد الصباج ت أكفر شكراشاء محمود السيد علي110415

135.5احمد الصباج ت أكفر شكراسماء ابراهيم عيد السيد110416

134احمد الصباج ت أكفر شكراالء عيد عبدالخالق عبدالهادى محمود110417

ن110418 99احمد الصباج ت أكفر شكراالء دمحم السيد امي 

ه اكرم فريد ذىك110419 102.5احمد الصباج ت أكفر شكرامي 

108.5احمد الصباج ت أكفر شكرانتصار دمحم سالم يوسف110420

99احمد الصباج ت أكفر شكرايمان اسالم منصور السيد منصور110421

122احمد الصباج ت أكفر شكرايمان عصام دمحم الشحات110422

25.5احمد الصباج ت أكفر شكرايمان دمحم فهىم جاد110423

122.5احمد الصباج ت أكفر شكرايه رضا السيد حسيب110424

41.5احمد الصباج ت أكفر شكرايه فتوح بدوى فتوح110425

93احمد الصباج ت أكفر شكرايه ماهر عبدالعزيز عل110426

119.5احمد الصباج ت أكفر شكربثينه دمحم الصادق فتوح110427

يف سليم جودةعبدالقادر110428 108احمد الصباج ت أكفر شكربسمله شر

6احمد الصباج ت أكفر شكرتغريد رضا عبدالسالم دمحم110429

ن110430  اسالم السيد امي 
61احمد الصباج ت أكفر شكرتف 



 مكرم عيداروس110431
ن
96.5احمد الصباج ت أكفر شكرجنا هان

115احمد الصباج ت أكفر شكرجنه مسعود واصف دمحم110432

89.5احمد الصباج ت أكفر شكرجهاد محمود شكري دمحم الصادق110433

137.5احمد الصباج ت أكفر شكرحبيبه ابراهيم محمود ابراهيم110434

ن110435 ن دمحم عبدالخالق عبداللطيف امي  134احمد الصباج ت أكفر شكرحني 

117.5احمد الصباج ت أكفر شكرخلود سالم محمود دمحم110436

113.5احمد الصباج ت أكفر شكردنيا عماد الدين سمي  السيد110437

 الهادى110438
 
119.5احمد الصباج ت أكفر شكررانيا فريد شوق

114احمد الصباج ت أكفر شكررجاء ساىم محروس فرج110439

58احمد الصباج ت أكفر شكررحمه سامح دمحم مغاورى110440

43احمد الصباج ت أكفر شكررحمه عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم110441

90.5احمد الصباج ت أكفر شكربسيطه- رشا هشام دمحم عطية 110442

100احمد الصباج ت أكفر شكررقيه وليد دمحم موس110443

 عبدالننى110444
 
130احمد الصباج ت أكفر شكرروان ابراهيم الدسوق

101احمد الصباج ت أكفر شكرروضه غريب دمحم غريب110445

ي دمحم مغاوري110446
ن
107احمد الصباج ت أكفر شكرروىا هان

128.5احمد الصباج ت أكفر شكرساره سيد دمحم احمد دمحم110447

127.5احمد الصباج ت أكفر شكرساره فهيم سعد فؤاد110448

77.5احمد الصباج ت أكفر شكرسلىم ابوزيد احمد عبدالجابر110449

107احمد الصباج ت أكفر شكرسلىم الصادق عبدالرؤف الصادق110450

111احمد الصباج ت أكفر شكرسلىم محمود سالم يوسف110451

111.5احمد الصباج ت أكفر شكرسما احمد شكري دمحم الصادق110452

 احمد دمحم110453
 
130.5احمد الصباج ت أكفر شكرسما دمحم شوق

135.5احمد الصباج ت أكفر شكرسما محمود عبدالموجود دمحم سليمان110454

124.5احمد الصباج ت أكفر شكرسهيله احمد ابوالفتوح دمحم110455

128احمد الصباج ت أكفر شكرسهيله دمحم فوزى الصادق110456

ن110457 70.5احمد الصباج ت أكفر شكرسهيله وليد احمد امي 

وق فايق عبدالحكيم عبدالمطلب110458 99.5احمد الصباج ت أكفر شكرشر

ن صابر منصور دمحم110459 ين امي  115احمد الصباج ت أكفر شكرشر

31احمد الصباج ت أكفر شكرشهد ابراهيم غنيىم عل110460

يف عل السيد110461 101احمد الصباج ت أكفر شكرشهد شر

89احمد الصباج ت أكفر شكرشهد عصام فتىح عبدالجواد110462

98احمد الصباج ت أكفر شكرشهد دمحم مني  عمر110463

ى عبدالعال110464 54احمد الصباج ت أكفر شكرعايده عمرو خي 

49احمد الصباج ت أكفر شكرعال عاطف عبدالموجود عبدالحميد110465

49احمد الصباج ت أكفر شكرفاطمه حسام محمود عبدالقادر110466

60احمد الصباج ت أكفر شكرفهيمة عادل سالم ابراهيم110467

132.5احمد الصباج ت أكفر شكرفوزيه رضا فاروق عبدالحكيم110468

23احمد الصباج ت أكفر شكرلياىل عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالمجيد110469

 دمحم ابراهيم110470
ن
125احمد الصباج ت أكفر شكرليل هان

ي دمحم الصادق عايش110471 110احمد الصباج ت أكفر شكرليندا يحن 

110.5احمد الصباج ت أكفر شكرمحاسن مصطفن حسنن عبدالرازق مصطفن110472

119.5احمد الصباج ت أكفر شكرمريم السيد زكريا دمحم110473

يف احمد جوده110474 99احمد الصباج ت أكفر شكرمريم شر

77.5احمد الصباج ت أكفر شكرمريم عبدالعزيز احمد مهدى110475

ى عزيز وهبه110476 103.5احمد الصباج ت أكفر شكرمريم عزيز بشر

 انور ابوزيد110477
ن
125احمد الصباج ت أكفر شكرمريم هان

106.5احمد الصباج ت أكفر شكرمريم وجيه عبدالعزيز عل110478

105احمد الصباج ت أكفر شكرملك سامح عطية اسماعيل110479

106.5احمد الصباج ت أكفر شكرملك مهدى دمحم مهدى110480



ي رمضان110481 ي عبدالننى
ن
114.5احمد الصباج ت أكفر شكرملك هان

38.5احمد الصباج ت أكفر شكرمنار السيد عبدالرحمن عبدالقادر110482

ف محمود ماجد دمحم110483 130.5احمد الصباج ت أكفر شكرمنة هللا اشر

109.5احمد الصباج ت أكفر شكرمنة هللا السيد عبدالرحمن عبدالقادر110484

75احمد الصباج ت أكفر شكرمنة هللا جاب هللا عني  جاب هللا110485

117.5احمد الصباج ت أكفر شكرمنة هللا رضا محمود عايش110486

127.5احمد الصباج ت أكفر شكرمنة هللا وليد عبدالخالق دمحم110487

93احمد الصباج ت أكفر شكرىم فتوح السيد ابو الفتوح110488

129.5احمد الصباج ت أكفر شكرىم محمود معوض سيف110489

ن110490 126.5احمد الصباج ت أكفر شكرميادة السيد دمحم امي 

133احمد الصباج ت أكفر شكرناديه احمد محمود دمحم110491

128.5احمد الصباج ت أكفر شكرناديه عمرو مني  عمر النادى110492

131.5احمد الصباج ت أكفر شكرناديه دمحم امام سويلم110493

52احمد الصباج ت أكفر شكرنجالء عصام دمحم حلىم110494

107.5احمد الصباج ت أكفر شكرندرات السيد عبدالستار دمحم110495

133احمد الصباج ت أكفر شكرندى يحن  احمد مصلىح110496

93احمد الصباج ت أكفر شكرنضة دمحم السيد السيد110497

116احمد الصباج ت أكفر شكرنعيمه هشام شحته رضوان110498

127احمد الصباج ت أكفر شكرنهاد عبدالموجود القاض دمحم110499

110احمد الصباج ت أكفر شكرنورهان عمرو عبدالسالم دمحم110500

121.5احمد الصباج ت أكفر شكرنيجار دمحم عبدهللا يىحي عبدالىحي110501

ه دمحم فتح هللا السيد110502 137احمد الصباج ت أكفر شكرني 

ه محمود احمد مهدى110503 55احمد الصباج ت أكفر شكرني 

41احمد الصباج ت أكفر شكرهاله صالح عل سمي 110504

111.5احمد الصباج ت أكفر شكرهبه كرم دمحم رزق110505

20.5احمد الصباج ت أكفر شكرهدى وجيه السيد ابو الفتوح110506

64.5احمد الصباج ت أكفر شكرهدير ايهاب عيدراوس خليل110507

129.5احمد الصباج ت أكفر شكرهند عبدالعزيز دمحم جوده عثمان110508

19.5احمد الصباج ت أكفر شكروفاء دمحم لطفن فتوح110509

19.5احمد الصباج ت أكفر شكريارا وليد عيداروس عبدالحميد110510

ن اسامة لطفن فتوح110511 44.5احمد الصباج ت أكفر شكرياسمي 

ن دمحم احمد السيد110512 131.5احمد الصباج ت أكفر شكرياسمي 

يف ع م/شكفر شكراشاء السيد فوزي عبدهللا احمد110513 77.5فتىح شر

ف ابراهيم دمحم عالم110514 يف ع م/شكفر شكراسماء اشر 29.5فتىح شر

ن دمحم عليوة نض110515 يف ع م/شكفر شكراسماء امي  133.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراالء عالء كمال يوسف عبدهللا110516 130.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرامل زىك عبدالمنعم زىك احمد110517 96.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرامنيه محمود فوزى دمحم فروح110518 135فتىح شر

 رزق الجوهرى110519
 
ه رزق شوق يف ع م/شكفر شكرامي  134.5فتىح شر

ه شعبان عبدالهادي اسماعيل عالم110520 يف ع م/شكفر شكرامي  55فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايمان عبدهللا السيد عبدهللا الضامن110521 67.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايمان دمحم فرج عبدالرحمن شحاته110522 135فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايمان محمود فوزي دمحم ابو العطا110523 136.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايه دمحم عبدالباسط هالل الضامن110524 134فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايه وجدى عبداللطيف احمد الجدوى110525 137.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربسيطه- بسمله احمد حامد عبدالفتاح النورى 110526 102.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربسمله عبدالرحمن عبدهللا احمد احمد110527 128فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربسمه احمد عبدالعزيز شديد منتض110528 137.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربسنت رضا فؤاد علي مصطفن110529 32.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربسنت ناجى رمزى عبدالحق يوسف110530 136.5فتىح شر



يف ع م/شكفر شكرجنا عبدالعليم عبدالبديع عبدالهادي110531 76.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرحال مرزوق دمحم عبدالغنن عبدربه110532 137فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرحنان احمد نظيم سعد سعد110533 136فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرخديجه رفعت فؤاد سعيد عليوه نض110534 135.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرداليا عل عوض هللا حسن حسن سعد110535 134.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررجاء احمد ناجح عبدربه عبدالرحمن110536 96فتىح شر

ن110537 ن احمد امي  يف ع م/شكفر شكررحمه احمد امي  97.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررحمه حمادة عبدالبديع عبدالمطلب مصطفن110538 104.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررحمه عبدالنارص احمد احمد شعبان110539 128.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررقيه حاتم عبدالغفار دمحم حجازى110540 102.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررقيه عامر عبدهللا مصطفن ابو العطا110541 134.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررقيه وليد سعد عوض سعد110542 134.5فتىح شر

ي عبدالحق احمد عل110543 يف ع م/شكفر شكررنا صيى 136فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزهراء فتىحي مىحي الدين عبدالوهاب فروح110544 136فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزينب جمال سليمان جمال سليمان110545 73فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرساره احمد رفعت عبدهللا محمود110546 100فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرساره ايمن احمد عبدالننى دمحم110547 130.5فتىح شر

ن110548 يف ع م/شكفر شكرساره تامر محمود عل حسي  133.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرساره حسن عبدالرازق حسن دمحم110549 116.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرساره زكريا سمي  زكريا دمحم110550 133.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرساره عبدالحميد رمضان الشال110551 134.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسلىم رفيق شحاته نض عبدالمطلب110552 135.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسلىم مسعد حمدى عبدالرازق سعيد110553 137فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسماح وجيه دمحم علي جاب هللا110554 65فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرشاهندا هشام عبدالحسيب عل مصطفن110555 59فتىح شر

وق يوسف جوده احمد السيد110556 يف ع م/شكفر شكرشر 101.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرشهد هشام عبدالحسيب عل مصطفن110557 47.5فتىح شر

ن موس موس الضامن110558 يف ع م/شكفر شكرشيماء امي  79.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرشيماء عبدالنارص صالح فهىم دمحم110559 95فتىح شر

ي فهيم بيوىم110560
 
يف ع م/شكفر شكرشيماء محمود شوق 69.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرضىح خالد حبيب العزب سعد110561 133فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرفاطمه اسامة عزت السيد السيد110562 124فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمريم احمد ابو زيد احمد احمد110563 100فتىح شر

ن داود110564 يف ع م/شكفر شكرمريم محسن عبدالكريم ابو العلمي  128فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمريم دمحم فؤاد عبدالفضيل يوسف110565 122.5فتىح شر

 عبدالسميع زىك عبدالسميع110566
ن
يف ع م/شكفر شكرمريم هان 118.5فتىح شر

ي دمحم110567
 
يف ع م/شكفر شكرملك ابراهيم السيد الدسوق 108فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرملك حسن حسن السيد النوري110568 119فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرملك خالد حسن عبدالمعط نوفل110569 131فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرملك رضا قاسم غنيىم قاسم110570 109فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرملك عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز ابراهيم110571 79.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرملك عصام علي داود الضامن110572 61.5فتىح شر

 عبدالرازق عوض عبدالمجيد110573
ن
يف ع م/شكفر شكرملك هان 121فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمنار دمحم يونس سليم خضي 110574 106فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمنة هللا حماده ايمن عبدالحق مصطفن110575 100.5فتىح شر

يف عليوه سعيد عليوه110576 يف ع م/شكفر شكرمنة هللا شر 126.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمنه احمد ساىم دمحم عبدالغنن110577 118فتىح شر

ن110578 ن شحاته ابو العني  يف ع م/شكفر شكرمنه نارص ابو العيني  118.5فتىح شر

ي السيد فريد سعيد110579
ن
يف ع م/شكفر شكرىم هان 123.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرميادة حمادة هداية حسن عل110580 77.5فتىح شر



نا عبدالحليم عل عبدالحق الضامن110581 يف ع م/شكفر شكرمي  114.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنجالء حسام عبدالستار الشحات دمحم110582 124.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرندى سامح سعيد منصور الضامن110583 102فتىح شر

ى مرزوق داود عل110584 يف ع م/شكفر شكرندى صيى 125.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرندى عبدالغنن دمحم عبدالغنن حسن110585 131.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرندى محمود عبدالحسيب عوض يوسف110586 81فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنور احمد عبدالوهاب زكريا دمحم110587 66.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنور هللا دمحم عبدالحكيم عل الجوهرى110588 128.5فتىح شر

ن ابراهيم110589 يف ع م/شكفر شكرنور عالء فتىحي امي  68فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنورهان رافت مىحي زىكي مىح110590 58فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنورهان دمحم فايز عبدهللا عل110591 90.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنيجار عبدالعليم عبدالبديع عبدالهادي110592 54.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنيجار دمحم زهدى عبدهللا نض110593 101.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرهاجر حماده السيد مصطفن حسن110594 113فتىح شر

 دمحم دمحم رضوان110595
ن
يف ع م/شكفر شكرهاجر هان 132فتىح شر

ي درويش احمد110596
 
يف ع م/شكفر شكرهاجر هشام شوق 113.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرهنا عصام حسن عبدالمعط عل110597 132فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرهنا وليد عمادالدين ابراهيم عبدالمطلب110598 128.5فتىح شر

ن عبدهللا احمد مصطفن110599 يف ع م/شكفر شكروصال امي  132.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكروفاء عزب حبيب العزب سعد110600 119فتىح شر

ن احمد عبدالعليم عبدالعظيم فروح110601 يف ع م/شكفر شكرياسمي  133فتىح شر

ن حسنن السعيد متوىل السيد110602 يف ع م/شكفر شكرياسمي  116.5فتىح شر

110603
ن
ن عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز المسلمان يف ع م/شكفر شكرياسمي  101فتىح شر

ن عصام صفوت دمحم غانم110604 يف ع م/شكفر شكرياسمي  110فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريمنن وائل عبدالغفار دمحم دمحم110605 106فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد ابوالمعاىطي عبدالرازق ابراهيم النوري110606 127.5فتىح شر

ف جودة عبدالحافظ عبدالهادى110607 يف ع م/شكفر شكراحمد اشر 130فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد امي  بزيوى عبدالبديع الشحات110608 86.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد خالد السيد ابراهيم البنا110609 134.5فتىح شر

يف حسن فرحات عامر110610 يف ع م/شكفر شكراحمد شر 60.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد عادل عبدالستار بيوىمي عل110611 126.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد عبدالبديع فؤاد عبدالبديع يوسف110612 103.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم سليمان110613 132فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد عصام احمد عبدالمحسن دياب110614 75.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد عمرو دمحم عوض عبدالمجيد110615 128.5فتىح شر

ن110616 يف ع م/شكفر شكراحمد عيىس بيوىم عيىس ابو العني  120.5فتىح شر

ي110617
يف ع م/شكفر شكراحمد محسن عبدالحليم حسن االلفن 125.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد دمحم رضاالهادي عبدالهادى110618 129فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد دمحم عبدالسالم عبدالحق110619 136فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد دمحم علي عبدالحسيب ابو المعاىط110620 106.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكراحمد دمحم فرحات يوسف عبدهللا110621 94.5فتىح شر

 عبدالسالم عبدهللا110622
 
 شوق

ن
يف ع م/شكفر شكراحمد هان 126.5فتىح شر

ي موس عبدالغنن موس110623
ن
يف ع م/شكفر شكراحمد هان 112.5فتىح شر

ن فروح110624  حسني 
 
ن شوق يف ع م/شكفر شكرالحسن حسني  113فتىح شر

ن فروح110625  حسني 
 
ن شوق ن حسني  يف ع م/شكفر شكرالحسي  116.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرامي  دمحم ابراهيم دمحم عالم110626 127.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرايمن عبدالنارص عبدالعزيز عبدالجواد فروح110627 120فتىح شر

يف ع م/شكفر شكربيوىمي عالء دمحم البيوىمي الجوهرى110628 127فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرجمال ابو المعاىطي جمال عبدالنارص ابو المعاىط110629 119.5فتىح شر

برى110630 يف ع م/شكفر شكرحازم دمحم عبدالهادي غريب اليى 121فتىح شر



يف ع م/شكفر شكرحسان وليد حسان داود الضامن110631 113.5فتىح شر

ي السيد ابراهيم110632
ن
ي عبدالشاق

يف ع م/شكفر شكرحسن مصطفن 125.5فتىح شر

ي110633
ن حسن االلفن يف ع م/شكفر شكرحمادة ابراهيم امي  115.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرحمدى عمرو ابوالعطا احمد ابو العطا110634 95فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرذىك خالد ذىكي دمحم ابو المجد110635 131فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررافت عادل عبدالعظيم ابراهيم عبدالرحمن110636 107.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررجب جاد نظيم جاد عل110637 115فتىح شر

يف ع م/شكفر شكررضا بهاء رضا عبدهللا عبدالرحمن110638 100فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزكريا الخطيب زكريا احمد بيوىم110639 81.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزياد بهاء رضا عبدهللا عبدالرحمن110640 106فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزياد طاهر احمد احمد شعبان110641 80فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرزياد مصطفن السعيد هالل عل110642 104.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسعيد فيصل سعيد منصور احمد110643 129فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسعيد دمحم سعيد ابوزيد عبداللطيف110644 120.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرسمي  عمرو سمي  عبدالمطلب خليل110645 108.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرشحاته دمحم شحاتة محمود الجوهرى110646 91فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرشمس دمحم غنيم احمد بيوىم110647 105فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعبدالبارى احمد زين عبدالبارى موس110648 102.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعبدالباسط مصطفن عبدالباسط عبدالحق جاد110649 111.5فتىح شر

يف عبدالخالق جمال سليمان110650 يف ع م/شكفر شكرعبدالخالق شر 103.5فتىح شر

ي عبدالعاىطي دمحم110651
يف ع م/شكفر شكرعبدالرحمن رفف  123فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعبدالرحمن صابر هداية عبدالسميع عبدالسميع110652 133.5فتىح شر

 سيد ابراهيم110653
ن
 عبدالحكيم عبدالشاق

ن
يف ع م/شكفر شكرعبدالشاق 134فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعبدهللا ايهاب دمحم هالل دمحم110654 131.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعبدهللا سمي  فوزي عبدهللا احمد110655 106.5فتىح شر

ي السيد ابراهيم110656 يف ع م/شكفر شكرعبدهللا وليد خي  74.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعصام جمال سمي  الشحات دمحم110657 114فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعل متوىل عل دمحم عمر110658 69فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعل محمود كمال هدايا عل110659 110.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعمار رضا جوهري جودة الجوهرى110660 71فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعمار محمود دمحم محمود دمحم110661 103.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعمر ايمن مني  عبدالمطلب يوسف110662 96.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعمر عصمت عبدالستار عبدالعال االلفن110663 133فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرعمرو حمادة احمد الشحات دمحم110664 132فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرفكرى هدايه فكري هدايه عل110665 73.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرفوزى جودة عبدالحسيب بيوىمي بيوىم110666 32فتىح شر

ن110667 يف ع م/شكفر شكركريم عصام ابراهيم السيد حساني  131فتىح شر

ف عزت السيد رزق110668 يف ع م/شكفر شكردمحم اشر 115فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم السعيد الجوهرى جوده رزق110669 52.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم ايمن عبدالرؤف حسن دمحم110670 44فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم ثروت السيد عبدالصادق شيحه110671 70.5فتىح شر

ن زكريا دمحم عزب110672 يف ع م/شكفر شكردمحم حسي  34فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم حمادة دمحم عبدالقادر عل110673 130فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم حميده حجازى عوض هللا قورة110674 65.5فتىح شر

ن110675 يف ع م/شكفر شكردمحم رضا احمد شحاتة ابو العني  124فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم عادل عبدالحسيب ابو المعاىطي الغرباوى110676 130.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم عامر عبدهللا مصطفن ابو العطا110677 137فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم عبدالسميع ابراهيم عبدالسميع حسن110678 131.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم عبدهللا جالل عبدالسميع سعد110679 61فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم عصام هدايه حسن عل110680 91.5فتىح شر



يف ع م/شكفر شكردمحم فرح دمحم ابو المجد احمد110681 126.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم كمال عبدالحميد سالم110682 131.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم هيثم دمحم محمود المنىس110683 111.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكردمحم ياش حجاج رمضان ابراهيم110684 122فتىح شر

110685
 
يف ع م/شكفر شكردمحم ياش فوزى السيد الدسوق 128فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمحمود ابوزيد عبدالحليم دمحم عطية110686 120.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمحمود سامح محمود دمحم حسب هللا110687 116.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمحمود فريد محمود حلىم فريد عبده110688 132فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن احمد ابو العطا احمد ابو العطا110689 131.5فتىح شر

ف عبدالستار بيوىم الضامن110690 يف ع م/شكفر شكرمصطفن اشر 125.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن الشحات عبدالدايم شحات النورى110691 107فتىح شر

 عبدالحق علي عبدالحق دمحم110692
يف ع م/شكفر شكرمصطفن 109فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن عالء فرح عبدالعزيز حسن110693 75.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن مجدى عز الرجال عبدالبارى موس110694 118.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن دمحم زىك دمحم عبدالعزيز110695 115فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن دمحم مرسي احمد مرس110696 109فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرمصطفن محمود شحات عبدالعظيم فروح110697 39.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرممدوح احمد ممدوح الشحات دمحم110698 127فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنبيه دمحم نبيه دمحم عل110699 102.5فتىح شر

ن دمحم110700 يف ع م/شكفر شكرنور الدين محمود يشي امي  134.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكرنورالدين ياش مفرح عبدالحافظ عبدالهادى110701 93.5فتىح شر

 هشام فؤاد عبدهللا سالمة110702
ن
يف ع م/شكفر شكرهان 107فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف اسامه دمحم شديد منتض110703 100فتىح شر

ى عيد يوسف عبدهللا110704 يف ع م/شكفر شكريوسف خي  79.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف رجب قاسم غنيىم قاسم110705 87.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف دمحم عبدالحسيب عوض يوسف110706 101.5فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف دمحم متوىل عبدالغنن متوىل110707 131فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف محمود سعيد ابوزيد عبداللطيف110708 77فتىح شر

يف ع م/شكفر شكريوسف هالل رضا هالل يوسف110709 110فتىح شر

ى ع مكفر شكراخالص وائل سمي  دمحم محمود110710 86.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراشاء جوده عبدالعظيم حسن عطيه110711 114المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراسماء دمحم احمد سالم قطنه110712 106المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراسمهان رفعت مهدى زىك خميس110713 123.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراالء دمحم السيد نضالدين خميس110714 123المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرالشيماء دمحم السيد دمحم السيد110715 101.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرامال الشحات حمدى متوىلي صابر110716 124.5المنشأة الكيى

 طلبه دمحم طلبه فروح110717
ن
ى ع مكفر شكرامان 131المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرامنيه ياش زكريا دمحم العزب110718 125.5المنشأة الكيى

ه حسن متوكل عرندس العزب110719 ى ع مكفر شكرامي  108.5المنشأة الكيى

ن الجد110720 ه رمضان شفيق حسن امي  ى ع مكفر شكرامي  136.5المنشأة الكيى

ه عالء السيد سالم البوض110721 ى ع مكفر شكرامي  134المنشأة الكيى

يف110722  دمحم شر
ن
ه عمرو عبدالشاق ى ع مكفر شكرامي  120المنشأة الكيى

ه دمحم عل احمد ابوالغيط110723 ى ع مكفر شكرامي  124المنشأة الكيى

ه وليد يوسف مخيمر يوسف110724 ى ع مكفر شكرامي  134المنشأة الكيى

ي عبدالمحسن ابراهيم110725 ه ياش عبدالننى ى ع مكفر شكرامي  127المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايات هللا دمحم مصطفن دمحم خاطر110726 134المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمان حرب عبدالرؤف احمد عويضة110727 54.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمان رضا عبدالفضيل حسن السيد110728 136.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمان صديق جودة صديق بندارى110729 126.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمان صفوت عل بدوى الجد110730 102.5المنشأة الكيى



ى ع مكفر شكرايمان عرنى الشحات دمحم شديد110731 115المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمان عل عرفات عل كريم110732 99.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربثينه دمحم راجح دمحم خميس110733 134المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسمله رضا السيد عبدالعزيز مدين110734 128.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسنت عل دمحم عل عل العزب110735 124المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسنت هشام شحته عل عل العزب110736 127المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرتف  طارق الطنطاوى عبدالباري العزب110737 134.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرجهاد عماد السيد حموده السيد110738 133.5المنشأة الكيى

ي السيد فرج110739
ى ع مكفر شكرحبيبه اسامه عبدالراضن 134.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحبيبه سامح عبدهللا جاد كريم110740 105المنشأة الكيى

ي عبدالهادي هالل110741
ى ع مكفر شكرحبيبه سمي  عبدالراضن 134.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحبيبه دمحم حسن حلىم خميس110742 71المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحفصه دمحم مغاوري دمحم خليفه110743 125المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحال خالد احمد فكري سالم ابراهيم110744 125.5المنشأة الكيى

ن ايهاب مجدى محمود دمحم110745 ى ع مكفر شكرحني  129المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرخلود العزب حامد السيد عطية110746 125المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردنيا احمد سعيد دمحم متوىلي110747 120المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررحمه احمد السيد دمحم شيح110748 119المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررحمه السيد عبدالقادر عل وحيش110749 131المنشأة الكيى

يف110750 ى ع مكفر شكررحمه رافت حامد فهيم ابراهيم شر 137المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررحمه رضا شاكر عبده عماره110751 135.5المنشأة الكيى

ن الجد110752 ى ع مكفر شكررحمه ساىمي حسن حسن امي  127.5المنشأة الكيى

الشحات110753 ى ع مكفر شكررحمه دمحم الشحات عني  123.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررحمه دمحم الشحات محمود قنديل محرم110754 130.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررضوه وحيد حسن عبداللطيف حسن110755 136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررنا رضا دمحم عبدالبارى دمحم110756 131.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرروان دمحم عبدالرحمن ابراهيم الجد110757 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرروقيه هشام ابراهيم ابراهيم الفالح110758 132.5المنشأة الكيى

يف110759 ى ع مكفر شكررويدا احمد فتىح هاشم شر 134.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرزينب تامر السيد فتىح السيد110760 131المنشأة الكيى

ن سالم قطنه110761 ى ع مكفر شكرساره دمحم حساني  134.5المنشأة الكيى

ن دمحم ساىم سيد احمد غنيم110762 ى ع مكفر شكرسلىم امي  133.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسلىم حاتم جودة عبدالباري العزب110763 137.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسلىم سامح عالم دمحم بدوى110764 127.5المنشأة الكيى

ن دمحم110765 ى ع مكفر شكرسلىم دمحم سيد احمد حسي  129المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسناء ذىك محمود عبدالحق الجد110766 132المنشأة الكيى

 خاطر110767
 
 عبدالهادى عبدالباق

 
ى ع مكفر شكرسناء عبدالباق 116المنشأة الكيى

يد خاطر110768 ن ي دمحم ابوالي  وق عماد صيى ى ع مكفر شكرشر 135المنشأة الكيى

ن دمحم110769 ى ع مكفر شكرشيماء صالح دمحم حسي  132.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرصافيناز سامح ثروت فتىح110770 128.5المنشأة الكيى

 مصطفن110771
 
ى ع مكفر شكرعبي  صالح عبدالهادى عبدالباق 126المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرغاده دمحم امام دمحم امام110772 126المنشأة الكيى

ن دمحم110773 ى ع مكفر شكرفاطمه احمد امي  125المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرفاطمه دمحم عل دمحم محرم110774 125المنشأة الكيى

يف110775 ف حمدى عارف شر ن اشر ى ع مكفر شكرلجي  129المنشأة الكيى

يف110776 ى ع مكفر شكرمريم اسالم دمحم عبدالحميد شر 133المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمريم رضا عطية دمحم السيد منصور110777 72المنشأة الكيى

ن جميل110778 ى ع مكفر شكرمريم سعيد يسن حسي  128.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمريم محمود طلعت حامد ابراهيم110779 124.5المنشأة الكيى

ي عل احمد ابو الغيط110780 ى ع مكفر شكرمريم يحن  123.5المنشأة الكيى



ف عبدالننى حافظ110781
ى ع مكفر شكرملك اشر 95.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرملك سامح جودة سيف عويضه110782 132المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنار السيد العزب العزب سعيد110783 131المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنار محمود عز زاىك رضوان110784 135.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة هللا السيد السيد عبدالبارى الصعيدى110785 135.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة هللا حامد كامل حامد العزب110786 102.5المنشأة الكيى

 منصور110787
 
ى ع مكفر شكرمنة هللا رضا حسنن عراق 107المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة هللا سامح كمال يوسف عبدهللا110788 107المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة هللا عل احمد عل الدرديرى110789 95المنشأة الكيى

ن محرم110790 ى ع مكفر شكرمنة هللا محرم فريد حساني  130المنشأة الكيى

ن110791 ى ع مكفر شكرمنة هللا محسن دمحم سالمة حسي  133.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة هللا دمحم احمد صديق الصاوى110792 119.5المنشأة الكيى

ي عبدهللا المهدى110793 ى ع مكفر شكرمنة هللا هيثم صيى 121.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنة عبدالننى عبدالمطلب عبدالننى منصور110794 115المنشأة الكيى

ي عرفات العزب110795 ى ع مكفر شكرمنه طارق صيى 131المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنه عادل فوزى عبدالدايم دمحم110796 127المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمنه وائل فتوح يوسف حجازى110797 87المنشأة الكيى

يف110798 ى ع مكفر شكرمنن اكرم عبدالمحسن عبدالمحسن شر 113.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرموده حسن زكريا حسن منصور110799 106.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرىم نارص رضا عبدالصادق مطر110800 127المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرىم هشام عبدالرحيم عبدالقادر رضوان110801 125المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرنبا فتىح دمحم الشحات ابوالعال110802 127المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرندى اسالم حسن عل حسن110803 130.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرندى السيد جودة السيد مبارك110804 131.5المنشأة الكيى

ن جمعة مصلىح هنداوى مسعود110805 ى ع مكفر شكرنرمي  122المنشأة الكيى

 ظريف عارف مسعود110806
ن
ى ع مكفر شكرنه هان 129المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرنورا دمحم لطفن حسن خاطر110807 113المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرنورا مصطفن عبدالعزيز معوض جبه110808 117.5المنشأة الكيى

 فضل عباس هالل110809
ن
ى ع مكفر شكرنورا هان 125.5المنشأة الكيى

ن ايهاب دمحم ابو واىل110810 ى ع مكفر شكرنورسي  137المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرنورهان الشحات دمحم المهدى متوىل غاىل110811 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرنورهان عبدالخالق جوده عبدالخالق ابراهيم110812 114المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسمع- نورهان عرفه زكريا دمحم العزب 110813 109المنشأة الكيى

ه مصطفن لطفن مصطفن عبدالعزيز110814 ى ع مكفر شكرني  136.5المنشأة الكيى

 رمزى محن  العزب110815
ن
ه هان ى ع مكفر شكرني  136المنشأة الكيى

ن فوزى بيوىم السيد خاطر110816 ى ع مكفر شكرنيفي  135.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرهاجر دمحم فهىم متوىلي احمد110817 118.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسيطه- هبه هللا المصيلىح دمحم المصيلىح السيد 110818 96.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرهبه دمحم احمد البدوى حسن الجد110819 126.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرهمسات عالء عبدالرحيم عبدالقادر رضوان110820 134المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريارا محرم عبدالواحد دمحم عبدالواحد محرم110821 133.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريارا دمحم سعيد السيد دمحم110822 115المنشأة الكيى

ن حمادة عماد عرفات عني 110823 ى ع مكفر شكرياسمي  63.5المنشأة الكيى

ن زىك فاروق زىك العزب110824 ى ع مكفر شكرياسمي  130.5المنشأة الكيى

ن عصام دمحم عبدالمنعم خاطر110825 ى ع مكفر شكرياسمي  136.5المنشأة الكيى

ن عماد عكاشه طلبه110826 ى ع مكفر شكرياسمي  134.5المنشأة الكيى

ي دمحم محمود110827 ن دمحم صيى ى ع مكفر شكرياسمي  132.5المنشأة الكيى

ن دمحم يحن  رشدى حسن110828 ى ع مكفر شكرياسمي  136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرابراهيم فرج ابراهيم دمحم زين الدين110829 107.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرابراهيم دمحم ابراهيم ابراهيم محمود110830 127المنشأة الكيى



ى ع مكفر شكراحمد ابراهيم سالم السيد سالم110831 121المنشأة الكيى

ي البوص110832
 
ى ع مكفر شكراحمد السيد ابراهيم شوق 55المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد بهجت حسن عبدالواحد محرم110833 119.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد جمال دمحم سعيد عوض هللا110834 47.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد جمال منصور عبدربه خاطر110835 45.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد سامح صالح زىك غاىل110836 84.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد ساىم شفيق دمحم هالل خميس110837 92.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد شعبان جالل هالل ابونجاح110838 124.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد طارق عرفات عل كريم110839 107.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد عادل مصطفن ابراهيم الجندى110840 135.5المنشأة الكيى

و110841 ى ع مكفر شكراحمد عادل نبيه دمحم بي  129المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد عمرو مصلىح عل مصلىح110842 101المنشأة الكيى

 عبدهللا شوش110843
 
ى ع مكفر شكراحمد عيد ابراهيم الدسوق 88المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد فكري بيوىم ابو العزم مصطفن110844 137المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد دمحم احمد عبدالعال احمد الصعيدى110845 135المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد دمحم عبدهللا عبدهللا خميس110846 78.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد دمحم عبدالمطلب عابدين السيد110847 138المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد دمحم قدري كامل رزق110848 50.5المنشأة الكيى

 غاىل110849
 
ى ع مكفر شكراحمد دمحم مغاورى الدسوق 131المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد محمود متوىل دمحم غاىل110850 128.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد مصطفن الرفاع مصطفن عيد110851 111.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراحمد نادر احمد فكري سالم ابراهيم110852 121المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسيطه- احمد وفيق زكريا حسن منصور 110853 81.5المنشأة الكيى

يف110854 ى ع مكفر شكراحمد وليد احمد عزت عبدهللا شر 126.5المنشأة الكيى

ن طه110855 ى ع مكفر شكراحمد ياش فكرى ياسي  122.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرادهم سعد حسن حسن عبدالمعط110856 116.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرادهم هشام شيبوب مرعي شديد110857 36المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراسالم ايمن زىك عل خاطر110858 115المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكراسالم وائل عبدالحفيظ السيد دمحم110859 125المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرالحسن وليد نزيه سالم االبىحى110860 115المنشأة الكيى

يف110861 ى ع مكفر شكرالرفاع مصطفن الشحات الصادق مصطفن شر 86.5المنشأة الكيى

يف110862 بينن طه شر ى ع مكفر شكرالسيد صبىح الشر 66المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرالغزاىل حازم الغزاىل محمود خاطر110863 111.5المنشأة الكيى

ن ابراهيم عرفات فتح هللا عبدالخالق110864 ى ع مكفر شكرامي  122.5المنشأة الكيى

 كمال انور ابوالعزم110865
ن
ى ع مكفر شكرانس هان 97.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرايمن امي  جوده محمود مصطفن110866 115.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرباسم عماد ابراهيم يس حسن110867 87.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرجوده وفيق مغاورى مغاورى الجد110868 115.5المنشأة الكيى

يف110869 ى ع مكفر شكرحامد احمد حامد فهيم ابراهيم شر 130.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحامد طلعت حامد هالل العزب110870 119المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحسن اسالم حسن عل حسن110871 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحسن سامح حسن السيد حسن110872 127المنشأة الكيى

ن طوسون عبدالخالق110873 ن ايمن حسي  ى ع مكفر شكرحسي  120.5المنشأة الكيى

ن دمحم فتىحي سعيد يوسف110874 ى ع مكفر شكرحسي  108.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرحمدى محمود رضا جاد كريم110875 103المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرخاطر عل نبيه دمحم العبد110876 100.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرخالد مهدى احمد عبدالدايم دمحم110877 108المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرخالد وليد رمضان عرفات عل110878 114المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررضا دمحم رضا جاد عل110879 85.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكررضا هشام رضا عبدالهادى درباله110880 105.5المنشأة الكيى



ى ع مكفر شكررمضان منتض رمضان مصلىح بدوى110881 128المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرزياد ايمن شعبان عبدالهادى العزازى110882 130.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسالم دمحم سالم السيد سالم110883 126.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسامح ياش ثروت فتىح الجد110884 130المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرساىم احمد ساىم دمحم احمد شحاته110885 136.5المنشأة الكيى

 عليوه هالل110886
ن
ى ع مكفر شكرسعد لطفن عبدالشاق 103.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسعيد تامر سعيد جاد عماره110887 88المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرسعيد حاتم الطنطاوى سعيد السيد110888 80المنشأة الكيى

يف110889 ف شر يف احمد دمحم نجيب مشر ى ع مكفر شكرشر 116.5المنشأة الكيى

يف عبدالمنعم ابراهيم110890 يف دمحم شر ى ع مكفر شكرشر 118.5المنشأة الكيى

ى رضا السيد متوىلي صابر110891 ى ع مكفر شكرصيى 121المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرصالح عادل صالح زىك متوىلي110892 61.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرازق مصلىح عبدالرازق دمحم غنيىم مصطفن110893 80المنشأة الكيى

ي عبدالمحسن ابراهيم110894 ى ع مكفر شكرعبدالرحمن احمد عبدالننى 116المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن احمد دمحم زىكي فتح هللا110895 117.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن رضا فاروق الشحات خميس110896 102المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن سعيد رمزى مهدى دربالة110897 41المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن فارس رمضان طلبه متوىل110898 126.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم جمال العزب الجد110899 122المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد عويضه110900 76المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم عل البدرى عبدالعظيم عثمان110901 132.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم مصطفن مصلىح عطيه110902 78.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعبدالرحمن ياش عبدهللا الحسينن عبدهللا110903 87.5المنشأة الكيى

يف110904 ى ع مكفر شكرعصام الدين زىك عبدالعزيز زىك شر 97.5المنشأة الكيى

ن عامر110905 ن دمحم كمال حسي  ى ع مكفر شكرعصام حسي  43المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعالء احمد عبدالحفيظ دمحم دمحم شحاته110906 95.5المنشأة الكيى

ف جالل مصلىح عبدالحميد110907 ى ع مكفر شكرعل اشر 66المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعل السيد دمحم عل عل110908 57المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعل عالء طلبه زىك طلبه110909 82.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعماد الدين سامح عبدالمعط محمود110910 59المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعمر عاطف جودة جاد دمحم110911 59.5المنشأة الكيى

يف110912 ى ع مكفر شكرعمر عبدالمنعم عرفات عبدالمنعم شر 106.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعمر دمحم ابراهيم ابراهيم شيح110913 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرعمرو خالد رضا زىك غاىل110914 94.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرفارس احمد رمضان طلبه متوىل110915 106المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرفارس مصلىح السيد سيد احمد السيد110916 79.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرفاروق اسامه فاروق زاىك العزب110917 127المنشأة الكيى

ن طه110918 ى ع مكفر شكرفكرى ياش فكرى ياسي  118المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسيطه- فهىم دمحم فهىم متوىلي احمد 110919 98.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكركريم تامر سعد حسن همام110920 85.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكركريم عادل ساىم دمحم شحاته110921 123المنشأة الكيى

 عبدالمحسن مصلىح 110922
 
ى ع مكفر شكربسيطه- كريم دمحم شوق 97.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكركريم محمود فتىح سعيد يوسف110923 99المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرلؤى احمد دمحم اسماعيل عل110924 136المنشأة الكيى

ي احمد لطفن دمحم منصور110925
ى ع مكفر شكرلطفن 119.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمازن دمحم طوسون بكر خاطر110926 112المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم احمد جوده عبدالخالق ابراهيم سالم110927 120.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم احمد دمحم ابراهيم العزب110928 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم السيد حسن احمد مدين110929 132المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم حامد دمحم فتح هللا الجد110930 123المنشأة الكيى



ى ع مكفر شكردمحم حماده دمحم كمال حموده110931 120المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم سعيد الطنطاوى سعيد السيد110932 97المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكربسيطه- دمحم صبىح عبدربه دمحم رمضان 110933 106.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم صبىحي الشحات مصلىح عل110934 83المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم عادل عرفات عل كريم110935 79.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم عبدالحق محمود عبدالحق السيد110936 93المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم عبدالرحمن حسن فتىح عبدالرحمن صابر110937 123.5المنشأة الكيى

 عبدالعاىط مطر110938
 
ى ع مكفر شكردمحم عبدالعاىط شوق 133.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم عبدالنارص عبدهللا دمحم110939 111المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم عالء كمال دمحم دمحم110940 123.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم فوزى سعد الدين دمحم خليفه110941 121المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم محمود دمحم ابراهيم الفالح110942 130المنشأة الكيى

ي حنفن الجد110943
 عبدالراضن

ن
ى ع مكفر شكردمحم هان 115.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكردمحم يوسف عل يوسف غريب110944 110المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمحمود سامح عبدالموىل دمحم عطية110945 130المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمحمود عمرو حمدى متوىلي صابر110946 130المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمحمود عمرو عطية السيد عطية110947 115المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمحمود غريب بدير دمحم امام110948 137المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمحمود دمحم صالح دمحم عبدالبارى110949 129.5المنشأة الكيى

يف110950 ى ع مكفر شكرمحمود دمحم محمود عبدهللا شر 34.5المنشأة الكيى

يف110951 ى ع مكفر شكرمروان حاتم السيد السيد شر 131المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمصطفن اسامة اسماعيل عبدالسميع هالل110952 126.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمصطفن اسامة زىك عبدالسميع هالل110953 136المنشأة الكيى

ف دمحم عبدالمنعم خاطر110954 ى ع مكفر شكرمصطفن اشر 130.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمصطفن السيد احمد البدوى حسن الجد110955 115.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمصطفن تامر متوىل سيف عويضه110956 135.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمصطفن عمر مصطفن خليل الجد110957 106المنشأة الكيى

ن طه110958  نزيه فكرى ياسي 
ى ع مكفر شكرمصطفن 112المنشأة الكيى

يد خاطر110959 ن ى ع مكفر شكرمعاذ دمحم الشحات دمحم ابوالي  136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرمكرم بالل حامد السيد عطية110960 127.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرناجى نادر ناجى عبدهللا خاطر110961 136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرهيثم دمحم ثروت عبدالرحمن عبدهللا110962 127المنشأة الكيى

ن عطيه110963 ى ع مكفر شكروحيد الحسينن وحيد حساني  52.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكرياش كرم عبدالحفيظ دمحم شحاته110964 113.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف رمضان عبدالعزيز فرحات عامر110965 114.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف طارق مغاوري دمحم خليفه110966 136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف فارس السيد سيد احمد السيد110967 109المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف فارس شيبوب مرعي شديد110968 122.5المنشأة الكيى

ن مصطفن طلبه110969 ى ع مكفر شكريوسف دمحم السعيد امي  129.5المنشأة الكيى

ن عماره110970 ى ع مكفر شكريوسف دمحم شحته حساني  134.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف دمحم مصطفن ابراهيم الجندى110971 136المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف مرزوق دمحم صابر السيد110972 125.5المنشأة الكيى

ى ع مكفر شكريوسف وليد سالم السيد سالم110973 103المنشأة الكيى

110974
 
133احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراشاء عالء رسىم ابراهيم الدسوق

132احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراسماء خطاب نعيم هالل العزب110975

ى جاد110976 118احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراسماء مهنن نسيم بحي 

129.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرامال دمحم ماهر ابراهيم عبدهللا110977

135.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرايمان بركات ابراهيم دمحم الصباغ110978

130احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرايمان شكرى عبدالفضيل احمد110979

ن عطية دمحم عطية احمد110980 126احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرجاسمي 



ن احمد فؤاد العزب السيد110981 133.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرحني 

ن زكريا ادريس مصيلىح العيسوى110982 132احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرحني 

131.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردينا تامر حسان عبدالرؤف حسن110983

118احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكررانيا جمال فؤاد دمحم110984

127احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكررحمه احمد عبدالعظيم مجاهد حسن110985

 سعيد فتىح110986
ن
133.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكررقيه هان

133احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكررنا عبدالوهاب عبدالننى عبدالوهاب110987

129احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرريهام حلىم حلىم عبدالسالم110988

130احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرساره السيد فاروق مصطفن110989

ن110990 119.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرساره محمود الشحات حسي 

119احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرشهد عطية محسوب ابراهيم عطية110991

133.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرشهد دمحم مطيع عبدالسالم110992

133.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعفاف رجب سعيد حسن السيد110993

133احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفاطمه احمد عبدالفضيل احمد110994

127.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفاطمه عامر رياض هنداوى وهدان110995

126.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفاطمه عبدالسميع عوض عبدالسميع110996

 مصيلىح حسن110997
 
129.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفاطمه يوسف ابراهيم الدسوق

110998
 
108.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفرح رضوان ابراهيم الدسوق

ى جاد110999 121احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرفريال السيد صالح بحي 

ى عمرو فاروق مصطفن111000 ن 107.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكركين

109احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمريم ثابت وحيد وحيد111001

ي عبدالحميد مصلىحي111002
ن
120.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرملك هان

119احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمنة هللا عبدالفضيل عبدالفضيل دمحم111003

130.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمنة هللا فتىح سعيد فتىح امان111004

123احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمنة هللا دمحم عل عبدالهادى حسن111005

127.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمنه مصطفن جودة سليم111006

 عل عبدالهادى حسن111007
ن
115احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرناريمان هان

127احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرنجاه دمحم احمد رياض111008

121.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرندا ثابت دمحم الهادى عبدالفضيل111009

111010
 
15احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرندى حمدى مصطفن دسوق

108.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرندى نوح مراد بيوىم الزمرى111011

109.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرنورا عالء فوزى الهادى خسن111012

90احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرنورهان يوسف عبدالواحد دمحم عبدالمنعم111013

126.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرهاجر شهاب الدين خليل السيد111014

71احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرهاجر مسعد بيل غريب جاد111015

117.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرهنا مصطفن فرح سعيد عليوة111016

111احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرهويدا دمحم عبدالعزيز عل عل111017

92.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراحمد سامح نور العيون هالل المهدى111018

135.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراحمد شاكر صديق عبدالرحمن السيد111019

103.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراحمد عيد شكرى عبدالصادق عبدالعزيز111020

130احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراحمد دمحم السيد عبدالسالم111021

130احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراحمد وائل خليل السيد دمحم111022

119.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكراسالم عزت عبدالستار عيد111023

87احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرالحسن انس دمحم فتىح محمود111024

ن انس دمحم فتىح111025 82.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرالحسي 

109.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرامي  عبداللطيف امي  عيىس111026

25.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرايهاب ايهاب رمضان خطاب111027

111احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرجمال احمد جمال عبدهللا111028

100.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرحسام حسن فوزى الهادى حسن111029

ي111030 108.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرزين صفوت زين العابدين عليوه امبانى



101.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرساىم حسن العيسوى عمر العيسوى111031

125احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرسعيد اكرم احمد السيد احمد111032

ى دمحم ابو شيع111033 ى احمد صيى 119احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرصيى

134.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعادل وائل عادل يىحي العارف111034

134.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعبدالرحمن اللينى دمحم يشى صالح العزب111035

101.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعبدالمنعم السيد احمد السيد111036

115احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعل رمضان عل السيد111037

137احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعل عالء هداية عبداللطيف111038

ى احمد111039 64.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعماد احمد صيى

64احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعماد الدين دمحم عماد الدين الصباج احمد111040

92.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعمر فاروق هدايه عبدالرحمن111041

89احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرعمر فوزى عمر عمر عبدالكريم111042

!VALUE#احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكركريم عطية مصطفن مصلىح111043

111044
ن
132.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرلؤى دمحم بكي  سالمة السعدن

131احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرماهر دمحم ماهر عبدربه العزب111045

ى محمود دمحم111046 126.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم احمد خي 

109احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم اكراىم شفيق دمحم حسن111047

132.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم حنفن عبدالحميد حنفن عبدالحميد111048

132.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم خالد نعيم السيداحمد111049

130.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم عبدالهادى ناجى عبدالهادى سليمان111050

132.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم عالء عبدهللا دمحم111051

127احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم فتىح شفيق دمحم حسن111052

96احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم فتىحي عبدالحميد فكري دمحم111053

ي سليم111054
 
126احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكردمحم نزيه سليم الدسوق

130.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمحمود ابراهيم عبدالمحسن دمحم111055

124.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمحمود خالد احمد عبدالجليل احمد111056

125احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمصطفن عادل طلحه الجيوسر111057

127.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمصطفن فوزى سعد عبدالمقصود111058

132.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكرمصطفن وائل خليل السيد دمحم111059

124.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكريوسف محمود يوسف السيد111060

111.5احمد عبدالعزيز  ت أ/شكفر شكريوسف ناجح لطفن عبدالمقصود عل111061

106.5تصفا ع مكفر شكراشاء تامر دمحم سالمه111062

ه عل ابوالفتوح حسب الننى منىس111063 105.5تصفا ع مكفر شكرامي 

130تصفا ع مكفر شكرامينه ايمن عبدالخالق رضوان111064

56.5تصفا ع مكفر شكرايات رمضان عيىس فايد111065

133تصفا ع مكفر شكرايمان احمد دمحم السيد عفيفن111066

104.5تصفا ع مكفر شكرايمان خالد دمحم ابوالعال111067

119.5تصفا ع مكفر شكرايه عماد دمحم رمضان111068

131.5تصفا ع مكفر شكربسمله عبدالسالم عبدالفتاح جوده111069

ن111070 110تصفا ع مكفر شكربوس وليد فتىح عبدالحميد حسني 

 عرنى خميس دمحم عل111071
122.5تصفا ع مكفر شكرجنن

121تصفا ع مكفر شكرحبيبه احمد ساىم محمود ابراهيم111072

91تصفا ع مكفر شكرحبيبه احمد محروس دمحم حسن111073

126تصفا ع مكفر شكرحبيبه سامح عبدالفتاح توفيق عل111074

ن111075 109تصفا ع مكفر شكرحبيبه سامح كمال علي امي 

102.5تصفا ع مكفر شكرحبيبه عبدالفتاح ساىم عبدالفتاح111076

127تصفا ع مكفر شكرحبيبه دمحم دمحم جمعه دمحم111077

135تصفا ع مكفر شكرحسناء عل دمحم جمعة دمحم111078

134.5تصفا ع مكفر شكرحفصه خالد عبدالرؤف سليم111079

115تصفا ع مكفر شكرحنان هشام عبدهللا عبدالمنعم عل درويش111080



ن نارص فتىح سالم موس111081 119تصفا ع مكفر شكرحني 

ن دمحم نجيب دمحم111082 97.5تصفا ع مكفر شكردالي 

ن ابراهيم111083 33تصفا ع مكفر شكردعاء طارق زىكي امي 

88.5تصفا ع مكفر شكردينا عبدهللا شعبان عبدالمقصود111084

103تصفا ع مكفر شكررحمه جودة عبدالمجيد جودة السيد111085

127تصفا ع مكفر شكررحمه خالد فتوح السيد عبدالهادى111086

101تصفا ع مكفر شكررحمه عل السيد ابراهيم111087

107.5تصفا ع مكفر شكررحمه دمحم السيد بالل حسن111088

125تصفا ع مكفر شكرروان السيد دمحم عبده جاب هللا111089

134.5تصفا ع مكفر شكررويدا دمحم سالم رمضان111090

115تصفا ع مكفر شكرزينب ابراهيم عبده ابراهيم111091

116.5تصفا ع مكفر شكرزينب حسن رفعت خطاب111092

106تصفا ع مكفر شكرساره محمود ابراهيم ابوالعال111093

 نصار111094
 
80تصفا ع مكفر شكرسامية فتىح عيىس الدسوق

112تصفا ع مكفر شكرسما صالح دمحم عطاهللا111095

119تصفا ع مكفر شكرسمر حماده زغلول دمحمى111096

وق السيد السيد دمحم111097 110تصفا ع مكفر شكرشر

123.5تصفا ع مكفر شكرشمس احمد دمحم هناهم خليل111098

116.5تصفا ع مكفر شكرشهد حاتم سعيد السيد احمد111099

87تصفا ع مكفر شكرشهد زايد عبدالموىل زايد111100

78تصفا ع مكفر شكرشهد سمي  محمود احمد مرس111101

ي السيد يوسف عبدالعال111102 122تصفا ع مكفر شكرشهد صيى

123.5تصفا ع مكفر شكرشهد عبدالرافع عبدهللا حسن111103

ي المهدي مهدي111104
121.5تصفا ع مكفر شكرشهد دمحم حسينن

130.5تصفا ع مكفر شكرشهد دمحم عبدالمقصود الشحات111105

110تصفا ع مكفر شكرشيماء سعيد السيد السيد دمحم المهدى111106

71تصفا ع مكفر شكرضىح عبدالننى ساىم محمود111107

130تصفا ع مكفر شكرضىح وائل فوزي عبدالرحمن عليوه عامر111108

127تصفا ع مكفر شكرضىح وليد احمد السيد111109

132تصفا ع مكفر شكرعزه هشام دمحم احمد111110

59.5تصفا ع مكفر شكرعال رضا ذىك عطيه111111

130.5تصفا ع مكفر شكرعال وليد عل حسن دمحم السيد111112

67.5تصفا ع مكفر شكرغاده عادل دمحم رمضان111113

132تصفا ع مكفر شكرفاطمه ابراهيم فوزي ابراهيم دمحم111114

14.5تصفا ع مكفر شكرفرح حمادة خالد يونس111115

121.5تصفا ع مكفر شكرمروه عل السيد عل سالم111116

115.5تصفا ع مكفر شكرمريم ابراهيم دمحم ابراهيم الصنافينن111117

ي رفاعي دمحم111118
ن
112.5تصفا ع مكفر شكرمريم رفاعي عون

124.5تصفا ع مكفر شكرمريم رمضان فوزي ابراهيم دمحم111119

119.5تصفا ع مكفر شكرمريم صالح السيد بدوي عون111120

117تصفا ع مكفر شكرمريم عصام دمحم عبدالعزيز عبده111121

128تصفا ع مكفر شكرمريم كمال عبدهللا محمود111122

119تصفا ع مكفر شكرملك رمضان السيد يالل111123

111تصفا ع مكفر شكرملك عاطف عبدالغفار يوسف111124

132.5تصفا ع مكفر شكرملك عبدالرحمن عيدالفتاح جودة111125

131تصفا ع مكفر شكرملك دمحم اسماعيل اسماعيل111126

111تصفا ع مكفر شكرملك وليد صابر عبدالسالم111127

بينن111128 130تصفا ع مكفر شكرمنار خالد عبدالننى الشر

بينن111129 129.5تصفا ع مكفر شكرميار خالد عبدالننى الشر

125.5تصفا ع مكفر شكرمنال رافت دمحم فكرى عل111130



126تصفا ع مكفر شكرمنة هللا احمد سعيد عطيه111131

128تصفا ع مكفر شكرمنة هللا احمد دمحم عبده جاب هللا111132

130.5تصفا ع مكفر شكرمنة هللا حسن عيىس متوىل111133

120.5تصفا ع مكفر شكرمنة هللا عني  السيد حسن دمحم111134

127تصفا ع مكفر شكرمنة هللا فضاىل السيد دمحم عبده111135

114.5تصفا ع مكفر شكرمنة هللا محمود هالل محمود111136

131.5تصفا ع مكفر شكرمنة دمحم يوسف عل عل111137

129تصفا ع مكفر شكرمنة موس عبداللطيف رضوان111138

111139
 
ى نصار الدسوق 42.5تصفا ع مكفر شكرمنه صيى

118.5تصفا ع مكفر شكرمنه دمحم عبدهللا السيد111140

133تصفا ع مكفر شكرمنن ياش عبده سيداحمد111141

111.5تصفا ع مكفر شكرىم مختار هادى السيد فرحات111142

113.5تصفا ع مكفر شكرناديه سعيد السيد حبيب الطاهر111143

90.5تصفا ع مكفر شكرندى ساىم فتىح غنيم111144

95.5تصفا ع مكفر شكرنسمه دمحم سالمة جمعه111145

91.5تصفا ع مكفر شكرنهلة دمحم ابراهيم عبدهللا بيوىم111146

117تصفا ع مكفر شكرنور سعيد يوسف جمعه111147

ه ناجى عبدالحق عبدالوهاب111148 105تصفا ع مكفر شكرني 

128تصفا ع مكفر شكرهاجر عمر جمعه حافظ رسالن111149

122.5تصفا ع مكفر شكرهبه صفوت هالل محمود ابراهيم111150

97.5تصفا ع مكفر شكرهبه ياش زغلول دمحمى اسماعيل111151

105.5تصفا ع مكفر شكرهدى محسن عبدالننى فهىم دمحم111152

112تصفا ع مكفر شكرهمس ايمن عبدالعليم السيد111153

ي حبيب ابوهاشم حسن111154
70.5تصفا ع مكفر شكرورده لطفن

127.5تصفا ع مكفر شكروالء فاروق السيد السعيد متوىل الشحات111155

129تصفا ع مكفر شكريارا وليد فتىح عبدالرحمن عوض هللا شور111156

ن احمد ساىم نعيم111157 129.5تصفا ع مكفر شكرياسمي 

ن ساىم دمحم السيدخليل111158 119.5تصفا ع مكفر شكرياسمي 

ن عاشور عبدالننى هادى111159 125تصفا ع مكفر شكرياسمي 

ن دمحم محب ابوالمجد عوض هللا111160 20تصفا ع مكفر شكرياسمي 

ن محمود دمحم عبدالوهاب صالح111161 45تصفا ع مكفر شكرياسمي 

124تصفا ع مكفر شكريش مصطفن عبدالبديع عبده111162

118تصفا ع مكفر شكرابراهيم احمد فريد السيد111163

ن111164 110تصفا ع مكفر شكرابراهيم جمال عبدالصادق زىكي حساني 

105تصفا ع مكفر شكرابراهيم دمحم عبدالنعيم متوىلي الجعدي111165

ي عبدهللا عطيه111166 113.5تصفا ع مكفر شكراحمد السيد العرنى

111167
ن
58.5تصفا ع مكفر شكراحمد خالد السيد عنان

103.5تصفا ع مكفر شكراحمد خالد فوزى عبدالوهاب111168

99.5تصفا ع مكفر شكراحمد خالد دمحم عبدالعزيز عبده111169

117تصفا ع مكفر شكراحمد رجب عل عل حسن111170

39تصفا ع مكفر شكراحمد ساىم احمد احمد عبدالمعط111171

ن111172 86.5تصفا ع مكفر شكراحمد طارق دمحم فكرى عل امي 

112تصفا ع مكفر شكراحمد عبدهللا موس عبده منصور111173

69.5تصفا ع مكفر شكراحمد عمرو دمحم نعيم111174

119تصفا ع مكفر شكراحمد دمحم احمد السيد احمد111175

115تصفا ع مكفر شكراحمد دمحم داود رمضان احمد111176

123.5تصفا ع مكفر شكراحمد دمحم سعيد الشحات دمحم111177

114تصفا ع مكفر شكراحمد دمحم دمحم سيف الدين دمحم111178

 احمد عبدهللا111179
ن
98تصفا ع مكفر شكراحمد هان

ن111180 81تصفا ع مكفر شكراسالم حمادة دمحم السيد حساني 



89.5تصفا ع مكفر شكرالسيد ابومسلم السيد حسن111181

94تصفا ع مكفر شكرالسيد عبدالمومن السيد عل مرس111182

83.5تصفا ع مكفر شكرايهاب عل عبدالننى عل خليل111183

108.5تصفا ع مكفر شكرحسام زينهم طارق عباس هالل111184

121تصفا ع مكفر شكرحسام ضياء الدين فتوح عبدالصادق حجاج111185

ى حسن السيد111186 115.5تصفا ع مكفر شكرحسن صيى

ن عبدالحكم111187 ن طارق وحيد حسي  97تصفا ع مكفر شكرحسي 

34تصفا ع مكفر شكررضا عصام عبدهللا عطيه111188

ي111189 26.5تصفا ع مكفر شكررضا دمحم رضا صيى

123تصفا ع مكفر شكررضا ياش جمعه سليمان سليمان111190

ف غريب احمد دمحم111191 126.5تصفا ع مكفر شكرزياد اشر

119تصفا ع مكفر شكرزياد السيد رمضان رمضان ابوالسعود111192

114.5تصفا ع مكفر شكرزياد دمحم عبدالمنعم حافظ رسالن111193

120.5تصفا ع مكفر شكرزياد دمحم كمال عبدهللا111194

121تصفا ع مكفر شكرسعيد متوىل عبدالرازق متوىل111195

107تصفا ع مكفر شكرسعيد دمحم سعيد دمحم ابراهيم111196

92.5تصفا ع مكفر شكرسيد وليد سيد دمحم ابومندور111197

120تصفا ع مكفر شكرسيف الدين محمود وهدان احمد111198

 شاكر سليمان عبدالفتاح111199
ن
114.5تصفا ع مكفر شكرشاكر هان

يف نبيل عبدالعزيز احمد111200 108.5تصفا ع مكفر شكرشر

118تصفا ع مكفر شكرشعبان السيد شعبان حمزه السيد111201

ى بيوىم الهادى حسن ابراهيم111202 48تصفا ع مكفر شكرصيى

118.5تصفا ع مكفر شكرعادل اسامه احمد ماهر ابراهيم111203

94.5تصفا ع مكفر شكرعادل شفيق دمحم شفيق111204

111205
 
90تصفا ع مكفر شكرعاطف رافت ابراهيم الدسوق

31.5تصفا ع مكفر شكرعاطف طه محمود احمد111206

94تصفا ع مكفر شكربسيطه- عبدالرحمن ربيع السيد احمد عل عل 111207

128تصفا ع مكفر شكرعبدالرحمن عبدالنارص عبدهللا الشاذىل111208

125.5تصفا ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم شحته عبداللـه شعبان111209

111.5تصفا ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم عزب دمحم واىل عبدالعاىط111210

90تصفا ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم فوزى دمحم عل البهلول111211

113.5تصفا ع مكفر شكرعبدالرحمن مىح فكرى عبدالننى111212

ى السيد111213 115.5تصفا ع مكفر شكرعبدالعزيز مني  عبدالعزيز صيى

128.5تصفا ع مكفر شكرعبدهللا احمد عبدهللا زىك ابو العزم111214

122.5تصفا ع مكفر شكرعبدهللا دمحم عبدالخالق رضوان111215

76.5تصفا ع مكفر شكرعبدهللا مصطفن عبدهللا مصطفن احمد111216

59تصفا ع مكفر شكرعل ايمن عل عبدالعال متوىلي111217

61.5تصفا ع مكفر شكرعل ايهاب عبدالننى عل111218

114.5تصفا ع مكفر شكرعل دمحم عبدالحق عل111219

126.5تصفا ع مكفر شكرعل دمحم عل عبىس خليل111220

121.5تصفا ع مكفر شكرعل نارص طه الغنيىم عل111221

107.5تصفا ع مكفر شكرعمر احمد رجب عبدالعاىط احمد111222

94تصفا ع مكفر شكرعمر السيد عزب دمحم واىل111223

94تصفا ع مكفر شكرعمر السيد دمحم السيد111224

56تصفا ع مكفر شكرعمر شيخ العرب فتىح محمود عل111225

ن111226 101تصفا ع مكفر شكرعمر عبدالعظيم فاروق دمحم حسي 

69.5تصفا ع مكفر شكرعمر دمحم حسن هادى111227

129تصفا ع مكفر شكرعمر دمحم موس عبده111228

125.5تصفا ع مكفر شكرعمر محمود دمحمهناهم خليل عل111229

111.5تصفا ع مكفر شكرعمر نارص رمضان الجوهرى فايد111230



111231
 
77.5تصفا ع مكفر شكرفارس رافت ابراهيم الدسوق

79.5تصفا ع مكفر شكرفارس نعيم رجب نعيم الصنافينن111232

104تصفا ع مكفر شكرفاروق محمود فاروق محمود111233

63.5تصفا ع مكفر شكرفتىح عادل فتىح احمد111234

55.5تصفا ع مكفر شكركريم خالد متوىلي ابراهيم موسي111235

98تصفا ع مكفر شكركريم وليد عالم عبدالعاىط عل111236

133تصفا ع مكفر شكردمحم السعيد دمحمرضا دمحم111237

131تصفا ع مكفر شكردمحم السيد عبدالفتاح متوىلي عطيه111238

110.5تصفا ع مكفر شكردمحم الشحات فوزي شحاته مصلىحي111239

66تصفا ع مكفر شكردمحم العرنى عبدالفتاح عل المنه111240

132تصفا ع مكفر شكردمحم ايمن فوزى عبده111241

134.5تصفا ع مكفر شكردمحم ايمن محروس عبده111242

118تصفا ع مكفر شكردمحم باسم عزت دمحم عطيه111243

79تصفا ع مكفر شكردمحم جمال دمحم السيد احمد111244

131.5تصفا ع مكفر شكردمحم خالد دمحم عبدالعزيز حسن111245

52تصفا ع مكفر شكردمحم رضا السيد الشاذىل عبدالعزيز111246

128.5تصفا ع مكفر شكردمحم رضا رجب عبدالعاىط احمد111247

127تصفا ع مكفر شكردمحم رضا صديق دمحم111248

78.5تصفا ع مكفر شكردمحم رضا طه ابوالسعود111249

82.5تصفا ع مكفر شكردمحم رمضان فتىح عبدالوهاب111250

85.5تصفا ع مكفر شكردمحم رياض دمحم المصلىحي درويش111251

130.5تصفا ع مكفر شكردمحم زىك عل محمود عل111252

134تصفا ع مكفر شكردمحم سامح دمحم دمحم عبده111253

112.5تصفا ع مكفر شكردمحم شاكر ابراهيم عبدالدايم111254

62تصفا ع مكفر شكردمحم طارق فتىحي غنيم111255

ي دمحم111256
105تصفا ع مكفر شكردمحم طارق فكري مصطفن

122.5تصفا ع مكفر شكردمحم طلعت يونس السيد111257

99تصفا ع مكفر شكردمحم عبدالرازق ابومسلم حسن111258

94.5تصفا ع مكفر شكردمحم عصام حسن عبده111259

125.5تصفا ع مكفر شكردمحم عماد الدين يوسف عطا هللا111260

131.5تصفا ع مكفر شكردمحم عمرو ابراهيم السيد111261

118.5تصفا ع مكفر شكردمحم فؤاد بالل حسن غانم111262

99.5تصفا ع مكفر شكردمحم كمال محمود حسن السيد خطاب111263

59.5تصفا ع مكفر شكردمحم مختار كمال عبدالعزيز عبدالفتاح111264

ن111265  حلىم عل امي 
ن
123.5تصفا ع مكفر شكردمحم هان

115تصفا ع مكفر شكردمحم وليد جالل سليمان111266

ي مصلىحي111267
121.5تصفا ع مكفر شكردمحم وليد دمحم عيد الحسينن

115تصفا ع مكفر شكرمحمود احمد عبدالفتاح زىك111268

51.5تصفا ع مكفر شكرمحمود عامر السيد جاب هللا عبدربه111269

ن111270 130.5تصفا ع مكفر شكرمحمود عبدالننى حامد امي 

65تصفا ع مكفر شكرمحمود دمحم السيد دمحم بدوي111271

129.5تصفا ع مكفر شكرمحمود دمحم عودة سليمان111272

127.5تصفا ع مكفر شكرمحمود مني  عوض محسوب مصلىح111273

132.5تصفا ع مكفر شكرمحمود نبيه نبيه سيداحمد عبدهللا111274

ي111275
128.5تصفا ع مكفر شكرمحمود وليد دمحم عيد الحسينن

124تصفا ع مكفر شكرمحمود وليد محمود عبدالعظيم111276

 احمد سمي  احمد عبدالوهاب111277
99تصفا ع مكفر شكرمصطفن

115تصفا ع مكفر شكرمصطفن حازم شحاته دمحم شحاته عيىسي111278

93تصفا ع مكفر شكرمصطفن حافظ عبدالمنعم حافظ رسالن111279

98.5تصفا ع مكفر شكرمصطفن حمدى جوده دمحم السيد111280



103تصفا ع مكفر شكرمصطفن سامح هادى عبدالوهاب111281

121.5تصفا ع مكفر شكرمصطفن طلعت يوسف دمحم يوسف111282

56تصفا ع مكفر شكرمصطفن عادل دمحم فهىمي111283

106تصفا ع مكفر شكرمصطفن محمود عبدالسميع عبده111284

109تصفا ع مكفر شكرمصطفن مختار هادى السيد فرحات111285

111286
ن
اوى عنان 126.5تصفا ع مكفر شكرمعاذ خالد دمحم الشيى

ن ابراهيم العدروسي111287 110تصفا ع مكفر شكرمؤمن صبىحي حسي 

47تصفا ع مكفر شكرهشام عادل قدري عل عل111288

119.5تصفا ع مكفر شكرهشام عماد دمحم كمال مصلىحي111289

134.5تصفا ع مكفر شكروليد حسن دمحم حسن شديد111290

97تصفا ع مكفر شكريوسف احمد دمحم الدهشان احمد حسن111291

ي السيد ابو زيد111292 83.5تصفا ع مكفر شكريوسف حماده صيى

ق111293 79تصفا ع مكفر شكريوسف صالح احمد بيوىمي شر

111294
 
85.5تصفا ع مكفر شكريوسف عصام يوسف مصطفن الدسوق

89تصفا ع مكفر شكريوسف دمحم عبدالفتاح جودة111295

79تصفا ع مكفر شكريوسف وليد جمعة عاشور محمود111296

80.5تصفا ع مكفر شكريوسف ياش كمال عبدهللا111297

نكفر شكرابراهيم احمد شحته احمد بدور111298 20.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرابراهيم عاطف ابراهيم الشحات111299 112كفر تصفا ع بني 

ن111300 نكفر شكرابراهيم عبدالننى سليمان حسي  100كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرابراهيم مصطفن دمحم عبدهللا111301 71.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد ابراهيم عيد عبدالدايم111302 129.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد السيد دمحم ابو الخي 111303 63كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد السيد نجم جمعة111304 65كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد امام السيد امام111305 97كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد ايمن فاروق عبدالغفار مصطفن111306 111كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد تامر احمد سليمان سالمة111307 !VALUE#كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد حامد دمحم سالمة دمحم111308 !VALUE#كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد خالد احمد محن 111309 130.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد رافت سعد السيد دمحم111310 114.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد رضا عبدالموجود حافظ درويش111311 73.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد سيد احمد عبدالمرضن سيد احمد111312 120.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد عاطف نبية عبدالعزيزهندى111313 117.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد عبدالعزيز بدير عزب111314 116.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد عزت جوده عل حسن111315 57.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد لطفن عبدالعزيز سيد111316 109كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد محسن عبدهللا غمري ابراهيم111317 112كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد دمحم السيد دمحم فودة111318 33.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد دمحم جميل دمحم111319 32كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراحمد وليد عبدهللا غمري ابراهيم111320 64كفر تصفا ع بني 

ن حطب111321 نكفر شكراسامه سعد سليمان حسي  90كفر تصفا ع بني 

 احمد عبدالمعط111322
 
نكفر شكراسامه دمحم شوق 126كفر تصفا ع بني 

نكفر شكراسالم اسامة درويش دمحم دمحم111323 98كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرالسيد دمحم السيد دمحم اسماعيل111324 50كفر تصفا ع بني 

ن الهوارى111325  السيد حسي 
نكفر شكرانس مصطفن 114.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرحازم طارق السيد حسن متوىلي111326 134كفر تصفا ع بني 

ن111327 نكفر شكرحسام دمحم كمال حساني  128.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرحسن ابراهيم حسن عبدالرحمن حسن111328 131.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرحسن خالد دمحم ابراهيم علي111329 26.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرحسن عبدهللا حسن سعد حسن111330 110.5كفر تصفا ع بني 



نكفر شكرحسن دمحم حسن دمحم اسماعيل111331 107.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرخالد عامر دمحم اسماعيل عامر111332 92.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرخالد دمحم دمحم عبدالفتاح111333 99.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرزياد عادل دمحم دمحم سليم111334 116كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرزياد دمحم عبدهللا محمود مصطفن111335 114.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرزياد دمحم محمود دمحم عبدالمعطي111336 127كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرسامح تامر احمد دمحم عامر111337 78كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرساىم مصلح دمحم عل جمعة111338 51.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرسعيد محمود مصطفن ابوزيد السيد111339 80.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرسيف وليد ابو الفتوح عبدالوهاب111340 98.5كفر تصفا ع بني 

 مصطفن سالم111341
 
 مصطفن شوق

 
نكفر شكرشوق 99.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعباس السيد عباس مرجان سيد احمد111342 99كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن ايمن عبدالرحمن مصطفن111343 101.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن ايمن دمحم السيد ابراهيم111344 117.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن طارق احمد دمحم محمود111345 134.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن محسن عبدهللا غمري111346 100.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحمن يحن  احمد دمحم111347 52كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدالرحيم وحيد عبدالرحيم عبدالرحمن111348 88كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبداللطيف وليد عبداللطيف مصطفن111349 136.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا اسامة جمعة السيد جمعة111350 53كفر تصفا ع بني 

ي عبدهللا عبدالوهاب111351 نكفر شكرعبدهللا خي  95.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا صالح السيد دمحم دمحم111352 109.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا دمحم محمود دمحم حطب111353 105كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا مصطفن عبدهللا السيد ابو الخي 111354 101كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا وليد السعيد سليمان عطوة111355 24كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعبدهللا ياش عبدهللا السيد محمود111356 75كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعل احمد عل علي المكاوى111357 81كفر تصفا ع بني 

ن111358 نكفر شكرعل عزت عبدهللا علي حسي  76.5كفر تصفا ع بني 

ي علي دمحم111359
نكفر شكرعل مصطفن 116كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعماد دمحم فتىح عباس الهوارى111360 120.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر احمد دمحم عيد مصطفن العايدي111361 119كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر اسامه كمال السيد دمحم عبيد111362 130كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر ايمن ابراهيم الشحات111363 134كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر ايمن دمحم عبدالموجود هندى111364 124كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر خليل ابو المكارم دمحم حسن111365 129.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر عبدالخالق عبدالمعز عبدالخالق111366 125كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمر دمحم رمزي السيد ابراهيم111367 117كفر تصفا ع بني 

 ابو الفتوح عثمان غنيىم111368
ن
نكفر شكرعمر هان 66.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمرو خالد فتىح السعيد دمحم111369 101كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمرو سعيد عبدالحميد سيد دمحم111370 95كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمرو دمحم ابو الفتوح عثمان الجندي111371 58كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرعمرو يوسف عل يوسف عبدالرحمن111372 107كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرفارس وليد عيىس عبدالحميد موس111373 94كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرفتىحي عبدالسميع فتىحي حسن ابراهيم111374 136.5كفر تصفا ع بني 

ف صديق ابو الخي  نجم الدين111375 نكفر شكركريم اشر 58.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكركريم خالد جودة احمد عبدهللا111376 99.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكركريم محمود دمحم محمود عل111377 98كفر تصفا ع بني 

 ابوالفتوح عثمان غنيىم111378
ن
نكفر شكركريم هان 62.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكركمال عادل كمال اسماعيل دمحم111379 98.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرماجد عادل دمحم عبدالواحد عل111380 106كفر تصفا ع بني 



نكفر شكرمازن السيد دمحم السيد يونس111381 121.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم احمد عبدالعزيز احمد زىكي111382 130.5كفر تصفا ع بني 

ف دمحم عبدالعزيز عل111383 نكفر شكردمحم اشر 55.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم الشحات خميس عبدربة دمحم111384 60.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم ايهاب عل دمحم العزب111385 122.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم حسونة دمحم فرج111386 30كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم ساىمي عبدالرحمن عبدالموىل111387 131.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم سعد دمحم احمد السيد111388 113كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم سعيد شحتة سعيد عبدالوهاب111389 137كفر تصفا ع بني 

ن دمحم111390 ي حسن حسي 
 
نكفر شكردمحم شوق 128كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم عاطف متوىل حمد الدعاس111391 106.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم فرج عبدالعاىط سعيد عبدالعاىط111392 102.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم دمحم رجب طنطاوي دمحم111393 117كفر تصفا ع بني 

 مصطفن سالم111394
 
نكفر شكردمحم مصطفن شوق 59كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم مصطفن عبدهللا محمود111395 87كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم مصطفن دمحم السيد احمد111396 78كفر تصفا ع بني 

نكفر شكردمحم وليد خليل السيد عبدالعاىط111397 107.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمحمود ايمن فهىمي عطيه خليل111398 82.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمحمود جمال يونس متوىل111399 80كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمحمود حسن دمحم عيد مصطفن111400 47كفر تصفا ع بني 

يف عبدالجواد احمد عطية111401 نكفر شكرمحمود شر 75كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمحمود عصام عبدالعليم دمحم حسن111402 33كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمحمود دمحم عبدالعزيز سيد احمد جمعة111403 48كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمختار احمد يشى الدين مني 111404 103.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمصطفن السيد عطية دمحم سليمان111405 78.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمصطفن سعيد عبدالمقصود دمحمى رجب111406 70كفر تصفا ع بني 

ن الجوهري111407  صالح سعد حساني 
نكفر شكرمصطفن 90.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمصطفن عمر ابراهيم دمحم اسماعيل111408 125كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمصطفن دمحم السيد احمد دمحم عبدهللا111409 127كفر تصفا ع بني 

ي111410
ن
 عبدالهادى عنان

 
نكفر شكرمصطفن دمحم شوق 102.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمعاذ طارق جودة السيد دمحم111411 85كفر تصفا ع بني 

ن السيد دمحم عبدالعاىط نجم الدين111412 نكفر شكرمعي  97.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكرمومن ايسم سعيد الشحات احمد111413 123.5كفر تصفا ع بني 

ن111414  هشام زينهم ابو العني 
ن
نكفر شكرهان 59كفر تصفا ع بني 

نكفر شكروائل السيد دمحم منصور سليمان111415 73.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكروهيب دمحم وهيب عثمان مصطفن111416 120.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريشى صدام يشى دمحم عل111417 58.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف السيد عبدالفتاح احمد منصور111418 24كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف عادل جمال عرفه111419 126.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف عبدهللا دمحم عبدهللا غنيىم111420 109كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف عل سليمان عل حسن111421 102كفر تصفا ع بني 

ن111422 نكفر شكريوسف كمال دمحم دمحم حساني  86.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف دمحم خليل الصاوي عبدالهادى111423 124.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف دمحم فاروق عبدالهادى عبدالهادى111424 113.5كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف محمود دمحم عزب عبدالصادق111425 123كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف مصطفن عبدالعظيم دمحم111426 51كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف مصطفن كمال محمود ابراهيم111427 !VALUE#كفر تصفا ع بني 

نكفر شكريوسف وائل دمحم اسماعيل عامر111428 132.5كفر تصفا ع بني 

114.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرارينن عيد اسحاق عيد عبدالمسيح111429

74كفر تصفا ع بناتكفر شكراشاء رضا عبدهللا فرج غنيىمي111430



95.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراشاء عادل احمد زىك خليل111431

124.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراسما تامر عمر زكريا عبدالرازق111432

130.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراسماء حسن دمحم عل ابراهيم111433

ي عبدالهادى111434
ن
131.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراسماء عبدهللا عبدالهادى عنان

قت شعبان دمحم كامل الشنتورى111435 133.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراشر

137.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء اسامة حسن حسن حسان111436

116.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء حسام ساىم حمد المكاوى111437

113.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء خالد زىكي عبدالحميد احمد111438

137.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء عبدالموجود خليل عابد ابو الخي 111439

126.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء عزت عبدالنعيم عبدالموجود عبدالمقصود111440

125.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراالء مصطفن ابو المكارم دمحم حسن111441

114كفر تصفا ع بناتكفر شكرالشيماء تامر النبوى السيد مصلىح111442

ف عبدالفتاح الشافع111443 71.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرامل اشر

79كفر تصفا ع بناتكفر شكرامنيه احمد سعد احمد سليمان111444

ف وجيه ابو الخي  فوده111445 ه اشر 86.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرامي 

ه دمحم عبدهللا دمحم عل111446 37كفر تصفا ع بناتكفر شكرامي 

ه دمحم عبدالمعط عرفة عبدالمعط111447 136كفر تصفا ع بناتكفر شكرامي 

77.5كفر تصفا ع بناتكفر شكراميمه السيد دمحم نجيب السيد بدران111448

134.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرامينه دمحم بدوى عبدالهادى111449

ن سالمه حجاج111450 76كفر تصفا ع بناتكفر شكرايمان حجاج حسي 

128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه احمد سمي  دمحم الشحات علي111451

105كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه بهاء عبدالعزيز دمحم مصلىحي111452

ن مخيمر يوسف سليمان111453 138كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه حسي 

132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه سمي  فهىم عطية خليل111454

110.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه صالح سالم ابو النجا متوىلي111455

44.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه طارق عباس مرجان سيد احمد111456

59.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه عبدالرحمن مرجان جمعه سيد احمد111457

138.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه عطية دمحم عليوة غنيىم111458

ن دمحمحسن البحراوى111459 120كفر تصفا ع بناتكفر شكرايه دمحم امي 

124كفر تصفا ع بناتكفر شكربسمله قدرى عز الدين دمحم السيد111460

123.5كفر تصفا ع بناتكفر شكربسنت احمد شحته السيد االخرس111461

70.5كفر تصفا ع بناتكفر شكربسنت حماده دمحم ابو الخي  ابو الخي 111462

36.5كفر تصفا ع بناتكفر شكربسنت ماهر حسن السيد حسن111463

 اسحاق عيد عبدالمسيح111464
ن
122.5كفر تصفا ع بناتكفر شكربسنت هان

129.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرتبارك ياش ساىم شفيق111465

134.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرتسنيم عماد الدين عبدهللا مصطفن ابراهيم111466

122.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرتسنيم دمحم حسن علي الدرغام111467

136كفر تصفا ع بناتكفر شكرتقوى ضياء الدين محمود عبدالهادى111468

132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرتف  الفاروق عمر عبدالجليل عبدالمطلب سيد احمد111469

106كفر تصفا ع بناتكفر شكرجنن احمد عبدالباسط محمود سعيد111470

96.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرجنن رمضان عيد سليمان ابراهيم111471

133.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرحبيبه عصام جوده دمحم عوض هللا111472

111473
ن
135.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرحبيبه دمحم عبدالننى عنان

131.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرحبيبه دمحم عطيه دمحم عليوه111474

137كفر تصفا ع بناتكفر شكرحبيبه دمحم مني  عبدالعزيز الدرغام111475

135.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرحسناء طارق فاروق عبدالغفار مصطفن111476

ن السيد احمد111477 136.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرحفصه عبدالنارص حسي 

135كفر تصفا ع بناتكفر شكردعاء عمرو عبدالحق عيدالمطلب سيد احمد111478

102كفر تصفا ع بناتكفر شكررانا وليد صالح دمحم خضي 111479

128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكررحاب صالح دمحم فتوح حسن111480



132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكررحمه حسن دمحم فتوح حسن111481

48كفر تصفا ع بناتكفر شكررحمه زايد دمحم دمحم سليم111482

132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكررحمه مجدى جودة دمحم عل111483

135كفر تصفا ع بناتكفر شكررضوى احمد دمحم السيد درويش111484

115.5كفر تصفا ع بناتكفر شكررضينا ظريف فرج دانيال فرج111485

107.5كفر تصفا ع بناتكفر شكررقيه ايمن لبيب دمحم عل111486

51كفر تصفا ع بناتكفر شكرروان السيد ابوزيد سليمان ابراهيم111487

97.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرروان خالد عبدالعال دمحم خليل111488

92كفر تصفا ع بناتكفر شكرروان عل السيد سعيد السيد111489

68كفر تصفا ع بناتكفر شكرروان ناجح احمد سيد احمد111490

135كفر تصفا ع بناتكفر شكرروان وليد رجب عبدالعاىط احمد111491

ن111492 ف نزيه دمحم دمحمحساني  135.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرروى اشر

128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرريم دمحم سليمان عل حسن111493

ي متوىلي ابراهيم موسي111494
ن
112كفر تصفا ع بناتكفر شكرريم هان

ن زياده111495 122.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرزينب خالد دمحم حسي 

ف دمحم جمال111496 20.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرساره اشر

130.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرساره تامر دمحم عبدالسالم عوض هللا111497

139.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرساره عالء مصطفن دمحم عبدالرازق111498

يس111499 يس دمحم عي  114كفر تصفا ع بناتكفر شكرساره دمحم عي 

ي عبدالباري111500 112.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرساميه ايمن عبدالننى

129.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرسلىم دمحم عبدهللا عليوة عبدالعزيز111501

 فتىح عبدالعظيم دياب111502
ن
134.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرسلىم هان

ف عباس دمحم جمعة111503 128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرسما اشر

123كفر تصفا ع بناتكفر شكرسما عالء عبدالعليم دمحم111504

83.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرسمر السيد ابراهيم هالل دمحم111505

137.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرسميه عمرو هارون عبدالفتاح الدرغام111506

124كفر تصفا ع بناتكفر شكرسوسن عامر دمحم اسماعيل عامر111507

وق اسامه عادل الصادق رضوان111508 94كفر تصفا ع بناتكفر شكرشر

وق عبدالنعيم دمحم دمحم دمحم111509 134كفر تصفا ع بناتكفر شكرشر

111.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد ابراهيم دمحم ابراهيم ابراهيم111510

ن عبدالدايم111511 ن نصىح حسي  99كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد حسي 

62.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد خالد دمحم ابراهيم علي111512

87كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد صفوت عيىس السيد ابراهيم111513

ي دمحم111514 88كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد عصام عادل منىحى

ن عبده111515 111.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد دمحم عبدالعزيز امي 

99كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد دمحم عبدالموىل سليمان عبدالحميد111516

63كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد دمحم مصطفن دمحم السيد111517

124.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد محمود عبدهللا السيد ابو الخي 111518

 بيوىمي بيوىمي111519
95كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد نضت مصطفن

 عالء عبدالرؤوف السيد111520
ن
132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد هان

135كفر تصفا ع بناتكفر شكرشهد ياش عبدالحليم الجابرى عبدالفتاح111521

ف السعيد اسماعيل عامر111522 134كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء اشر

ن سالم111523 122كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء سعيد مرجان حساني 

114كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء صالح لطفن فتىح مصلىح111524

107كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء عماد احمد السيد يونس111525

35.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء دمحم عبدالعزيز عبدالموجود ابراهيم111526

 صديق ابو الخي  نجم الدين111527
116كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء مصطفن

قاوى111528 ي عل الشر
84كفر تصفا ع بناتكفر شكرشيماء وليد عزت مصطفن

89.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرصفيه دمحم عبدالحميد عبدالعاىطي سالم111529

ن السيد احمد111530 125.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرعائشه عبدالنارص حسي 



ى جوده عبدالرحمن111531 96كفر تصفا ع بناتكفر شكرعزيزه دمحم صيى

71كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاتن دمحم شحتة عالم خليل111532

124كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاطمه الصادق عل دمحم111533

131كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاطمه رضا احمد دمحم ابراهيم111534

54.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاطمه رضا غانم دمحم غانم111535

84كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاطمه عبدهللا عل دمحم مكاوى111536

88.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرفاطمه عبدهللا دمحم السيد نض111537

129كفر تصفا ع بناتكفر شكرفرح عبدالنارص حامد ابراهيم السيد111538

131كفر تصفا ع بناتكفر شكرفرح عمرودمحم دمحم حماد111539

121.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرفرحه سامح سمي  دمحم عبدالعزيز111540

يف عبدالننى111541
8كفر تصفا ع بناتكفر شكرفرحه محمود عل شر

114.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرقمر احمد السيد احمد احمد نور111542

135.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرقمر السيد جودة طلبة دمحم111543

87كفر تصفا ع بناتكفر شكرلوريت سامح عيد سعد خليل111544

46.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرلياىل اسالم عبدالنعيم عبدالوجود عبدالمقصود111545

111.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمارينا ماجد نبيل الشحات داود111546

129.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرماريه دمحم حسن السيد الحاوي111547

ف عبدالرحمن عبدالموىل حسن111548 132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمروه اشر

127كفر تصفا ع بناتكفر شكرمروه طارق عبدالفتاح عبدالمقصود عوض هللا111549

129كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم احمد محمود عبدهللا111550

126.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم اسامة عبدالعليم دمحم حسن111551

129.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم به الدين عبدالعزيز متوىل111552

135كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم ثروت جالل عبدالمقصود عطية111553

131.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم جمال عبدالهادى دمحم ابراهيم111554

85كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم حسام احمد دمحم خليل111555

95.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم حماده جوده بالل عوض هللا111556

108.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم حمدى عبدالوارث عبدالعال عطيه111557

ن صالح بندارى111558 128كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم رضا ياسي 

ي السيد احمد111559
124كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم طارق لطفن

ن111560 ن ابراهيم ابو العني  89.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم عادل ابو العني 

137كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم عل سليمان سليمان111561

137.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم دمحم ابراهيم دمحم دحدوح111562

105.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم دمحم عيىسي عامر111563

132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم نعيم السيد السعيد111564

130كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم وائل عبدالعزيز نعيم دمحم111565

131.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمريم وليد لطفن مصطفن بيوىم111566

107.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرملك رضا عوض دمحم111567

133كفر تصفا ع بناتكفر شكرملك عادل احمد عبدالحليم احمد111568

138كفر تصفا ع بناتكفر شكرملك عادل دمحم عبدالحميد111569

133.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرملك دمحم عاطف دمحم ابراهيم111570

132كفر تصفا ع بناتكفر شكرميار السيد الشحات مسلم سويلم111571

89كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنار عبدالمهدى عبدالباسط عزب111572

57.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنار دمحم عدروس دمحم عبدهللا111573

122.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنة هللا حسام عبدالموىل عباس عبدهللا111574

86.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنة نارص عبدالعظيم دمحم سعيد111575

 عل عطوة ابراهيم111576
ن
113.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنة هان

71كفر تصفا ع بناتكفر شكرمنن سليمان عبدالمجيد زغلول سليمان عبدالمجيد111577

60.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرموده سمي  عبدهللا عبدالمقصود111578

84كفر تصفا ع بناتكفر شكرىم السيد بخاطره عبدالموجود عطا111579

107كفر تصفا ع بناتكفر شكرىم نارص سليمان سليمان111580



111.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرمىاده نضت عبدالمجيد علي شيحة111581

 عل عطوة111582
ن
نا هان 117كفر تصفا ع بناتكفر شكرمي 

63كفر تصفا ع بناتكفر شكرناديه عبدالننى جوده هنداوى عبدالحافظ111583

111.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرناديه دمحم احمد دمحم حمد111584

74كفر تصفا ع بناتكفر شكرناريمان سعيد عبدالمجيد زغلول111585

114كفر تصفا ع بناتكفر شكرنانىس السيد عبدالرحمن فرج البيوىم111586

ن111587 92.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرندا احمد مصطفن دمحم حساني 

76.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرندا محمود مصطفن ابوزيد السيد111588

29كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى ابو الفتوح دمحم بيوىم جمعة111589

ف دمحم ابراهيم الصياد111590 124.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى اشر

60كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى حماده السيد خميس111591

80كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى رضا سيف فؤاد سليمان111592

65كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى فريد جوده دمحم عوض هللا111593

ن صالح بندارى111594 106.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرندى دمحم ياسي 

109.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرنسمه سعد كامل دمحم السيد مهره111595

132.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرنور احمد عبدالرؤف هنداوى سليمان111596

128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرنور ايهاب شديد ابراهيم111597

131.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرنوران عبدالوهاب ابراهيم السيد ابراهيم111598

ه خالد عز الدين دمحم السيد111599 122كفر تصفا ع بناتكفر شكرني 

111600
ن
ن احمد دياب مرس البسيون 126.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرهالي 

128.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرهايدى احمد ابو الفتوح عبدالوهاب دمحم111601

يس ابراهيم111602 115.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرهايدى السيد ابراهيم عي 

79كفر تصفا ع بناتكفر شكرهبه عطيه دمحم عطيه111603

85كفر تصفا ع بناتكفر شكرهدى رجب نعيم دمحم عل111604

106.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرهدى سعيد احمد عزب ابراهيم111605

36.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرهدير محمود دمحم نجيب111606

37.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرياره ايمن عبدالمقصود مصطفن عبدالمقصود111607

ن انور عيىس عبدالعاىط عبدالمقصود111608 85.5كفر تصفا ع بناتكفر شكرياسمي 

ن طه طه دمحم السيد111609 125كفر تصفا ع بناتكفر شكرياسمي 

ن دمحم عبدالباسط عزب غانم111610 122كفر تصفا ع بناتكفر شكرياسمي 

123.5كفر رجب ت أكفر شكراربسيما وهبة سالمة هدهد سليمان111611

98.5كفر رجب ت أكفر شكراشاء محمود دمحم مصطفن111612

98كفر رجب ت أكفر شكراسما سعيد ابراهيم دمحم111613

ي فرج السيد111614
115.5كفر رجب ت أكفر شكراسماء السيد عبدالمرضن

105.5كفر رجب ت أكفر شكراسماء هشام دمحم فتىحي دمحم111615

119كفر رجب ت أكفر شكراسماء وائل مصطفن دمحم حسن111616

ن111617 109كفر رجب ت أكفر شكراالء ثروت جاد حساني 

ف عبدالمحسن علي111618
 اشر
ن
106كفر رجب ت أكفر شكرامان

 عبدالرحيم عبدالحكيم111619
ن
133.5كفر رجب ت أكفر شكرامنيه هان

ه خالد غنيىمي عبدهللا السيد111620 72.5كفر رجب ت أكفر شكرامي 

124.5كفر رجب ت أكفر شكرايمان ياش عبدالصانع فرحات111621

51كفر رجب ت أكفر شكرايه السيد احمد سعيد111622

95كفر رجب ت أكفر شكرايه ماهر السعيد ابراهيم دمحم111623

ي عطيه111624
104.5كفر رجب ت أكفر شكرايه دمحم دمحم عبدالغنن

111كفر رجب ت أكفر شكربسمله احمد دمحم فتىحي111625

113.5كفر رجب ت أكفر شكربسمله جمال السيد عبدالعاىطي111626

102كفر رجب ت أكفر شكربسمه رمضان عبدهللا حافظ عطيه111627

107.5كفر رجب ت أكفر شكربسمه وليد مصطفن السيد مصطفن111628

137كفر رجب ت أكفر شكرحبيبه محمود دمحم عل111629

65كفر رجب ت أكفر شكرخلود خالد عبدالرحمن عوض هللا111630



ن111631 109كفر رجب ت أكفر شكردينا احمد عبدالمعز احمد شاهي 

86كفر رجب ت أكفر شكررانيا فرحات دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح111632

ي اسماعيل111633
ن
62كفر رجب ت أكفر شكررحاب سعيد عبدالمعبود عبدالشاق

ف جوهرى احمد الجوهرى111634 103.5كفر رجب ت أكفر شكررحمه اشر

ن111635 132.5كفر رجب ت أكفر شكررضوى احمد سعيد عبدالستار حساني 

130.5كفر رجب ت أكفر شكررضوى امجد السيد عالم111636

111.5كفر رجب ت أكفر شكررهف سعيد دمحم المهدى عبدالقادر مهدى111637

37.5كفر رجب ت أكفر شكرروان عبدهللا عبدهللا السيد عطيه111638

ي ابراهيم111639
46كفر رجب ت أكفر شكرروى احمد عطيه عبدالغنن

109.5كفر رجب ت أكفر شكرريم نارص ابراهيم عبدالعال الجرف111640

28كفر رجب ت أكفر شكرزينب سعيد فكري عبدالحميد111641

96كفر رجب ت أكفر شكرساره عيىس عبدالحكيم عبدالحميد مرسي111642

116كفر رجب ت أكفر شكرساىل دمحم عبدالمجيد عبدالوهاب الجوهرى111643

108.5كفر رجب ت أكفر شكرسعاد سعيد بدير ابراهيم111644

ن111645 ن عبدالرحمن حسني  118.5كفر رجب ت أكفر شكرسعديه السيد حسني 

63كفر رجب ت أكفر شكرسلىم احمد السيد دمحم عبدالكريم111646

35.5كفر رجب ت أكفر شكرسناء دمحم زاهر دمحم مبارك111647

121.5كفر رجب ت أكفر شكرسهيله انور دمحم انور111648

وق احمد عزب عل عل111649 121.5كفر رجب ت أكفر شكرشر

وق احمد مجاهد مبارك مهدي111650 31كفر رجب ت أكفر شكرشر

116كفر رجب ت أكفر شكرشهد ابو عزب دمحم ابو عزب دمحم111651

109كفر رجب ت أكفر شكرشهد ايسم ماهر احمد سيد احمد111652

99.5كفر رجب ت أكفر شكرشهد ايمن فكري عل دمحم111653

131.5كفر رجب ت أكفر شكرشهد تامر رجب دمحم111654

101كفر رجب ت أكفر شكرشهد رضا حسن دمحم عل111655

63.5كفر رجب ت أكفر شكرشهد ساىمي دمحم عل ابراهيم111656

113كفر رجب ت أكفر شكرشهد شاكر عبدهللا عبدالحميد111657

ي بدوي111658
ن
126كفر رجب ت أكفر شكرشهد دمحم عل عبدالشاق

123كفر رجب ت أكفر شكرشهد دمحم عل دمحم عل111659

ن111660 ن شاهي  117كفر رجب ت أكفر شكرشيماء عبدالمحسن عبدالمنعم حسي 

127.5كفر رجب ت أكفر شكرصفاء دمحم شعبان عطية مروان111661

ي111662
ي دمحم مصطفن

128كفر رجب ت أكفر شكرعلياء عوض مصطفن

ف عيىس غنيىم111663 123كفر رجب ت أكفر شكرعهد اشر

124.5كفر رجب ت أكفر شكرغزال عبدالعظيم هاشم عني 111664

127.5كفر رجب ت أكفر شكرفاطمه رضا صالح مصلىحي111665

129.5كفر رجب ت أكفر شكرفاطمه عبدالحميد احمد عبدالحميد111666

!VALUE#كفر رجب ت أكفر شكرفاطمه عطيه شور عطيه عل111667

126.5كفر رجب ت أكفر شكرفاطمه دمحم احمد ابوعزب111668

109.5كفر رجب ت أكفر شكرفرح رضا مصطفن دمحم رفاعي111669

111.5كفر رجب ت أكفر شكرفرح دمحم عبدالحكيم عبدالحميد مرسي111670

100كفر رجب ت أكفر شكركرستينا داود سليمان داود جرجس111671

67كفر رجب ت أكفر شكركرستينا عادل عيد يوسف حبيب111672

113.5كفر رجب ت أكفر شكركريمان مسلم عبدالموىلي عبدالموىلي111673

89كفر رجب ت أكفر شكرلقاء عبدالباسط سيد احمد عبدالرحمن سيداحمد111674

94كفر رجب ت أكفر شكرمروه بدوي ابراهيم السيد احمد السيد111675

ي111676 137كفر رجب ت أكفر شكرمريم احمد سعيد عرانى

127.5كفر رجب ت أكفر شكرمريم احمد عبدالعظيم عطيه ابوزيد111677

114.5كفر رجب ت أكفر شكرمريم دمحم شحاته غنيىم متوىل111678

93كفر رجب ت أكفر شكرمريم دمحم عبدالجليل عليوة111679

136كفر رجب ت أكفر شكرمريم مصطفن عبدالحميد مصطفن111680



ن111681 121.5كفر رجب ت أكفر شكرملك دمحم جوده دمحم امي 

121.5كفر رجب ت أكفر شكرمنار عبدهللا دمحم امام االسود111682

 عبدالحكيم111683
 
110كفر رجب ت أكفر شكرمنال عبدالسميع شوق

114.5كفر رجب ت أكفر شكرمنة هللا عصام سعيد احمد صقر111684

ي111685 111كفر رجب ت أكفر شكرمنة هللا ياش دمحم صيى

127كفر رجب ت أكفر شكرمنه تامر حسن دمحم111686

88.5كفر رجب ت أكفر شكرمنه محمود عبدالرحمن عبدالمعطي111687

110.5كفر رجب ت أكفر شكرىم رضا دمحم دمحم111688

113.5كفر رجب ت أكفر شكرندا سعيد عل عبدالعليم دمحم111689

121.5كفر رجب ت أكفر شكرندى سعيد شور السيد111690

98كفر رجب ت أكفر شكرندى عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالواحد جيى111691

ي عبدالحميد111692
ن
130.5كفر رجب ت أكفر شكرندى دمحم عصام عبدالشاق

124كفر رجب ت أكفر شكرندى وائل شكري يوسف111693

72كفر رجب ت أكفر شكرندى وليد السيد حسن111694

ن عمرو دمحم فوزي111695 115كفر رجب ت أكفر شكرنرمي 

24.5كفر رجب ت أكفر شكرنهاد احمد صالح ابراهيم السيد111696

ن سليمان الجوهرى111697 99كفر رجب ت أكفر شكرنور حمدى امي 

99.5كفر رجب ت أكفر شكرنورا هشام دمحم محمود111698

ه طارق فتىحي عبدالعليم111699 118كفر رجب ت أكفر شكرني 

99.5كفر رجب ت أكفر شكرهاجر دمحم عبدالصادق احمد111700

93.5كفر رجب ت أكفر شكرهاجر نافع سعد موسي111701

121.5كفر رجب ت أكفر شكرهبه دمحم السيد مصطفن عبدالرحمن111702

59كفر رجب ت أكفر شكروالء دمحم ابراهيم السيد عل عبدالكريم111703

ن حمدى عل عبدالمعط عل111704 68.5كفر رجب ت أكفر شكرياسمي 

ن عبدالظاهر شحته عبدالظاهر111705 120.5كفر رجب ت أكفر شكرياسمي 

 ابراهيم عبدالستار متوىلي السيد111706
116كفر رجب ت أكفر شكريمنن

67كفر رجب ت أكفر شكريوليانه صبىحي نعمت هللا عطا هللا نعمت هللا111707

122كفر رجب ع مكفر شكراسماء عماد دمحم مصطفن111708

134كفر رجب ع مكفر شكراسماء محمود اسعد عبدالباسط يوسف111709

ن صالح111710 123.5كفر رجب ع مكفر شكرايه خالد عبدالرحمن امي 

119.5كفر رجب ع مكفر شكرايه عاطف فتىح عليوة111711

ن صالح111712 119كفر رجب ع مكفر شكربسمه دمحم عبدالرحمن امي 

ى خالد عبدالمعبددمحم مبارك111713 113كفر رجب ع مكفر شكربشر

 عيىس غنيىم111714
ن
122كفر رجب ع مكفر شكرحبيبه هان

58.5كفر رجب ع مكفر شكررحمه نشات كمال عبدالصمد111715

82كفر رجب ع مكفر شكرروان ياش عبيد عبدالرازق111716

ى عبدالواحد دمحم111717 90.5كفر رجب ع مكفر شكرروضه صيى

130كفر رجب ع مكفر شكرصفاء هيثم سعيد عبدالىح عل111718

60كفر رجب ع مكفر شكرفوزيه اسامه امام عل111719

99.5كفر رجب ع مكفر شكرمنه طلعت عبده عبده111720

ن ايهاب عبدهللا ابوزيد111721 98كفر رجب ع مكفر شكرنرمي 

ن شكرى مرس ابوزيد111722 101.5كفر رجب ع مكفر شكرنرمي 

115كفر رجب ع مكفر شكرنورا دمحم محمود دمحم عل111723

58.5كفر رجب ع مكفر شكرهنا حامد عبدالحميد جوده111724

ف ابراهيم عبدالحميد عبدهللا111725 129كفر رجب ع مكفر شكرابراهيم اشر

84كفر رجب ع مكفر شكراحمد ابراهيم عبدالستار متوىلي السيد111726

ن111727 ن ابراهيم امي  53.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد امي 

87.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد خالد دمحم دمحم جمعه111728

ن111729 77.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد سعيد عبدالرحمن امي 

70.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد سعيد عبدالقادر عبدهللا دمحم111730



69.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد صالح جمعة احمد عياده111731

64.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد عابد احمد عبدالرازق مصطفن111732

60.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد عصام حسن صادق111733

121كفر رجب ع مكفر شكراحمد فوده ابوزيد فوده مصطفن111734

86.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد دمحم احمد عزب عبدالعاىط111735

ي111736
92.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد دمحم السيد احمد مصطفن

92كفر رجب ع مكفر شكراحمد محمود جوده سالم مصطفن111737

109.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد محمود عبدالمقصود عبدالباري111738

ي احمد حسن111739
69كفر رجب ع مكفر شكراحمد مصطفن

95.5كفر رجب ع مكفر شكراحمد وائل احمد سعيد111740

ف عبدهللا فتىحي علي111741 113كفر رجب ع مكفر شكراشر

100.5كفر رجب ع مكفر شكرالسيد عبدالنارص السيد السيد صقر111742

126.5كفر رجب ع مكفر شكرالصادق دمحم الصادق الشحات111743

54.5كفر رجب ع مكفر شكرباسم رضا السيد حسن احمد111744

ي عبدالىحي سليمان111745
 
87.5كفر رجب ع مكفر شكرخالد احمد الدسوق

47كفر رجب ع مكفر شكرزياد احمد عبدالمقصود عبدالعزيز111746

118كفر رجب ع مكفر شكرزياد السيد عبدالرازق نور دمحم111747

79.5كفر رجب ع مكفر شكرزياد كرم عبدالموىلي عبدالموىلي111748

76كفر رجب ع مكفر شكرزياد دمحم غريب عبدالحليم صقر111749

88كفر رجب ع مكفر شكرزياد نارص دمحم صابر عطيه111750

71.5كفر رجب ع مكفر شكرسعد رضا سعد علي111751

يال111752 66.5كفر رجب ع مكفر شكرسعد سامح سعد اسكندر غيى

100كفر رجب ع مكفر شكرسعد دمحم سعد عزب دمحم111753

60كفر رجب ع مكفر شكرسعيد محمود سعيد ابراهيم احمد111754

ى السيد مبارك111755 56كفر رجب ع مكفر شكرشادى نارص االباصي 

ي عبداللطيف ابراهيم111756 ى اسامة صيى 111.5كفر رجب ع مكفر شكرصيى

113كفر رجب ع مكفر شكرعبدالرحمن خالد انور عبدالعزيز الجابري111757

ى111758 115.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدالرحمن عبدالعاىط دمحم صيى

119.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدالرحمن علي كامل دمحم111759

86كفر رجب ع مكفر شكرعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالمقصود غاىلي111760

ي دمحم عطيه111761
ن
81.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدالرحمن وردان

ي عبدهللا دمحم عبدالرحمن111762
95.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدهللا عبدالغنن

ي111763 48.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدهللا متوىلي عبدهللا متوىلي الحبينى

98.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدهللا دمحم عبدالرازق السايح111764

128.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدهللا محمود دمحم متوىل111765

46كفر رجب ع مكفر شكرعبدالمقصود فوزي عبدالمقصود عبدالحميد دمحم111766

111767
 
122.5كفر رجب ع مكفر شكرعبدالمنعم عاطف الشحات دسوق

85كفر رجب ع مكفر شكرعالء السيد غنيىمي عبدهللا صقر111768

55.5كفر رجب ع مكفر شكرعل السيد متوىلي عزب متوىل111769

126.5كفر رجب ع مكفر شكرعل حسن ابراهيم عبدالعزيز111770

108كفر رجب ع مكفر شكرعمر احمد حمدي مصطفن111771

ي عليوة111772
127.5كفر رجب ع مكفر شكرعمر السيد عبدالغنن

129.5كفر رجب ع مكفر شكرعمر عبدالباسط عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح111773

136كفر رجب ع مكفر شكرعمر عماد الدين ربيع عبدالفتاح حسان111774

90كفر رجب ع مكفر شكرعمر دمحم فتىحي السيد عبدالمعطي111775

109.5كفر رجب ع مكفر شكرعمر دمحم فريد فريد111776

35كفر رجب ع مكفر شكرعمرو خالد عبدالرحمن عبدالمقصود سليمان111777

101كفر رجب ع مكفر شكرعمرو فكرى عطية دمحم عيىس111778

111كفر رجب ع مكفر شكرفكرى احمد فكري احمد متوىلي111779

92كفر رجب ع مكفر شكركريم سامح عبدالرحيم حافظ مروان111780



ن111781 55.5كفر رجب ع مكفر شكركريم عبدالباسط مهدي حساني 

73.5كفر رجب ع مكفر شكركريم عبدالرحمن ابو الفتوح عبدالرحمن111782

لس مدحت وقيم جرجس سليمان111783 76.5كفر رجب ع مكفر شكركي 

ي عبدالرازق ابراهيم111784
ي اسالم لطفن

57كفر رجب ع مكفر شكرلطفن

53كفر رجب ع مكفر شكردمحم ابوزيد دمحم السيد البيلي111785

107كفر رجب ع مكفر شكردمحم احمد عبدالمنعم الزم ضوى111786

103كفر رجب ع مكفر شكردمحم احمد يىح محمود احمد111787

39كفر رجب ع مكفر شكردمحم اكرم حمدى دمحم111788

98.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم السيد نض دمحم عطيه111789

108كفر رجب ع مكفر شكردمحم ايمن سمي  مصطفن السيد111790

81كفر رجب ع مكفر شكردمحم حاتم فوزي عبدهللا صالح111791

122كفر رجب ع مكفر شكردمحم حازم دمحم مصطفن دمحم111792

75كفر رجب ع مكفر شكردمحم حسن عبدالوهاب حسن محمود111793

114كفر رجب ع مكفر شكردمحم خالد ابراهيم ابراهيم سليم111794

126كفر رجب ع مكفر شكردمحم خالد مرجان دمحم مهدي111795

102كفر رجب ع مكفر شكردمحم رضا ششتاوي دمحم اسماعيل111796

119.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم سعيد ابراهيم عل حسن111797

ي111798
ن
107.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم سعيد رشاد عبدالشاق

100.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم سعيد دمحم عل حسن111799

124.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم سليمان عدىل سليمان111800

63.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم صابر دياب ابوزيد مرس111801

103كفر رجب ع مكفر شكردمحم صبىح غنيىم غنيىم عل111802

84كفر رجب ع مكفر شكردمحم عبدالصمد حسن دمحم ابو العال111803

87.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم عصام الدين سليمان سعيد دمحم111804

ي سعد عل111805
90كفر رجب ع مكفر شكردمحم عصام حسنن

132كفر رجب ع مكفر شكردمحم عماد السيد عطيه نض111806

124كفر رجب ع مكفر شكردمحم فرحات دمحم عبدالرحمن صقر111807

103كفر رجب ع مكفر شكردمحم فوزي عزب دمحم عل111808

102.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم مجدي رفعت عبدالرازق ابراهيم111809

108كفر رجب ع مكفر شكردمحم محسن فرج السيد درويش111810

ن111811 115كفر رجب ع مكفر شكردمحم وليد ابراهيم امي 

27.5كفر رجب ع مكفر شكردمحم وليد ابراهيم دمحم ابو العال111812

129كفر رجب ع مكفر شكرمحمود احمد عبدالعزيز دمحم درويش111813

116كفر رجب ع مكفر شكرمحمود عصام شعبان عبدالعليم دمحم111814

40كفر رجب ع مكفر شكرمحمود دمحم السيد حسن111815

ي فتوح مهدي برعي111816
ن
24.5كفر رجب ع مكفر شكرمحمود هان

71.5كفر رجب ع مكفر شكرمصطفن جابر سعيد عطية السيد111817

93كفر رجب ع مكفر شكرمصطفن حسن محمود عبدالهادي دمحم111818

102.5كفر رجب ع مكفر شكرمصطفن عادل جالل احمد111819

99.5كفر رجب ع مكفر شكرمصطفن عبدالهادي دمحم القاسىمي عبدالهادي111820

ن صالح111821 98.5كفر رجب ع مكفر شكرمصطفن دمحم صالح امي 

ي عبدهللا111822 113كفر رجب ع مكفر شكرمهند عبدهللا صيى

122.5كفر رجب ع مكفر شكرمومن اسامة عبدالنعيم عبدالظاهر احمد111823

108.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف احمد سعد عل ابراهيم111824

 دمحم111825
 
121.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف اسامه شكرى عبدالباق

105كفر رجب ع مكفر شكريوسف جمال السيد عبدالعاىطي111826

95.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف حمادة شحتة عبدالظاهر111827

ي جودة السيد111828 135كفر رجب ع مكفر شكريوسف صيى

89.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف عماد عبدالفتاح عبدالعليم111829

ن احمد فراج111830 126.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف دمحم حسي 



137كفر رجب ع مكفر شكريوسف دمحم كرم ابو السعود111831

127.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف محمود نصوجي مصيلىحي احمد111832

115.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف مني  عل يونس111833

115.5كفر رجب ع مكفر شكريوسف ناجح مرجان دمحم عل111834

103كفر رجب ع مكفر شكريوسف وليد ابومسلم دمحمى111835

124كفر رجب ع مكفر شكريوسف وليد دمحم سعيد111836

113.5المفن  ت أكفر شكراسماء دمحم رمضان دمحم يوسف111837

105.5المفن  ت أكفر شكراسماء دمحم طاهر مندوه النادى111838

قت عادل احمد السيد احمد111839 80المفن  ت أكفر شكراشر

ف حسن عبدالصادق مصلىح111840 112المفن  ت أكفر شكرالشيماء اشر

109.5المفن  ت أكفر شكرالشيماء دمحم فتىح عيىس عبدالمعط111841

ه عادل عزب عبدالعزيز حمد111842 100المفن  ت أكفر شكرامي 

ه وجيه دمحم عبدالخالق مصطفن111843 118.5المفن  ت أكفر شكرامي 

83المفن  ت أكفر شكرايمان عادل عزب عبدالعزيز حمد111844

104المفن  ت أكفر شكرايمان فتىح عبدالعظيم احمد شحان111845

118المفن  ت أكفر شكرخلود زكريا دمحم عبدالخالق مصطفن111846

101المفن  ت أكفر شكردنيا جميل دمحم عبدالعظيم111847

وق مدحت احمد عبدالحميد عبده111848 111المفن  ت أكفر شكرشر

ف حسن عبدالصادق مصلىحي111849 112.5المفن  ت أكفر شكرشهد اشر

114.5المفن  ت أكفر شكرشهد السيد صالح دمحم عل111850

103.5المفن  ت أكفر شكرشهد مدحت احمد عبدالحميد عبده111851

ن عبدالهادى سالم موس111852 109المفن  ت أكفر شكرعلياء حسني 

ف دمحم111853 106المفن  ت أكفر شكرغاده ابراهيم ناجى شر

 دمحم ابراهيم111854
 
129المفن  ت أكفر شكرفاطمه السيد الدسوق

 عبدالباسط دمحم حامد111855
ن
99.5المفن  ت أكفر شكرمريم هان

103.5المفن  ت أكفر شكرهايدى مصباح فتىح عبدالوهاب عبدالفتاح111856

124المفن  ت أكفر شكرهبه شحان ابراهيم محمود عل111857

ن عبدالعزيز عبدالرؤف هنداوى سليمان111858 136المفن  ت أكفر شكرياسمي 

118.5المفن  ت أكفر شكرابراهيم محمود ابراهيم حسن ابراهيم111859

106المفن  ت أكفر شكراحمد اسامه عزب عبدالحليم111860

102.5المفن  ت أكفر شكراحمد ايمن عبدالعزيز عبدهللا مدبوىل111861

126المفن  ت أكفر شكراحمد رضا السعيد شعبان شلنى111862

123.5المفن  ت أكفر شكراحمد شكرى عاطف سالمه عل111863

126المفن  ت أكفر شكراحمد دمحم صبح خليل111864

129المفن  ت أكفر شكراحمد ياش عبدالرحمن دمحم شلنى111865

125.5المفن  ت أكفر شكرتف  الدين احمد حسن عبدالصادق مصلىح111866

111المفن  ت أكفر شكرخالد عمرو عبدالرحمن عبدالمقصود سليمان111867

109المفن  ت أكفر شكرسعيد محمود سعيد عطيه السيد111868

122المفن  ت أكفر شكركريم كمال فتىح عبدالوهاب عبدالفتاح111869

134المفن  ت أكفر شكرمازن دمحم جالل عدروس عبدالخالق111870

118.5المفن  ت أكفر شكرمدحت ماجد شلنى دمحم يوسف111871

126المفن  ت أكفر شكرمروان دمحم جالل عدروس عبدالخالق111872

97.5المفن  ت أكفر شكرمصطفن ابراهيم فرج عل ابراهيم111873

75المفن  ت أكفر شكرمصطفن صابر مصطفن متوىل مصطفن111874

117المفن  ت أكفر شكرمومن عماد عبدالعظيم عبدالهادى يوسف111875

 متوىل ماضن111876
ن
133.5المفن  ت أكفر شكريوسف عابدين عنان

138.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراشاء احمد عبدالعزيز دمحم يوسف111877

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسماء اسامه محمود ابراهيم دمحم111878

130.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسماء ايمن فاروق احمد سالم111879

135.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسماء عبدهللا عبدالحميد احمد النظاىم111880



ف بكر الصديق جوده طلب111881 قت اشر 134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراشر

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراالء السيد عبدالعزيز دمحم اسماعيل111882

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراالء حسن مشعل امام مشعل111883

100.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراالء عبدهللا السيد ابراهيم السيد111884

130.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامال ايمن يوسف السيد ابراهيم111885

117.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامل دمحم ابوالحسن عبدالفتاح فرج111886

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامنيه تامر السيد سيد احمد دمحم111887

130.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامنيه عبدالعزيز احمد محمود سعد111888

ه بلبل دمحم سيداحمد عطاهللا 111889 114دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسيطه- امي 

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامينه احمد عل بيوىم عل111890

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرايمان احمد عل احمد ضيف111891

137.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرايمان صالح دمحم دمحم ابراهيم111892

136.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسمله رضا عبدالمجيد عبدالمجيد عل111893

120.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسمله دمحم السيد جوده السيد111894

94دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسيطه- بسمه رضا حجازى السيد عبدالعزيز 111895

128.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسنت السيد حجازى السيد حجازى111896

122.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرتسنيم رضا عزب سويلم بدوى111897

94.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرتف  سعيد عبدالستار دمحم دمحم111898

136دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرتف  عيىس محمود عيىس السيىس111899

119دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرتف  محمود ابراهيم فهىم دمحم عل111900

136دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجنات ادهم دمحم شبل البندارى بدير111901

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجنه بيوىم بدوي بيوىم بدوى111902

132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجنه رضا ابراهيم اسماعيل السبعه111903

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجنن عصمت عل ابراهيم حسن فؤاد111904

131دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجنن عطا سعيد عطا حسن111905

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجهاد ابراهيم سعيد السيد دمحم111906

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحبيبه ابو العطا احمد ابو العطا هندى111907

135.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحبيبه ايمن عبدالمجيد احمد عبدالمجيد111908

119دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحبيبه طارق وهدان عبدالفتاح ابراهيم111909

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحبيبه محسن عوض عبدالمحسن خليل111910

ن تامر عبدهللا عزب عل111911 111دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحني 

ن جمال دمحم حسب الننى العجىم111912 133دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحني 

ن حماده حمدى دمحم عل111913 133دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحني 

ن دمحم امام عبدالعزيز احمد111914 126دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحني 

ن هالل السيد زاهد السيد111915 132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرحني 

 هالل بيوىم111916
 
127دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرخلود هالل شوق

116دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررانيا تامر دمحم عبدهللا دمحم111917

116.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررانيا سمي  عبدالفتاح راشد السيد111918

133دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررحمه حاتم احمد عل احمد111919

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررحمه عل سالم عل غنيم111920

130.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررضوى حسنن فريد دمحم بدوى111921

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررنا ابراهيم عبدالعزيز بيوىم عبدالغنن111922

136.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررنا خالد وهدان عبدالفتاح ابراهيم111923

134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررنا سعيد السيد دمحم بدوى111924

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكررنا وائل احمد ابوزيد عل111925

112دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروان ايمن عز الدين دمحم عل111926

120دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروان ياش عبدالعزيز دمحم عمر111927

128.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروضه طارق عبدالمنعم السيد عل111928

119.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروضه دمحم عبدالكريم عبدالفتاح سيد احمد111929

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروميساء فوزى جوده مصلىح دمحم111930



ن111931  بدوى شاهي 
 
135.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرروينه احمد عراق

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرريم بشي  فتىح متوىل متوىل111932

ن111933 ن حسي  64.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرساره عبدالرحمن سعيد حسي 

106دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرساره مصطفن السيد ابو العال111934

120.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرساندى دمحم عبدالفتاح ابوزيد دمحم111935

105دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسحر سعيد عيىس ابراهيم خميس111936

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسعاد رضا عبدالعزيز حسن موس111937

119دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسعاد مجدى السيد حنضل عبدالدايم111938

114دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسلىم امي  اسماعيل احمد عل111939

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسلىم جمال دمحم عبدالغنن دمحم111940

98.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسلىم رمزى عيىس عبدالغنن السيد111941

112.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسما عز السيد ابو العز السيد111942

104دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسماء عاطف ابو العز عقل سالم111943

ن111944 127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسناء يشى عبدالعزيز السيد حساني 

113دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسهي  عزت حسن دمحم حسن111945

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسهيله احمد دمحم عبدالعزيز سيد احمد111946

125دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسهيله عبدالعليم زين العابدين ابراهيم دمحم111947

123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسهيله دمحم محمود دمحم سالم111948

137دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسهيله وائل رشدى يوسف السيد111949

107.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشاهنده دمحم احمد البدوى احمد احمد عيىس111950

وق اسامة دمحم فتىح عبدالهادى دمحم111951 138دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشر

ى حسن عامر111952 وق عبدالحميد الخضن 127دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشر

وق دمحم ابراهيم عل دمحم111953 134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشر

وق دمحم رضا متوىل دمحم111954 132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشر

123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشمس دمحم حسن عل ابراهيم111955

120.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهد السيد دمحم متوىل سيد احمد111956

70.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهد عبدالمنعم شفيق عبدهللا مخيمر111957

86دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهد عزت دمحم رمضان حسن111958

ن السيد111959 135دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهد دمحم الرفاع حسي 

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهد نور الدين دمحم السيد دمحم111960

111دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشيماء ايمن فاروق احمد سالم111961

137دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرضىح رضا عبدالعزيز بيوىم احمد111962

117.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرضىح عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا السيد111963

110.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرفاطمه عبدهللا سالمه دمحم سالم111964

ى ابو زيد عبدالفتاح ابوزيد دمحم111965 ن 118.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركين

100.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمادونا عماد الدين حلىم اسعد تادرس111966

94.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمروه عبدالعزيز عبدالفتاح خالد السيد111967

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمريم خالد احمد دمحم عطا هللا111968

ن111969 ن عل شاهي  123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمريم رمضان شاهي 

102دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمريم محمود عبدهللا حسن االعض111970

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمريم نض حسن ابو العطا ابو العطا111971

54دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمريم ياش فتوح بيوىم البهنساوى111972

116.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك سامح السيد هاشم خليل111973

يف احمد عثمان احمد111974 123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك شر

129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك عبدالحميد دمحم عاطف عبدالحميد حسن111975

108دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك عزت دمحم رمضان حسن111976

ن111977  بدوى شاهي 
 
132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك عصام الدين عراق

111978
ن
126دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك عل حنفن السيد عنان

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك دمحم البديوى عبدالفتاح دمحم بدر111979

ن القبطان111980 92دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرملك محمود اسامة حسي 



ف دمحم زين العابدين احمد111981 131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة اشر

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا احمد شفيق سليمان دمحم111982

87دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسيطه- منة هللا ايمن فاروق السيد سويلم 111983

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا رضا سعيد منصور ابراهيم111984

ف الدين111985  شر
 
137.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا ساىم سليمان ابراهيم الدسوق

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا صالح عبدالحميد اسماعيل سليمان111986

120دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا عبدالرحمن السيد دمحم السيد111987

122دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنة هللا مىح السيد عزب دمحم111988

107.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنه ابو العز شفيق ابو العز دمحم111989

ف عيىس سيد احمد خليل111990 132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنه اشر

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنه مجدى دمحم عبدالرحمن عل جمعة111991

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمنيه حسن سعد عبدالعزيز ابراهيم111992

96دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمها ماهر بدوى بيوىم بدوى111993

 دمحم مخيمر111994
 
134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرىم رضا شوق

128.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرىم عبدالعزيز احمد كمال الدين دمحم عزب111995

94دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرىم ماهر بدوى بيوىم بدوى111996

117.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرىم مجدى عبدالحليم دمحم عطاهلل111997

122.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمىاده هاشم ابراهيم عبدهللا سيد احمد111998

نا سامح ابراهيم عبدالعاىط ابراهيم111999 110دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمي 

نا طارق سيدهم شكيس سالمه112000 127دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمي 

 عبدالفتاح عبدهللا112001
 
125دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرناديه احمد شوق

127دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنانىس احمد سعد عبدالعزيز ابراهيم112002

130.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنجاه بهاء عل دمحم مناع112003

114دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى احمد عبدالفتاح حسن عل112004

ن احمد112005 131دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى خالد ابوزيد حسي 

116دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى رضا عبدالعظيم عبدالخالق عبدالصمد112006

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى صفوت رضا رجب سالم112007

 عيد عل حسن112008
ن
132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى هان

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرندى وائل احمد دمحم عطا هللا112009

122.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنورا دمحم السعيد مغاورى السيد غنيم112010

114.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنورهان احمد دمحم رضا عل عل مخيمر112011

116دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنورهان عبدهللا السيد عبدالمحسن مصطفن112012

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرنورهان عل عبدالسالم عل راضن112013

135دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهاجر سامح صالح الدين دمحم السيد112014

118.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهاجر سالمه ابراهيم دمحم عبدالحميد112015

134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهاجر هشام السيد سالم سيد احمد112016

ف عباس دمحم بدوى112017 124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهبه اشر

136.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهبه سعد احمد جوده حسن112018

137دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهنا مؤمن السيد دمحم112019

ى دمحم ابو العز عفيفن السيد112020 135.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرهند خي 

122دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكروفاء عالء عبدالرحيم الدمرداش دمحم112021

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكروالء وائل فتىح السيد دمحم112022

129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريارا جمال عبدالحليم سيد احمد ابراهيم112023

ن السيد عبدالفتاح سيد احمد112024 129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريارا حسي 

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريارا عمرو صفوت مصطفن عبدالستار112025

127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريارا يوسف ماهر ابوالمعاىط السيد112026

ف عبدالرحمن دمحم سيد احمد112027 ن اشر 120.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرياسمي 

ن حسام متوىل عبدالمجيد غنيم112028 134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرياسمي 

ن سعيد عبدهللا عل امام112029 130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرياسمي 

105.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابراهيم ابو العز ابراهيم ابو العز مصلىح112030



122دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابراهيم عل دمحم القضى دمحم عل قنديل112031

ي دمحم112032
38.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابراهيم مؤمن ابراهيم حفنن

ي حسن عبده112033
 
107دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابراهيم محسن ابراهيم الدسوق

92دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابوالمجد احمد الرفاع ابو المجد محمود ابوالمجد112034

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرابوزيد وليد ابوزيذ صابر عبدربه112035

ف سعيد احمد طريح112036 135دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد اشر

131دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد تامر عادل عبدالكريم عبدالهادى112037

136دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد حسام احمد محمود سعد112038

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد حسن ذكريا ابراهيم ابراهيم112039

112.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد حلىم فتىح السيد سيد احمد112040

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد حمدى دمحم متوىل احمد112041

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد رضا دمحم عبدالغنن دمحم112042

102دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد سامح عبدالفتاح حسن ابراهيم112043

ن112044  السيد عبدهللا ال شي 
 
101.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد شوق

122.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد عبدالحليم دمحم زاهد السيد112045

106دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد عبدالنارص عبداللطيف ابراهيم دمحم112046

133دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد عصام السيد العرنى بدوى مصطفن112047

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد عصام جودة دياب مصطفن112048

117دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم احمد دمحم عطاهلل112049

 ابراهيم مجاهد112050
 
95دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم شوق

ن112051 81.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم عبدالعزيز بدوى شاهي 

91.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكربسيطه- احمد دمحم عل دمحم عل 112052

110.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم نبوى محمود نبوى112053

25.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم نجيب ابو زيد امام مشعل112054

ن112055 132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد دمحم هاشم دمحم حسي 

ى محبوب112056 105دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد وائل ممدوح خي 

27.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراحمد ياش سعيد رمضان دمحم112057

104.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسالم سمي  دمحم سالم عل112058

112059
 
118.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسالم دمحم السيد دمحم الدسوق

121.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسماعيل احمد ابراهيم اسماعيل شعبان112060

113.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكراسماعيل سعيد اسماعيل عيىس ابراهيم112061

108دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد ابوزيد السيد دمحم السيد112062

ن112063 102دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد رضا السيد عبدالرازق حسي 

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد سمي  السيد دمحم عبده112064

127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد عيد السيد عيد دمحم112065

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد كرم السيد العرنى بدوى مصطفن112066

121.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرالسيد كرم السيد متوىل حسن112067

53.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرامي  عبدالقادر شفيق دمحم عبدالقادر112068

83دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجالل رضا جالل السيد سيد احمد112069

122.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجوده رضا جوده دمحم عطاهلل112070

ن112071 129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرجوده دمحم جوده عل شاهي 

125.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرخالد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن بيوىم112072

132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرزكريا رضا عبدالعزيز دمحم احمد112073

بينن سيداحمد اسماعيل سيداحمد112074 133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرزياد الشر

ف الدين112075  شر
 
132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرزياد ساىم سليمان ابراهيم الدسوق

106.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرزياد محمود احمد عبدالفتاح دمحم112076

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرزياد مصطفن دمحم عبدهللا112077

104.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسامر دمحم عبدالفتاح ابوزيد دمحم112078

121.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشاج ياش دمحم عبدالعزيزدمحم112079

قاوى بدر112080 118دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسعيد جمال السيد دمحم الشر



97.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسعيد دمحم مصطفن دياب مصطفن112081

108.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرسيف عل شاكر دمحم عل112082

ن112083 ن دمحم شاهي  ن دمحم شاهي  121.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشاهي 

100.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرشهاب دمحم احمد البدوى احمد احمد عيىس112084

117.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرصابر طارق صابر دمحم ابراهيم112085

98.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرطارق احمد دمحم احمد دمحم112086

128دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرطارق عبدالنارص عبداللطيف ابراهيم دمحم112087

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرطارق دمحم احمد فؤاد دمحم ابراهيم112088

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرطه دمحم هالل عبدالرازق هالل112089

ى عبدالرحمن عبدهللا عبدالمعط112090 97دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالرحمن صيى

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالسالم دمحم عبدالسالم عل راضن112091

134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالعزيز احمد عبدالعزيز دمحم سالم112092

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح112093

ن عبدهللا عبدالغنن112094 125.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدهللا حسي 

110دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدهللا دمحم الحسينن حسن دمحم112095

96.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدهللا دمحم عبدهللا بيوىم عل112096

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدهللا محمود دمحم محمود سعد112097

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالمحسن احمد عبدالمحسن سالم دمحم112098

109.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبدالمحسن خالد عبدالمحسن خليل علي112099

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعبده عمرو عبده عبدالمحسن عبده112100

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعثمان مصطفن سعيد مصطفن السيد112101

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعزب محمود عزب دمحم عل112102

122دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعل دمحم علي عبدهللا فرج112103

127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمر احمد السيد ابراهيم ابراهيم112104

126.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمر احمد سعيد عل حماد112105

ن112106  شاهي 
 
ن عراق 125.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمر احمد شاهي 

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمر دمحم السيد سعد عل112107

129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمرو دمحم صابر دمحم مناع112108

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعمرو دمحم مطيع التهاىم دمحم112109

128.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرعيىس كرم عيىس السيد حسن112110

134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرفارس احمد دمحم دمحم سالم112111

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرفارس جمال عيىس احمد محرم112112

61دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرفريد محمود فريد محمود فريد112113

134.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركريم طلعت عبدالكريم عبدالفتاح سيد احمد112114

ه عبدالننى112115 122دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركريم دمحم عبدالعزيز عمي 

128.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركريم وليد دمحم دمحم سيد احمد112116

132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركمال سعيد جمال الدين عل ابراهيم112117

لس جورجى قاسم تميم موس112118 108.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكركي 

103دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمازن دمحم جالل السيد سيد احمد112119

 شاكر دمحم عل112120
ن
134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمازن هان

123.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمجدى طارق عبدالجليل عبدالعظيم سيد احمد112121

102.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ابراهيم احمد عبدالرحمن الفرارجى112122

123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم احمد عطا عل عل112123

ف السيد ابراهيم112124 114دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم اشر

ن112125 ف السيد دمحم حسني  131دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم اشر

ف سالم عبدهللا عبداالمعط112126 120دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم اشر

124دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم السيد عبدالعزيز السيد زاهد112127

ن ابراهيم112128 137.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ايمن امي 

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ايمن دمحم دمحم يونس112129

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ايهاب سعد سالم ابراهيم112130



116.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم بهاء الدين احمد التهاىم عل عبدالعال112131

121دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم تامر دمحم بيوىم الفف 112132

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم جمال احمد حسن موس112133

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم حسام الدين دمحم دمحم عل112134

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم حسام سيد احمد بيوىمي دمحم112135

124دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم حمدى عبدالعظيم عل احمد فرج112136

129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم خالد عبدالعزيز عبدهللا احمد112137

129دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم رضا احمد دمحم عل112138

ن112139 81.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم رضا عبدالمنعم السيد حساني 

112140
 
123دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم رضا عزى احمد الدسوق

120.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم رضا دمحم جوده عل112141

112.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم سالم سند دمحم ابراهيم112142

109دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ساىم احمد مصلىح عبدالرحمن112143

يف عبدهللا سيد احمد يوسف112144 124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم شر

115.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم صفوت جوده احمد ابراهيم112145

120دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عصام سعيد عبدالحميد رزق112146

95دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عصام دمحم عبدهللا السيد112147

116دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عل جمال عل موس112148

114دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عل قاسم عل قاسم112149

117.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عوض السيد عيىس السيد112150

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم عيىس جوده عبدالغنن السيد112151

ن عزب112152 124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم فتىح عبدالعزيز امي 

110.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم كامل رسىم احمد جاد112153

100.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم ماهر السيد دمحم دمحم112154

111.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم محمود عبدالمحسن محمود دمحم112155

ي عبدالتواب عل عبدهللا112156
130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم مصطفن

132.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم مغنن دمحم السيد عبدالعزيز احمد112157

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكردمحم هاشم خليل هاشم خليل112158

96.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود احمد امام عبدالعزيز112159

127دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود السيد عيىس دمحم دمحم112160

113دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود ايهاب صالح دمحم ابراهيم112161

ف الدين112162  شر
 
131دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود سليمان ابراهيم الدسوق

124.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود عاطف سيد احمد ابوزيد سيد احمد112163

90.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود عبدربه صابر عبدربه عل112164

127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود دمحم ضيف احمد ضيف112165

يد سليمان112166 ن 133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود دمحم عبدالعزيز ابو الي 

ي احمد وهدان دمحم112167
129.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمحمود مصطفن

ن112168  بدوى شاهي 
 
135دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن احمد عراق

!VALUE#دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن رمضان مصطفن دمحم اسماعيل112169

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن طارق دمحم معوض خليل112170

87دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن عل مصطفن عل ابو العطا112171

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن دمحم عبدالرازق الجيوسر مغاورى عبدربه112172

83دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمصطفن محمود عيىس عل عبدالرازق112173

136.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرمعاذ دمحم دمحم ابراهيم اسماعيل112174

134دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرموس احمد موس سعد عل112175

ف ابراهيم عبدالفتاح عبدالمحسن112176 ن اشر 105.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكرياسي 

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريحن  عالء الدين حسن النادى عيسوى112177

130دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف ابوالمعاىط زكريا عل دمحم112178

ه112179 109دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف احمد عبدالمقصود محمود شقي 

يف عبدالعزيز عبدهللا السيد112180 97.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف شر



108.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف صابر دمحم دمحم حجازى112181

116دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف عابد محمود ابو العز دمحم112182

131.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف عبدالعزيز السيد عبدالغنن االعض112183

132دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف عماد عبدالعظيم عل احمد112184

127.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف عماد دمحم حسن عبدالغنن112185

133.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف دمحم السيد سيد احمد متوىل112186

 ابراهيم مجاهد112187
 
93.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكريوسف دمحم شوق

ه عبدالفتاح ابراهيم الشافع السيد112188 ف الدين ت أكفر شكرامي  131كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرامينه السيد عبالعزيز عبدالوهاب ابراهيم112189 121كفر عل شر

 عبدهللا112190
ن
ف الدين ت أكفر شكربسمله احمد دمحم الكيالن 136كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكربسمه هيثم عبدالعزيز عل احمد112191 135كفر عل شر

 فوزى دمحم عبدالواحد112192
ن
ف الدين ت أكفر شكرجنن هان 122كفر عل شر

112193
 
ف موس موس عبدالباق ف الدين ت أكفر شكرحبيبه اشر 123كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرحبيبه سعيد عيىس سيداحمد112194 117كفر عل شر

ن عبدهللا فوزي دمحم112195 ف الدين ت أكفر شكرحني  129.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردعاء عل فوزى عل112196 106كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردينا جمال احمد عبدالمنعم112197 119.5كفر عل شر

ي محمود عبدالرحمن112198 ف الدين ت أكفر شكررحمه عاطف العرنى 129.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكررحمه دمحم فرج بيوىمي مرسي112199 120كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكررحمه وائل سعيد دمحم112200 136كفر عل شر

ي دمحم عبدالعزيز112201
ن
ف الدين ت أكفر شكررزان هان 134كفر عل شر

ن عبدالفتاح دمحم فرج112202 ف الدين ت أكفر شكرروان امي  109.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرروان دمحم السيد عبدهللا112203 133كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرروحيه دمحم عبدالعزيز عبدالفتاح112204 132كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرريم محمود كرم محمود112205 134.5كفر عل شر

ن حسن ابراهيم قنصوة112206 ف الدين ت أكفر شكرريناد امي  118كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرزينب ظهي  السيد سيد احمد112207 131.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرساره احمد ماهر دمحم احمد محمود112208 134.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرساىل ساىم عبدالستار دمحم عمر112209 129كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرساميه عل دمحم عل البشارى112210 131.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرسميحه عصام جمال الدين احمد ابراهيم112211 128.5كفر عل شر

وق حمدى ابراهيم نض112212 ف الدين ت أكفر شكرشر 127.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرشيماء دمحم عبدهللا عوض هللا متوىل112213 121كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرصفاء دمحم عبدالصادق سالم112214 119.5كفر عل شر

112215
 
ف الدين ت أكفر شكرفاطمه احمد فتىح عبدالمنعم دسوق 123كفر عل شر

ف دمحم اسماعيل112216 ف الدين ت أكفر شكرفاطمه اشر 129كفر عل شر

ى عبدالعزيز عزب دمحم112217 ف الدين ت أكفر شكرفرحه صيى 130كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمريم سعيد مصطفن دمحم112218 132.5كفر عل شر

ف لطفن عبدالصادق112219 ف الدين ت أكفر شكرملك اشر 128.5كفر عل شر

 الشافع عبدالستار دمحم112220
ن
ف الدين ت أكفر شكرمنة هللا هان 134كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمنه عل فوزى عل112221 126.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرىم دمحم السيد دمحم112222 130كفر عل شر

ي السيد عزب احمد112223
 
ه ابراهيم الدسوق ف الدين ت أكفر شكرني  134.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكروداد اسماعيل رفاع اسماعيل بيوىم112224 134.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرورده اسعد عل دمحمدمحم112225 130.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكروفاء السيد عبدالفتاح السيد112226 129كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكروفاء سعيد جودة عزب غنيم112227 120كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريارا دمحم عبدالفتاح اسماعيل112228 137كفر عل شر

 دمحم112229
 
ن يشى ابراهيم الدسوق ف الدين ت أكفر شكرياسمي  135.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكراحمد سليمان دمحم سليمان112230 125.5كفر عل شر



ف الدين ت أكفر شكراحمد عصام دمحم عادل طه السيد112231 130كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكراحمد دمحم متوىل دمحم112232 126كفر عل شر

ن112233 ف الدين ت أكفر شكراسامه دمحم مهدى حسي  134.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكراسماعيل سالم حامد محمود اسماعيل112234 39.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكراياد خالد سيداحمد دمحم سيداحمد112235 130كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكربالل دمحم سعيد السيد112236 131كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرجمال الدين اسالم جمال الدين السيد112237 118.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرحامد ايمن حامد عبدالفتاح112238 134كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرزياد طارق دمحم عمر112239 132.5كفر عل شر

ف ابو الفتوح سيد احمد112240 ف الدين ت أكفر شكرسيد احمد شر 135.5كفر عل شر

ن السيد112241 يف محمود امي  ف الدين ت أكفر شكرشر 109كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عبدالفتاح112242 102كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرعبدالعزيز نارص عبدالعزيز السيد عبدالعال112243 126.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرعبدهللا سعيد عبدهللا عبدالستار احمد112244 127.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرعمر اسالم دمحم عل112245 127كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرعمرو عبدهللا السيد عبدالجواد112246 115كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرفارس دمحم ابو الفتوح سيداحمد112247 126كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكركريم السيد عل السيد112248 132.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكركريم صالح عبدالكريم عبدالفتاح112249 132كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكركريم عبده زغلول عبده112250 131كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكركريم عمرو عبدالستار عمرو112251 133.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكربسيطه- دمحم ابراهيم دمحم عل سيداحمد 112252 77كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردمحم احمد السيد سالم112253 129.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردمحم السيد عبدالعزيز عل احمد112254 120كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردمحم ايمن حلىمي احمد112255 104كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكربسيطه- دمحم تامر حسن دمحم منصور 112256 110كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردمحم سعيد عبدالحفيظ علي سيد112257 112كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكردمحم سمي  سعيد دمحم112258 102.5كفر عل شر

 عبدالهادى112259
ن
ف الدين ت أكفر شكردمحم عبدهللا عبدالشاق 68.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمحمود احمد عبدالحكم عباس112260 121.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمحمود اسماعيل سيداحمد اسماعيل112261 86كفر عل شر

ف الدين112262 ف الدين ت أكفر شكرمحمود رضا موس شر 138كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمصطفن دمحم عبدالعزيز احمد عبدالحميد112263 117كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكرمصطفن نارص ابو الفتوح دمحم112264 97.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريوسف سمي  مصطفن دمحم112265 122كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريوسف سيد احمد اسماعيل112266 119كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريوسف طارق ابراهيم عل البشارى112267 80.5كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريوسف دمحم زكريا دمحم112268 101كفر عل شر

ف الدين ت أكفر شكريوسف محمود السيد محمود112269 131كفر عل شر

123.5كفر منصور ع مكفر شكراشاء خالد دمحم احمد112270

114كفر منصور ع مكفر شكراسمهان ايهاب عبدالمجيد السيد112271

ي112272
ي دمحم مصطفن

ن
86.5كفر منصور ع مكفر شكراالء هان

122.5كفر منصور ع مكفر شكرامال محمود نبيل محمودالسيد112273

119كفر منصور ع مكفر شكرامنيه دمحم اسماعيل عبدالعال112274

ه كرم عبدالمنعم دمحم112275 109كفر منصور ع مكفر شكرامي 

ي فتىحي عوض112276
ن
ه هان 124كفر منصور ع مكفر شكرامي 

123.5كفر منصور ع مكفر شكرايمان ايمن جودة عبدهللا دمحم112277

120كفر منصور ع مكفر شكرايمان دمحم فريد دمحم112278

126.5كفر منصور ع مكفر شكرايه عزت السيد عزب112279

128كفر منصور ع مكفر شكرايه ممدوح فوزي دمحم112280



129كفر منصور ع مكفر شكرايه وائل علي عبده112281

119.5كفر منصور ع مكفر شكربسمله امي  محمود طه دمحم112282

119.5كفر منصور ع مكفر شكربسمله عبدهللا عبدالبديع عبدهللا112283

يف رزق دمحمعلي112284 130.5كفر منصور ع مكفر شكربسنت شر

ي دمحم احمد112285
132.5كفر منصور ع مكفر شكربسنت وليد الحسينن

128.5كفر منصور ع مكفر شكرتبارك دمحم فتح حسن عيد112286

101.5كفر منصور ع مكفر شكرتغريد السيد ابوالفتوح احمد112287

108.5كفر منصور ع مكفر شكرجنن دمحم سمي  السيد112288

77.5كفر منصور ع مكفر شكرحبيبه تامر عل السيد112289

128.5كفر منصور ع مكفر شكرحبيبه عبدالرؤوف يوسف جمعه112290

102.5كفر منصور ع مكفر شكرحبيبه عبدالعزيز السيد عبدالعزيز112291

ي دمحم دمحم112292
ي عبدالغنن

ن
104كفر منصور ع مكفر شكرحبيبه هان

129.5كفر منصور ع مكفر شكرحسناء عبدالسميع دمحم عبدالفضيل112293

132.5كفر منصور ع مكفر شكردعاء نادر صالح ابو الفتوح السيد112294

126.5كفر منصور ع مكفر شكررانا حمدي رشاد علي112295

119.5كفر منصور ع مكفر شكررانا دمحم السيد دمحم رضوان112296

108كفر منصور ع مكفر شكررحمه احمد ابراهيم السيد112297

133كفر منصور ع مكفر شكررضوى رضا دمحم رمضان عبدالمعطي112298

ي112299
 
136.5كفر منصور ع مكفر شكررقيه رمضان ابراهيم الدسوق

108.5كفر منصور ع مكفر شكررقيه سالم عبدالعزيز عبدالرحمن112300

114.5كفر منصور ع مكفر شكررقيه سعيد عبدالنارص عبدالوهاب112301

136كفر منصور ع مكفر شكررنا ماهر عبدالكريم مروان112302

97.5كفر منصور ع مكفر شكرروجينا علي كامل دمحم112303

135.5كفر منصور ع مكفر شكرريتاج عبدالعاىطي صالح السيد موسي112304

134.5كفر منصور ع مكفر شكرريهام دمحم ابراهيم محمود112305

68كفر منصور ع مكفر شكرزينب ابراهيم كامل ابراهيم112306

ف كامل دمحم112307 67كفر منصور ع مكفر شكرزينب اشر

58كفر منصور ع مكفر شكرزينب دمحمي غريب دمحمي112308

112.5كفر منصور ع مكفر شكرساره عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا112309

21.5كفر منصور ع مكفر شكرساره مجدي دمحم فتح هللا جاد112310

135كفر منصور ع مكفر شكرسلىم ابو الفتوح عبدالعزيز ابو الفتوح112311

131كفر منصور ع مكفر شكرسلىم رضا كامل عل112312

62.5كفر منصور ع مكفر شكرسلىم طارق عزيز الدين ابراهيم112313

وق دمحم السيد عطيه112314 135.5كفر منصور ع مكفر شكرشر

137.5كفر منصور ع مكفر شكرشيماء مجدي عبدالمنعم دمحم112315

138كفر منصور ع مكفر شكرغاده ضياء جاد دمحم112316

ي علي احمد112317
110.5كفر منصور ع مكفر شكرغاده علي عبدالغنن

128.5كفر منصور ع مكفر شكرفاطمه اسامه دمحم خليل112318

127.5كفر منصور ع مكفر شكرفاطمه دمحم جوده سعد112319

125.5كفر منصور ع مكفر شكرفاطمه دمحم عادل عبدربه112320

127.5كفر منصور ع مكفر شكرفاطمه دمحم محروس عبدهللا عبدالمطلب112321

ي112322
137كفر منصور ع مكفر شكرفاطمه وليد السيد مصطفن

119كفر منصور ع مكفر شكرفرح السادات ابراهيم داوود112323

ي علي112324
78.5كفر منصور ع مكفر شكركريمه سعيد عبدالغنن

107كفر منصور ع مكفر شكرملك حسام عبدهللا النادي دمحم112325

105كفر منصور ع مكفر شكرملك عبدالعاىطي كامل عبدهللا112326

133.5كفر منصور ع مكفر شكرملك دمحم ابوالفتوح عبدهللا112327

98كفر منصور ع مكفر شكرملك دمحم رمضان دمحم شيىمي112328

103كفر منصور ع مكفر شكرملك محمود صبىحي محمود112329

133.5كفر منصور ع مكفر شكرملك هشام صالح الدين دمحم112330



ي112331
109.5كفر منصور ع مكفر شكرملك وجيه عبدالمقصود عبدالغنن

95كفر منصور ع مكفر شكرمنار نعيم عبدالرازق عل112332

123كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا اسامة دمحم عبدهللا دمحم112333

ن موسي عمر112334 132كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا امي 

59كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا عصام دمحم كامل112335

ف الدين112336 ف الدين عل شر 136.5كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا عل شر

ن احمد عبدهللا112337 69.5كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا دمحم حسي 

124كفر منصور ع مكفر شكرمنة هللا مسعود محروس علي دمحم112338

103.5كفر منصور ع مكفر شكرمنه عبدالحميد احمد عبدالحميد112339

ي اسماعيل112340 59.5كفر منصور ع مكفر شكرمنه عبدالمجيد يحن 

134كفر منصور ع مكفر شكرمنه مجدي محمود حمدي112341

ي112342
 
128.5كفر منصور ع مكفر شكرمنن دمحم ابراهيم شوق

ي عل عبدالقادر عل112343
ن
116.5كفر منصور ع مكفر شكرمنن هان

ن السيد112344 64كفر منصور ع مكفر شكرموده السيد امي 

ي112345
93.5كفر منصور ع مكفر شكرىم احمد عبدهللا عبدالغنن

92.5كفر منصور ع مكفر شكرندى حمزة احمد عبدالمنعم112346

ي112347
58.5كفر منصور ع مكفر شكرندى رضا دمحم مصطفن

119.5كفر منصور ع مكفر شكرنور عبدهللا عبدالشكور دمحم112348

ي احمد112349 129.5كفر منصور ع مكفر شكرنورهان دمحم صيى

136.5كفر منصور ع مكفر شكرنيجار احمد فكري عبدالعاىطي112350

59.5كفر منصور ع مكفر شكروسام جالل يوسف جمعه112351

98.5كفر منصور ع مكفر شكريارا رمضان دمحم السيد112352

ن نصار صابر نصار112353 87كفر منصور ع مكفر شكرياسمي 

112كفر منصور ع مكفر شكرابراهيم دمحم ابراهيم عبدهللا112354

108كفر منصور ع مكفر شكراحمد ايمن دمحم عبدالعليم عطية112355

116كفر منصور ع مكفر شكراحمد تامر دمحم شفيع112356

31كفر منصور ع مكفر شكراحمد جودة عزيز دمحم112357

!VALUE#كفر منصور ع مكفر شكربسيطه- احمد حماده ابوزيد السيد 112358

89.5كفر منصور ع مكفر شكراحمد رفعت مسعد عبدالوهاب112359

31كفر منصور ع مكفر شكراحمد رمضان احمد عبدالرحمن112360

68كفر منصور ع مكفر شكراحمد سعيد محروس معوض112361

101كفر منصور ع مكفر شكراحمد متوىلي السيد دمحم112362

ي دمحم الشحات الشبوىلي112363
ن
99كفر منصور ع مكفر شكراحمد هان

117كفر منصور ع مكفر شكراسالم عبدالسالم صالح دمحم112364

40كفر منصور ع مكفر شكرالسيد احمد عبدالمجيد احمد112365

99كفر منصور ع مكفر شكرالسيد شجاع السيد دمحم112366

124كفر منصور ع مكفر شكرباسل حسام الدين السيد دمحم ابراهيم112367

28.5كفر منصور ع مكفر شكرحسن عبدهللا صالح دمحم112368

125.5كفر منصور ع مكفر شكرزياد خالد سالمة علي112369

114.5كفر منصور ع مكفر شكرسعد عماد سعد عبدهللا112370

ي عبدالمجيد112371 ى دمحم صيى 116كفر منصور ع مكفر شكرصيى

61كفر منصور ع مكفر شكرعبدالبديع دمحمالمتيش عبدالبديع عبدالفتاح112372

108كفر منصور ع مكفر شكرعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا عبدربه112373

ي علي دمحم112374
117.5كفر منصور ع مكفر شكرعبدالرحمن علي عبدالغنن

ن112375 122.5كفر منصور ع مكفر شكرعبدالفتاح جميل عبدالفتاح حساني 

89كفر منصور ع مكفر شكرعبدهللا سعيد عبدهللا دمحم112376

ن عبدالفتاح112377 ي امي 
87.5كفر منصور ع مكفر شكرعبدهللا طاهر عبدالغنن

113كفر منصور ع مكفر شكرعبدهللا عالء عبدهللا دمحم112378

30كفر منصور ع مكفر شكرعبدهللا دمحم محروس معوض112379

110.5كفر منصور ع مكفر شكرعبدهللا هالل عبدهللا عبدالرحمن112380



88كفر منصور ع مكفر شكرعل عبدالفتاح علي عبدالوهاب112381

48.5كفر منصور ع مكفر شكرعل عبدهللا علي عبدهللا علي112382

ي متوىلي عزب112383 79كفر منصور ع مكفر شكرعمرو ناجى

73.5كفر منصور ع مكفر شكرفؤاد وليد احمد فؤاد دمحم112384

112.5كفر منصور ع مكفر شكركريم ماهر دمحم صبىحي112385

116.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم ابراهيم عبدالصادق ابراهيم112386

57كفر منصور ع مكفر شكردمحم احمد حامد متوىلي112387

107.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم احمد رزق دمحم علي112388

135كفر منصور ع مكفر شكردمحم احمد عبدهللا احمد112389

125كفر منصور ع مكفر شكردمحم احمد دمحم احمد112390

ف سالمه عبدالمعطي112391 61.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم اشر

ي عبدالعزيز منتض112392
38.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم ايمن عبدالغنن

48كفر منصور ع مكفر شكردمحم تامر عبدالرحمن عبدالمنعم112393

100.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم حماده دمحم عل112394

107.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم عبدهللا عبدالحفيظ عبدهللا112395

ي علي احمد112396
106كفر منصور ع مكفر شكردمحم عبدهللا عبدالغنن

107.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم عل زرد عل عبدهللا112397

ي عبدالكريم مروان112398
ن
125.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم هان

ي دمحم الطاهر عبدالموجود112399
ن
99.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم هان

97.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم هشام دمحمعبدهللا ابراهيم متوىلي112400

126.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم وليد سعيد توفيق112401

130.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم وليد كامل عل112402

121.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم ياش عطيه عبدالستار112403

ي112404 103كفر منصور ع مكفر شكردمحم ياش دمحم حسب الننى

87.5كفر منصور ع مكفر شكردمحم يحن  اسماعيل محمود112405

102.5كفر منصور ع مكفر شكرمحمود ابراهيم السيد محمود112406

106.5كفر منصور ع مكفر شكرمحمود اسامة دمحم محمود112407

101كفر منصور ع مكفر شكرمحمود جمال ابراهيم دمحم112408

69.5كفر منصور ع مكفر شكرمحمود عماد حمدي ابراهيم112409

ي112410
بينن 37.5كفر منصور ع مكفر شكرمصطفن ابراهيم احمد الشر

113.5كفر منصور ع مكفر شكرمصطفن عصام الدين جابر ابوالفتوح عيىسي112411

 علي عبدالغفار حمزة112412
106.5كفر منصور ع مكفر شكرمصطفن

90.5كفر منصور ع مكفر شكرمصطفن دمحم عبدالجيد دمحم112413

 دمحم معوض112414
ن
83.5كفر منصور ع مكفر شكرمصطفن هان

106كفر منصور ع مكفر شكربسيطه- مؤمن مصطفن عبدالبديع عبدالفتاح 112415

110.5كفر منصور ع مكفر شكرهشام سمي  دمحم توفيق112416

108كفر منصور ع مكفر شكريوسف ابراهيم دمحم عبدالعزيز112417

103كفر منصور ع مكفر شكريوسف السيد موسي عمر112418

99.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف ايمن علي السيد112419

49.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف جمعة اسماعيل جمعة112420

119.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف حمدى كامل عبدهللا112421

129.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف عبدالقتاح دمحم صبىحي112422

ن السيد112423 110.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف مامون حسي 

103.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف دمحم عبدهللا احمد112424

88.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف دمحم دمحم دمحم احمد112425

101.5كفر منصور ع مكفر شكريوسف ممدوح سلطان الحسينن ابراهيم112426

94كفر منصور ع مكفر شكريوسف ياش السيد عبدالعزيز112427

107الشقر ع مكفر شكراشاء احمد ابراهيم سليمان112428

106الشقر ع مكفر شكراسماء احمد اسماعيل حسن112429

ى112430 118الشقر ع مكفر شكراسماء احمد عيىس خضن



121الشقر ع مكفر شكراسماء تامر معوض دمحم112431

134.5الشقر ع مكفر شكراالء تامر جالل دمحم112432

ن112433 121الشقر ع مكفر شكراالء مسعد عرفة محمود حسي 

109.5الشقر ع مكفر شكرامنيه رضا عيىس احمد حىحى112434

ه محمود دمحم عزالدين112435 105.5الشقر ع مكفر شكرامي 

ه وائل عبدالمعطي عبدالمعطي112436 134الشقر ع مكفر شكرامي 

137الشقر ع مكفر شكرايات التهاىمي ابراهيم دمحم السيد112437

126الشقر ع مكفر شكرايه الشافع احمد دمحمالشافع112438

118الشقر ع مكفر شكرايه خالد سعيد دمحم112439

128.5الشقر ع مكفر شكرايه عاطف الهادى السيد112440

57الشقر ع مكفر شكربسنت انور السيد عفيفن112441

ن112442 114الشقر ع مكفر شكربسنت شكري السيد عبدالعزيز حسي 

90الشقر ع مكفر شكربسنت نبيل دمحم ابو الفتوح112443

112444
 
133.5الشقر ع مكفر شكرتسنيم جمال دمحم شوق

80الشقر ع مكفر شكرحبيبه تامر عبدالمنعم دمحم112445

94الشقر ع مكفر شكرحبيبه خالد عبدالعزيز دمحم112446

91.5الشقر ع مكفر شكرحبيبه ساىم دمحم عبده السيد112447

127الشقر ع مكفر شكرحبيبه عبدالرحمن دمحم عزالدين112448

120الشقر ع مكفر شكرحبيبه عل لطفن عل112449

119الشقر ع مكفر شكرحبيبه دمحم رضا عبدالفتاح112450

131الشقر ع مكفر شكرخلود جمال عبدالوهاب احمد112451

111الشقر ع مكفر شكرخلود عبدالحميد دمحم احمد حىحى112452

131.5الشقر ع مكفر شكردعاء دمحم عبدالغنن يوسف112453

51الشقر ع مكفر شكردنيا عالء دمحم عبدالعزيز112454

115.5الشقر ع مكفر شكردينا عبدهللا لطفن عل دمحم112455

134.5الشقر ع مكفر شكررانا دمحم عبدالحفيظ سعد علي112456

131الشقر ع مكفر شكرراويه طلعت السيد السيد112457

129الشقر ع مكفر شكررحمه حمدى دمحم مصطفن112458

 عبدهللا112459
 
32.5الشقر ع مكفر شكررحمه عبدهللا عبدالباق

133الشقر ع مكفر شكررحمه دمحم عبدالحافظ احمد112460

128الشقر ع مكفر شكررضوى محمود عبدالفتاح يونس112461

106.5الشقر ع مكفر شكررنا عصام دمحم دمحم ابو الفتوح عبدالعال112462

87.5الشقر ع مكفر شكرروان فتىحي سعيد عبدالفتاح112463

113الشقر ع مكفر شكرروضه احمد السيد ابراهيم112464

96الشقر ع مكفر شكرروضه عبدالفتاح حمدان الصادق112465

118الشقر ع مكفر شكرروضه ماهر غريب دمحم عبدالعزيز112466

55الشقر ع مكفر شكرريم احمد عاطف جودة112467

يل عبدالقادر المغرنى112468 107.5الشقر ع مكفر شكرزينب عدنان جيى

135.5الشقر ع مكفر شكرساره حامد عبدالرحمن محمود112469

99.5الشقر ع مكفر شكرسحر سعد عبدالعال عبدالرازق عبدالعال112470

121.5الشقر ع مكفر شكرسحر دمحم احمد فرحات112471

111.5الشقر ع مكفر شكرسعاد السيد دمحم ابراهيم112472

102.5الشقر ع مكفر شكرسلسبيل دمحم صالح خميس112473

112474
 
135الشقر ع مكفر شكرسلىم ابراهيم عبدالحافظ ابراهيم دسوق

136الشقر ع مكفر شكرسلىم احمد دمحم دمحم عبدالمنعم112475

134.5الشقر ع مكفر شكرسلىم محمود السيد عبدالحميد عل112476

121.5الشقر ع مكفر شكرسلىم وائل يونس عبدالفتاح112477

ه ابراهيم نعيم سعيد112478 124.5الشقر ع مكفر شكرسمي 

ه السيد عبداللطيف عبدالوهاب112479 40.5الشقر ع مكفر شكرسمي 

112480
 
125.5الشقر ع مكفر شكرسندس السيد بيوىم عراق



126الشقر ع مكفر شكرسها طارق حسن عوادخميس112481

126الشقر ع مكفر شكرسها ياش السيد احمدالسيد112482

وق احمد ابو مسلم دمحم112483 133.5الشقر ع مكفر شكرشر

وق تامر احمد احمد عطوه112484 128.5الشقر ع مكفر شكرشر

وق طارق عبدالعزيز السيد سيداحمد112485 126.5الشقر ع مكفر شكرشر

ف دمحم112486 121.5الشقر ع مكفر شكرشهد حامد اشر

ي112487
59الشقر ع مكفر شكرشهد سمي  دمحم مصطفن

118.5الشقر ع مكفر شكرشهد دمحم سعيد دمحم بيوىم112488

102.5الشقر ع مكفر شكرشهد دمحم محمود زكريا متوىل112489

34الشقر ع مكفر شكرشهد محمود ابو الفتوح ابراهيم112490

ن دمحم عبداالعزيز الهوارى112491 98الشقر ع مكفر شكرشيماء حسي 

129الشقر ع مكفر شكرصفا جمال عرفة محمود112492

132الشقر ع مكفر شكرعزه بهاء دمحم محمود112493

126.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه خالد السيد دمحم112494

112495
ن
113.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه سالمه السيد عل المنوق

122.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه عصام حسن احمد حىحى112496

102.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه عصام دمحم درويش112497

117.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه عطيه السيد عطيه112498

121.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه دمحم عبدالرحمن السيد الفيوىم112499

86.5الشقر ع مكفر شكرفاطمه مسعد عبدالرؤوف دمحم112500

ي112501
 
122.5الشقر ع مكفر شكرفرح طلعت عيىسي دسوق

118.5الشقر ع مكفر شكركريمه السيد دمحمى فرج112502

ى دمحم112503 ى دمحم صيى ن 125.5الشقر ع مكفر شكركين

116الشقر ع مكفر شكرليل صابر متوىل الصابر112504

70.5الشقر ع مكفر شكرماجده وليد دمحم السيد112505

ي يوسف فرج112506
129.5الشقر ع مكفر شكرمريم السيد عبدالغنن

102.5الشقر ع مكفر شكرمريم عماد السيد عل112507

94.5الشقر ع مكفر شكرملك السيد عبدالعزيز السيد سيد احمد112508

110.5الشقر ع مكفر شكرملك حمدى غريب عل عل112509

106الشقر ع مكفر شكرملك محفوظ عرفة محمود112510

127الشقر ع مكفر شكرملك دمحم السيد دمحم112511

92.5الشقر ع مكفر شكرملك دمحم محمود عل112512

114الشقر ع مكفر شكرملك محمود عل جودة112513

99.5الشقر ع مكفر شكرملك محمود متوىل الصابر112514

137الشقر ع مكفر شكرمنار خالد السيد احمد112515

97الشقر ع مكفر شكرمنة هللا رضا السيد السيد الفيوىم112516

ي112517
 
ي عبدالوهاب دسوق

 
130.5الشقر ع مكفر شكرمنه الدسوق

111.5الشقر ع مكفر شكرمنه ايمن نعيم اسماعيل112518

111الشقر ع مكفر شكرمنه عمرو شحاتة فوزي شحاتة112519

101الشقر ع مكفر شكربسيطه- منه مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن 112520

104الشقر ع مكفر شكرمنه مغاوري جودة عبده ابراهيم112521

110.5الشقر ع مكفر شكرمنن خالد دمحم الهادى فتوح112522

108الشقر ع مكفر شكرمها وائل جودة ابراهيم112523

117الشقر ع مكفر شكرىم حمدى زكريا عباس112524

137الشقر ع مكفر شكرىم عالء كمال محمودعل112525

120الشقر ع مكفر شكرىم محمود عالم محمود علي112526

نا وليد نض الدين نض112527 130الشقر ع مكفر شكرمي 

134الشقر ع مكفر شكرنانىس تامر دمحم محمود112528

131.5الشقر ع مكفر شكرناهد خالد عبدهللا دمحم112529

ن112530 129.5الشقر ع مكفر شكرندى نارص دمحم عباس حسي 



106.5الشقر ع مكفر شكرنسمه دمحم سعيد دمحم بكر112531

136الشقر ع مكفر شكرنغم احمد عبدالرحمن عبدهللا احمد112532

123.5الشقر ع مكفر شكرنورا مصطفن فؤاد عبدالوهاب112533

120الشقر ع مكفر شكرنورهان السيد سعيد توفيق السيد112534

135.5الشقر ع مكفر شكرنورهان مسعد حسن عبدالهادي112535

109الشقر ع مكفر شكرهاجر ابراهيم دمحم متوىل112536

124.5الشقر ع مكفر شكرهاجر احمد دمحمالسعيد نجم112537

136الشقر ع مكفر شكرهاجر عبدهللا زكريا عبدهللا112538

117.5الشقر ع مكفر شكرهايدى عل لطفن عل112539

127.5الشقر ع مكفر شكرهبه السيد عيد دمحم فرج112540

114الشقر ع مكفر شكروالء مسعد عبدالقادر دمحم112541

132.5الشقر ع مكفر شكريارا شحاته دمحم شحاته112542

ن محمود ابراهيم عبدالمعطي112543 90الشقر ع مكفر شكرياسمي 

67.5الشقر ع مكفر شكرابراهيم احمد ابراهيم دمحم112544

114.5الشقر ع مكفر شكرابراهيم احمد صليح احمد عبدالرحمن112545

66الشقر ع مكفر شكرابراهيم عمرو دمحم احمد112546

ف فرحات السيد112547 82.5الشقر ع مكفر شكرابوزيد اشر

134الشقر ع مكفر شكراحمد ابراهيم عبدالراضن ابراهيم112548

94الشقر ع مكفر شكراحمد ابو السعود عبداللطيف عبدالمنعم الغرباوي112549

ف دمحم احمد الهادى112550 101الشقر ع مكفر شكراحمد اشر

81الشقر ع مكفر شكراحمد السيد دمحم جودة السيد112551

97الشقر ع مكفر شكراحمد جمال دمحم الهادى112552

112553
ن
103.5الشقر ع مكفر شكراحمد حامد السيد عل المنوق

92.5الشقر ع مكفر شكراحمد سالمه فوزى مهدى112554

131.5الشقر ع مكفر شكراحمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز112555

78.5الشقر ع مكفر شكراحمد عمرو دمحم احمد112556

118الشقر ع مكفر شكراحمد دمحم عابدين محمود112557

120.5الشقر ع مكفر شكراحمد دمحم عبدالكريم دمحم112558

130الشقر ع مكفر شكراحمد دمحم مرس عبدالفتاح112559

80.5الشقر ع مكفر شكراحمد محمود عيىس الصابر112560

101الشقر ع مكفر شكراحمد مشعل مرسي خليل112561

87.5الشقر ع مكفر شكرسمعي- احمد وليد دمحم دمحم عبدالرحمن 112562

79.5الشقر ع مكفر شكراحمد ياش احمد فرحات السيد112563

56الشقر ع مكفر شكرادم رضا عبدالمنعم دمحم112564

89الشقر ع مكفر شكراسالم متوىل دمحم الطنطاوى112565

54الشقر ع مكفر شكراسماعيل حازم اسماعيل حسن112566

ف هشام نض عبدهللا112567 130.5الشقر ع مكفر شكراشر

86.5الشقر ع مكفر شكرالسيد حسن يوسف عبدالرازق112568

78الشقر ع مكفر شكرتامر عمر حلىم جودة112569

131.5الشقر ع مكفر شكرجالل دمحم جالل دمحم دمحم112570

93.5الشقر ع مكفر شكرجمال عبدالعزيز جودة ابراهيم112571

66.5الشقر ع مكفر شكرحسام السيد دمحم عبدالرازق112572

135الشقر ع مكفر شكرحسن عصام حسن جودة112573

75الشقر ع مكفر شكرحسن دمحم جمال حسن ابراهيم112574

48الشقر ع مكفر شكرحمدى احمد دمحم بكر دمحم112575

87.5الشقر ع مكفر شكرحمزه دمحم عبدالرازق جودة112576

133.5الشقر ع مكفر شكرخالد ساىم السيد السيد112577

124.5الشقر ع مكفر شكرخالد عطيه الحسينن عطيه112578

67الشقر ع مكفر شكرخالد مجدى عطيه محمود112579

ى فتىح112580 ى ايمن خي  82الشقر ع مكفر شكرخي 



ي خليل عبدهللا112581 ي خليل خي  83الشقر ع مكفر شكرخي 

86الشقر ع مكفر شكررضا سعد عبدالعزيز ابراهيم112582

102.5الشقر ع مكفر شكرزياد ابراهيم احمد ابراهيم عزب112583

73الشقر ع مكفر شكرزياد رضا دمحم احمد حماد112584

26الشقر ع مكفر شكرسامح اسماعيل دمحم ابو الفتوح الطاهر112585

84الشقر ع مكفر شكرسعد عبدالرحمن سعد عبدالرحمن112586

22.5الشقر ع مكفر شكرسعيد دمحم غريب دمحم السعيد112587

41الشقر ع مكفر شكرسالمه ايمن سالمة فرحات112588

121.5الشقر ع مكفر شكرسيف خالد ابو سيف حميده112589

126الشقر ع مكفر شكرشادى السيد طه عباس112590

112591
 
114الشقر ع مكفر شكرشادى حاتم جودة الدسوق

 ابراهيم112592
 
ف شوق  اشر

 
82.5الشقر ع مكفر شكرشوق

ي دمحم الصادق112593
 
 دمحم شوق

 
109الشقر ع مكفر شكرشوق

113.5الشقر ع مكفر شكرعبدالرحمن احمد التهاىم احمد حسن112594

134الشقر ع مكفر شكرعبدالرحمن احمد عبدالمعطي عبدالمعطي112595

121الشقر ع مكفر شكرعبدالرحمن حامد دمحم حلىم112596

75الشقر ع مكفر شكرعبداللطيف ابو السعود عبداللطيف عبدالمنعم الغرباوي112597

124.5الشقر ع مكفر شكرعبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم112598

128.5الشقر ع مكفر شكرعبدهللا احمد عبدهللا احمد مرسي112599

117.5الشقر ع مكفر شكرعبدهللا حافظ عزب ابراهيم112600

102الشقر ع مكفر شكرعبدهللا وليد صالح الصابر112601

131الشقر ع مكفر شكرعالء دمحم مندور دمحم112602

129الشقر ع مكفر شكرعمر عمرو حافظ دمحم السيد112603

128.5الشقر ع مكفر شكرعمر دمحم ابو الفتوح عل عطيه112604

128.5الشقر ع مكفر شكرعمرو خالد عبدالرحمن نضالدين112605

129.5الشقر ع مكفر شكرعمرو دمحم صالح الدين دمحم عامر112606

122الشقر ع مكفر شكرعوض دمحم عوض درويش112607

127الشقر ع مكفر شكرفتىح عصام فتىح جودة هاشم112608

123الشقر ع مكفر شكركريم اسالم دمحم سعيدالسيد112609

117الشقر ع مكفر شكركريم خليفة دمحم السعيد خليفة112610

98الشقر ع مكفر شكركريم هالل عبدالعاىط هالل112611

55.5الشقر ع مكفر شكردمحم ابو السعود عبداللطيف الغرباوي112612

99.5الشقر ع مكفر شكردمحم احمد عبدالرحمن محمود112613

131.5الشقر ع مكفر شكردمحم احمد دمحم ابو الفضل112614

125الشقر ع مكفر شكردمحم السيد دمحم الهادى112615

135الشقر ع مكفر شكردمحم ايمن دمحم طلبة112616

136الشقر ع مكفر شكردمحم جابر احمد طه عبداللطيف112617

137.5الشقر ع مكفر شكردمحم خالد السيد جودة ماجد112618

87الشقر ع مكفر شكردمحم رضا سعيد دمحم112619

126الشقر ع مكفر شكردمحم طه احمد السيد112620

119.5الشقر ع مكفر شكردمحم عبدالعال طه حسن112621

120.5الشقر ع مكفر شكردمحم عبدهللا نض الدين عبدهللا112622

125.5الشقر ع مكفر شكردمحم عبدالمنعم عطيه محمود112623

67الشقر ع مكفر شكردمحم عبدالوهاب عبداللطيف عبدالوهاب112624

111الشقر ع مكفر شكردمحم عصام دمحم عبدالمعط112625

95.5الشقر ع مكفر شكردمحم عماد عبدالفتاح فرحات112626

112627
 
92.5الشقر ع مكفر شكردمحم عمر عبدهللا دسوق

102الشقر ع مكفر شكردمحم محمود عبدالعزيز دمحمالسيد112628

 عبدالراضن ابراهيم112629
ن
134الشقر ع مكفر شكردمحم هان

 دمحم الهادى112630
ن
93.5الشقر ع مكفر شكردمحم هان



 دمحم ذىك112631
ن
82الشقر ع مكفر شكردمحم هان

67.5الشقر ع مكفر شكردمحم ياش دمحم ابراهيم112632

66الشقر ع مكفر شكرمحمود السيد عبداللطيف عبدالوهاب112633

120الشقر ع مكفر شكرمحمود دمحم عبدالفتاح خليل112634

75.5الشقر ع مكفر شكرمىح الدين احمد مىح الدين ابوالفتوح112635

ي ابراهيم112636  ابراهيم خي 
90الشقر ع مكفر شكرمصطفن

119الشقر ع مكفر شكرمصطفن احمد سعيد دمحم بيوىم112637

 سمي  السيد عبدالفتاح112638
92الشقر ع مكفر شكرمصطفن

130.5الشقر ع مكفر شكرمصطفن طارق عبدالرؤف محروس112639

 معوض دمحم112640
ن
112.5الشقر ع مكفر شكرمعوض هان

113الشقر ع مكفر شكرمهاب جودة عيىسي عبدهللا112641

122الشقر ع مكفر شكرنادر اسالم نادر احمد الطاهر112642

126الشقر ع مكفر شكرنض الدين عبدهللا نضالدين عبدهللا112643

126.5الشقر ع مكفر شكرنض السيد عبدهللا نضالدين112644

124الشقر ع مكفر شكرنعيم ايمن نعيم سعيد112645

125الشقر ع مكفر شكرهادى عبدالحميد عبدالهادى عبدالقادر112646

ي بيوىمي112647
127الشقر ع مكفر شكروليد عاطف عفيفن

ن عبدالمعبود112648 ن ابراهيم ياسي  121.5الشقر ع مكفر شكرياسي 

133الشقر ع مكفر شكريحن  مسعد دمحم السعيد احمد112649

132الشقر ع مكفر شكريوسف السيد دمحم السيد112650

112.5الشقر ع مكفر شكريوسف رضا عبدالفتاح ابراهيم112651

112652
 
133الشقر ع مكفر شكريوسف فتىح السيد الرجالن

ن عبدهللا112653 132الشقر ع مكفر شكريوسف مجدى امي 

132.5الشقر ع مكفر شكريوسف دمحم احمد دمحمالشافع112654

 ابو الفتوح112655
 
115الشقر ع مكفر شكريوسف هشام الدسوق

108الشقر ع مكفر شكريوسف ياش السيد حسن رزق112656

128.5برقطا ع مكفر شكراروى مسعد عبدالرازق غنيم ابراهيم112657

 رجب درويش ابراهيم112658
ن
131برقطا ع مكفر شكراشاء هان

71.5برقطا ع مكفر شكراسماء سعيد سعداوى دمحم ابو الهنا112659

يف السيد دمحم اسماعيل112660 119برقطا ع مكفر شكراسماء شر

ن خليفه مفتاح112661 133.5برقطا ع مكفر شكراسماء دمحم حسي 

133برقطا ع مكفر شكرافنان حازم السيد عبدالفتاح ابو المجد112662

ف صابر عامرمروان112663 136برقطا ع مكفر شكرالشيماء اشر

ن سالمة112664 ه سالمة السيد حسي  135برقطا ع مكفر شكرامي 

127.5برقطا ع مكفر شكرانىحى السيد احمد حسن احمد112665

81.5برقطا ع مكفر شكرايمان ابراهيم حسن درويش احمد112666

131برقطا ع مكفر شكرايمان سامح جوده دمحممحمود112667

135.5برقطا ع مكفر شكرايمان عالء الدين فتح هللا ابراهيم مصطفن112668

135برقطا ع مكفر شكرايناس ساىم اسماعيل احمد اسماعيل112669

121.5برقطا ع مكفر شكرايناس عمرو دمحم اسماعيل عبدربه112670

89برقطا ع مكفر شكرايه عبدالمعط عمر عبدالمعط صيام112671

118برقطا ع مكفر شكرايه دمحم حسن محمود عل112672

135برقطا ع مكفر شكرايه دمحم عبدالفتاح عبدالوهاب ابراهيم112673

92.5برقطا ع مكفر شكربرلنت مصطفن عبدالحميد مصطفن عبدالحميد112674

136.5برقطا ع مكفر شكربسمله راضن احمد السيد احمد112675

ن عامر دمحم عامر112676 133برقطا ع مكفر شكربسمه حسي 

ن112677 110برقطا ع مكفر شكرجنا فريد جودة حسي 

119.5برقطا ع مكفر شكرجنه ابراهيم عبدالننى ابراهيم متوىل112678

125برقطا ع مكفر شكرحبيبه خليل يحن  خليل خليل112679

131برقطا ع مكفر شكرداليا سعيد دمحم عل احمد112680



131.5برقطا ع مكفر شكرداليا مصطفن عبدالفتاح مصطفن سيف112681

130برقطا ع مكفر شكررحمه عطا حسنن عطا حسن112682

ى دمحم السيد112683 131برقطا ع مكفر شكررحمه دمحم خي 

136.5برقطا ع مكفر شكررحمه دمحم عبدالعليم دمحم ابراهيم112684

128برقطا ع مكفر شكرروان الشحات عبدالننى ابراهيم متوىل112685

136.5برقطا ع مكفر شكرروان الشحات دمحم الشحات دمحم112686

ن112687 135.5برقطا ع مكفر شكرزينب وائل عبدالعزيز غريب شاهي 

133.5برقطا ع مكفر شكرساره ايمن يونس عبدالسالم بركات112688

 احمد محمود112689
 
136برقطا ع مكفر شكرسحر دمحم ابراهيم الدسوق

88.5برقطا ع مكفر شكرسمر دمحم درويش حسن درويش112690

125.5برقطا ع مكفر شكرسميحه حسن عبدالموجود اسماعيل مندور112691

124.5برقطا ع مكفر شكرسناء عل جمال عل دمحم112692

 عبدالمقصود سالم عبدالمقصود112693
ن
136برقطا ع مكفر شكرشذى هان

ن عبدالمقصود الشحات عبده112694 وق حسي  123.5برقطا ع مكفر شكرشر

122برقطا ع مكفر شكرشمس ابراهيم الشحات ابراهيم قنديل112695

133برقطا ع مكفر شكرشهد احمد ابوالسعود عبدالعظيم عبدهللا112696

69.5برقطا ع مكفر شكرشهد السيد فتىح حسن ابراهيم112697

112.5برقطا ع مكفر شكرشهد عاطف دمحم جمال الدين السيد صادق112698

115.5برقطا ع مكفر شكرشهد محمود عوض حميدة عوض112699

70برقطا ع مكفر شكرشيماء حسن درويش حسن درويش112700

137برقطا ع مكفر شكرشيماء زكريا عبدالرحمن اسماعيل عبدربه112701

128برقطا ع مكفر شكرشيماء عبدالننى عبدهللا ابراهيم عبدالعال112702

127.5برقطا ع مكفر شكرعبي  ابراهيم دمحم عرفه سيد احمد112703

128.5برقطا ع مكفر شكرفاطمه ابراهيم عبدالفتاح السيدخميس112704

126برقطا ع مكفر شكرفاطمه ياش نصي  حسن درويش112705

118.5برقطا ع مكفر شكرفتحيه احمد يونس احمد دمحم112706

128.5برقطا ع مكفر شكرفريال عبدالمنعم ابراهيم عل دمحم112707

138برقطا ع مكفر شكركنوز وائل جمال الشحات عرفة112708

135برقطا ع مكفر شكرمريم سليم عبدالحفيظ دمحم حسن112709

117.5برقطا ع مكفر شكرمريم عل خليل الشحات خليل112710

128برقطا ع مكفر شكرمريم مجدى جمال عبدالقادر ابراهيم112711

134.5برقطا ع مكفر شكرمريم دمحم عوض حميدة عوض112712

134.5برقطا ع مكفر شكرملك حامد حسنن الشحات مصطفن112713

 غالب112714
ن
128.5برقطا ع مكفر شكرملك حماده عبدالنارص قرن

131برقطا ع مكفر شكرملك عمرو جميل السيد112715

133برقطا ع مكفر شكرمنه دمحم جالل دمحم حسن112716

103.5برقطا ع مكفر شكربسيطه- ىم جمال زيدان عل الهباش 112717

نا وليد ابراهيم مصطفن حسن112718 125برقطا ع مكفر شكرمي 

108.5برقطا ع مكفر شكرناديه ابراهيم سليمان بيوىم تقالة112719

136برقطا ع مكفر شكرناديه جمال فتىح دمحم يوسف112720

129.5برقطا ع مكفر شكرندا دمحم ابو السعود عبدالعظيم عبدهللا112721

 عبدالرحمن عبدالوهاب ابراهيم112722
ن
136برقطا ع مكفر شكرنورهان هان

101.5برقطا ع مكفر شكرهبه فتىح عبدالرحمن سالم سالم112723

79.5برقطا ع مكفر شكرهيام اسماعيل فؤاد دمحم بدر112724

ن دمحم فاروق خليفه دمحم112725 134.5برقطا ع مكفر شكرياسمي 

137.5برقطا ع مكفر شكرابراهيم الطوجن ابو سيف حميده جمعة112726

57برقطا ع مكفر شكرابراهيم عبدالرحمن حسن عبدالسالم بركات112727

54برقطا ع مكفر شكراحمد ربيع احمد رضوان عل112728

137.5برقطا ع مكفر شكراحمد شاكر دمحم سليمان عل112729

123برقطا ع مكفر شكراحمد عبدالعزيز جاد دمحمجاد112730



119برقطا ع مكفر شكراحمد عل السيد عل112731

117برقطا ع مكفر شكراحمد عمرو عبدالمقصود الشحات112732

95برقطا ع مكفر شكراحمد فتىح دمحم احمدعبدالدايم112733

يف جوده سيداحمد112734 132.5برقطا ع مكفر شكراحمد دمحم الشر

133.5برقطا ع مكفر شكراحمد نادر عبدالفتاح متوىل مصطفن112735

131برقطا ع مكفر شكراحمد يحن  عبداللطيف عبداللطيف112736

137.5برقطا ع مكفر شكرادم سعيد فتوح عبدالواحد دمحم دهشان112737

138برقطا ع مكفر شكراسامه احمد حميده دمحمجمعه112738

96برقطا ع مكفر شكراسماعيل احمد عبدالرحمن اسماعيل سنة112739

 اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل112740
ن
111برقطا ع مكفر شكراسماعيل هان

126برقطا ع مكفر شكرالسيد دمحم عبدالحميد ابراهيم دراج112741

138برقطا ع مكفر شكرالسيد دمحم كمال دمحم خليفه112742

137.5برقطا ع مكفر شكرجالل عمرو جالل دمحم حسن112743

 عبدالقادر غالب112744
ن
126برقطا ع مكفر شكرخالد سعد قرن

72برقطا ع مكفر شكرزياد ناجى عبدالفتاح السيد طه112745

83برقطا ع مكفر شكرشادى يوسف السيد يوسف دمحم112746

133برقطا ع مكفر شكرصالح دمحم سالمه جوده112747

91برقطا ع مكفر شكرعبدالحميد وائل عبدالحميد دمحمالهادى112748

128برقطا ع مكفر شكرعبدالرحمن السيد مرس عبدالرحمن مرس112749

112750
 
103برقطا ع مكفر شكرعبدالرحمن محمود دمحم محمود دسوق

108.5برقطا ع مكفر شكرعبدالرحمن مسعد يونس عبدالسالم بركات112751

128برقطا ع مكفر شكرعبدالعزيز محمود عبدالعزيز سليمان عل112752

95برقطا ع مكفر شكرعبدالعظيم جوده عبدالعظيم دمحم درويش112753

87برقطا ع مكفر شكرعبدهللا عبدالوهاب عبدهللا دمحمابراهيم112754

97برقطا ع مكفر شكرعبدهللا دمحم طه عبدالوهاب سالم112755

113برقطا ع مكفر شكرعبدهللا دمحم عبدالمقصود الشحات112756

129برقطا ع مكفر شكرعبدالمنعم جودة عبدالمعز محمود عبدالحميد112757

ن عباس112758 132برقطا ع مكفر شكرعل السيد حسن حسي 

ى يونس عبدالسالم بركات112759 125برقطا ع مكفر شكرعمر صيى

133برقطا ع مكفر شكرعمر عالء الدين السيد ابراهيم موس112760

130برقطا ع مكفر شكرعمرو طارق دمحم محمود عبدالدايم112761

112762
ن
133.5برقطا ع مكفر شكردمحم اسالم ابو السعود متوىل بسيون

135برقطا ع مكفر شكردمحم اسماعيل سليمان ابراهيم112763

ن خليفه مفتاح112764 122برقطا ع مكفر شكردمحم السيد حسي 

 محمودغنيم112765
ن
132برقطا ع مكفر شكردمحم السيد عبدالشاق

134.5برقطا ع مكفر شكردمحم السيد عبدالعزيز غريب السيد112766

125برقطا ع مكفر شكردمحم الشحات حسنن الشحات112767

 عوض112768
ن
126.5برقطا ع مكفر شكردمحم رضا عبدالعليم الالق

119برقطا ع مكفر شكردمحم رضا دمحم السيد دمحم112769

يف دمحم عبدهللا112770 127.5برقطا ع مكفر شكردمحم شر

138برقطا ع مكفر شكردمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح احمد112771

97.5برقطا ع مكفر شكردمحم عيىس منصور دمحم محمود112772

137برقطا ع مكفر شكردمحم محمود دمحم محمود دمحمعبده112773

ن دمحم112774 47برقطا ع مكفر شكردمحم هاشم عبدالرحمن امي 

ن احمد112775 ف دمحم ياسي  135.5برقطا ع مكفر شكرمحمود اشر

128.5برقطا ع مكفر شكرمحمود يحن  عبداللطيف عبداللطيف112776

ن112777 120برقطا ع مكفر شكرمسعود رضا السيد مسعود حسي 

109برقطا ع مكفر شكرمصطفن اسالم فيصل عامر سليمان112778

105برقطا ع مكفر شكرمصطفن دمحم احمد السيدهيبه112779

 عل عامر عل112780
ن
119.5برقطا ع مكفر شكرمصطفن هان



 مصطفن مصطفن عبدهللا112781
ن
128برقطا ع مكفر شكرمصطفن هان

122برقطا ع مكفر شكريحن  دمحم يحن  خليل خليل112782

 مصطفن عبدالحميد مصطفن112783
ن
122.5برقطا ع مكفر شكريوسف بسيون

127برقطا ع مكفر شكريوسف خالد السيد دمحم حجازى112784

131برقطا ع مكفر شكريوسف عمرو عبدالغفار عفيفن عبدهللا112785

111.5برقطا ع مكفر شكريوسف دمحم السيد عبدالحميد ابو الهنا112786

114.5برقطا ع مكفر شكريوسف دمحم السيد يونس احمد112787

124.5برقطا ع مكفر شكريوسف دمحم عبدالموجود اسماعيل مندور112788

132.5برقطا ع مكفر شكريوسف ياش دمحم سالم عبدالمقصود112789

ن112790 133.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحالم عمرو احمد البدرى حسي 

134محمود عبدالرازق/شكفر شكراشاء حسن عبدالواحد عبدالرحمن عل112791

93محمود عبدالرازق/شكفر شكرايه احمد دمحم حفناوى دمحم112792

135محمود عبدالرازق/شكفر شكربسنت السيد دمحم عل دمحم112793

131.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرجنن عوض احمد عوض احمد112794

116محمود عبدالرازق/شكفر شكرحبيبه دمحم عادل عباس112795

135.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرروان عماد ابراهيم احمد عفيفن112796

128محمود عبدالرازق/شكفر شكرروان عمر رشدى عمر ابراهيم112797

135.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرريهام دمحم توفيق عبدالرحمن ابراهيم112798

ن112799 ه عل مصطفن دمحمى حساني  136.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرسمي 

وق ابراهيم يوسف دمحم112800 93محمود عبدالرازق/شكفر شكرشر

121.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرشهد ابراهيم السيد عيىس احمد112801

131محمود عبدالرازق/شكفر شكرشهد رزق سعد الدين السيد الطنطاوى112802

121محمود عبدالرازق/شكفر شكرعائشه زكريا عبدالحليم عبداللطيف عل112803

135محمود عبدالرازق/شكفر شكرفاطمه الزهراء طه السيد دمحم112804

ن112805 130.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرمريم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرازق حسي 

120محمود عبدالرازق/شكفر شكرمريم مصطفن عبدالفتاح عبدالمجيد112806

137محمود عبدالرازق/شكفر شكرمنة هللا دمحم سلطان محجوب سلطان112807

48محمود عبدالرازق/شكفر شكرناديه رضا محمود السيد عل112808

132.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرندى دمحم عبدهللا دمحم مصطفن112809

128.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرهدى عادل عبدالرحيم السيد112810

ى محمود دمحم112811 134.5محمود عبدالرازق/شكفر شكروعد خي 

128محمود عبدالرازق/شكفر شكرابراهيم احمد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم112812

133.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد جودة صابر موس مطاوع112813

64.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد صالح الدين السيد فرج112814

40محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد عبدالخالق احمد البدرى حسن عل112815

135.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد دمحم احمد عبدالمجيد احمد112816

133.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد دمحم السيد عطية112817

135.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد دمحم دمحم العوضن ابراهيم فرج112818

133.5محمود عبدالرازق/شكفر شكراحمد ناجى السيد دمحم دمحم عل112819

131محمود عبدالرازق/شكفر شكراسالم عبدهللا السيد عطيه112820

133محمود عبدالرازق/شكفر شكرالسيد عبدهللا السيد عطيه عبدالقادر112821

ن دمحم احمد112822 ن احمد امي  133.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرامي 

132محمود عبدالرازق/شكفر شكربالل ابراهيم عبدالمجيد فرج112823

46.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرحمد ابراهيم احمد ابراهيم112824

116.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرخالد ايمن احمد عبدالرحمن112825

130.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرعبدالحميد دمحم عبدالحميد عمر ابراهيم112826

ى عبدالمطلب ابو المعاىط112827 133محمود عبدالرازق/شكفر شكرعبدالرحمن صيى

126محمود عبدالرازق/شكفر شكرعبدهللا مصطفن عبدالوهاب عبدهللا112828

 الجيوسر عبدالفتاح دمحم112829
ن
109.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرعبيد عون

94.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرعل ثروت دمحم السيد عل112830



92محمود عبدالرازق/شكفر شكرعل عماد دمحم دمحم دمحم112831

116.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرعني  مصطفن عبدالفتاح عبدهللا عبدالواحد112832

75.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرعيد السعيد عل عفيفن عبدالفتاح112833

!VALUE#محمود عبدالرازق/شكفر شكربسيطه- دمحم ابراهيم سعد دمحم عل 112834

23.5محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم ابو المعاىط محمود ابو المعاىط112835

84.5محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم اسامة دمحم زيدان حسن112836

100.5محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم عبدالفتاح دمحم نجيب عبدالفتاح112837

111محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم دمحم السيد سالم112838

124.5محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم محمود عزيز دمحم احمدج112839

109.5محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم محمود دمحم دمحم محمود112840

125محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم وائل دمحم نجاح احمد112841

104محمود عبدالرازق/شكفر شكردمحم ياش مني  عبدالرازق عابدين112842

91.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرمحمود احمد عبدالرحمن دمحم عل112843

66.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرمحمود احمد محمود عبدالمنعم عبدالحليم112844

ي محمود حجازى سليمان112845 67محمود عبدالرازق/شكفر شكرمحمود صيى

98.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرمحمود عبدالمنعم عبدالعاىط ابراهيم دمحم112846

104.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرمصطفن زكريا السيد عيىس ابو العال112847

77.5محمود عبدالرازق/شكفر شكرنور الدين دمحم ابراهيم عل سيد احمد112848

ن112849 115.5احمد الشيتة ت أكفر شكراالء سعيد توفيق حسي 

111احمد الشيتة ت أكفر شكرامينه دمحم زكريا ابو الفتوح عل112850

118.5احمد الشيتة ت أكفر شكرايه ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم112851

114احمد الشيتة ت أكفر شكربسمله ايمن عبدالمحسن عبدالمجيد112852

104.5احمد الشيتة ت أكفر شكربسمه حسن هاشم حسن هاشم112853

101احمد الشيتة ت أكفر شكرتف  عزت عيىس دمحم112854

ن112855  دمحم حسني 
ن
114احمد الشيتة ت أكفر شكرجنه هان

134احمد الشيتة ت أكفر شكرجنن دمحم صالح دمحم عل112856

118.5احمد الشيتة ت أكفر شكرحبيبه دمحم عبدالحميد علي112857

ى رمضان112858 116.5احمد الشيتة ت أكفر شكرحسناء حسنن احمد خي 

ي112859 111احمد الشيتة ت أكفر شكررانا سعد دمحم الخضن

109احمد الشيتة ت أكفر شكرسماح حسن دمحم عل عل بدر112860

132.5احمد الشيتة ت أكفر شكرمرام تامر بيوىمي ابراهيم112861

105.5احمد الشيتة ت أكفر شكرملك دمحم عبداللطيف عل اسماعيل112862

122احمد الشيتة ت أكفر شكرىم وجيه دمحم ابراهيم112863

ن وائل دمحم ابراهيم دمحم112864 78احمد الشيتة ت أكفر شكرنرمي 

117احمد الشيتة ت أكفر شكرنورهان حماده حميده ابراهيم112865

132احمد الشيتة ت أكفر شكرهمس سعيد عبدهللا عباس112866

 علي عبدهللا علي112867
ن 109احمد الشيتة ت أكفر شكرياسمي 

121احمد الشيتة ت أكفر شكراحمد امي  عبدالعليم عبدالخالق ابراهيم112868

ف ايمن عبدالكريم خليل ابراهيم112869 107احمد الشيتة ت أكفر شكراشر

35احمد الشيتة ت أكفر شكرالسيد دمحم عبدالرؤوف السيددمحم112870

28احمد الشيتة ت أكفر شكرسيف عادل احمد عل112871

103احمد الشيتة ت أكفر شكرعمر عبدالرحمن عبدالعزيز موس112872

61احمد الشيتة ت أكفر شكرفارس دمحم محمود احمد سليمان112873

33احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم احمد عبداللطيف عبدهللا اسماعيل112874

ي دمحم عل112875 50احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم خي 

49.5احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم رزق عبدالحميد النادي112876

23احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم سعد دمحم الطاهر سعد محمود112877

ي عبدالفتاح112878 133.5احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم صالح دمحم الخضن

111احمد الشيتة ت أكفر شكردمحم كامل دمحم فوزى كامل عبدالستار112879

83احمد الشيتة ت أكفر شكرمحمود دمحم محمود عامر112880



79.5احمد الشيتة ت أكفر شكرمصطفن سعيد فتح هللا وهبة دمحم112881

120كفر عزب غنيم ت أكفر شكراروى السيد دمحم سليمان112882

 عبدالعزيز جودة مصلىحي112883
ن
!VALUE#كفر عزب غنيم ت أكفر شكراسماء هان

130كفر عزب غنيم ت أكفر شكراالء احمد علي عبدالحميد احمد112884

ي هالل بيوىمي112885
 
129كفر عزب غنيم ت أكفر شكراالء عماد شوق

133كفر عزب غنيم ت أكفر شكرامنيه فوزى عل دمحم عل112886

134كفر عزب غنيم ت أكفر شكرايناس عبدهللا دمحم عبدهللا سليمان112887

124.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرايه احمد دمحم عبدهللا سليمان112888

123.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرايه فوزى صالح محمود دمحم112889

113.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسمله جودة دمحم جالل الغمرى يوسف112890

133كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسمله حسن محمود دمحمحسن112891

112كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسمله نارص عبدالمنعم عبدالحميد112892

ف دمحم ابراهيم غنيم112893 131كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسنت اشر

136كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسنت السيد عبدهللا عبدالرحمن السيد112894

ي112895
137كفر عزب غنيم ت أكفر شكرجنا رضا فتىحي السيد عفيفن

يد هريدي112896 ن ي فتىحي ابو الي 
ن
133.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرجنه هان

86.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرحبيبه دمحم الشحات عبدالعزيز الشحات112897

102.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردعاء طارق عبدالحميد دمحم سالم112898

125كفر عزب غنيم ت أكفر شكردنيا رضا عبدالستار عبدالعظيم دمحم112899

ف احمد دمحم غنيم112900 130كفر عزب غنيم ت أكفر شكرروان اشر

ن112901 134كفر عزب غنيم ت أكفر شكرروفيده دمحم احمد علي حسي 

121.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرساره فهىم عل عل متوىل112902

128.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرساندى دمحم الرفاع عبدالمعز دمحم مشتهر112903

128كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسما طارق احمد عثمان احمد112904

134كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسما دمحم عز الدين سعد دمحم112905

127.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسما محمود سالمه محمود ابراهيم112906

127.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسماح سعيد سالم عل غنيم112907

135.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسميه احمد عبدالعزيز متوىل عل112908

94كفر عزب غنيم ت أكفر شكرشهد جمال ابو العز احمد عثمان112909

125.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرشهد سعد الدين دمحم عبدالبارى عبدالمطلب112910

126كفر عزب غنيم ت أكفر شكرشهد دمحم سالمة لطفن السيد112911

128كفر عزب غنيم ت أكفر شكرشهد محمود عبدالغنن دمحم احمد112912

134.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرفاطمه سعيد عليوة عبدالرحمن دمحم112913

137.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرفاطمه مني  عبداللطيف علي شوق112914

64.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرليل سمي  السيد هالل صوار112915

117كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمريم خالد دمحم عطيه متوىلي112916

106كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمريم ساىمي حامد عطية بدوي112917

ن112918 134كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمريم محمود دمحم عبدالمقصود حسي 

126.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك ايهاب احمد دمحم طلبه112919

122كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك حمادة ابو السعود عبدالفتاح112920

130كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك رضا السيد عبدالمجيد شوق112921

120كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك عبدهللا عبدهللا ابراهيم دمحم112922

112923
ن
118.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك عصام دمحم عل بسيون

130كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك علي دمحم علي عبدالمجيد112924

112.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك دمحم عبدالغنن دمحم احمد112925

111.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك محمود عبدهللا سالم اسماعيل112926

ي سيداحمد عبدالفتاح دمحم112927
ن
119كفر عزب غنيم ت أكفر شكرملك هان

108.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمنار عاطف ابوالفاسم منجود ابو الخي 112928

ف نض الدين دمحم عويس112929 131كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمنة هللا اشر

129.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمنة هللا عماد السيد عامر هنداوي112930



106.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمنن احمد عبدالقادر عيدالموجود عبدالقادر112931

ه112932 134.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرىم السيد دياب عثمان صيى

133.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرىم عبدالنارص عبدالحميد عطية السيد112933

97.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرناديه عماد السيد دمحم سالم112934

132كفر عزب غنيم ت أكفر شكرندى عبدالسالم عبدالفتاح عبدالسالم ابراهيم112935

127.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرنورا ياش حسن عبدهللا الشعراوي112936

130كفر عزب غنيم ت أكفر شكرنورهان سيداحمد عبدالمجيد سيداحمد112937

ه ابراهيم السيد رشاد ابراهيم112938 133.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرني 

131كفر عزب غنيم ت أكفر شكرهمسه عبدالرحمن احمد دمحم حسن112939

 عزب دمحم112940
ن
130.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرهنا عبدهللا بسيون

128كفر عزب غنيم ت أكفر شكرهنا علي السيد فائق عزب112941

ي112942
 
129.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرهند وليد احمد عبداللطيف دسوق

ي112943 ي رشاد عبده الدقمي 
ن
133.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكريارا عبدالشاق

117.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكريارا فتوح مصطفن ابوالفتوح رزق112944

96.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد ابوالعز دمحم كمال متوىل112945

34كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد سمي  حامد دمحمغنيم112946

ي112947
111كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد طارق حامد السيد عفيفن

128كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد طالل احمد عبدالعزيز احمد112948

127كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد عبداللطيف لطفن عبدالفتاح ابراهيم112949

ي112950
 
ي دسوق

 
122كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد دمحم شحات عبدالباق

129.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد دمحم فتىحي السيد112951

112.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكراحمد دمحم دمحم التهاىم دمحم112952

9.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرادهم رضا جوده السيد السيد112953

108.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرالسيد عصام السيد عبدهللا سليمان112954

128كفر عزب غنيم ت أكفر شكرالسيد عمادالدين السيد عيىسي السيد112955

129كفر عزب غنيم ت أكفر شكرامجد نادر السيد عبدالعزيز دمحم112956

120.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرباسل دمحم عبدالحميد احمد ابراهيم112957

89.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرحسنن مسعد حسنن مدبوىل بدوى112958

102.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرحسنن ياش دمحم احمد رمضان112959

ن جابر دمحم112960 ن محمود حسي  83.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرحسي 

48كفر عزب غنيم ت أكفر شكرخالد عل سالمة محمود ابراهيم112961

67.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردياب دمحم عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن112962

120.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرزياد ايمن جوده عل ابراهيم112963

102كفر عزب غنيم ت أكفر شكرزياد دمحم سالم عبدالمنعم عوض112964

110كفر عزب غنيم ت أكفر شكرزياد دمحم عيىس عبدالمنعم دمحم112965

121كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسعيد احمد حجازى عل حجازى112966

121كفر عزب غنيم ت أكفر شكرسعيد محمود سالمه محمود ابراهيم112967

يف دمحم رافت علي صابر112968 124.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرشر

87.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرصابر دمحم صابر السيد ابراهيم112969

116كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعبدالرحمن احمد سعيد عبدالسميع ابراهيم112970

ف عبدالرحمن دياب بيوىمي112971
125كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعبدالرحمن اشر

131.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعبدالرحمن وليد عبدالرحمن السيد احمد112972

75كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعبدالفتاح عماد السيد دمحم سالم112973

117.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعمر عبدالعزيز السيد دمحم عطية112974

116كفر عزب غنيم ت أكفر شكرعمرو دياب عبدالرحمن دياب بيوىمي112975

122كفر عزب غنيم ت أكفر شكرفضل عماد ابوالفضل عبدالعزيز دمحم112976

115.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرفهىمي دمحم فهىمي دمحم عطية112977

135كفر عزب غنيم ت أكفر شكركريم عادل عبدالعظيم بدوي عطية112978

137.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكركريم دمحم مصطفن ابراهيم غنيم112979

127.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم احمد سالم دمحم عل112980



128.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم احمد دمحم احمد شعبان112981

69كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم اسالم عبدالعزيز سيداحمد السبد112982

77.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم السيد جمال عبدالرحمن السيد112983

107.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم ايمن ابو العز عطية بدوي112984

ف الدين 112985 ف موس شر 105كفر عزب غنيم ت أكفر شكربسيطه- دمحم ساىم شر

103.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم طارق فاروق مغاوري السيد112986

 عبدالرازق112987
ن
 احمد عبدالشاق

ن
91كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم عبدالشاق

112988
ن
54.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم عبدالمنعم عبدهللا السيد كيالن

92.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم محمود عل عبدالحميد احمد112989

110.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم نارص عبدالعظيم بدوى عطية112990

115.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم نارص دمحم عل عبدالمجيد112991

ي دمحم كمال عبدالوهاب112992
ن
60.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم هان

50كفر عزب غنيم ت أكفر شكردمحم ياش عبدالعزيز احمد دمحم حلوة112993

111.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمحمود حسام دمحم عبدالعال خاطر112994

111كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمحمود حسنن عبدالحميد سليمان السيد112995

107.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمحمود دمحم ابراهيم عبدهللا بدوي112996

108كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمصطفن ابراهيم مصلىحي صابر عبدربه112997

109.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكرمطيع ياش مطيع عبدالحميد ابراهيم112998

100كفر عزب غنيم ت أكفر شكرموس موس صابر عقل سالم112999

114كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف احمد سالم عبدالمنعم عوض113000

97كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف احمد عبده دمحم سالم113001

101كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف حمادة يوسف دمحم احمد113002

115.5كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف ساىم سالم عبدهللا عبدالمعط113003

132كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف دمحم سويلم ابوالمجد بدوي113004

 عبدالموىل دمحم احمد113005
ن
70كفر عزب غنيم ت أكفر شكريوسف هان

117كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراالء دمحم معوض ابو العال113006

131.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراالء مسعد عبدالر حمن دمحم113007

84كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرالشيماء منىحى دمحم منىحى113008

ه احمد سعد الدين عبدالال113009 92.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرامي 

48كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرايمان ابراهيم السيد سعيد ابراهيم113010

111كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرايمان رزق عبدالعزيز عزب113011

138كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرايه احمد دمحم عوض113012

115.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرايه بهاء السيد احمد سليمان113013

ن عبدربه113014 120.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكربسمله دمحم امي 

114.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكربسمله دمحم عبدهللا عبدالمهدى113015

94كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكربسمه سالم سمي  سالم113016

108.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرحنان احمد دمحم احمد113017

ن حمادة دمحم مكاوى113018 131كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرحني 

49كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكررضوى ابراهيم عبدالقادر عبدهللا113019

116.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرسلىم ابراهيم فكرى بدوى113020

19كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرسندس احمد عيىس دمحم113021

وق ساىم نعيم عبدالرحمن دمحم113022 40كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرشر

62.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرشهد عبدهللا مندور حسن113023

104.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرفاطمه حسن عزب ابراهيم113024

110كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمريم ابراهيم جالل ابراهيم113025

137.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمريم جودة زكريا جودة113026

75.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرملك طة السيد دمحمعبدالهادى113027

127.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمنار عماد عبدالفتاح متوىل113028

120.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمنة هللا اسماعيل السيد اسماعيل113029

129كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمنة طارق جاد الرب متوىل113030



132.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمنه بهاء السيد احمد سليمان113031

129.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرىم زكريا السيد اسماعيل113032

 ابو الهدى113033
 
120.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرىم دمحم دسوق

ن حسن فتح هللا مجاهد113034 87.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرنرمي 

ي دمحم عبدالعزيز113035
ن
ن هان 88كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرنرمي 

ن دمحم113036 136كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرهاجر ياش حسي 

100كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرهمت دمحم السيد سعيد ابراهيم113037

136كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرهنا عاطف محمود دمحم عل113038

135كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرهويدا عالء دمحم الصادق113039

ف عل عبدالعزيز113040 120.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراحمد اشر

121كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراحمد حمدى ابوزيد دمحم113041

124كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراحمد خاطر عبدهللا زىك113042

125كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراحمد عصام رزق عل113043

64.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكراسالم احمد دمحم عوض113044

ن دمحم113045  حسي 
ن مصطفن 123.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرالحسي 

108.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكررياض احمد عبدالرحمن السيد113046

112كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرسيف الدين محمود جالل محمود احمد113047

77كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرشعبان وائل عادل فوزى113048

137.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعبدالرحمن دمحم عبدهللا عل113049

105.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعبدهللا عماد عبدهللا علي قاسم113050

81.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعبدهللا عني  عبدالقادر عبدهللا113051

95كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعالء دمحم السيد سعيد ابراهيم113052

133.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعل خالد عل جودة113053

133.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرعمار عبدالمنعم عمر دمحم113054

134كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرلؤى حاتم سعيد عبداللطيف113055

ف ابو العال دمحم113056 99.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم اشر

135.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم السيد رزق عل113057

ن حسن113058 96.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم خالد عطية امي 

88كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم سيداحمد عبدهللا عامر سيداحمد113059

75كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم عصام دمحم كمال محمود113060

106كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم محمود جودة محمود113061

106كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم محمود دمحم متوىل113062

 سالم عزب113063
ن
94كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم هان

ن عل113064 86كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكردمحم وليد حسني 

ف دمحم ابراهيم خميس113065 101.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمحمود اشر

77.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمحمود الشهاوى ابراهيم دمحم113066

ي 113067
95.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكربسيطه- محمود دمحم حسن دمحم راضن

37.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن ابراهيم السيد احمد سليمان113068

66كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن بندارى حلىم بندارى113069

117كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن تامر مصطفن يوسف113070

102.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن حمادة عباس دمحم113071

122.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن محمود دمحم حنفن113072

 يحن  اسماعيل رمضان113073
103كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكرمصطفن

98كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكريوسف عبدالباسط ابراهيم سالم113074

125.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكريوسف دمحم عبدالعزيز ابو العال113075

78.5كفر الشهاوى خاطر ع م كفر شكريوسف دمحم دمحم السيد دمحم113076

اهاجر االمام عل مصطفن113077 47.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ف دمحم محمود عبدهللا113078 ن بميت كنانة/شطوخاحمد اشر 106.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخاسالم مدحت مصطفن دمحم سالمان113079 103دمحم السباع حجازى ع بني 

ن/شقليوبعالء ابراهيم عبدالحميد سيد113080 23طارق ابوشيع كوم اشفي 



!VALUE#الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم اسماعيل حماد113081

ن دمحم113082 اابراهيم عبدهللا حسن حسي  ق شيى ن شر  ع بني 
 
59.5(1)احمد شوق

ااحمد حنفن رافت حنفن عل113083 ق شيى ن شر 19.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم سامح عبدالسالم سيد113084 ق شيى ن شر 7.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ف113085 نقليوبعمار سليمان فوىل يوسف دمحم شر 77.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

يةملك رمضان عبدالفتاح امبانى احمد113086 44باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد مجدى دمحم محمود الرونى113087 28.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنه هللا احمد عبدالفتاح ابراهيم سالم113088 2.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف113089  دمحم احمد مشر
ن
يةملك هان 28.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى ابراهيم مصطفن دمحم113090 31.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يف صالح فهيم سليمان113091 55.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاعمرو شر

يةعل فارس عل عبدالسالم عل113092 نالقناطر الخي  44ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف احمد بهاء الدين جاد113093 نالقناطر الخي  41ابوالغيط ع م بني 

47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدنيا ربيع صالح عل113094

17.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسلىم عرفه دمحم دمحم عل113095

62.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم احمد متوىل سيد عل113096

40مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهايدى احمد سمان احمد سليمان113097

نالخصوصاحمد ايمن رجب عل امام113098 30.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد دمحم حسن رشوان113099 41.5مجمع الخصوص ع بني 

ن حماده113100 نالخصوصعبدالرحمن حماده جالل حساني  30مجمع الخصوص ع بني 

لس بهاء ثابت اسكندر113101 نالخصوصكي  81.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود سعيد دمحم عبدالفتاح113102 62.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمعاذ عرنى عبدالقادر اسماعيل113103 77مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف حازم السيد عبدالرحمن113104 99.5مجمع الخصوص ع بني 

نقليوبيوسف شعبان دمحم يوسف113105 52.5بلقس ع بني 

ابسمله سعيد بيوىم دمحم شحاته113106 58.5ميت نما ع مغرب شيى

71.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةمريم احمد محمود فرج113107

ن بميت كنانة/شطوخعبدهللا صابر عبدهللا احمد سالم113108 80.5دمحم السباع حجازى ع بني 

30.5مجمع مأمون ع بناتقليوبزينب يونس عبدالحفيظ يونس عبدالحفيظ113109

يةاحمد سالمه صادق غالب113110 32.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ن القناطراالء جمال الدين حسن سالم سلىم113111 ن القناطر ع بناتشبي  58.5كفر شبي 

نالخصوصيس ناروز فرج لبس113112 85.5عمر مكرم بني 

نقهامصطفن دمحم دمحم دمحم الدالش113113 9اجهور  ع بني 

ادمحم صابر متوىل حسن113114 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

نالخانكةعبدالرحمن دمحم دمحم منجود جاد113115 41.5قنديل ع بني 

امنن محمود رافت حسن عبدالعزيز113116 39.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااحمد نارص عاطف دمحمين113117 نغرب شيى 40عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم ايمن عبدالمنعم احمد عبدالقادر113118 ق شيى ن شر 4.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسماء عل دمحم عل113119 38(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

60.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةعادل دمحم صابر دمحم113120

69احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم السيد سعيد السيد113121

ن23الخانكةمروان رفعت فتىح دمحم113122 32يوليو ع بني 

ابيجاد ياش محمود عاشور دمحم حسن113123 ق شيى ن شر 86.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

64.5الشموت ع مبنهادمحم ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم113124

ن/شالخانكةدمحم عباس احمد عباس113125 ى عرفة ع م بني  31.5دمحم صيى

نالخصوصاحمد عل السيد دمحم عثمان113126 80مجمع الخصوص ع بني 

ن113127 60.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن دمحم حسن حسي 

نقليوبمؤمن سامح دمحم سمي 113128 42بلقس ع بني 

ن باهلل دمحم دمحم عل113129 االمعي  ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احمدى عماد حمدى دمحم عل113130 ن/شغرب شيى 45.5عبدالمنعم رياض ع بني 



اسكره شعبان عباس دمحم113131 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن/شبنهامنقطع- مصطفن رمضان عبدهللا عبدالهادى 113132 !VALUE#دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

امريم احمد صديق سالم113133 ق شيى 40.5هدى شعراوى ع بناتشر

ن القناطرسحر شحاته رفاع السيد113134 28عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمريم سمي  احمدى محمود سيد113135 !VALUE#عرب الصوالحة ع مشبي 

يةاحمد وليد حامد ابراهيم113136 80.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

 احمد سيد113137
ن
يةاحمد هان 106طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ى سيد سيد عل113138 يةسيد صيى 70طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالحكيم رمضان عبدالحكيم سيد113139 53.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمعروف سالم معروف سالم113140 45طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمعروف محمود معروف سالم رزق113141 27طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمصطفن رافت سعيد عل حسن113142 120طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم رمضان محمود113143 127.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ف يىح السيد يىح113144 128.5الشموت ع مبنهاملك اشر

!VALUE#الشموت ع مبنهاادهم عبدالرحمن عيد كامل113145

38.5الشموت ع مبنهاعمرو ايهاب عني  الغنيىم وهبه113146

وق تامر عبدالعزيز عل عل113147 74.5الشموت ع مبنهاشر

يةساره مجدى دمحم موس113148 55ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمصطفن محمود دمحم دمحمى113149 نالقناطر الخي  20ابوالغيط ع م بني 

اادهم كرم معزوز عل سيد113150 ق شيى 41.5دمحم رجب اسماعيلشر

ااسالم طه عل دمحم113151 ق شيى 41دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم محمود دمحم خليل113152 ق شيى 33دمحم رجب اسماعيلشر

امحمود زيدان عبدالمجيد زيدان ابوزيد113153 ق شيى 75.5دمحم رجب اسماعيلشر

ن صابر جاد113154 اصابر حسي  ق شيى ن شر 12.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن23الخانكةمنقطع- عبدهللا بدوى دمحم عبدالحفيظ 113155 !VALUE#يوليو ع بني 

21.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم رزق سيد احمد البهواسر113156

24دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدهللا ربيع مهدى عبدالجابر113157

 شنور113158
 
31.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبفاطمه فرج دسوق

اعالء احمد محمود احمد113159 ق شيى ن شر  ع بني 
 
42(2)احمد شوق

ن/شبنهاعبدالرحمن كمال السيد دمحم زىك113160 94دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

28.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفتىح عبدالحميد فتح الباب دمحم حسن113161

امنن نارص االلفن امام االلفن113162 ق شيى 33.5الرافع ع بناتشر

!VALUE#بالل بن رباح ت أبنهاابراهيم محن  الدين سيد احمد دمحم الطبل113163

!VALUE#بالل بن رباح ت أبنهامحمود احمد نجيب عبدالرحيم عالم113164

!VALUE#بالل بن رباح ت أبنهاايمان سعيد دمحم مرشدى البغدادى113165

ف الدين113166 !VALUE#بالل بن رباح ت أبنهاايه احمد الكالوى احمد شر

نالخصوصدمحم عل كرم محمود113167 36.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحمى رزق سيد سيد113168 38الخلفاء الراشدين ع بني 

اابراهيم دمحم ابراهيم احمد دمحم113169 ق شيى ن شر  ع بني 
 
53(1)احمد شوق

ن113171 ن دمحم حسي  يةنورا حسي  69اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

15دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعادل سالمه محمود عبدالوهاب113172

اعل دمحم عل احمد سالمه113173 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 124رياض الصالحي 

ايوسف مصطفن سعد يوسف113178 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 57.5رياض الصالحي 

افاطمه عل محمود 113180 ق شيى ن الخاصة لغاتشر !VALUE#رياض الصالحي 

ابسمله ايمن عواد مرس نض113181 ق شيى 57اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

نالخصوصاحمد صابر محسب هريدى113182 27.5مجمع الخصوص ع بني 

ااحمد اكراىم احمد دمحم احمد113183 ق شيى ن شر  ع بني 
 
!VALUE#(2)احمد شوق

اعبدالرحمن سيد حسن مبارك113184 ق شيى ن شر  ع بني 
 
69.5(2)احمد شوق

اسيد ياش السيد حسن113185 ق شيى ن شر  ع بني 
 
20.5(2)احمد شوق

 ابراهيم رجب113186
ن
34الحرية ت أالعبورلؤى هان



ارضوى احمد دمحم ابراهيم عبدالسالم113187 ق شيى 38بهتيم ع بناتشر

ن/شطوخمنقطع- السيد عبدالمجيد السيد عبدالمجيد 113188 !VALUE#احمد اللبان طوخ ع بني 

ن الخصوصنورالدين اسامه عبدالحليم ابوالنض113189 48(1)االمي  ع بني 

ن/شالخانكةحسام دمحم دمحم عبدالسيد113190 ى عرفة ع م بني  36دمحم صيى

ن/شطوخدمحم ايمن سعيد عبدالجليل113191 101.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عبدالرحمن ايمن سعيد عبدالجليل 113192 105.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شقليوبجمال عبدالننى جمال سيد دمحم113193 12طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبضياء ابوشيع خليل سيد عبدالعال113194 34طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسيف عني  عل نارص113195 19.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبعبدالرحمن سليمان فتىح سليمان113196 5.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف فتىح بيوىم حسن113197 7.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبيوسف نورالدين سعيد دمحم113198 7طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسميحه مصطفن دمحم سيد113199 97طارق ابوشيع كوم اشفي 

30جمال حمدان ع م/دقليوبعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن سيد113200

36.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاروق احمد فاروق اسماعيل113201

82.5جمال حمدان ع م/دقليوبسهي  هاشم دمحم عل معمر113202

24شسق ت أالخانكةاحمد عصام محمود عواد ندا113203

15.5شسق ت أالخانكةمحمود عصام محمود عواد ندا113204

ن القناطرخالد وليد دمحم سليمان الخربوتل113205 73.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعمرو خالد دمحم سليمان113206 !VALUE#دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرمصطفن ابراهيم ابوالعال ابراهيم113207 !VALUE#دمحم صالح الصواف/ششبي 

31.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبرانيا ناجح سيد فرغل113208

33.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشاهنده بدوى شحات بدوى113209

30دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم عل مصطفن سالم113210

ن113211 ن حسي   رضوان حسي 
ن مصطفن 27.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبحسي 

نبنهاادهم راىم دمحم غنيىم سلطان113212 63.5المنشية ع بني 

117.5مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهامريم احمد عبدالحليم عبدالخالق درويش113213

امحمود اسامه حسن صالح اسماعيل113214 ق شيى ن/ششر 34اسالم عل حسن ع بني 

ااسالم سيد عامر مرزوق دمحم113215 ق شيى 29.5دمحم رجب اسماعيلشر

ازياد دمحم رشاد عبدهللا دمحم113216 ق شيى 21دمحم رجب اسماعيلشر

اعمرو خالد عل عبدالنعم113217 ق شيى 53دمحم رجب اسماعيلشر

اكريم بدر عبدالحميد حسن مصطفن113218 ق شيى !VALUE#دمحم رجب اسماعيلشر

ادمحم سيد عامر مرزوق دمحم113219 ق شيى 33دمحم رجب اسماعيلشر

ااحمد ابراهيم عل عبدالعزيز113220 ق شيى نشر 46مسطرد ع بني 

احسن احمد دمحم بدير113221 ق شيى نشر 51مسطرد ع بني 

افارس احمد مرزوق اسماعيل فراج113222 ق شيى نشر 31.5مسطرد ع بني 

امحمود نارص توفيق عبدهللا دمحم113223 ق شيى نشر 16مسطرد ع بني 

ايىح عبدالوهاب مرس سعيد زايد113224 ق شيى نشر 43.5مسطرد ع بني 

ايوسف دمحم محمود دمحم عبدالجواد113225 ق شيى نشر 33.5مسطرد ع بني 

ى دمحم ماهر ابراهيم عل113226 ن اكين ق شيى 45.5طلعت حرب ع بناتشر

ن اكراىم عبدالهادى عبدهللا دمحم113227 احني  ق شيى 46.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اريم دمحم جالل بيوىم113228 ق شيى 67الرافع ع بناتشر

ادمحم عادل رمضان سيد113229 ق شيى ن شر 9.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم ناجى دمحم عبدالهادى113230 ق شيى ن شر 21(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انورالدين سامح سيد محمود عبدالعزيز113231 ق شيى ن شر 68.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اايمان صالح عبدالجواد عبدالتواب113232 ق شيى 34النيل ع بناتشر

اسلىم عماد متوىل محمود113233 ق شيى 62.5النيل ع بناتشر

املك اسعد عبدالعزيز النويه113234 ق شيى 49النيل ع بناتشر

انوال عادل عطيه عواد113235 ق شيى 45.5النيل ع بناتشر

امحمود عالء محمود بيوىم113236 نغرب شيى 24.5منط ع بني 



ن ابراهيم دمحم113237  امي 
ن مصطفن اامي  نغرب شيى ا ت أ بني  47دمنهور شيى

اابراهيم دمحم ابراهيم امام113238 نغرب شيى 15.5االمام دمحم عبده ع بني 

احبيبه مرزوق السيد دمحم113239 ق شيى 61اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 مهنن احمد منصور بدرالدين113240
ن
18.5شياقوس ع م بناتالخانكةفايزه هان

49.5شياقوس ع م بناتالخانكةمها عادل ماهر حسينن دمحم113241

نالخانكةابراهيم فتح هللا احمد ابراهيم113242 62عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةحازم دمحم حازم فوزى سيد النونى113243 93شياقوس ع م بني 

نالخانكةعمر دمحم عبدالننى عيد113244 92شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم جميل جادالكريم احمد113245 68.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةدمحم صالح متوىل محمود عبدالحميد113246 47.5شياقوس ع م بني 

نالخانكةوجيه نارص وجيه سيد بيوىم113247 62.5شياقوس ع م بني 

وك113248 يةابراهيم حسن حسن عيد ميى 15دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالمنعم صبىح عبدالمنعم دمحم سيد شلنى113249 26.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةنجاح احمد نجاح عزيز حسن113250 21.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةنورهان خالد دمحم سالمه113251 55اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

29بلقس ع بناتقليوبميار عبدالرحمن يوسف مصطفن113252

نقليوبعبدالرحمن دمحم فوزى محمود عرفه113253 72.5صالح الدين ع بني 

15.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد سيد محمود سيد113254

ن ابراهيم113255 اشهد مجدى حسي  ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

79.5الشموت ع مبنهاسهام احمد دمحم دمحم موس113256

امصطفن ايهاب عثمان مرتىصن113257 نغرب شيى 31منط ع بني 

113258
 
نالخصوصعبدهللا سيد دمحم دسوق 52مجمع الخصوص ع بني 

احسن رضا عكاشه عل113259 نغرب شيى 68منط ع بني 

ن محمود عطيه بيوىم113260 الوجي  57.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امحبوبه عرنى مسعد ابراهيم مصطفن113261 68.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

43قليوب المحطة ع مقليوباالء دمحم محمود عل احمد113262

72قليوب المحطة ع مقليوباكرم نشأت ضاهر نجدى113263

96قليوب المحطة ع مقليوبمحمود عماد ضاهر نجدى113264

ادمحم اسامه جمعه سيد113265 ق شيى ن شر  ع بني 
 
95(1)احمد شوق

افرح بخيت عبدالمحسن بخيت113266 ق شيى 34بهتيم ع بناتشر

 ايهاب دمحم محمود احمد113267
 
اشوق ق شيى ن شر 48.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سيد شاكر عبدالرحمن113268 ق شيى ن شر 29.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

وك عبدالفتاح113269 يةشهد ايهاب ميى 11باسوس ع بناتالقناطر الخي 

نالخانكةعبدالوهاب محمود دمحم عبدالوهاب113270 59.5عمار بن ياش ع بني 

25.5جمال فودة ع بناتالخانكةلقاء دمحم كامل دمحم رمضان113271

75.5يوليو ع بنات23الخانكةمريم طه دمحم عبدالستار موس113272

ن مفتاح113273 92سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاعبدالرحمن سعيد حسي 

ن القناطريوسف دمحم سليمان سيد113274 95عرب الصوالحة ع مشبي 

ارحمه طارق دمحم احمد حامد113275 87.5ميت نما ع مغرب شيى

 عبدالجواد خليفه113276
 
 السيد شوق

 
نالخصوصشوق 24مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمازن راىم مىح سيف الدين جاد113277 28.5عمر مكرم بني 

!VALUE#زيد بن حارثة ع مبنهاندى نارص فؤاد زىك113278

!VALUE#الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه احمد دمحم احمد113279

ن صبىح هاشم113280 44الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشمس الحسي 

ن/شطوخزياد السيد الطوجن شحاته سليمان113281 34احمد اللبان طوخ ع بني 

81الشموت ع مبنهاادهم دمحم عل عبدالوهاب عل113282

يةىم دمحم ابراهيم حسن ابراهيم113283 48ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةيوسف دمحم حمدى دمحم دمحم113284 نالقناطر الخي  85ابوالغيط ع م بني 

امصطفن دمحم مصطفن احمد مصطفن113285 ق شيى ن/ششر 27.5اسالم عل حسن ع بني 

اهنا عماد حمدى حسن مرس113286 ق شيى 50طلعت حرب ع بناتشر



احبيب هللا سعيد زكريا عبدالعال113287 ق شيى ن شر  ع بني 
 
45(1)احمد شوق

ادمحم جمال عيد فرغل عل113288 نغرب شيى 13عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ايوسف احمد محمود منصور113289 ن/شغرب شيى 48عبدالمنعم رياض ع بني 

46.5قليوب المحطة ع مقليوبادهم دمحم شاج الدين دمحم113290

اعل عمرو عل طه113291 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالعزيز احمد عبدالعزيز السيد دمحم113292 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن القناطردمحم مصطفن جاد عبدالفتاح113293 62دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطراسالم دمحم دمحم مرس113294 78.5دمحم صالح الصواف/ششبي 

ااحمد دمحم حسن خلف عل113295 ق شيى ن شر 56(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ائيل113296 ابوال عازر سمي  سالمه جيى ق شيى ن شر 71.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

55منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةبسيطه- امل صباح دمحم ابراهيم 113297

47.5اسالم فرحات ع م بميت عاصم/شبنهاعمر فتىح دمحم سيد احمد دمحم113298

 دمحم سالم دمحم113299
ن
انورالدين هان ق شيى ن/ششر 27.5اسالم عل حسن ع بني 

يةعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم113300 نالقناطر الخي  88ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد ابوشيع محمود دمحم113301 60.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد شكري فتىحي محمود113302 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عماد شحات سيد سليمان113303 61.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاسالم اسامه عبدالحميد محمود113304 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسام احمد ابراهيم عبدالواحد113305 59.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن دمحم حسن محمود مرسي113306 يةحسي  80طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحمدي رضا احمد سيد113307 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي113308
يةسامح شحات شحات مصطفن 47طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةصالح سيد دمحم محمود113309 43طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدالحميد حسن عبدالحميد دمحم113310 70.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي سعيد113311 يةعبدالرحمن محمود شلنى 76طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعبدهللا علي احمد علي حسن113312 69طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي انور دمحم113313
ن
يةعبدهللا هان 67.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعرفه دمحم عرفه عبدالرحمن113314 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر جمال علي عبدالفتاح113315 125طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمرو تيفور عبدالغفار احمد113316 84.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكريم سعيد دمحم احمد113317 80طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةكمال تامر كمال سيد113318 85طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحسن مراد محسن يىحي دمحم113319 82طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم احمد فرج حامد فرج113320 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم ايمن محمود ابراهيم113321 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عماد دمحم زىكي113322 112طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم نض عبدالحميد محمود نض113323 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم وائل فوزي كامل عبدالحليم113324 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي احمد مهدي احمد113325
يةمصطفن 26.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةموس محمود دمحم دمحم113326 45طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيىحي دمحم عبدالمعبود عبدالحميد113327 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف اسامه فاروق احمد113328 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةيوسف عيد دمحم حسن113329 !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

26احمد الصباج ت أكفر شكرميار اسامه السيد السيد113330

13ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهاايه فكري ابراهيم دمحم موسي113331

ي احمد ابراهيم يوسف113332
ن
13ابوعبيدة بن الجراح ت أبنهامنه هان

ن/شقليوبسامح دمحم عطيه دمحم113333 7.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم عادل جمال سعد احمد113334 3طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم كامل دمحم كامل113335 18.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوببسيطه- هيثم سيد جمال سيد 113336 86طارق ابوشيع كوم اشفي 



ن/شقليوباسماء ابراهيم مصطفن دمحم113337 9.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

وق دمحم محمود ابراهيم113338 130.5الشموت ع مبنهاشر

اسلىم خالد لطفن صالح113339 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اندى عالء عزت دمحم113340 ق شيى 91اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

85.5قليوب المحطة ع مقليوببسمه عيد عباس دمحم113341

18دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود احمد محروس حامد113342

افاروق دمحم فاروق دمحم عثمان113343 نغرب شيى 71عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخكريم جمال دمحم السيد113344 !VALUE#دمحم السباع حجازى ع بني 

اشهد هشام دمحم محمود113345 25.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

نقليوبعبدالرحمن حامد فراج سالمه ابوحطب113346 30مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ازياد دمحم هاشم احمد113347 نغرب شيى 60.5منط ع بني 

يةدمحم عبدالمنعم عبد الفتاح دمحم ضيف113348 نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم صابر عاشور سيد113349 نالقناطر الخي  43ابوالغيط ع م بني 

يةسيد شحته سيد عبدالمنعم113350 نالقناطر الخي  13.5ابوالغيط ع م بني 

يةىم عبدالقادر طه رزق113351 47.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةىم سيد عبدهللا حسن سيد113352 48.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاسماء ربيع حسن احمد113353 90.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةميادة دمحم احمد عبدالقادر احمد113354 27.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ى جمال ابراهيم عل جوده113355 ن يةكين 23.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمنه هللا ايمن دمحم درويش113356 16.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا عبدالفتاح شحات عبدالمنعم113357 29ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ي عبدهللا محمود113358 يةاشاء عبدالننى 12ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

نالخصوصامي  عماد لوكا سعد113359 18عمر مكرم بني 

ن صادق113360 ن/شالخانكةعبدالرحمن رضا دمحم حسي  ى عرفة ع م بني  12.5دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةرحمه دمحم سيد عل السيد113361 10.5دمحم صيى

87قليوب المحطة ع مقليوبسيف دمحم زيدان عل زيدان113362

ن عوده113363 نالخانكةعبدالرحمن دمحم شحته حسي  35.5منشية الجبل االصفر ع بني 

اعبدهللا حسن عل عبدهللا رخا113364 ق شيى ن شر  ع بني 
 
33.5(1)احمد شوق

101.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصريهام وليد دمحم عبدالحميد113365

81.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصسلوى احمد السيد احمد113366

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةشهد احمد رمضان بدر113367 66.5دمحم صيى

ن113368 اناديه صابر احمد حسي  ق شيى 7.5النيل ع بناتشر

50قليوب المحطة ع مقليوبمنار خالد حسن دمحم النحاس113369

27.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف خالد حسن دمحم113370

اصبىح عاطف صبىح بيوىم عفيفن 113371 نغرب شيى 17.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

103الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصخلود عل احمد دمحم شتا113372

نالعبورزياد احمد سيد سيد113373 7العبور الجديدة ع بني 

امريم سيد عل حسن113374 46.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف عبدالمنىحى زىك113375 ن23الخانكةفاروق اشر 43.5يوليو ع بني 

ارانيا دمحم احمد عبدالكريم113376 28فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

نقليوبمحمود دمحم احمد دمحم113377 !VALUE#ميت حلفا ع بني 

امحمود صالح عبدالحميد ابرهيم فرج113378 ق شيى ن شر 69(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اكريم رضا دمحم داود113379 نغرب شيى 57منط ع بني 

ف عزت عبدالفتاح113380 نالخصوصوليد اشر 17.5الخلفاء الراشدين ع بني 

18الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصعبدالمنعم عشماوى عبدالمنعم عشماوى113381

نالخصوصاحمد بخيت احمد عمر113382 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن مصطفن113383 نالخصوصادم دمحم حسي  23الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصدمحم هيثم رمضان اسماعيل113384 8.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نبنهامحمود مجدى عبدالمنعم ابراهيم113385 29.5المنشية ع بني 

42الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم احمد السيد احمد113386



 ابراهيم113387
 
ن القناطرمنه هللا دمحم دسوق 6حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرملك مصطفن حفنن محمود اسماعيل113388 ن القناطر ع بناتشبي  43شبي 

 دمحم لطفن الغرباوى113389
ن
79طنان ع بناتقليوبدنيا هان

56طنان ع بناتقليوبهبه ياش دمحم عبدالوهاب ملش113390

89طنان ع بناتقليوبىم رضا شاكر السيد113391

35اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم عصام احمد فؤاد طه عل113392

17.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوببالل احمد عبدالغنن دمحم شافع113393

ادعاء صبىح عبدهللا محروس محمود113394 71.5ميت نما ع مغرب شيى

نالخصوصعرفه عل دمحم رشاد113395 4.5الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخانكةيوسف طارق دمحم سيد113396 51عمار بن ياش ع بني 

ن113397 17جمال فودة ع بناتالخانكةمها عماد دمحم حسي 

اايه عادل سيد عل كمال الدين113398 ق شيى 44الرافع ع بناتشر

ى دمحم مرس يونس113399 وق خي  اشر ق شيى 24.5الرافع ع بناتشر

!VALUE#جمال الدين الخاصة/دالخانكةزينب حسن سليمان حسن113400

ن113401 ن دمحم حسي  19اسماء بنت انى بكر ع مقليوبدمحم حسي 

نالخصوصاسحق رافت اقالديوس باسل113402 21.5الخلفاء الراشدين ع بني 

43.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصشهد تامر عل عل113403

46.5جمال حمدان ع م/دقليوبمنه السيد محمود حسن113404

ن القناطردمحم دمحم ابراهيم دمحم عل113405 0دمحم صالح الصواف/ششبي 

نالخصوصاحمد عبدالرحمن احمد دمحم113406 31الخلفاء الراشدين ع بني 

18دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشهد عبدالرحمن عل ابراهيم113407

 بخيت داوود113408
ن
نالخصوصابانوب رومان 51مجمع الخصوص ع بني 

21الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصزمزم احمد فريد دمحم احمد113409

اهناء دمحم صبىح دمحم عبدالهادى113411 ق شيى 22.5بهتيم ع بناتشر

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةملك امام عبداليى امام113412 28.5دمحم صيى

24عمر مكرم االعداديةالخصوصمارتينا ماجد مرزوق غاىل سعيد113413

16.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةمنه ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم صابر113414

ف فراج دمحم113415 امياده اشر 10.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

ف فراج دمحم113416 افاطمه اشر 9.5ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

27اسماء بنت انى بكر ع مقليوبمديحه حمدى حسن ابراهيم113417

ن/شبنهايوسف نشأت عبدالىح السعيد113418 61دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخسيف احمد سيد محمود نض113419 5.5دمحم السباع حجازى ع بني 

نقليوبرشاد تامر رشاد عبدالبصي 113420 30بلقس ع بني 

امروان عبدالوهاب مني  خضن113421 نغرب شيى 4عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن/شقليوبيوسف وحيد صالح عطيه113422 3.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شالخانكةهشام حامد احمد الصادق113423 ى عرفة ع م بني  9.5دمحم صيى

113424 
ن
 صابر بسيون

ن
يةمنقطع- ادهم بسيون نالقناطر الخي  23.5ابوالغيط ع م بني 

امصطفن عادل محمود احمد113425 ق شيى ن/ششر 14اسالم عل حسن ع بني 

اكريم دمحم عبدالراضن مرس113426 56.5ميت نما ع مغرب شيى

ااسماء احمد عل عل113427 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى سيد احمد113428 اعمر ابراهيم صيى نغرب شيى 11.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن ابراهيم113429 ن ابراهيم حسي  نقليوبحسي  35.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

يةنورهان وليد ممدوح عبدالسالم113430 15.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

20.5جمال حمدان ع م/دقليوبفهد دمحم سيد عبدالجواد113431

يةسيف جمال عبدالفتاح دمحم113432 نالقناطر الخي  27ابوالغيط ع م بني 

ن القناطربسيطه- صالح رضا صالح السيد سالمه 113433 نشبي  95.5المالح ع بني 

نالخصوصدمحم سيد صالح دمحم113434 18.5عمر مكرم بني 

يةيوسف رمضان دمحم عبدالهادى113435 13دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

نالخصوصفؤاد احمد فؤاد عبدالمنعم113436 22الخلفاء الراشدين ع بني 

ن/شطوخبسيطه- عامر دمحم محمود السيد شهاب 113437 24احمد اللبان طوخ ع بني 



66قليوب المحطة ع مقليوبحبيبه صابر ماهر سعيد113438

نقليوبعبدالحميد حلىم عبدالحميد عل113439 36.5صالح الدين ع بني 

نالخصوصعمار سيد زكريا صادق113440 15.5الخلفاء الراشدين ع بني 

يةشهد رمضان دمحم دمحم خليل113441 26.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشهد سعيد دمحم نجم دمحم113442 25.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةحليمه عادل فايز عل113443 26.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

نالخصوصمحمود دمحم رجب عبدالسالم113444 52الخلفاء الراشدين ع بني 

نالخصوصاحمد حازم فراج محمود فراج113445 54.5الخلفاء الراشدين ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخمصطفن ياش مصطفن ابراهيم113446 69.5دمحم السباع حجازى ع بني 

ن/شطوخيوسف مصطفن امام عل مصطفن113447 61.5احمد اللبان طوخ ع بني 

 عبدالحميد محمود113448
ن
نالخصوصدمحم هان 88الخلفاء الراشدين ع بني 

81.5يناير ع بنات25بنهاريناد حاتم احمد عبدالعدل عبدالستار113449

ن القناطرصباح ابراهيم حامد محمود113450 7.5كفر الشوبك ت أشبي 

35عمر مكرم االعداديةالخصوصمهرائيل قدس سند سدره113451

ايوسف دمحم جمال راضن113452 ق شيى ن شر 37.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

58.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصاحمد دمحم عل احمد113453

نالخانكةيوسف احمد مخيمر احمد مخيمر113454 25قنديل ع بني 

13.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصدمحم محمود السيد عبدالواحد113455

نالخانكةزياد وليد فتىح دمحم شطيه 113456 43شياقوس ع م بني 

نالخانكةسيف وليد فتىح دمحم شطيه113457 45.5شياقوس ع م بني 

35عمار بن ياش ع بناتالخانكةسلىم حماده سيد فهىم عبدالرحمن113458

نقليوبدمحم صبىح دمحم امام سيد113459 10ميت حلفا ع بني 

اجنه رضوان دمحم طلبه دمحم113460 101.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

18الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوص سميه مصطفن وجيه دمحم113461

 ت أقهافهد ابراهيم سليم مسلم سليمان113462
 
اق 26.5عبدهللا الشر

اصابر دمحم صابر دمحم الحناوى113463 ق شيى ن شر 39(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن/شالخانكةسيف عاطف جالل دمحم113464 ى عرفة ع م بني  29.5دمحم صيى

 لبيب نسيم113465
ن
امينا هان ق شيى ن شر 44(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا معوض خلف مصطفن113466 نغرب شيى 6عمر بن عبدالعزيز ع بني 

نالخانكةهشام عمرو عرنى دمحم دمحم خضن113467 41عمار بن ياش ع بني 

113468
 
اق 46.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالعزيز سعيد عبدالمجيد دمحم شر

احسن احمد حسن حسان عبدالحليم113469 ق شيى ن شر 40.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

انارص دمحم صابر دمحم الحناوى113470 ق شيى ن شر 41(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن محمود عبدالرحمن113471 نالخانكةزياد حسي  41.5عمار بن ياش ع بني 

21.5جمال حمدان ع م/دقليوباحمد عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح محمود113472

ايوسف هشام هالل دمحم مخيمر113473 نغرب شيى ا ت أ بني  80دمنهور شيى

اجنن احمد جمال احمد السيد113474 84.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

104.5الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصمريم عبدالعظيم ساىم عبدالعظيم113475

97الخصوص الجديدة بالحفي  الخصوصفاطمه وليد سيد عيد113476

نقليوبعالء نارص محمود عالء الدين113477 52مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

نقليوبمحمود طارق دمحم احمد عبده113478 10.5ابوسنة ع بني 

41.5يوليو ع بنات23الخانكةهاجر سيد عبدالعزيز دمحم مصطفن113479

ن/شالخانكةفارس سيد حفطن دمحم مرس113480 ى عرفة ع م بني  20دمحم صيى

يةجمال احمد جمال احمد شحاته113481 نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

نالخصوصاحمد محمود انور حسنن رزق113482 50.5مجمع الخصوص ع بني 

نقليوباسالم حسن محمود حسن فرج113483 57مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

اخالد جمال فتح هللا عبدهللا عبدهللا113484 نغرب شيى 26عمر بن عبدالعزيز ع بني 

113485
ن
30.5اسماء بنت انى بكر ع مقليوبكريم ابوشيع دمحم احمد مدن

15مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاجميله عصام عبدالبارى عبدالوهاب113486

ن113487 يةسيد سعد سيد عطيه حسي  3.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 



ن القناطردمحم احمد ماهر عبده عبدالعزيز113488 19.5القشيش ع مشبي 

 عبدالننى عل113489
ن
ن/شقليوبهبه هان 18طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبسلىم خالد سعيد عبدالعزيز113491 16.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبشيماء مصطفن بدوى احمد113492 20.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفرحه تامر نجاح دمحم113493 14.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبملك طه اسماعيل عبدالعزيز113494 14.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن القناطرطارق دمحم عبدالعاىط فراج113495 32الحزانية ع مشبي 

54قليوب المحطة ع مقليوبدمحم منصور عاطف هاشم113496

يةاحمد دمحم مهدى احمد113497 نالقناطر الخي  11ابوالغيط ع م بني 

يةحسن عبدالنارص حسن حسن فرج113498 نالقناطر الخي  32.5ابوالغيط ع م بني 

ن113499 يةعمرو سعيد شور رزق حسي  نالقناطر الخي  34ابوالغيط ع م بني 

يةعماد عبدالرافع احمد عبدالفتاح احمد113500 نالقناطر الخي  9.5ابوالغيط ع م بني 

يةيوسف احمد سيد محمود حسن113501 نالقناطر الخي  20.5ابوالغيط ع م بني 

نالخصوصفادى مالك نعيم نضهللا113502 37الخلفاء الراشدين ع بني 

يةرحمه بدوى عبدالفتاح بدوى113503 16.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرح احمد سيد محمود حسن سيد113504 5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى سيد سالمه ابوشيع سالم113505 42ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم محمود عواض محمود113506 نالقناطر الخي  59.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدهللا دمحم انور عبدالفتاح دمحم113507 نالقناطر الخي  64.5ابوالغيط ع م بني 

ن محمود113508 يةمحمود احمد حسي  نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

ن توفيق عل113509 يةعالء دمحم حسي  نالقناطر الخي  55.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالمنصف دمحم عبدالمنصف دمحم سيد113510 نالقناطر الخي  17ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم سيد دمحم عبدالحميد دمحم113511 نالقناطر الخي  11.5ابوالغيط ع م بني 

يةامينه عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم113512 58.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةساره محمود اسماعيل مصطفن خليل113513 46ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ف غريب ابوالحمد113514 يةشيماء اشر 20باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةبسمه سامح اسعد امام113515 29باسوس ع بناتالقناطر الخي 

اعبدهللا دمحم حامد دمحم113516 ن/شغرب شيى 24عبدالمنعم رياض ع بني 

افتحيه دمحم رشاد الغريب113517 5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

املك احمد دمحم احمد دمحم غاده113518 ق شيى 97اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

عبدالحكيم منصور113519 ن القناطربسنت دمحم سمي  ن القناطر ع بناتشبي  19كفر شبي 

نالخانكةعبدهللا منصور دمحم عل حماد113520 58.5عمار بن ياش ع بني 

47.5يوليو ع بنات23الخانكةراندا هشام دمحم ابوالحسن113521

امروه دمحم ساىم احمد113522 ق شيى 56.5يوليو ع بنات23شر

39.5قليوب المحطة ع مقليوبعاطف سعد عاطف سعد113523

لس فرج جاد السيد عبده113524 نالخصوصكي  17عمر مكرم بني 

ااحمد بدر شبيب عبدالسالم113525 نغرب شيى 57منط ع بني 

34الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمارينا نبيل عبدالقادر شمروخ عبدالمالك113526

ف دمحم عل مرزوق113527 ااحمد اشر نغرب شيى 24.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

ن موس113528 ارضوى طارق حسن حسي  21فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

40طنان ع بناتقليوبنعمه هللا جمال صالح ابراهيم دمحم113529

نالخصوصعل مجدى عل دمحم عل113530 41.5مجمع الخصوص ع بني 

ازياد منصور احمد منصور113531 ق شيى ن شر  ع بني 
 
15.5(2)احمد شوق

احسن حسن عبود دمحم113532 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22(2)احمد شوق

27.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحياه تامر عبدالظاهر عبدالجواد113533

ن القناطرمريم سيد شبل عيد113534 10.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ااحمد دمحم عبدهللا سيد عبدهللا113535 نغرب شيى ا ت أ بني  56دمنهور شيى

ادمحم ابراهيم رزق عبدالرازق السيد113536 نغرب شيى 19.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

نالخصوصسيد طه سيد دمحم113537 7.5الخلفاء الراشدين ع بني 

72.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهااشاء حامد عل محمود113538



ف عبدالعزيز محمود دمحم113539 يةامال اشر 68ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمريم وائل مجدى عبدالحميد113540 74.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

21الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصتف  احمد بركات عبدالعزيز113541

نالخصوصدمحم عل دمحم عبدالاله عبدالودود113542 6الخلفاء الراشدين ع بني 

56.5عبدالفتاح محمود دمحم/شبنهاهايدى دمحم حسن حسان113543

91.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهادمحم حسان دمحم عبدهللا113544

شوم/شقهانورهان خليفه دمحم خليفه113545 ن ت أ بيى 24خالد حساني 

54قليوب المحطة ع مقليوبهنا ابراهيم عيد عل113546

احرىك- حبيبه محمود طه محمود 113547 ق شيى 0النيل ع بناتشر

ااحمد يحن  سيد احمد113548 ق شيى  الخاصة عرنىشر
ن 0رياض الصالحي 

يةدمحم جمال سيد سليمان طه113549 نالقناطر الخي  24.5ابوالغيط ع م بني 

46شياقوس ع م بناتالخانكةشهد دمحم سعيد عبدالمطلب113550

28شياقوس ع م بناتالخانكةناديه دمحم رشاد عبدالحميد جمعه113551

18شياقوس ع م بناتالخانكةهدير مختار عبدالنارص خروب113552

ارحاب احمد صالح السيد مرس113553 ق شيى 61طلعت حرب ع بناتشر

ااحمد عاطف عبدالفتاح عفيفن113554 نغرب شيى 19االمام دمحم عبده ع بني 

ادمحم عاطف عبدالفتاح عفيفن113555 نغرب شيى 28.5االمام دمحم عبده ع بني 

امنقطع- حمدى عماد حمدى محمود عبداللطيف 113556 ن/شغرب شيى 9.5عبدالمنعم رياض ع بني 

0قليوب المحطة ع مقليوبمصطفن ابراهيم خليل ابراهيم113557

نالخصوصصموئيل نادى روفيه ثابت113558 44.5مجمع الخصوص ع بني 

ه دمحم السيد السيد دمحم113559 امني  37.5فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

يةدمحم وليد عبدالصمد عطيه عبدالصمد113560 52.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن دمحم ابراهيم113561 ى عرفة ع م بنات/شالخانكةحبيبه احمد حسي  61.5دمحم صيى

ن محمود113562 ن القناطراحمد ابراهيم حسي  نشبي  119.5المالح ع بني 

68الشموت ع مبنهابسيطه- فهد دمحم عبدالمجيد صبيح احمد 113563

يةدمحم سيد عبداللطيف دمحم113564 25.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن113565 ن عل دمحم حسي  نالخصوصوليد حسي  43مجمع الخصوص ع بني 

0مجمع مأمون ع بناتقليوبوالء عيد دمحم عبدالغنن113566

ن احمد فاروق عبدالتواب ابراهيم113567 يةحسي  9دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةشهد دمحم عادل دمحم دمحم113568 5.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةندى ابراهيم فرج عبدالرازق فرج113569 50ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةامل عماد النحاس سيد دمحم113570 21.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةفرج دمحم فرج دمحم سيد113571 نالقناطر الخي  0ابوالغيط ع م بني 

ن القناطرشاهنده عماد دمحم ابوحماد113572 0نوى تعليم اساس ع شبي 

يةاحمد سيد عبدالمجيد حسن عبدالمجيد113573 نالقناطر الخي  0ابوالغيط ع م بني 

يةسامح فهىم بيوىم فهىم113574 نالقناطر الخي  34ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم شاكر بدر عبدالمجيد113575 22دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةهشام سالمه عبدالمعط دمحم عبدالمعط113576 7.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود نارص عبدالهادى سالم عل113577 19دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

31.5مرصفا ع بناتبنهامريم صبىح عبدالرحمن رزق احمد113578

66احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةندى عل عبدالمجيد عل113579

ن113580 ن دمحم امي  انوران امي  37.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اريمون جميل خليل عزيز113581 ن/شغرب شيى 15.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن عبدهللا مصطفن113582 0جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم عبدهللا امي 

وق تامر احمد عبدالرحمن113583 اشر ق شيى 0هدى شعراوى ع بناتشر

ن23الخانكةعبدهللا دمحم موس طحاوى113584 82يوليو ع بني 

24.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف احمد دمحم عل العسكرى113585

نالخصوصعمر حسن فتىح عل113586 9الخلفاء الراشدين ع بني 

54.5الشموت ع مبنهافارس عصام عبدالعزيز عرنى عل113587

9.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسعيد عبدالفتاح سيد الزمين 113588



17دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعزت عزت حسن الديب113589

يةهمام باشا كمال حنفن ناجى113590 2دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

وق عزت محمود احمد113591 اشر ق شيى 45.5النيل ع بناتشر

ن113592 ن نارص عبدالعزيز حسي  28جمال حمدان ع م/دقليوبحسي 

50.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالوهاب عبدالرؤف عطيه شنور113593

35دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبالهام شعبان عطيه عل113594

42.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبنجاه دمحم ربيع سيد113595

29هشام بيوىم ع بنات/شقهامنه هللا دمحم سيد عل عمر113596

اسلىم دمحم فرحات شحاته113597 61(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن23الخانكةدمحم احمد شحاته احمد113598 39يوليو ع بني 

افارس عبدالعال زىك دمحم عبدالعال113599 ق شيى 0دمحم رجب اسماعيلشر

13دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبابراهيم عادل ابراهيم دمحم113600

ن23الخانكةدمحم هالل فتىح ابراهيم113601 28.5يوليو ع بني 

يةعمر صابر عبده دمحم113602 نالقناطر الخي  12منشأة ابوالغيط ع م بني 

113603
ن
يةهاله حمدى خلف تون 30ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

10.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصملك ايمن غانم دمحم فوىل113604

ن23الخانكةعمر عادل راضن دمحم113605 32.5يوليو ع بني 

احبيبه خلف عل ابراهيم113606 ق شيى 30اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يةاحمد عبدالنارص عبدالفتاح حامد113607 نالقناطر الخي  21ابوالغيط ع م بني 

ن 113608 ف سيد فرج حسني  يةبسيطه- رحمه اشر 77ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةملك سالم عطيه زيدان113609 6.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةاحمد مختار حسن مختار عل113610 نالقناطر الخي  39ابوالغيط ع م بني 

ن113611 ن حساني  يةحازم عوض دمحم حساني  نالقناطر الخي  29ابوالغيط ع م بني 

يةعادل سعد عبدالكريم محمود هرباده113612 نالقناطر الخي  17ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن دمحم دمحم ابوغانم113613 نالقناطر الخي  25.5ابوالغيط ع م بني 

ن سيد متوىل113614 يةمحمود عبدالفتاح متوىل امي  نالقناطر الخي  0ابوالغيط ع م بني 

نقليوبحسن دمحم دمحمى حسن عثمان113615 33.5مجمع ابوبكر الصديق ع بني 

ن القناطرشمس يشى سيد رمضان يس113616 26.5القشيش ع مشبي 

ن القناطراسماء ماجد طه عبدالعزيز عمران113617 19.5القشيش ع مشبي 

ن القناطرمحمود سعيد عبدالرازق رفاع الشورى113618 9القشيش ع مشبي 

ن113619  سعيد دمحم حسي 
ن
11.5جمال حمدان ع م/دقليوبدمحم هان

يةمنه ممدوح جمال دمحم113620 45منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

22عمار بن ياش ع بناتالخانكةماجده وليد دمحم اسماعيل عبداللطيف113621

ااحمد دمحم عبدالمعز حسن عل113622 ق شيى ن/ششر 30اسالم عل حسن ع بني 

نالخصوصجورج ناجح زىك حبيب يوسف113623 1.5الخلفاء الراشدين ع بني 

انور ساىم عواد عواد فرج113624 60(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

9.5الشموت ع مبنهاعبدالجيد ايمن عبدالجيد احمد احمد حلوه113625

79.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدمحم السيد دمحم ابراهيم عبدالرحمن113626

ن القناطرميادة سليم دمحم سليمان113627 59.5نوى تعليم اساس ع شبي 

113زيد بن حارثة ع مبنهاملك دمحم سيد دمحم سيد البنا113628

يةناديه ممدوح دمحم رزق113629 27.5منشأة ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن/شطوخمنقطع- احمد رمضان احمد احمد 113630 51احمد اللبان طوخ ع بني 

ن القناطرمنقطع- حبيبه عبدالخالق السيد عبدالخالق 113631 29نوى تعليم اساس ع شبي 

 عبدالظاهر جابر ابراهيم 113632
ن
ن القناطرمنقطع- دمحم هان 0حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرمنقطع- نورا جمال دمحم عبدالفتاح امام 113633 ن القناطر ع بناتشبي  18.5شبي 

ن23الخانكةبالل دمحم شحات عفيفن113634 41.5يوليو ع بني 

ن كمال 113635 ن/شقليوبمنقطع- دمحم كمال حساني  3طارق ابوشيع كوم اشفي 

يةمنقطع- دمحم ابراهيم عبده دمحم عمر 113636 نالقناطر الخي  16منشأة ابوالغيط ع م بني 

ن احمد ابراهيم 113637 يةمنقطع- اسماء ربيع حسي  0ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

نالخصوصمنقطع- احمد امام مصلح امام جندى 113638 10.5الخلفاء الراشدين ع بني 



نالخصوصمنقطع- عبيد امام مصلح امام 113639 8الخلفاء الراشدين ع بني 

96سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامحمود مسعد سليمان جوده سالم113640

ن23الخانكةعمرو خالد دمحم عبدالقادر عبدالحميد113641 0يوليو ع بني 

ن القناطرمنقطع- صباح فكرى خليل عبدالرازق دمحم 113642 0حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن23الخانكةمنقطع- عبدالرحمن بدوى دمحم عبدالحفيظ 113643 0يوليو ع بني 

 نبيل سمي  فرج113644
ن
نالخانكةرومان 0عمار بن ياش ع بني 

ف سيد احمد 113645 0قليوب المحطة ع مقليوبمنقطع- يوسف اشر

ن/شقليوبمنقطع- عمرو دمحم عبداللطيف محمود 113646 0طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمنقطع- جهاد عالء جمال نارص 113647 0طارق ابوشيع كوم اشفي 

يةمنقطع- فاطمه حسن دمحم حسن شلنى 113648 0ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن دمحم 113649 يةمنقطع- سهر خالد مسعود امي  0ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن سعيد عبدالحليم السعيد 113650 يةمنقطع- اسالم حسي  نالقناطر الخي  0ابوالغيط ع م بني 

امنقطع- زياد عماد حمدى توفيق 113651 ق شيى ن/ششر 0اسالم عل حسن ع بني 

نالخصوصيوسف عادل صالح كامل113652 0الخلفاء الراشدين ع بني 

0الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصمنقطع- بسمه وليد شعبان كامل 113653

ي دمحم الشناوي114001
34السيدة عائشة ع بناتبنهادينا احمد عبدالغنن

41.5السيدة عائشة ع بناتبنهارضا السيد دمحم غنيىم114002

50.5السيدة عائشة ع بناتبنهابسيطه- مريم عادل شعبان محمود 114003

41السيدة عائشة ع بناتبنهانجالء عبدهللا دمحم سيد احمد114004

نبنهازياد امي  دمحم عبدالحميد عامر114005 !VALUE#بنها ع بني 

 الشافع114006
 
نبنهاسعيد رجب عبدالباق !VALUE#بنها ع بني 

نبنهااحمد عل السيد عل114007 93طحلة ع بني 

نبنهاعبدالحميد احمد عبدالحميد محمود السيد114008 81طحلة ع بني 

نبنهايوسف بدران فوزى بدران114009 86.5طحلة ع بني 

ي دمحم ليله 114010
نبنهامنقطع- السيد عفيفن !VALUE#دجوى ع بني 

ن ع مبنهاسيده سعيد جابر حميدة114011 110كفر االربعي 

71ميت راضن ت أبنهامرفت سمي  عبدالحليم مهدى ابو الفضل114012

43.5ميت راضن ت أبنهادمحم هشام سلمان عليان غياض114013

77مصعب بن عمي  ع مبنهاعبدهللا محمود عبدهللا دمحم عبدالوهاب114014

 حسن السيد114015
 
105.5دملو ت أبنهاحسن شوق

114016 
 
79دملو ت أبنهامنقطع- دمحم جابر دمحم دسوق

ن ع م بنهااسماء محسن دمحم سعيد صديق114017 96ميت الحوفيي 

82.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهااالء دمحم عبدالعزيز دمحم114018

87.5سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهاباسم ايهاب طه سعيد114019

59سعد عطا عبده ع م/مساعدبنهايوسف صالح عبدالمنعم عبدالمجيد114020

 ع مبنهارغده السيد عيد عوده114021
ن
90.5المراع

46.5زياد الباجورى ع بنات/شبنهارحمه عباس عبدهللا عباس بدير114022

يف سداد ذىك الشيىم114023 38زياد الباجورى ع بنات/شبنهاناديه شر

87.5ميت العطار ع مبنهافهىمي شديد فهىم عل عشماوي114024

نبنهادمحم سمي  يسن محرم114025 84سندنهور ع بني 

97.5عزبة الكبار بنهامحمود دمحم احمد ابراهيم114026

ي دمحم114027
102كفر العرب ع مبنهااحمد رمضان عبدالمغنن

90.5كفر العرب ع مبنهاالسيد دمحم محمود دمرداش114028

95.5كفر العرب ع مبنهافهد صالح السيد امام114029

ي114030
ي دمحم عفيفن

!VALUE#كفر العرب ع مبنهادمحم لطفن

75كفر العرب ع مبنهامحمود يىحي منىسي عبدالواحد114031

ي114032 101كفر العرب ع مبنهامصطفن فهىمي دمحم دمحم امبانى

ن دمحم114033 ن/شبنهاسمي  رزق دمحم حسني  114دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

يف عبدالرحمن محمود دمحم114034 ن/شبنهاشر 106دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن/شبنهاكريم نبيل طه عبدالمعز جاد114035 109دمحم حسينن حسن عمار ع بني 



 عبد الحليم الهادى114036
 
ن/شبنهادمحم طه عبد الباق 105.5دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن114037 102مرصفا ع بناتبنهافاطمه عبدالوهاب كمال حسني 

74الشموت ع مبنهايوسف جمال سيد حامد114038

106.5النض بعزبة رشيد ع مبنهابسيطه- احمد رجب احمد الهادى 114039

90النض بعزبة رشيد ع مبنهاعبدهللا رضا عبدهللا دمحم114040

91منية السباع ع مبنهامحمود صابر جودة عبدالحليم رمضان114041

يف ت أبنهاعبدالرحمن متوىلي عبدالرحمن عبدالفتاح114042 83.5القدس الشر

يف ت أبنهادمحم احمد دمحم دمحم قنصل114043 72.5القدس الشر

يف ت أبنهامسلم نارص مسلم دمحم عل مسلم114044 48القدس الشر

يف ت أبنهامصطفن ايمن مصطفن هنداوى114045 79القدس الشر

ي ايمن محمود عبدالرحمن عالم114046 !VALUE#مكتبة منشأة بدوى ت أ بناتبنهاانىحى

74.5زيد بن حارثة ع مبنهافاطمه عصام السيد ابراهيم114047

77.5زيد بن حارثة ع مبنهادمحم جمال احمد عبدالحميد114048

106.5زيد بن حارثة ع مبنهايوسف السيد محمود عبدالحميد احمد114049

71.5كفر سندنهور ت أبنهاام هاشم فاروق دمحم الجاوش114050

76كفر سندنهور ت أبنهانورا صالح عبدالعزيز عيىس114051

98شبلنجة ع مبنهااحمد ابوالفتوح عبدهللا مسعود114052

 عوض114053
ن
82شبلنجة ع مبنهاعصام عادل حسن جيالن

ن عبدالوهاب114054 85.5منشأة بنها الفاروقية ت أبنهااحمد صالح امي 

86منشأة بنها الفاروقية ت أبنهامحمود دمحم زين العابدين عبدالباسط114055

67.5زاهر صابر ع/شبنهاجوده سمي  جوده ابراهيم114056

99.5زاهر صابر ع/شبنهاسند عبدالفتاح عواد راشد114057

114058
 
84.5زاهر صابر ع/شبنهاشحته عبدالعزيز عل دسوق

38.5زاهر صابر ع/شبنهاعبدهللا دمحم فريد دمحم احمد114059

67زاهر صابر ع/شبنهاكامل حسن عيىس عليوة114060

65.5زاهر صابر ع/شبنهامحمود عبدالباسط السيد حسن الحضى114061

 صابر عبدالرحمن طنطاوى خميس114062
ن
70زاهر صابر ع/شبنهاهان

99.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاجهاد رمضان عبدالرحمن ابراهيم114063

106.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهاالسيد ابراهيم السيد ابراهيم114064

117.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارشاد محمود رشاد دمحم114065

127.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهارضا جمعه ابراهيم دمحم114066

121.5سيد مصطفن غنيم ت أ/شبنهامصطفن مجدى عيىس عبدالرحمن114067

76.5نادر عبدالرحمن الزول ت أ /شبنهاتامر ايمن سليمان سليمان114068

ن/شبنهابشي  نجيب محفوظ جمعه114069 78.5سمي  منيب دمحم ع بني 

105.5شور القاضن ع مبنهارحمه وجيه رشاد عبدالعزيز114070

111كفر الحمام ع مبنهامحمود عبدالعظيم يونس امام114071

67ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخدينا دمحم خلف عل حسن114072

63ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخفوزيه الطوجن محمود السيد شهاب114073

ف الدين114074 75ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخملك رمضان دمحم شر

78ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخمنة هللا اسالم دمحم احمد دمحم114075

68ياش عض ع بنات بطوخ/شطوخنجاح عواد احمد صقر114076

ن/شطوخالسيد بكر امام السيد114077 76.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخالسيد محمود السيد محمودمرسي114078 83احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخجمعة عالء جمعة عل114079 91احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخرمضان عبدالفتاح الديب دمحم مرس114080 96.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخسعيد رضا سعيد دمحم114081 95.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم بالل ابراهيم دمحم عبدالمجيد114082 94احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخدمحم وحيد سيد عمر114083 92احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمنقطع- محمود شعبان محمود السيد عيىسي 114084 33.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن/شطوخمصطفن احمد دمحم رزق114085 58احمد اللبان طوخ ع بني 



 دمحم يوسف114086
ن
ن/شطوخمصطفن دمحم مواق 78احمد اللبان طوخ ع بني 

ى دمحم114087 ن/شطوخيوسف حموده دمحم بحي  80.5احمد اللبان طوخ ع بني 

ن114088 92منشية مشتهر ت أ طوخاحمد عليوه دمحم حساني 

ن بميت كنانة/شطوخسامح عبدالعاىط محمود مرس السيىس114089 119دمحم السباع حجازى ع بني 

ن بميت كنانة/شطوخكحال حسن سالمة عبدالمقصود114090 109.5دمحم السباع حجازى ع بني 

78.5عمر بن الخطاب ت أطوخشيماء سيد احمد سيداحمد114091

89عمر بن الخطاب ت أطوخعفاف دمحم عبدهللا دمحم االعىمي114092

اوي114093 92ميت كنانة ع بناتطوخالشيماء مصطفن زكريا مصطفن الخضن

76ميت كنانة ع بناتطوخملك رمضان بدوي حجازي الديك114094

84ميت كنانة ع بناتطوخمنار ماهر عبدالفتاح مجاهد الديك114095

81.5ميت كنانة ع بناتطوخنورهان سعد دمحم عبدالعاىطي114096

106.5سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخاحمد ابراهيم عطيه السيد وهبه114097

90سالم سالمة ع م بعرب الرواشدةطوخبسيطه- دمحم جمال الطوجن حسن دمحم وهبة 114098

ى114099 لة/شطوخاشاء سليمان حسن الزهي  ن 99.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمنه اكرم يس دمحم عبدالواحد114100 ن 104محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمها عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم البدوى114101 ن 90.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالسيد عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا اللينى114102 ن !VALUE#محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخالكحال محسن الكحال عليوه بدر114103 ن 68محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخبدر صالح حسن علي114104 ن 94محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخحسن انور علي محمود114105 ن 90.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخكريم عبدالحميد دمحمى احمد114106 ن 97.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم دمحم دمحم ابراهيم طه114107 ن 101محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخدمحم مسعود عبدالغنن ابراهيم الداىل114108 ن 92محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخمصطفن حماده دمحم بيوىم عوض114109 ن 80.5محمود صبىح ع م بالمين

لة/شطوخوليد صالح حسن علي114110 ن 86محمود صبىح ع م بالمين

76الدير ع مطوخنه قاسم عليوه حمد114111

76.5الدير ع مطوخهناء شعالن حسن شعالن بركات114112

68.5الدير ع مطوخابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد احمد114113

69.5الدير ع مطوخابراهيم نارص سعيد دمحم عبدالعزيز114114

63.5الدير ع مطوخاحمد ابراهيم احمد حامد عبدالهادى114115

 عبدالفتاح114116
 
76الدير ع مطوخاحمد تامر عبدالباق

70.5الدير ع مطوخاحمد سعد ابراهيم عيد114117

77الدير ع مطوخالسيد عبدهللا الشحات عبدهللا حموده114118

69.5الدير ع مطوخدمحم فتح هللا فرماوى محمود الديب114119

114120 
 
75.5الدير ع مطوخمنقطع- محمود عبدالهادى عبدالعزيز دسوق

70الدير ع مطوخمحمود دمحم محمود عليوه114121

72الدير ع مطوخنارص سيد محمود دمحم الديب114122

114123
ن
84انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخسوميه احمد بيوىم محمود الفخران

82.5انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخالسيد احمد السيد بيوىم114124

72انور حسان ت أ بعرب الحصوةطوخرجب دمحم رجب ابو المجد محمود114125

93عرب الغديرى ع مطوخنشوى حسان سليم حسن دمحم114126

87.5عرب الغديرى ع مطوخالسيد احمد السيد طوجن غريب114127

75.5عرب الغديرى ع مطوخفهد طه طه احمد دمحم114128

91منصورة نامول ع مطوخايات عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا114129

80.5منصورة نامول ع مطوخفتحيه سامح ابوالعال دمحم114130

71.5منصورة نامول ع مطوخعبدهللا سليمان عل سليمان114131

46.5منصورة نامول ع مطوخعدى دمحم زينهم دمحم114132

57منصورة نامول ع مطوخدمحم رضا شحات يىحي114133

69.5منصورة نامول ع مطوخدمحم عبدالهادى ابراهيم محمود114134

67منصورة نامول ع مطوخمحمود محفزظ احمد عبدالوهاب114135



ن/ش)كفر الحصافة ع مطوخدمحم رضا دمحم السيد شلش114136 117.5النجار(ابراهيم حسي 

ى114137 61.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخحسام ماجد سمي  بحي 

72.5رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخسامح صبىحي علي السيد114138

63رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخطاهر هيثم طاهر عل دمحم114139

67رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخدمحم سعيد دمحم عطا علي114140

ي علي114141
76رضا عبدالخالق ت أ بنامول/شطوخمصطفن عبدالعزيز عبدالغنن

101دندنا ع مطوخسيده سعيد حسن امام114142

101دندنا ع مطوخعزيزه سعيد سيد ابراهيم114143

83.5دندنا ع مطوخعبدهللا محمود مسلم ابراهيم114144

ف دمحم السيد114145 66.5دندنا ع مطوخدمحم اشر

74.5دندنا ع مطوخدمحم سيد احمد عباس114146

!VALUE#دندنا ع مطوخمحمود فتىح سعد عل114147

ي حسن114148
 
نطوخاحمد فتىحي دسوق ا هارس ع بني  97شيى

نطوخامي  دمحم عبداليى دمحم عبدالفتاح114149 ا هارس ع بني  94.5شيى

ن دمحم دمحم شحاته114150 نطوخرجب حساني  ا هارس ع بني  85.5شيى

ي114151 نطوخمحمود حمدي عبدالعاىطي عرانى ا هارس ع بني  !VALUE#شيى

نطوخيوسف صالح اسماعيل صالح ابوزيد114152 ا هارس ع بني  80.5شيى

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخاحمد عفيفن صابر عفيفن114153 53.5اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخدمحم السيد مجاهد ابراهيم114154 21اشر

ف عبدالباسط  ت أ/شطوخمحمود ساىمي عبدالرازق دمحم114155 26اشر

91عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدنيا جمال السيد امام114156

ي دمحم عبدالستار114157
105عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاحمد الطوجن

109.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخادهم عبداللطيف عبدهللا عبدالفتاح114158

98عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخاسالم فارس السيد دمحمالهادى114159

102عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخحاتم دمحم صالح احمد علي114160

78.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخماهر السيد صبىحي هالل114161

ي114162 101عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخمحمود عبدالعظيم دمحم عبدالننى

105.5عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخيوسف السيد البدوى لطفن114163

88كوم االطرون ت أطوخاحمد عبدالمجيد دمحم عبدالفتاح114164

83.5كوم االطرون ت أطوخاحمد عيد جمعة عيد114165

85كوم االطرون ت أطوخحسن دمحم نورالدين عبداللطيف114166

86.5كوم االطرون ت أطوخعبدهللا ابراهيم حسن عبدهللا114167

90كوم االطرون ت أطوخعبدهللا دمحم مصطفن شبل114168

78كوم االطرون ت أطوخكريم صابر دمحم عبدالفتاح114169

ن114170 ن حساني  ن حساني  92كوم االطرون ت أطوخدمحم حسي 

84.5محمود راغب ع م/شطوخبسمه رضا مهدى قطب114171

وك عبدالحفيظ عبدالحفيظ114172 ه ميى 85.5محمود راغب ع م/شطوخشهي 

ي علي ابراهيم علي صيام114173
87.5محمود راغب ع م/شطوخحنفن

ن الطحالوى114174  حسي 
87.5محمود راغب ع م/شطوخعماد مصطفن

ي114175  السيد ابراهيم الزهي 
89محمود راغب ع م/شطوخمحمود عني 

82محمود راغب ع م/شطوخمصطفن محمود شكري عواد114176

 شحات عبدالسميع علي غنيم114177
ن
84محمود راغب ع م/شطوخهان

78محمود راغب ع م/شطوخوجيه حافظ محمود ابراهيم114178

70.5عزبة شمس ع مطوخحموده مدكور حموده رسالن114179

ه صالح عبدالعاىط عيد114180 60داود عزيز فرج ع م /شطوخامي 

94داود عزيز فرج ع م /شطوخمصطفن دمحم عبدالننى دمحم114181

ه احمد عبدالمعبود احمد114182 78.5الغزاوية ت أطوخامي 

54.5الغزاوية ت أطوخبوس رمضان دمحم عبدالراؤف114183

97صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخمديحه الطوجن سعدعبدالعال ابراهيم114184

92صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخعبدالموجود هشام عبدالموجود دمحم114185



ى السيد ابراهيم114186 97.5صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم صيى

102صالح الدين الفف  ت أ بالعريضةطوخدمحم ياش دمحم فرج منصور114187

75بلتان ع مطوخعبي  ابراهيم رشاد عبدالعزيز114188

ى114189 !VALUE#بلتان ع مطوخعل عمار دمحم عرفه حسن بحي 

ى شبل114190 78بلتان ع مطوخدمحم فاروق دمحم صيى

60.5بلتان ع مطوخمحمود دمحم فرج دمحم114191

54.5زاوية بلتان ع م طوخهناء ابو السعود حميدة صابر114192

!VALUE#زاوية بلتان ع م طوخخالد بدوى فيصل السيد114193

70زاوية بلتان ع م طوخعل ابو السعود حميدة صابر114194

80.5امياى ع بناتطوخهبه ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم احمد114195

!VALUE#امياى ع بناتطوخهيام وحيد احمد السيد114196

نطوخمحمود دمحم عبدالمعطي عبدالوهاب عبدالمعطي114197 84.5إمياى ع الحديثة بني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخهدى مصلىح عبدالرحمن السيد114198 71هيثم ابوالعيني 

ي صالح114199
ن ع م بالعبادلة/شطوخاحمد محمود الطوجن 63هيثم ابوالعيني 

ن ع م بالعبادلة/شطوخدمحم وليد دمحم عل السيد114200 71.5هيثم ابوالعيني 

90منشأة العمار ت أطوخابتسام ابراهيم رشاد ابراهيم114201

58.5منشأة العمار ت أطوخاحمد محمود عطيه عبده مرس114202

73.5منشأة العمار ت أطوخنادر السيد دمحم السيد114203

104كفر النخلة ت أطوخشهد ماهر صابر رمضان114204

68كفر النخلة ت أطوخاحمد اسامه مختار عبدالرحمن114205

77كفر النخلة ت أطوخسعيد عمرو دمحم عبدالخالق114206

78.5كفر النخلة ت أطوخعبدالرحمن رضا عبدالرحمن عبدالعزيز114207

ي عزب114208
72.5كفر النخلة ت أطوخدمحم عبدالنارص دمحم الطوجن

69.5كفر النخلة ت أطوخمحمود دمحم شوكت دمحم114209

80.5كفر الفقهاء ع مطوخخلود تامر ابراهيم دمحم114210

ن عبدالموىل دمحم المغازي114211 80كفر الفقهاء ع مطوخياسمي 

69.5كفر الفقهاء ع مطوخاحمد ابراهيم عبدالجليل دمحم عبده114212

65كفر الفقهاء ع مطوخاسامه ابراهيم سليمان ابراهيم114213

65كفر الفقهاء ع مطوخسعد صالح سعد اسماعيل سند114214

68.5كفر الفقهاء ع مطوخعبدالموىل دمحم المغازي عبده114215

ي السيد دمحم114216 70.5كفر الفقهاء ع مطوخعل صيى

67كفر الفقهاء ع مطوخعمر ابوشيع سيداحمد الداعوس114217

75كفر الفقهاء ع مطوخدمحم نارص دمحمالمغازي سعد مغازي114218

70.5كفر الفقهاء ع مطوخدمحم ياش دمرداش عوض114219

!VALUE#كفر الفقهاء ع مطوخمحمود احمد محمود يوسف114220

80كفر الفقهاء ع مطوخمصطفن احمد رضوان اسماعيل مصطفن114221

73كفر الفقهاء ع مطوخيوسف دمحم يوسف مصطفن114222

107.5عبدالباسط جمال ع م/شطوخقطب دمحم عبدالرحمن سيد احمد114223

ي114224
ي ابوالفتوح عفيفن

ن بطنط الجزيرةطوخدمحم عفيفن 83مجدى الحجر ع بني 

43.5هشام بيوىم ع بنات/شقهابسمه السيد امام دمحم114225

38هشام بيوىم ع بنات/شقهاهبه جمال احمد عبدالحليم114226

 ت أقهااحمد حسن السيد السيد114227
 
اق 52عبدهللا الشر

ن نض114228  ت أقهااحمد رضا حسي 
 
اق 54عبدهللا الشر

 ت أقهااحمد نارص عبدالعزيز دمحم114229
 
اق 49عبدهللا الشر

 ت أقهاادهم دمحم يىحي دمحم114230
 
اق 33عبدهللا الشر

ي114231  ت أقهاسليمان طارق سليمان صوانى
 
اق 35عبدهللا الشر

 ت أقهاعمار سيد عواد ابراهيم114232
 
اق 46عبدهللا الشر

 ت أقهاعمر فرج محمود فرج114233
 
اق 56عبدهللا الشر

ي114234 ي دمحم بحي   ت أقهادمحم بحي 
 
اق 54.5عبدهللا الشر

 ت أقهادمحم عبدالمنصف علي دمحم114235
 
اق 51عبدهللا الشر



 ت أقهادمحم عطية ابراهيم عطية114236
 
اق 38عبدهللا الشر

 ت أقهادمحم فوزي كمال دمحم114237
 
اق 46.5عبدهللا الشر

 ت أقهادمحم محمود علي محمود114238
 
اق 61.5عبدهللا الشر

ي عبدالفتاح دمحم114239
 ت أقهادمحم مصطفن

 
اق 41.5عبدهللا الشر

ن فرج دمحم114240  ت أقهايوسف حسي 
 
اق !VALUE#عبدهللا الشر

 ت أقهايوسف مجدي عبدهللا دويب عبدهللا114241
 
اق 52.5عبدهللا الشر

41ترسا ت أقهادمحم حسن شعبان عبدالننى114242

ن ع مقهامنن عبدالقادر ابراهيم بدر114243 113كومبتي 

ن ع مقهااحمد سمي  احمد عبدالحميد دويدار114244 !VALUE#كومبتي 

ي دمحم114245 ي عبدالننى
ن ع مقهااحمد مصطفن 92.5كومبتي 

ن ع مقهاعبدالعزيز سمي  عبدالعزيز سليمان دبور114246 99كومبتي 

ن ع مقهاعمرو مسعد دمحم حافظ ابوقورة114247 96.5كومبتي 

ي114248
ن ع مقهادمحم فايز احمد يوسف الصيفن !VALUE#كومبتي 

64.5الصالحية ت أقهاحسام الدين دمحم السيد دمحم114249

79.5الصالحية ت أقهارضا عل عبدالفتاح حسن114250

69.5الصالحية ت أقهاعبدالقادر دمحم عبدالقادر ثعلب114251

63الصالحية ت أقهادمحم حامد ربيع ربيع114252

77.5الصالحية ت أقهامحمود دمحم عبدالوهاب يوسف114253

81الصالحية ت أقهامحمود دمحم اليق دمحم فرج114254

87الصالحية ت أقهامحمود يوسف عل عبدالقادر114255

83الصالحية ت أقهامصطفن ابراهيم عبدالعظيم منصور114256

83.5الصالحية ت أقهامصطفن حمدي السيد احمد114257

66اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسمر سعيد احمد السيد احمد114258

9اسماء بنت انى بكر ع مقليوبسيده فايز عل العريش114259

41اسماء بنت انى بكر ع مقليوبفريده ابراهيم خليل ابراهيم114260

30اسماء بنت انى بكر ع مقليوبعبدالرحمن جميل جابر عبدالرحمن رواش114261

75قليوب المحطة ع مقليوباشاء عبدالحميد دمحم الغنام114262

67قليوب المحطة ع مقليوباسماء دمحم توفيق احمد صادق114263

104.5قليوب المحطة ع مقليوبايمان سيد احمد رمضان114264

75.5قليوب المحطة ع مقليوبايناس معوض دمحم احمد114265

70.5قليوب المحطة ع مقليوبدينا حنفن سعيد محمود114266

!VALUE#قليوب المحطة ع مقليوبزهره رفاع فتىح الفيشاوى114267

74.5قليوب المحطة ع مقليوبزينب سعيد السيد احمد114268

76قليوب المحطة ع مقليوبسمر عبدالبارى دمحم دمحم هالل114269

ن حبىسر114270 61.5قليوب المحطة ع مقليوبشهد عرفات حسي 

62.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم جمعه خضن ذىك114271

69.5قليوب المحطة ع مقليوبمريم طارق نبيل عبدالخالق114272

70قليوب المحطة ع مقليوبمنة هللا فارس عبده صالح الجمال114273

75.5قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم شحته محمود سعيد114274

51.5قليوب المحطة ع مقليوبابراهيم عاطف دمحم عل هنيدى114275

58قليوب المحطة ع مقليوباحمد رجب دمحم سيد114276

71قليوب المحطة ع مقليوباحمد عواد امام دمحم114277

ن سيد114278 73.5قليوب المحطة ع مقليوباحمد عواد حسني 

67قليوب المحطة ع مقليوباحمد محمود دمحم ابوطالب114279

ن موس114280 78قليوب المحطة ع مقليوباحمد مختار حساني 

72قليوب المحطة ع مقليوباسماعيل سعيد عبدالمطلب دمحم114281

ف سيد محمود ابراهيم114282 75.5قليوب المحطة ع مقليوباشر

!VALUE#قليوب المحطة ع مقليوبايمن طارق ناجى دمحم هوارى114283

58.5قليوب المحطة ع مقليوبحازم عصام ناجى دمحم هوارى114284

69.5قليوب المحطة ع مقليوبحسن دمحم عيد متوىل شعراوى114285



ن حسن سعيد متوىل114286 61قليوب المحطة ع مقليوبحسي 

برى114287 70قليوب المحطة ع مقليوبسعيد ممدوح سعيد طه اليى

64.5قليوب المحطة ع مقليوبعبدالرحمن احمد صابر احمد114288

114289
ن
 الطربان

ن
75.5قليوب المحطة ع مقليوبكريم خالد كيالن

68.5قليوب المحطة ع مقليوبكريم صالح عبدالعال عل114290

86قليوب المحطة ع مقليوبدمحم احمد جابر احمد114291

76.5قليوب المحطة ع مقليوبدمحم مجدى احمد دمحم114292

67قليوب المحطة ع مقليوبدمحم مصطفن عبدالعزيز نسيم114293

48قليوب المحطة ع مقليوبدمحم وليد علي علي عبدهللا114294

60.5قليوب المحطة ع مقليوبمحمود دمحم نض دمحم114295

 دمحم عواض عوكه114296
ن
79.5قليوب المحطة ع مقليوبهان

48.5قليوب المحطة ع مقليوبيوسف خالد طنطاوى احمد االخوص114297

نقليوباحمد جاد الكريم عكاشة جادالكريم114298 14.5ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد دمحم عبدالمرضن معوض114299 15ميت حلفا ع بني 

نقليوباحمد وجيه دمحم عبدالتواب114300 18ميت حلفا ع بني 

 خليفه دمحم114301
ن
نقليوبحسام اورن 36ميت حلفا ع بني 

ف عل ندا القلل114302 نقليوبحسن اشر 25.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمار عادل دمحم عل114303 16.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبعمر مسعد فضل عبدالننى114304 30ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم احمد محمود دمحم114305 20ميت حلفا ع بني 

نقليوبدمحم سمي  دمحم بيوىم المنشاوى114306 21.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن عاشور عل دمحم114307 24.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم مصطفن الشويخ114308 40.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيوسف دمحم سعيد خليل الديب114309 20.5ميت حلفا ع بني 

نقليوبيونس دمحم يونس اسماعيل114310 17ميت حلفا ع بني 

114ميت حلفا ع بناتقليوبناديه دمحم عبده عل حسن114311

وك دمحم114312 نقليوبدمحم عزت دمحم ميى 59.5ابوسنة ع بني 

نقليوبمصطفن دمحم عبدالعظيم ابو زيد114313 65.5ابوسنة ع بني 

 عل ابراهيم جنديه114314
ن
45دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبامان

 الخط ابراهيم114315
ن
38.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبايه هان

54دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبخلود دمحم عبدالتواب دمحم114316

43دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسهام دمحم ابراهيم غريب114317

وق سيد فتىح دمحم114318 91.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبشر

36.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبنورهان دمحم زيدان دمحم114319

41دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد عبدالعزيز دمحم عبدالفتاح114320

37دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباحمد عل دمحم دمحم114321

!VALUE#دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوباسالم جمال السيد دمحم114322

61دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبسيد مصطفن حسن مصطفن114323

32.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعادل شحات حسن عبدالرؤوف114324

43دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعبدالرحمن طه احمد عل114325

37.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبعمرو عالء عزالعرب عثمان114326

38دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم صالح فتىح شهاب114327

29دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبكريم مصطفن مصطفن جاد114328

30.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم احمد عبدالخالق سيد114329

30دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم حجازى دمحم محمود114330

ن فوزى دمحم114331 30.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبدمحم حسي 

31.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمحمود احمد رجب زىك114332

39.5دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبيوسف عزالدين سالم دمحم114333

ن/شقليوبدمحم عبدالغنن سعد عبدالغنن احمد114334 86.5دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبدمحم عل عبداللطيف الخروف114335 86.5دمحم شعبان عوض بني 



ن/شقليوبمحمود عبدالمقصود عل احمد114336 83دمحم شعبان عوض بني 

ن/شقليوبمصطفن حسن مصطفن حسن دمحم114337 71دمحم شعبان عوض بني 

ى حمدى دمحم114338 ن/شقليوبوليد صيى 93دمحم شعبان عوض بني 

53.5مجمع مأمون ع بناتقليوبمياده عصام عبيد عبدالحميد ندا114339

ه دمحم احمد عوض114340 77.5ابراهيم عبدالرازق ت أقليوبامي 

نقليوبايهاب حمدي دمحم حمزه114341 101.5طنان ع بني 

ف صالح احمد114342 نقليوبجمال اشر 70طنان ع بني 

نقليوبسعد رفاع سعد بيوىم عل114343 !VALUE#طنان ع بني 

نقليوبسيد حمدي دمحم حافظ114344 100طنان ع بني 

نقليوبعبدهللا ياش عبده دمحم عبدهللا114345 87طنان ع بني 

نقليوبعمر سيد دمحم السيد ابو شعي 114346 88.5طنان ع بني 

نقليوبمحرم فؤاد دمحم احمد ابورزق114347 87.5طنان ع بني 

ي114348
ن
نقليوبوائل ابراهيم عامر عواد الشنوان 78.5طنان ع بني 

نقليوبوائل دمحم عبدالفتاح ابوطالب114349 87.5طنان ع بني 

!VALUE#طنان ع بناتقليوباشاء مختار احمد دمحم حسن114350

78.5طنان ع بناتقليوبامنيه احمد محمود دمحم شداد114351

73طنان ع بناتقليوبساره السيد متوىلي ابراهيم نعيم114352

ي دمحم قنديل114353
77.5طنان ع بناتقليوبسمر حسنن

88طنان ع بناتقليوبصباح حمدى احمد دمحم114354

65.5طنان ع بناتقليوبليل عبدالمطلب يوسف غربان114355

ن دمحم114356 87.5طنان ع بناتقليوبماجده عبدالهادي حساني 

!VALUE#طنان ع بناتقليوبمنة هللا عالء الدين ساىمي علي جاد114357

96طنان ع بناتقليوبوداد حمدي دمحم حافظ114358

89.5جزيرة النجدى ع مقليوبنجالء دمحم فتىح عبدالعزيز114359

يف احمد حلىم114360 35.5جمال حمدان ع م/دقليوبفاطمه شر

ن احمد خطاب114361 ن رضا حسي  61جمال حمدان ع م/دقليوبحسي 

ن/شقليوبامال حسام ابو طالب سيد114362 69.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي غريب عبدالرازق114363
ن
ن/شقليوبشيماء هان !VALUE#طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبفاطمه انور بكر سيد احمد114364 75طارق ابوشيع كوم اشفي 

ف السيد محمود شحاتة114365 ن/شقليوبملك اشر 67.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي محمود دمحم114366
ن/شقليوبمنن عزوز حسنن !VALUE#طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي114367
ن/شقليوبنوال حمدى احمد محمود عفيفن 88.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبابوبكر احمد حسن عبدالحميد سيد114368 78طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي عبدالرحمن114369 ن/شقليوباحمد عبدالرحمن صيى 81.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي عبدالرحمن114370 ى عبدالرحمن صيى ن/شقليوبصيى !VALUE#طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي عبدالحميد يوسف امام عبدهللا114371 ن/شقليوبعبدالننى 52.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي114372
ن/شقليوبكريم جميل عبدالعزيز عفيفن 68طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم ابراهيم جمعه اسماعيل نوار114373 70طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم احمد دمحم الطوجن114374 70طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبدمحم فوزي سيد دمحم الديب114375 78.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي مرزوق علي دمحم114376 ن/شقليوبمحمود عبدالننى 62.5طارق ابوشيع كوم اشفي 

ي مرزوق علي دمحم114377  عبدالننى
ن/شقليوبمصطفن 58طارق ابوشيع كوم اشفي 

ن/شقليوبمصطفن عصام سعيد فهىمي114378 53طارق ابوشيع كوم اشفي 

نقليوبابراهيم موس موس عبدالحميد114379 56.5بلقس ع بني 

نقليوباحمد رمضان مرس حسن114380 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوباسامه سمي  سعيد عبدالخالق114381 63بلقس ع بني 

نقليوبرمضان سيد خليل دمحم114382 65.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن احمد دمحم عبدالخالق114383 34بلقس ع بني 

نقليوبعبدالرحمن جمال سليمان عبدالعزيز114384 58.5بلقس ع بني 

نقليوبعبدالفتاح احمد رمضان عبدالفتاح114385 32.5بلقس ع بني 



ي عبدالحميد114386
نقليوبدمحم احمد عبدالغنن 38.5بلقس ع بني 

نقليوبدمحم عادل دمحم احمد114387 !VALUE#بلقس ع بني 

نقليوبمحمود حسن سالم خضي 114388 51.5بلقس ع بني 

نقليوبنارص اسعد دمحم اسماعيل114389 45.5بلقس ع بني 

 عيد دمحم جمعه114390
ن
نقليوبهان 68.5بلقس ع بني 

نقليوبهمام ايهاب مجدي سيد حسن114391 48.5بلقس ع بني 

نقليوبيوسف خالد دمحم دمحم عل114392 41بلقس ع بني 

 رمضان علي114393
نقليوبيوسف مصطفن 42.5بلقس ع بني 

34.5بلقس ع بناتقليوبجيهان سيد خضي  دمحم114394

31.5بلقس ع بناتقليوبشيماء جمال صغي  دمحم114395

ي عبد العال114396
33بلقس ع بناتقليوبهاجر احمد مصطفن

ي اسماعيل ذىكي114397 35زاوية النجار ع مقليوبفاطمه عبدالننى

!VALUE#زاوية النجار ع مقليوباحمد بيوىمي حموده دمحم بيوىمي114398

ن سالم114399 ن دمحم حساني  يةحساني  نالقناطر الخي  95عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالرحمن خالد ابو النض حسن دمحم114400 نالقناطر الخي  97عمر بن الخطاب ع بني 

يةعبدالعزيز فرج عبدالعزيز احمد114401 نالقناطر الخي  66عمر بن الخطاب ع بني 

يةعمرو خالد ابوالنض حسن دمحم114402 نالقناطر الخي  61عمر بن الخطاب ع بني 

ي114403
 
يةابراهيم جمال دمحم عبدالباق نالقناطر الخي  101.5خالد بن الوليد ع بني 

يةدمحم خطاب كامل احمد114404 نالقناطر الخي  87خالد بن الوليد ع بني 

يةياش عرفات دمحم علي114405 نالقناطر الخي  63.5خالد بن الوليد ع بني 

يةزينب زغلول دمحم عمر الجانى114406 92عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةاحمد اسامه عبدالستار عباس جمعه114407 80عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةرمضان طاهر احمد دمحم114408 87.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

 السيد عيد114409
ن
يةزياد هان 75.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةسعد حنفن حسن عامر114410 73عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم منصور عبدالمتجل114411 86.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن هشام عبدالمنصف دمحم114412 86عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم صابر حامد ابراهيم114413 66.5عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةدمحم عبدهللا اسماعيل صالح114414 !VALUE#عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةايمان صالح حسن عبدالمنعم114415 81اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةتمنن دمحم يوسف صالح114416 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةدعاء عبدالعال عطيه عبدالعال114417 108اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةزينب خالد كريم احمد114418 69اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةسماح مهدى لطفن دمحم صقر114419 57.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةعزيزه دمحم عبدالفتاح انور114420 59.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةمريهان خالد محمود جالل دمحم114421 72اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان طه عطيه عل الشحات114422 103اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةوالء عبدهللا ممدوح زىك الطوجن114423 98.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

يةاحمد سمي  فوزى خليل114424 نالقناطر الخي  72.5باسوس ع بني 

يةاحمد يحيا عل السيد حميده114425 نالقناطر الخي  77باسوس ع بني 

يةباسم عبدالرازق عبدالرحمن عبدهللا114426 نالقناطر الخي  49.5باسوس ع بني 

يةعامر ابو شيع نض سيد محسن114427 نالقناطر الخي  83باسوس ع بني 

ي عبدالرؤف114428
يةعبدالرحمن عماد لطفن نالقناطر الخي  81باسوس ع بني 

ف عبدالظاهر سليمان114429 يةعبدالظاهر اشر نالقناطر الخي  77باسوس ع بني 

يةعصام اسالم صموئيل عزيز114430 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةمصطفن دمحم عبدالىحي غريب114431 نالقناطر الخي  !VALUE#باسوس ع بني 

يةهيثم سيد حسن سليمان عمار114432 نالقناطر الخي  63.5باسوس ع بني 

يةبسمله ياش عني  عبدالمنصف114433 56باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةشهد سامح عبدالمرضن عل احمد114434 56.5باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةنادية البي  صليب شفيق114435 51باسوس ع بناتالقناطر الخي 



يةهاله دمحم السيد عل114436 53باسوس ع بناتالقناطر الخي 

يةاشاء اسامة دمحم احمد سالم114437 72.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

ه عبدالمنعم دمحم فرح114438 يةامي  93.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه عيد سالمه عيد سالمه114439 80.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةفرح ابراهيم اسماعيل عل114440 78.5السالم ت أ بابوالغيط بناتالقناطر الخي 

يةاحمد عماد رمضان فهيم114441 نالقناطر الخي  20السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةاحمد دمحم فوزى عل السيد114442 نالقناطر الخي  9.5السالم ت أ بابوالغيط بني 

يةابراهيم دمحم اسماعيل دمحم عل ابراهيم114443 نالقناطر الخي  62.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد سيد دمحم عبدهللا مدكور114444 نالقناطر الخي  97ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم سيد عواض114445 نالقناطر الخي  86.5ابوالغيط ع م بني 

ن صالح114446 يةاحمد دمحم عبدالفتاح حسي  نالقناطر الخي  65ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد دمحم فوزى عطاهلل114447 نالقناطر الخي  81ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد محمود بركات عبداللطيف سليمان114448 نالقناطر الخي  75.5ابوالغيط ع م بني 

يةاحمد نبيل احمد عبدالسالم114449 نالقناطر الخي  94ابوالغيط ع م بني 

يةاسامه سعيد سيد طنطاوى114450 نالقناطر الخي  97ابوالغيط ع م بني 

ي114451
ف احمد دمحم احمد عبدالغنن يةاشر نالقناطر الخي  100ابوالغيط ع م بني 

يةحسام حسن فؤاد حسن114452 نالقناطر الخي  62.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن احمد حسن يونس114453 نالقناطر الخي  66.5ابوالغيط ع م بني 

يةحسن عبدالكريم عل دمحم مشهور114454 نالقناطر الخي  73ابوالغيط ع م بني 

ن فرج محمود فرج114455 يةحسي  نالقناطر الخي  89ابوالغيط ع م بني 

ف114456 يةخالد احمد احمد ابراهيم مشر نالقناطر الخي  36.5ابوالغيط ع م بني 

يةخالد احمد دمحم ابراهيم114457 نالقناطر الخي  69ابوالغيط ع م بني 

برى114458 يةزياد عواض حسن عل اليى نالقناطر الخي  54ابوالغيط ع م بني 

يةسيد سعد سيد عل جودة114459 نالقناطر الخي  40.5ابوالغيط ع م بني 

يف رمضان اسماعيل محمود114460 يةشر نالقناطر الخي  89.5ابوالغيط ع م بني 

يةعبدالرحمن عبدالعظيم ضيف هللا عبدالعظيم114461 نالقناطر الخي  !VALUE#ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم ابراهيم ابوالحسن دمحم114462 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةدمحم احمد رمضان احمد نض114463 نالقناطر الخي  68ابوالغيط ع م بني 

ي114464
يةدمحم ايمن دمحم احمد عبدالغنن نالقناطر الخي  85ابوالغيط ع م بني 

ي سيد دمحم114465 يةدمحم عبدالننى نالقناطر الخي  106ابوالغيط ع م بني 

يةمحمود دمحم عبدالمنعم سعيد النجار114466 نالقناطر الخي  58ابوالغيط ع م بني 

يةمصطفن احمد دمحم محمود114467 نالقناطر الخي  66.5ابوالغيط ع م بني 

يةاعتدال دمحم احمد فرج114468 69.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن114469 يةانىحى ايمن دمحم حسي  67.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةايه فرج عل فرج114470 59.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

ن114471 ن عبدالسالم حسي  يةبدور حسي  65ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةبسنت عبدالباسط دمحم عبدالباسط ابراهيم114472 60ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةدينا عادل عمر دمحم114473 70.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

وق احمد ابوشيع احمد114474 يةشر 57.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةشيماء ابوبكر عبدالرحمن محمود حسن114475 64.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةماجده كمال الدين دمحم خليل عل الدين114476 54.5ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةمروه دمحم سليمان دمحم سليمان114477 60ابوالغيط ع م بناتالقناطر الخي 

يةنورا قاسم سالم محمود114478 75.5عرب مرة والديب ت أالقناطر الخي 

يةامنيه لبيب دمحم لبيب114479 54.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

ف مرس الجباىل114480 يةايمان شر 55.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةشيماء فوزى عبدالعليم عبدالمقصود114481 45شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةفاطمه دمحم سيد امام خليل114482 57شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةناديه عادل محمود دمحم عالم114483 59.5شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةنورهان احمد ابراهيم عبدالواحد114484 !VALUE#شلقان ع بناتالقناطر الخي 

يةايه صابر عبده محمود114485 68.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 



يةايه دمحمى شحاته حسن114486 37.5احمد محروس غباسر ت أ/شالقناطر الخي 

ي ابراهيم114487
يةاحمد ابراهيم مصطفن 20دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةاحمد رجب دمحم علي114488 35دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي114489
يةسليمان احمد سليمان مصطفن !VALUE#دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ن114490 يةسيد ابراهيم السيد حسي  79دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةعبدالوهاب دمحم عبدالوهاب بيوىمي114491 42.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةدمحم احمد منصور عطية114492 45دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةمحمود عالءالدين احمد دمحم114493 58دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

ي حامد سيد114494
ن
يةياش هان 33.5دمحم احمد صديق/شالقناطر الخي 

يةكرم رجب ابراهيم دمحم عل114495 89كفر سليم ع مالقناطر الخي 

يةاحمد علي السيد عبدالسالم114496 68.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عماد دمحم دمحم114497 60طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد عمر سيد احمد114498 63.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد دمحم عل دمحم عل114499 74طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةاحمد نارص سعيد سيد114500 83.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةجرجس عدىلي جاد سعيد114501 92طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن خليل حسن شحاتة حسن114502 80طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةحسن دمحم عبدالواحد جمعة رواش114503 69.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةرجب سيد نجدي ابراهيم114504 86طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن114505 يةرضا مرزوق عبدالمقصود حسي  84.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن114506 يةسعيد فاروق عبدالغفار حسي  87.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن سيد114507 يةعبدهللا عيد سيد حسي  !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعرفه سيد يونس محمود عبود114508 73.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةعمر عادل دمحم دمحم منطاوي114509 82.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن114510 ن عبدهللا حسي   حسي 
يةعمر مصطفن !VALUE#طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم حلىمي دمحم مرسي عبدالمجيد114511 83.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةدمحم رجب ذىكي دمحم رزق114512 86.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي عبدالعال سعد النجار114513 يةدمحم عبدالننى 78.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ن فاضل114514  حساني 
يةمحمود تامر مصطفن 63.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمحمود عمرو دمحم مصطفن114515 86.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

ي114516 يةمحمود دمحم احمد سعيد شلنى 73.5طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةمنصور بنداري محمود عبدالعال114517 86طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةوليد ابوشيع عبدالعزيز سالم دمحم114518 87طلعت حرب ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم جمال عبدهللا عوض امام114519 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن عبدالهادي عبدالجواد مدكور114520 يةاحمد حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  77.5امي 

يةاحمد محمود دمحم عني 114521 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  84امي 

 احمد عبدالحميد علي ابوشية114522
ن يةامي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  75.5امي 

يةحسن فتىحي احمد محمود ابراهيم114523 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن بدر114524 يةحسن يحن  حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  90.5امي 

يةسليمان دمحم سليمان دمحم عيد114525 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  68امي 

ن114526 ن عقل حسي  ن حسي  يةعبدالهادي حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  74.5امي 

يةعالء عبدالحكيم خطاب خضن احمد ابوشامه114527 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  89امي 

يةدمحم احمد عبدالحكيم محمود عقل114528 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  95امي 

يةدمحم صالح لطفن احمد ناجى114529 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  88.5امي 

ن بدر عبداللطيف114530 يةدمحم يحن  حسي  نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  101.5امي 

يةمحمود دمحم احمد ابراهيم موسي خليل114531 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  80.5امي 

ي دمحم الخوىلي114532
يةمختار دمحم عفيفن نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  !VALUE#امي 

ن114533 يةاالء فتىح فنجرى ياسي  ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  79.5امي 

يةمريم دمحم دمحم عبدالعزيز ابوعمر114534 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  66امي 

يةمنة هللا طارق رفاع احمد الزراق114535 ن ساىم ع م بناتالقناطر الخي  68.5امي 



يةابراهيم شحات عبدالحميد امام الحنفن114536 ن/شالقناطر الخي  70.5خالد عالم ع بني 

يةمنقطع- جمعه سلىم حسن جمعه سليمان 114537 ن/شالقناطر الخي  54خالد عالم ع بني 

يةعمر مسعد عبدالننى دمحمى عبدالرحمن114538 ن/شالقناطر الخي  80خالد عالم ع بني 

يةمحمود احمد محمود مصطفن الحاج عل114539 ن/شالقناطر الخي  74.5خالد عالم ع بني 

يةاحمد رافت عطيه عبدالمجيد االهدل114540 ن/شالقناطر الخي  66عبدالننى مطر ع بني 

ي114541 يةاحمد عبدالرحمن حسن عبدالعظيم بحي  ن/شالقناطر الخي  52عبدالننى مطر ع بني 

ي114542 يةايمن محمود عبدالعزيز دمحم شلنى ن/شالقناطر الخي  72عبدالننى مطر ع بني 

يةمنقطع- محمود نادي عبدالظاهر شحاته 114543 ن/شالقناطر الخي  58عبدالننى مطر ع بني 

يةمصطفن السيد عبدالمقصود السيد114544 ن/شالقناطر الخي  74.5عبدالننى مطر ع بني 

ف سيد عواد114545 يةهشام اشر ن/شالقناطر الخي  78عبدالننى مطر ع بني 

يةساره عل عل احمد يوسف114546 15.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةحسن صابر اسماعيل عياد شلنى114547 73.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

ى احمد عل عبدالخالق114548 يةدمحم صيى 69.5عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

يةمحمود دمحم احمد سليمان114549 37عزبة الصغي  ت أالقناطر الخي 

ي مبارك114550
يةايمان عادل عبدالهادي عفيفن 70اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يف سعد رجب سعد114551 يةسعد شر 65اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن دمحم دمحم شاج الدين114552 54.5اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ي فتوح درويش الحاج علي114553
يةدمحم مصطفن 34اجهور الصغرى ت أالقناطر الخي 

ي114554
ن
يةنجوي حسن السيد عبدالشاق 30.5دمحم عقل موس ع مالقناطر الخي 

يةاحمد صبىح السيد ابراهيم114555 نالقناطر الخي  92.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةعبدالفتاح راضن عبدالفتاح السيد114556 نالقناطر الخي  73.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

114557
ن
يةدمحم سمي  دمحم صابر عبدالشاق نالقناطر الخي  92.5اللواء عاطف االمي  ع بني 

يةفاطمه يىح حامد الديب114558 80العامرية ت أالقناطر الخي 

يةعيد صابر ابراهيم متوىل عيد114559 46.5العامرية ت أالقناطر الخي 

يةدمحم عمر فتىح عباس جمعة114560 48العامرية ت أالقناطر الخي 

يةابراهيم مسعد ابوالفتوح قطب114561 51.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن خطاب114562 ن عبدالفتاح حسي  يةدمحم حسي  72عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةدمحم محمود رجب عبدالعظيم114563 53.5عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

يةنسيم زكريا دمحم احمد114564 62عبدهللا دمحم عبدهللا غنيم/شالقناطر الخي 

ن الشعراوي114565 يةاشاء دمحم طة امي  66.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسماء حسن دمحم حسن عل114566 77محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ي دمحم احمد خضن114567
يةسلوي عبدالغنن 85محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسماح دمحم عبدالحكيم ابراهيم114568 75.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةكريمه دمحم سبد عبدالحميد114569 !VALUE#محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةمنة رضا سعد دمحم الطحطاوي114570 89محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةوفاء سليمان حافظ فتيح114571 82.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةاسالم دمحم منصور دمحم114572 86.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةحمدى عماد حمدي علي114573 55محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةسيد سعد ابراهيم عصفور114574 67.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةعبدالرحمن علي حمدي علي114575 49.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم صالح ابراهيم عبدالحميد114576 82محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةدمحم عبدهللا كامل علي114577 86.5محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

ي114578
 
يةدمحم مسعد دمحم عبدالباق 57محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يةيوسف شعبان احمد قاسم114579 33محمود عصام محروس ت أ/شالقناطر الخي 

يف دمحم سيد مرسي114580 ه شر يةامي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  63دمحم ميى

يفه عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن114581 يةشر وك دمحم موس/شالقناطر الخي  70.5دمحم ميى

يةاحمد دمحم علي سليمان114582 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  57.5دمحم ميى

ف عبدالكريم محمود عثمان114583 يةاشر وك دمحم موس/شالقناطر الخي  57دمحم ميى

يةسعيد عبدالهادي عبدالحميد عبدالهادي الشعراوي114584 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  61.5دمحم ميى

يةسليمان دمحم سالمة سليمان عبدالسالم موس114585 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  56دمحم ميى



يةسيد دمحم احمد مصطفن ابو ليلة114586 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  52دمحم ميى

ي شفيق اسماعيل114587
يةسيف محمود عبدالغنن وك دمحم موس/شالقناطر الخي  52.5دمحم ميى

يةطارق دمحم فهىمي ابراهيم الصياد114588 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  69دمحم ميى

يةعبدالرحمن رافت محمود عل114589 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  64دمحم ميى

يةعبدالرحمن رضا عبدالرحمن اسماعيل114590 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  52دمحم ميى

يةدمحم احمد دمحم سالمه سالم114591 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  50دمحم ميى

يةدمحم رضا دمحم مرسي عثمان114592 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  67دمحم ميى

يةدمحم عبدالكريم دمحم ابراهيم114593 وك دمحم موس/شالقناطر الخي  60دمحم ميى

ن النمر114594 يةمحمود سليمان علي حسي  وك دمحم موس/شالقناطر الخي  66.5دمحم ميى

يةحنان دمحم عني  جاد عطا114595 86ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةدعاء سيد دمحمى ابراهيم114596 80ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةرضا ابراهيم السيد عل114597 59ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ن114598 يةمنن سيد رجب امي  74.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

 دمحم عبدالمؤمن114599
ن
يةهدى هان 70ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

يةهويدا احمد كمال محمود114600 73.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

ي راشد114601
 
يةاحمد دمحم ابراهيم الدسوق 67.5ابراهيم عبدالغنن عل ت أ/شالقناطر الخي 

امنقطع- ابراهيم سند جرجس ابراهيم 114602 نغرب شيى ا ت أ بني  97دمنهور شيى

امنقطع- بالل عاطف دمحم ابراهيم 114603 نغرب شيى ا ت أ بني  84دمنهور شيى

 عبدالحفيظ سيد احمد 114604
ن
امنقطع- صالح هان نغرب شيى ا ت أ بني  85.5دمنهور شيى

وك جاد114605 ادمحم السيد دمحم ميى نغرب شيى 71االمام دمحم عبده ع بني 

اابانوب فؤاد اسكندر حنا114606 نغرب شيى 80عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم دمحم فوزى انست114607 نغرب شيى 81عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ااسالم دمحم عبدالصبور خلف114608 نغرب شيى !VALUE#عمر بن عبدالعزيز ع بني 

احسام دمحم عل محمود114609 نغرب شيى 80عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعبدالرحمن دمحم فاروق عل114610 نغرب شيى 83عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اعمر مجدى دمحم عبدالرحمن114611 نغرب شيى 66.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

امجدى دمحم المجاهد عبدالعال سيد114612 نغرب شيى 53.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم جمال ربيع احمد114613 نغرب شيى 55عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم عل صبيح عل114614 نغرب شيى !VALUE#عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ادمحم فتوح السيد دمحم114615 نغرب شيى 58.5عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ن عيىس114616 ادمحم نور امي  نغرب شيى 80عمر بن عبدالعزيز ع بني 

ي مرشد سيف114617 امعاذ صيى نغرب شيى 82عمر بن عبدالعزيز ع بني 

اابراهيم حمدي علي دمحم قناوي114618 ن /شغرب شيى 102.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اابراهيم مهران احمد مهران114619 ن /شغرب شيى 107(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ابراهيم دمحم مرسي114620 ن /شغرب شيى 95(1)دمحم مجدى ع بني 

ي114621
ن صالح عبدالغنن ااحمد حسي  ن /شغرب شيى 88(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سعيد فاروق سعيد114622 ن /شغرب شيى 59(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد سيد حسن احمد114623 ن /شغرب شيى 103.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن114624 ااحمد عبدالنارص خالد حسي  ن /شغرب شيى 80(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد فتىحي عبدربه اسماعيل114625 ن /شغرب شيى 95.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد مجدي عبدالغفار عبدهللا114626 ن /شغرب شيى 116.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن114627 ااحمد دمحم كمال مختار حسي  ن /شغرب شيى 109.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اانس بيوىم دمحم البكرى114628 ن /شغرب شيى 99.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اجورج يشي عياد نجيب114629 ن /شغرب شيى 96.5(1)دمحم مجدى ع بني 

احمدى جاد فؤاد محمود114630 ن /شغرب شيى 60.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي114631  ابراهيم ثابت مي 
ن
ارومان ن /شغرب شيى 97.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي فكري دمحم احمد114632
ازياد حنفن ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد عصام احمد سليم114633 ن /شغرب شيى 108.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ازياد دمحم سيد عبدالحافظ114634 ن /شغرب شيى 109.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اشادى طه عبدالفتاح شعبان السيد114635 ن /شغرب شيى 101.5(1)دمحم مجدى ع بني 



ي عبدالعاىطي امام114636
اشعيب عبدالعاىطي حسنن ن /شغرب شيى 78(1)دمحم مجدى ع بني 

ي عزيز114637
 
 كرم شوق

 
اشوق ن /شغرب شيى 104(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن سعيد ابومسلم قابل114638 ن /شغرب شيى 105(1)دمحم مجدى ع بني 

114639
 
اعبدالرحمن عيد دمحم عبدالباق ن /شغرب شيى 111.5(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالرحمن نارص عبيد عبدالاله114640 ن /شغرب شيى 86(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدالعظيم كمال عبدالواحد عطيه114641 ن /شغرب شيى 108(1)دمحم مجدى ع بني 

اعبدهللا سعيد دمحم عل114642 ن /شغرب شيى 88.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ن دمحم نجم114643 اعل دمحم حسي  ن /شغرب شيى 90.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي فكري دمحم احمد114644
افكرى حنفن ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

اكرم تامر دمحم عل114645 ن /شغرب شيى 103(1)دمحم مجدى ع بني 

اكريم نادي عبدالفتاح عويس114646 ن /شغرب شيى 85.5(1)دمحم مجدى ع بني 

لس مخلص انور فهيم انطون114647 اكي  ن /شغرب شيى 67.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم احمد سمي  عبده عبدالعزيز114648 ن /شغرب شيى 80.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم السيد عبده السيد114649 ن /شغرب شيى 81.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم ايهاب حسن سمي  دمحم114650 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم حسام السباع فضلول سالم114651 ن /شغرب شيى 40(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم عرفة عبدالوارث عبدالظاهر114652 ن /شغرب شيى 80.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم منصور جاد الرب محمود114653 ن /شغرب شيى 82.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم نبيل سليمان المرشدى114654 ن /شغرب شيى 113(1)دمحم مجدى ع بني 

ادمحم وسام ابراهيم احمد114655 ن /شغرب شيى 75(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن عمر محمود جعفر صالح114656 ن /شغرب شيى 85(1)دمحم مجدى ع بني 

امصطفن قدري عبدالعزيز عبده114657 ن /شغرب شيى 94.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي سيد114658 امصطفن دمحم شلنى ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

ن وائل جنيدي عيد جنيدي114659 امعي  ن /شغرب شيى 94.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ي صموئيل شحاته114660
امينا لطفن ن /شغرب شيى 68(1)دمحم مجدى ع بني 

ايىح ايهاب دمحم دمحم الشاويش114661 ن /شغرب شيى 96.5(1)دمحم مجدى ع بني 

ااحمد ايمن ابراهيم سليمان114662 نغرب شيى 63.5منط ع بني 

ااحمد محسن عبدالمجيد عبدالمحسن114663 نغرب شيى !VALUE#منط ع بني 

ااحمد دمحم انس الوجود احمد114664 نغرب شيى 74منط ع بني 

اامي  كمال رزق بشاى114665 نغرب شيى 77.5منط ع بني 

ااندرو عماد فارس عيىس114666 نغرب شيى 100.5منط ع بني 

ن دمحم حسن احمد114667 احسي  نغرب شيى 75.5منط ع بني 

ااحمد حمدى عبدالعظيم السيد114668 نغرب شيى 36.5خالد بن الوليد ع بني 

احسن عادل المرس احمد114669 نغرب شيى 30.5خالد بن الوليد ع بني 

افارس سيد دمحم حسن114670 نغرب شيى 88خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم حمدى سعد رمضان114671 نغرب شيى 59.5خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم لبيب حجازي علي114672 نغرب شيى !VALUE#خالد بن الوليد ع بني 

ادمحم مصطفن دمحم متوىل114673 نغرب شيى 90.5خالد بن الوليد ع بني 

امنصور السيد منصور السيد نايل114674 نغرب شيى 83خالد بن الوليد ع بني 

وس يوسف114675 امينا صابر تارصن نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

ايىح عبدالتواب محمود احمد114676 نغرب شيى 79.5خالد بن الوليد ع بني 

ايوسف عبدالننى دمحم عبدالسيد عالم114677 نغرب شيى 85خالد بن الوليد ع بني 

ازياد احمد دمحم علي114678 نغرب شيى ن ع بني  26طه حسي 

ادمحم احمد دمحم عبدالحميد114679 نغرب شيى ن ع بني  48.5طه حسي 

ادمحم ماهر سيد احمد دمحم114680 نغرب شيى ن ع بني  28طه حسي 

ي عبدالفتاح المدلع114681
امحمود مصطفن نغرب شيى ن ع بني  !VALUE#طه حسي 

اانطونيوس عادل اسحاق عزيز114682 ن/شغرب شيى 60عبدالمنعم رياض ع بني 

ابيشوى عادل اسحاق عزيز114683 ن/شغرب شيى 58.5عبدالمنعم رياض ع بني 

ن دمحم سليمان114684 ن رضا حسي  احسي  ن/شغرب شيى 57.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعبدالرحمن سيد زكريا ابراهيم114685 ن/شغرب شيى 53عبدالمنعم رياض ع بني 



اعبدهللا حسن عواد عبداللطيف114686 ن/شغرب شيى 60.5عبدالمنعم رياض ع بني 

اعل عصام دمحم عل114687 ن/شغرب شيى 60عبدالمنعم رياض ع بني 

ن دمحم علي114688 ادمحم حسي  ن/شغرب شيى 54عبدالمنعم رياض ع بني 

ادمحم عجىمي بكر محمود114689 ن/شغرب شيى 63عبدالمنعم رياض ع بني 

امحمود عبدالعظيم قناوى محمود114690 ن/شغرب شيى 68.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن سيد محمود دمحم114691 ن/شغرب شيى 45عبدالمنعم رياض ع بني 

امصطفن مىحي الدين علي دمحم114692 ن/شغرب شيى 48.5عبدالمنعم رياض ع بني 

امنصور محمود قاسم السيد114693 ن/شغرب شيى 53عبدالمنعم رياض ع بني 

ااحمد دمحم السيد عفيفن114694 نغرب شيى 64.5توفيق الحكيم  ت أ بني 

اادهم عادل سيد دمحم114695 نغرب شيى 64توفيق الحكيم  ت أ بني 

امصطفن سيد دمحم سيد دمحم114696 نغرب شيى !VALUE#توفيق الحكيم  ت أ بني 

ااشاء رافت غريب عاشور114697 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 37.5شيى

اايمان جمال احمد دمحم114698 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 61.5شيى

وق السيد حسن دمحم سعيد 114699 ابسيطه- شر ا الخيمة ع بناتغرب شيى 78شيى

اعليه سعد دمحم احمد114700 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 72شيى

املك سيد احمد عل محمود114701 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 37شيى

اهاله هشام مختار عبدالعزيز114702 ا الخيمة ع بناتغرب شيى 50شيى

ااسماء االنور زىك حسن114703 !VALUE#الحرية ع بناتغرب شيى

114704
 
ارباب جمال عبدالحميد دسوق 87.5الحرية ع بناتغرب شيى

اشمس حاتم فؤاد دمحم عبدالحميد114705 75الحرية ع بناتغرب شيى

اعفاف فهيم عطية عبيد114706 75الحرية ع بناتغرب شيى

 حسن احمد114707
ن
امرزقة قرن 57.5الحرية ع بناتغرب شيى

 السيد114708
 
انجوى ابراهيم الدسوق 89.5الحرية ع بناتغرب شيى

اشهد سيد كمال عمرو114709 66.5عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

امريم ابراهيم عبدالمنعم بدوى114710 38عمر بن الخطاب ع بناتغرب شيى

اندى رجب عبدالواحد السيد ابراهيم114711 60.5(1)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ااسماء محمود دمحم محمود114712 34(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ه دمحم عل دمحم فرج114713 اامي  45.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اايه وائل المغاورى حسن114714 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

احنان دمحم حفنن دمحم114715 51.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارانيا عبدهللا احمد عطاالكريم114716 73(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارانيا دمحم حلىم احمد114717 80(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ارحمه دمحم عارف السيد114718 64(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اساندى عاطف نضهللا رزق هللا114719 69.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى114720 ين جمال دمحم خي  اشر 67.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اكاميليا فتىح عبدالرؤوف عبدالظاهر114721 50.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنار دمحم محمود دمحم114722 77(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امنن مصطفن حسنن ابوزيد114723 45.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

امهيتاب احمد سليم دمحم114724 86(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اميادة احمد سليم دمحم114725 94.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهبه مصطفن اسماعيل سويفن114726 82(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهنيه سعيد امام ابراهيم114727 74.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

اهويدا احمد سليم دمحم114728 75.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن جمال محروص عبدالرؤف114729 اياسمي  68.5(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ن كمال اسماعيل زين الدين114730 اياسمي  65(2)عمار بن ياش ع بنات غرب شيى

ى توفيق عبدالمعبود114731  عشر
ن
اامان 58فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اامنيه دمحم احمد الدبرىك114732 !VALUE#فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اخلود محمود عبدالحليم طلبه114733 64فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ادعاء فاروق السيد دمحم114734 104فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

ادينا ربيع عبدالموىل سيد114735 73فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى



ي114736
 
اامنيه عبدالمعط صالح الدسوق 65أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

احبيبه احمد دمحم الهادي توفيق114737 63.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اريهام رمضان علي زين العابدين114738 61أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اصفاء سمي  عبدالرسول عبدالوهاب114739 81أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

اعائشه دمحم عل دمحم114740 69أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

افاطمه رمزى عبدهللا داود114741 78.5أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ي صابر حماد114742 انورهان ناجى 79أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

ااالء موسي ابراهيم دمحم114743 52.5السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

ي114744
 
امريم تامر دمحم شوق 70السيدة عائشة ع بناتغرب شيى

اانىحى جمال حسن عبدالرازق114745 !VALUE#السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ابدرية عبدالسالم عبدالعزيز متوىل114746 61السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن محمود114747 ادنيا دمحم حسي  69.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ارحمه محسن نض عل114748 97السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اوى دمحم114749 اساره دمحم الشيى 68.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اصابرين دمحم احمد خلف114750 69.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

 احمد114751
ن
اعال عبدالرؤوف السمان 77السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اعيده يسن بوليس خليل114752 77السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امريم عصام سمي  فرنسيس114753 80.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنة هللا احمد دمحم عطيه114754 65.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

امنن حمدان احمد عبدهللا114755 63السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اوى بسخرون114756 اناديه سوريال جيى 72السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ن صابر صموئيل تادرس114757 انرمي  75السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انعمه صابر موريس واصف114758 69.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

انورهان عمر حمدان عبدالحميد114759 73.5السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

اهناء جعفر عبدالقوى عبدالمحسن114760 74السيدة نفيسة ع بناتغرب شيى

ااسماء علي عبدالعليم عبدالباري114761 38.5السالم ع بناتغرب شيى

اامنيه رمضان زيدان عل عمر114762 22السالم ع بناتغرب شيى

اايمان دمحم محمود سليمان114763 !VALUE#السالم ع بناتغرب شيى

اايه احمد عل احمد114764 41السالم ع بناتغرب شيى

ادعاء احمد ابو ضيف احمد114765 40.5السالم ع بناتغرب شيى

ادينا عمر محمود دمحم114766 39.5السالم ع بناتغرب شيى

ارحمه مصطفن كامل احمد114767 32السالم ع بناتغرب شيى

ن دمحم خضي  عل114768 ارضا امي  38السالم ع بناتغرب شيى

اسمحة السيد فاروق دمحم114769 33السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء حمادة عابدين دمحم114770 44السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء معتصم حسن ابراهيم114771 27.5السالم ع بناتغرب شيى

اشيماء نارص عطيه دمحم منصور114772 48.5السالم ع بناتغرب شيى

امارينا نادر ناشد سويحه114773 59السالم ع بناتغرب شيى

امنار محمود سيد دمحم114774 57السالم ع بناتغرب شيى

ن114775 يل امي  امنه حمدى جيى 68السالم ع بناتغرب شيى

انرجس عصام محمود نض114776 39السالم ع بناتغرب شيى

ي114777
ااالء دمحم السيد عفيفن 30زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ن دمحم114778 اامنيه عبدالسميع حسي  59.5زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ارقيه دمحم فتىحي زىكي114779 69زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

ي دمحم درويش114780 افاطمه يحن  53زىك مبارك ت أ بناتغرب شيى

انجالء موريس اسكندر زخارى114781 47ملحقة متوىل الشعراوى بناتغرب شيى

اشفيقه عواض سيد احمد114782 91ميت نما ع مغرب شيى

ااحمد طارق دمحم سيد114783 72ميت نما ع مغرب شيى

اخالد محمود محمود حامد114784 76.5ميت نما ع مغرب شيى

اشهاب دمحم ثابت دمحم114785 !VALUE#ميت نما ع مغرب شيى



اعبدالرحمن دمحم فتوح دمحم114786 79ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم طلعت عل شحان114787 76.5ميت نما ع مغرب شيى

ادمحم عاطف دمحم محمود114788 82.5ميت نما ع مغرب شيى

ى خلف رضوان114789 امحمود صيى 86.5ميت نما ع مغرب شيى

انض الدين عمرو عل سعودى114790 77.5ميت نما ع مغرب شيى

ايوسف ماهر بركات علي حسن114791 64ميت نما ع مغرب شيى

اابراهيم دمحم دياب دمحم114792 ق شيى ن شر 61(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد اسامة عبدالمنعم حسن114793 ق شيى ن شر 83.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد حمادة بكرى محمود114794 ق شيى ن شر 86(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدهللا ابوالمجد عمرى114795 ق شيى ن شر 72(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم114796 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد مجدى السيد دمحم114797 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد دمحم عبدالرحمن عباس114798 ق شيى ن شر 106(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن114799 ااحمد محمود عبدالحميد حساني  ق شيى ن شر 133(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 ابراهيم عبدالحكيم114800
ن
ااحمد هان ق شيى ن شر 133(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااحمد وائل عبدالجليل دمحم114801 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

االسيد صابر السيد شيع114802 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااندرو فرح مالك عبد السيد114803 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن114804 اباسم عادل عوض هللا حني  ق شيى ن شر 100(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام حفنن صبىح حفنن114805 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام دمحم جابر دمحم114806 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسام دمحم حامد احمد114807 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن السيد114808 احسن زىك حسي  ق شيى ن شر 59.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احنا جرجس ابراهيم جرجس114809 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ارحيم احمد احمد عل لوندى114810 ق شيى ن شر 72(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ى برع حامد114811 ارمضان خضي  ق شيى ن شر 91(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اريمون فريد عزيز حرنى114812 ق شيى ن شر 101(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسالم سيد مهنن سيد114813 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد114814
ن
اسيد حارص عبدالشاق ق شيى ن شر 109(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اسيف الدين عبدهللا سيد دمحم114815 ق شيى ن شر 110(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اصابر دمحم محمود صابر114816 ق شيى ن شر 107.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطانيوس ابوالسعد ابراهيم يوسف114817 ق شيى ن شر 110(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اطه مصطفن عبدهللا بخيت114818 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن دمحم خليل خليل ندا114819 ق شيى ن شر 32(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا خالد عبدهللا عبدالغفار114820 ق شيى ن شر 30(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدهللا دمحم السعيد ابراهيم114821 ق شيى ن شر 33.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن114822 اعالء دمحم سليم حسي  ق شيى ن شر 93(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعل حسن عل حسن عايد114823 ق شيى ن شر 79.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

114824
ن
اعل عطاهللا فهىم ضمران ق شيى ن شر 74.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمر عارف محمود احمد114825 ق شيى ن شر 80(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 احمد114826
 
اعمر قناوى شوق ق شيى ن شر 66.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو جمعه حسن دمحم برع114827 ق شيى ن شر 103(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعمرو حامد سالم احمد فراج114828 ق شيى ن شر 94(1)ابوبكر الصديق ع بني 

افخرى يوسف فخرى دانيال114829 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امازن محمود دمحم احمد114830 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم اسامه دمحم عبدالعظيم114831 ق شيى ن شر 64.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم البدرى دمحم الهادى عبداللطيف114832 ق شيى ن شر 90(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم جمال دمحم عبدالحافظ114833 ق شيى ن شر 75(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم صالح عبالفتاح حسن114834 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالعظيم حمزه عبدالفتاح114835 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 



ادمحم عبدالقوى دمحم عبدالقوى114836 ق شيى ن شر 93.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالننى عبدالمنعم طه114837 ق شيى ن شر 95.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عبدالواحد السيد عبدالواحد114838 ق شيى ن شر 95(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم عل عبده دمحم شعالن114839 ق شيى ن شر 92.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم مجدى دمحم الصغي 114840 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم سعيد فتح هللا دمحم حسن114841 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم محمود عبدالرازق احمد114842 ق شيى ن شر 92(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم هاشم عل فرحان114843 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود بيوىم عل السيد114844 ق شيى ن شر 101(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود حسن محمود سعد114845 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود سليمان الفرماوى عبدالفتاح114846 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عادل دمحم ابراهيم114847 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عاشور عوض عبدالمعبود114848 ق شيى ن شر 98.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدالسالم دمحم عبدالسالم114849 ق شيى ن شر 89.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عبدهللا محمود عبدهللا114850 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود عيد محمود عبداللطيف114851 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالحليم عبدهللا114852 ق شيى ن شر 107(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالفضيل دمحم114853 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم عبدالمعتمد ابوالقاسم114854 ق شيى ن شر 84(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود مىح الدين محمود دمحم السنباىط114855 ق شيى ن شر 96(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن ابراهيم محمود دمحم االعض114856 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن احمد شحاته عبدالسالم114857 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عاطف عبدالغنن عل114858 ق شيى ن شر 97.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن عبدالعليم عبدالحكيم دمحم114859 ق شيى ن شر 79(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امصطفن فتىح عبدالموجود عبدالواحد114860 ق شيى ن شر 63.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا ماجد سمي  كامل114861 ق شيى ن شر 72.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امينا مجدى رشدى باشا114862 ق شيى ن شر 81.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 نض رشدى نض114863
ن
اهان ق شيى ن شر 54(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اوليد دمحم دمحم فرج114864 ق شيى ن شر 74(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايونس عادل زخارى واصف114865 ق شيى ن شر 82.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف حمدى عبدالعزيز السيد ابراهيم114866 ق شيى ن شر 105(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف شعبان صباج عبدهللا عامر114867 ق شيى ن شر 113(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف شعبان عبدالمنعم عل114868 ق شيى ن شر 104.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف دمحم يوسف امام114869 ق شيى ن شر 82(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ايوسف منصور عل عل114870 ق شيى ن شر 104(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 سيد عبدالوهاب114871
ن
ايوسف هان ق شيى ن شر 80.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

امحمود دمحم سيد احمد114872 ق شيى ن شر  ع بني 
 
22.5(2)احمد شوق

اابتسام عزىم عشم جيد114873 ق شيى 39.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااشاء بدوى دمحم عطيه114874 ق شيى 41اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن احمد114875 ااشاء نارص حسي  ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء جمال السيد عبدالرحمن114876 ق شيى 97.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء جمال عيد قاسم114877 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء شحاته عمر طه114878 ق شيى 57.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء محمود دمحم عبداللطيف114879 ق شيى 66.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااسماء مصطفن عبدالموىل دمحم114880 ق شيى 61.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء خالد ابراهيم السيد114881 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء نادر سيد عل114882 ق شيى 40اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ااالء وائل سعيد دمحم114883 ق شيى 65اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

وك114884 ف ميى االفت جميل شر ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامال رزق عزيز رزق114885 ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



اامال رمضان حسن عبدهللا114886 ق شيى 68اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اامال عبدالمسيح اسكندر حنا114887 ق شيى 51اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه بهيج عبدربه عواد114888 اامي  ق شيى 48اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه دمحم خلف السيد114889 اامي  ق شيى 60.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانىحى طلعت لبيب سعد هللا114890 ق شيى 82.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اانوار فاروق ميخائيل بولس114891 ق شيى 25اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايفون مني  نجيب عبدالشهيد114892 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان حسن عبدالرحيم قاسم114893 ق شيى 56.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان عبدالمنعم محمود حسن114894 ق شيى 65.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان فرج زىك مينا114895 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان دمحم عبدالموجود احمد114896 ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان دمحم عل دمحم114897 ق شيى 71.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايمان يوسف جويد يسخرون114898 ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه114899 اايه احمد السيد صيى ق شيى 100اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه احمد عبدالوهاب بيوىم114900 ق شيى 54اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه صابر احمد دمحم114901 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه صابر عبدالعزيز دمحم114902 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اايه عبدالرحمن عبدالعال ابراهيم114903 ق شيى 50اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 حجازى بيوىم114904
ن
اايه هان ق شيى 70.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابخيته حبيب شنودة هواسر114905 ق شيى 49اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله سالمه سلطان سالمه114906 ق شيى 91.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمله مجدى طاهر دمحم114907 ق شيى 75اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسمه باسم ساىم كامل114908 ق شيى 65اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسنت عبدالباسط مامون مصطفن114909 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اتف  عزالعرب عبدالرحمن دمحم114910 ق شيى 90.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي محمود114911
ن
اتف  محمود قرن ق شيى 118اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه احمد متوىل احمد114912 ق شيى 105.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنه جمال خليفة دمحم114913 ق شيى 85.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اجنن جمال الدين اسماعيل ابراهيم114914 ق شيى 72.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ابسيطه- حبيبه عمرو محمود فواز 114915 ق شيى 77.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان سمي  مريد عبدالملك114916 ق شيى 92اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

احنان عبده عبدهللا جرجس114917 ق شيى 30اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادعاء محسن احمد السيد114918 ق شيى 45.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 علي دمحم114919
ن ادنيا حسي  ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادنيا خالد عبدالوهاب جمعه114920 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ادينا عبدالتواب عل عبدالتواب114921 ق شيى 62.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارانيا دمحم عبدهللا عبدالفتاح114922 ق شيى 57.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحاب غنيم عزت زىك114923 ق شيى 69.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه صالح سيد دمحم114924 ق شيى 75.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ارحمه عيد احمد عل114925 ق شيى 52.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اريهام حسن عبدالرحيم قاسم114926 ق شيى 58اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلىم سالمة عبدالحميد دمحم114927 ق شيى 103اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسلوى سمي  عباس دمحم114928 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر كمال ادوارد مكسيموس114929 ق شيى 94اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه عصام دمحم سيد114930 اسمي  ق شيى 54.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسهي  مصطفن عبدالعظيم عل114931 ق شيى 102اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسوسن عبده عبدهللا جرجس114932 ق شيى 69اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسومه عبدالعزيز احمد عمران114933 ق شيى 76.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسيدة شعبان محمود سيد عل114934 ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 عجبان منصور114935
 
اشاديه شوق ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر



ف الدين ابوالحسن114936 اشيماء احمد شر ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اشيماء عبدالحكيم دمحم عل114937 ق شيى 77اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصابرين بطرس صليب ملك114938 ق شيى 89.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصباح موريس شحاتة سيف114939 ق شيى 87اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اصباح يوسف زىك حنا114940 ق شيى 51اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاديه صديق زىك خليل114941 ق شيى 84.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي فاضل114942
افاطمة صالح حنفن ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افاطمه سعيد حسن عل دحروج114943 ق شيى 81اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افرحه دمحم صقر عبدالمؤمن114944 ق شيى 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افله عادل مرس حسن114945 ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اكرستينا عيد زىك عياد114946 ق شيى 101.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اماجده فتىح حنا غاىل114947 ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امرثا محروس يونان مسعود114948 ق شيى 92.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك جابر دمحم جابر114949 ق شيى 80اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك حسن سيد صالح114950 ق شيى 86.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

املك نارص عدىل احمد عل114951 ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار دمحم فوزى الفوىل114952 ق شيى 56اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنار مسعد جودة عل114953 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا دمحم عيد ابراهيم114954 ق شيى 23.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن اسماعيل عبدالحميد دمحم114955 ق شيى 74.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنن وجيه رمضان عبدهللا114956 ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ه ابراهيم114957 امهرائيل جمال جيى ق شيى 69.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناديه احمد عبدالننى دمحم114958 ق شيى 91.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناديه سعد سعد دمحم114959 ق شيى 88.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اناديه كمال كامل سعيد114960 ق شيى 94.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انانىس مجدى عدىل بشاى114961 ق شيى 102.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن عبدهللا عبدالعزيز114962 اناهد حسي  ق شيى 84اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انبيله تف  جرجس حنا114963 ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن114964 اندى سمي  عل حسي  ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انه سيد حنفن محمود114965 ق شيى 71اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 ابو الغيط رزق114966
ن
انوره هان ق شيى 60اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر احمد عبدالننى دمحم114967 ق شيى 78اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر احمد دمحم عبدالننى114968 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ي114969
ن
اهاجر صالح احمد قرن ق شيى 58.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر طه احمد محمود114970 ق شيى 74اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهاجر عبدالنارص مصطفن دمحم114971 ق شيى 64.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه حسن احمد مرس114972 ق شيى 72اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه فرج داود عطايا114973 ق شيى 41.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه دمحم محروس عبدالعاىط114974 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهبه معزوز فهيم طانيوس114975 ق شيى 50.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهدى خالد بدوى عثمان114976 ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ف الشحات عبداليى114977 اهدير اشر ق شيى 83اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهند حسن احمد هريدى114978 ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهند رافت محمود السيد114979 ق شيى 97اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهند عزت سعد دمحم114980 ق شيى 81.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهويدا سيد عبدالعزيز مصطفن114981 ق شيى 47اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اهيام فتىح عاشور اسماعيل114982 ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن كامل عويضة هرمينا114983 اياسمي  ق شيى 66اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن دمحم فراج احمد114984 اياسمي  ق شيى 70اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن القناطرابراهيم دمحم ابراهيم السيد الجمل114985 77دمحم صالح الصواف/ششبي 



ن القناطراحمد دمحم عبدالننى طوجن114986 77دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرساىم صبىح السيد سعيد رضوان114987 106دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرعبدهللا ياش السيد عبدالسميع الكوىم114988 90دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم خلف مكرم دمحم114989 !VALUE#دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطردمحم وليد ابراهيم دمحم درويش114990 104دمحم صالح الصواف/ششبي 

ن القناطرتقوى عبدهللا عبدالفتاح دمحم114991 ن القناطر ع بناتشبي  60.5شبي 

ن القناطررضا صبىح دمحم فتىح114992 ن القناطر ع بناتشبي  67.5شبي 

ن القناطرفاطمه رجب حامد محمود114993 ن القناطر ع بناتشبي  40شبي 

ن القناطرقمر دمحم عبدالسالم دمحم الصفن 114994 ن القناطر ع بناتشبي  31شبي 

ن القناطرنحمده عل عبدالمعط عل سليمان114995 ن القناطر ع بناتشبي  53.5شبي 

ن القناطرجابر السيد مقدام سعد الدين114996 46.5عل الشقرى ع مشبي 

ن القناطرهدى شعبان عواد السيد114997 108عل الدبيس ع بناتشبي 

ن القناطرمحمود عبدالرحمن عبدالسالم مصلىح114998 45.5كفر الشوبك ت أشبي 

ن القناطراحمد عاطف عبدالباسط دمحم114999 67.5حسن شديد ع بالشوبك /ششبي 

ن القناطرابوبكر ربيع دمحم احمد عل115000 93.5االحراز ع م شبي 

ن القناطراحمد عبدالمنعم ذىك عبدالمنعم115001 82.5االحراز ع م شبي 

ن القناطرعبدالرحمن صبىح ابراهيم عبدالفتاح115002 65.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

 رشاد دمحم115003
ن
ن القناطردمحم رضا عبدالشاق 81.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرمصطفن السيد السيد دمحم حجاج115004 60.5اسالم رمضان ع م/ششبي 

ن القناطرتغريد بيوىم عبدالمقصود سعد115005 90.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ن القناطرعبدالمالك ابراهيم فرج ميخائيل115006 74.5عبدالحميد عرانى ع مشبي 

ي عبدالجواد علي 115007
ن
ن القناطرمنقطع- سوسن ربيع قرن ن القناطر ع بناتشبي  62كفر شبي 

 دمحم عبدالحكم115008
ن
ن القناطررضوى هان 95الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطررقيه بدر دمحم ابو السعود115009 !VALUE#الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرىم اسامة عبدالسميع ابراهيم115010 80.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطراحمد فتىح محمود سيد115011 94.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرعمر حمدى عبدالحميد دمحم115012 81.5الكوم االحمر ع مشبي 

ن القناطرمريم دمحم عبداللطيف عبدالفتاح نيل115013 63.5كفر الدير ع مشبي 

ن القناطرانور احمد انور السيد115014 57.5كفر الدير ع مشبي 

 عل دمحم115015
ن
ن القناطرعل هان 37كفر الدير ع مشبي 

ن القناطررجب دمحم عبدالباسط رجب حامد115016 51.5الحصافة ع مشبي 

ن القناطرصالح صبىحي علي دمحم115017 46الحصافة ع مشبي 

ف جمعه دمحم السيد 115018 يفه اشر ن القناطرمنقطع- شر 95.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمريم محمود احمد عبدالعزيز115019 59.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمنقطع- دمحم احمد احمد خليل 115020 76.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ي ابراهيم السيد 115021
ن القناطرمنقطع- دمحم مصطفن !VALUE#نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود عادل فهىمي عبيدو115022 85نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرمحمود وائل رجب ثابت115023 91نوى تعليم اساس ع شبي 

ن القناطرهشام مسعد السيد دمحم115024 77.5نوى تعليم اساس ع شبي 

ف دمحم عبدالهادي115025 ن القناطردمحم اشر 15النجاح ع م بأبوالمعاىط شبي 

ن القناطراحمد فتىح عبدالعزيز دمحم طه115026 نشبي  86.5طحانوب ع بني 

ن القناطرسيد سليم سيد سيلمان صالح115027 نشبي  87.5طحانوب ع بني 

ن القناطرعبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالباسط ابوستيت115028 نشبي  82طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- غاىل ايمن حلىم ابراهيم خليل 115029 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطردمحم محمود دمحم عوده عواد115030 نشبي  !VALUE#طحانوب ع بني 

ن القناطرمحمود عرنى محمود دمحم صالح115031 نشبي  98.5طحانوب ع بني 

ن القناطريوسف مجدى دمحم معروف احمد ابو ستيت115032 نشبي  90طحانوب ع بني 

ن القناطرمنقطع- تريزا جورج واصف نصيف 115033 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- ريهام جمال عبدالنور توفيق 115034 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 

ن القناطرمنقطع- فايزه جورج واصف نصيف 115035 !VALUE#طحانوب ع بناتشبي 



ن القناطرفاطمه صالح سالم عبدالرحيم سالم115036 80.5مصطفن عبدالكريم ع مشبي 

ن عاطف عبدهللا مقبل رفاعي115037 ن القناطرياسمي  98.5المريج ع مشبي 

ف صادق احمد شعالن115038 ن القناطراحمد اشر 71المريج ع مشبي 

ن القناطراسالم اسماعيل دمحم عبدالرسول دمحم115039 69المريج ع مشبي 

ن القناطرحسن ابراهيم دمحم ابراهيم فرج115040 69المريج ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم غريب115041 !VALUE#المريج ع مشبي 

ن القناطراحمد حسن عبدالمنعم ابراهيم الشعراوى115042 61.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطرفارس فاروق دمحم سعد115043 61.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن القناطردمحم السيد الحسينن السيد ابو شوى115044 53.5منشأة الكرام ع بناتشبي 

ن دمحم الصعيدي دمحم115045 ن القناطردمحم حسي  40.5الكردود ع مشبي 

ن القناطرعبدالرحمن عطيه عبدالسالم دمحم115046 ن/ششبي   بني 
40عل حسن الطوجن

ن القناطراشاء السيد دمحم عبدالخالق115047 85.5عرب الصوالحة ع مشبي 

115048
ن
ن القناطراسماء عادل دمحم فرج السودان 103.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسماء نض خليفة حامد احمد115049 93عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرايمان احمد فتىح عبدالسالم115050 98عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطررشا السيد رشاد دمحم علي 115051 99عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرسهيله احمد السيد دمحم 115052 95عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرشهد وحيد شعبان دمحم جمال الدين 115053 88.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرصابرين ابراهيم عطيه عبدهللا 115054 110.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعهود حسان دمحم حسان 115055 99عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفاطمه فتىح دمحم فتىح 115056 108عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرنادية دمحم ابراهيم عبدالعظيم 115057 99.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن عماد شعبان طه حسن 115058 ن القناطرنرمي  103عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرهاجر سعيد جوده دمحم مصطفن 115059 100عرب الصوالحة ع مشبي 

ى الحداد 115060 ن القناطرهاجر فوزي احمد حضن 98.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ي فرج 115061
ن القناطروفاء عادل دمحم حسنن 104عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرابراهيم صالح سيد مهدي 115062 61.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد ابراهيم دمحم رياض دمحم115063 116.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد سليمان عل دمحم درويش115064 77.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم السيد دمحم سليمان115065 84.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن كامل حفنن سالم115066 76عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراسالم دمحم سالمان دمحم115067 81عرب الصوالحة ع مشبي 

ف احمد عبدالحليم عبدالحافظ115068 ن القناطراشر 70عرب الصوالحة ع مشبي 

اوى سالم حسن115069 اوى سالم الشيى ن القناطرالشيى 87عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرباسم حسنن دمحم دمحم ابوزيد115070 92.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرحسام عبدالرازق دمحم عبدالرازق115071 70.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرخالد دمحم عل دمحم عثمان115072 !VALUE#عرب الصوالحة ع مشبي 

ن115073 ن القناطرسالم عثمان سالم عبد الصالحي  73عرب الصوالحة ع مشبي 

ن مهران115074 ن القناطرعاطف حامد حسي  75عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعبد الرحمن سالم عبده سالمه115075 89.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن115076 ن القناطرعبد الرحمن عثمان سالم عبد الصالحي  63عرب الصوالحة ع مشبي 

ن مصطفن115077 ن القناطرعبدالحميد ابراهيم حسي  !VALUE#عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعل عبدالحليم هادي علي115078 65.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرعمر السعيد عبدالكريم كامل115079 85عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرفؤاد خالد سعيد عواد بدر الدين115080 75عرب الصوالحة ع مشبي 

ي115081 ن القناطرماهر فوزي دمحم ابراهيم حسان بلتاجى 84عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم احمد دمحم محمود جزر115082 64عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم السيد احمد ابراهيم115083 101.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن عبد السالم دمحم الصفن  115084 ن القناطردمحم حسي  !VALUE#عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم رضا دمحم ابوهاشم الصاوى115085 73.5عرب الصوالحة ع مشبي 



ي115086
ن
ن القناطردمحم سعيد سيد بسيون 76.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم سعيد دمحم عواد رجب115087 70عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم شحات عبدالمقصود دمحم115088 88.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم عاطف محروس دمحم115089 87عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم كمال دمحم كمال محمود115090 80.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم موس فراج عبدالرازق115091 !VALUE#عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن عبدالحكيم احمد امام115092 88.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن مجدى عبدالجليل دمحم115093 94عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمصطفن دمحم البيوىم احمد115094 61.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرياش عبدالننى دمحم عبدالقادر115095 69عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطريوسف ابراهيم دمحم ابراهيم الشيخ خليل115096 77.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد دمحم عطيه عمر115097 101العطارة ع مشبي 

ي رزق115098
ن القناطردمحم رزق حسنن 104العطارة ع مشبي 

ن القناطردمحم رزق معوض حسن115099 103العطارة ع مشبي 

ن القناطررفيع محمود نجدي محمود حسن115100 74الحزانية ع مشبي 

ن القناطررحاب دمحم صالح محمود ابراهيم115101 18السلمانية ع مشبي 

ن القناطرمنة هللا ساىم محمود سيد البدوى115102 33.5السلمانية ع مشبي 

ن القناطريوسف دمحم عطا اسماعيل ابو السعود115103 26السلمانية ع مشبي 

ن القناطردينا كمال دمحم عليوة115104 42.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرسيده عبدهللا قاسم دمحم115105 25عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرجمال يوسف دمحم محمود115106 36.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطرخطاب عمر خطاب عل115107 42.5عرب الشعارة ع مشبي 

ن القناطراحمد محسن دمحم محمود115108 فا/ششبي  !VALUE#دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرالسيد حسن السيد حسن115109 فا/ششبي  55دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطررضا بدر رضا بدر115110 فا/ششبي  83دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسعيد عالء سعيد السيد115111 فا/ششبي  76.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرسعيد عمرو دمحم السيد115112 فا/ششبي  81.5دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعبدهللا عاطف عمارة عبدالفتاح115113 فا/ششبي  80دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرعمار عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد115114 فا/ششبي  73دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن القناطرمحمود مصطفن دمحم عبدالحميد115115 فا/ششبي  67دمحمى ماهر ع م بكفر الشر

ن115116 ن القناطرفاطمه عل دمحم شاهي  99القلزم ت أشبي 

ن القناطرهدير رضا شفيق عطيه سليمان115117 85القلزم ت أشبي 

ن القناطرسعيد اسامة سعيد عبدالفتاح115118 64.5القلزم ت أشبي 

ن القناطربسام عل احمد النهر115119 69منشية القلزم ت أشبي 

يف رفاعي ابراهيم رفاعي115120
ن القناطرشر 75.5منشية القلزم ت أشبي 

ن القناطريوسف ابراهيم السيد حسن مسلم115121 68.5منشية القلزم ت أشبي 

94.5السالم ع بناتالخانكةرضوى حسن فارس دمحم حسن115122

80السالم ع بناتالخانكةروان عبدالمنعم عبدالمنعم السيد115123

74.5السالم ع بناتالخانكةعزيزه محمود عبدالرحمن رمضان115124

ن ابراهيم حمزه115125 نالخانكةاحمد عادل حسي  52.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةاسالم عالء عبدالعال عل عبدالعال115126 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسعيد صالح عبدالفتاح سالم مرشد115127 86.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةسيد مصلح شافع دمحم المغربل115128 82الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةعمرو دمحم فتىحي السيد ابوسالم115129 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةدمحم فياض ابراهيم الدرع115130 70.5الخانكة الرسمية ع بني 

نالخانكةياش حسن محمود حسن الديب115131 !VALUE#الخانكة الرسمية ع بني 

49(2)الخانكة ع بنات الخانكةايمان هشام سعيد محمود عبدالعليم115132

44.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةروان دمحم مختار عبده السيد115133

 علي قاسم115134
ن 38.5(2)الخانكة ع بنات الخانكةشمس نارص امي 

81(2)الخانكة ع بنات الخانكةندى احمد بربرى سيد اللبان115135



ن ع بناتالخانكةملك عادل نبيل عبدالرءوف115136 41.5ام المؤمني 

ن ع بناتالخانكةندى خالد اسماعيل سيد115137 45.5ام المؤمني 

90مض الحديثة ع بناتالخانكةفاطمه عمر صالح سيد115138

54عاصم احمد ع بنات/شالخانكةرحمه رضا دمحم عبدالرحمن115139

56عاصم احمد ع بنات/شالخانكةشهد حامد احمد حامد الصعيدى115140

35.5ابوبكر الصديق ع بناتالخانكةريهام عبدالسميع دمحم عبدالسميع مراد115141

ن السيد حسن يوسف115142 75النارص صالح الدين ع بنونالخانكةدمحم حسي 

ه سالمه غريب احمد115143 71ابو زعبل ع مالخانكةامي 

87.5ابو زعبل ع مالخانكةرحمه وليد فاروق عبداللطيف115144

56ابو زعبل ع مالخانكةرقيه ابراهيم دمحم نافع115145

87ابو زعبل ع مالخانكةسلىم فتوح دمحم نور الدين115146

78.5ابو زعبل ع مالخانكةسيده احمد دمحم عبدالرحمن احمد115147

وق مجدى دمحم سعيد محضية115148 86.5ابو زعبل ع مالخانكةشر

ي عبدهللا115149
97.5ابو زعبل ع مالخانكةمنة هللا ايمن جمال راضن

99ابو زعبل ع مالخانكةهدى جمال جمعه علي جمعة115150

98.5ابو زعبل ع مالخانكةاسالم عاطف السيد غنيم عل115151

82ابو زعبل ع مالخانكةحسن احمد مصطفن دمحم115152

86.5ابو زعبل ع مالخانكةعماد حمدي عبدالموجود خليفه هالل115153

ن115154 ن احمد حسي  87ابو زعبل ع مالخانكةفؤاد حسي 

98.5ابو زعبل ع مالخانكةدمحم كمال زايد علي115155

ه فارس السيد السيد الشاعر115156 49.5عزبة الرمل ت أالخانكةامي 

86.5عزبة الرمل ت أالخانكةحنان دمحم صبىح حسن محرم115157

32عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد عطية عبده عطية115158

!VALUE#عزبة الرمل ت أالخانكةاحمد محمود السيد علي االبيض115159

ن115160 ن عودة حسي  19.5عرب العليقات ع م القديمةالخانكةدمحم حسي 

62احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةساميه نض سليم محمود115161

ي عياد115162 66دمحم نض احمد ع م/شالخانكةامل رضا سيد احمد عبدالننى

124.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةليل عيد عبدالعزيز شعراوى115163

101تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسعيد عبده خليل سليمان115164

88.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةسليمان محمود قاسم سليمان115165

103.5تامر عبدهللا ع م/شالخانكةعل صابر دمحم دمحم ابو سيد احمد115166

ي دمحم115167
ن لطفن 56شياقوس ع م بناتالخانكةفاطمه احمد حسي 

62.5شياقوس ع م بناتالخانكةكريمه شعراوي محروس شعراوي فرهود115168

70شياقوس ع م بناتالخانكةنورا محمود عواد عبدالمجيد115169

!VALUE#ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- حالوتهم عبدالوهاب ابراهيم بيوىم 115170

4ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- محمود كامل خلف عبدالواحد 115171

46.5ع م (عزبة شى)العمدة الخانكةمنقطع- ياش جمعه دمحم علي 115172

ي محمود اسماعيل115173
57محمود عنبه ع الخانكةاحمد سعيد مصطفن

نالخانكةابراهيم عصام دمحم ابراهيم115174 !VALUE#الجبل االصفر ع م بني 

ن115175 ن عباس حسي  نالخانكةرجب حسي  67الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةفتىح احمد احمد دمحم عجيبه115176 54.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةدمحم عادل عبدالعزيز دمحم دمحم115177 70الجبل االصفر ع م بني 

ه عطية فتىحي زىكي115178 88.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةامي 

39.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايمان عمرو دمحم مصطفن عبدهللا115179

91.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةتبارك دمحم اسماعيل دمحم115180

ف محمود دمحم سالم115181 83.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةحنان اشر

ي عبدالعاىطي موسي115182
!VALUE#الجبل االصفر ع م بناتالخانكةدنيا مصطفن

ي115183 نالخانكةراىم اسماعيل احمد مغرنى 63قنديل ع بني 

نالخانكةزياد سعيد محمود ابو بنيه115184 34.5قنديل ع بني 

نالخانكةعل محمود احمد دمحم115185 29قنديل ع بني 



نالخانكةعيد عبدالننى دمحم عبدالواحد115186 24.5قنديل ع بني 

75.5جمال فودة ع بناتالخانكةاشاء عبدالفتاح هاشم عبدالفتاح115187

!VALUE#جمال فودة ع بناتالخانكةايمان خالد دمحم عبدالمنعم115188

40.5جمال فودة ع بناتالخانكةحبيبه دمحم محمود عل دمحم115189

56.5جمال فودة ع بناتالخانكةرحاب فتىح دمحم عفيفن115190

60.5جمال فودة ع بناتالخانكةسلوى مجدي عبدالستار عبدالرازق115191

40.5جمال فودة ع بناتالخانكةسهيله دمحم جمال عوض115192

ن عمران115193 60جمال فودة ع بناتالخانكةشهد عمرو دمحم حسي 

51.5جمال فودة ع بناتالخانكةفاطمه جاد صالح دمحم صوان115194

41.5جمال فودة ع بناتالخانكةمريم ابراهيم رمضان ابراهيم115195

41جمال فودة ع بناتالخانكةمنار فرج دمحم طه فرج115196

32.5جمال فودة ع بناتالخانكةناهد صبىح احمد عبدربه115197

65جمال فودة ع بناتالخانكةندى نض السيد نض الدين115198

39جمال فودة ع بناتالخانكةنورها ن احمد دمحم سالمه عواد115199

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةمنه احمد عبدالعزيز عبدالمجيد115200 45دمحم صيى

ى عرفة ع م بنات/شالخانكةندى سعيد سيد دمحم عبدالوهاب115201 37.5دمحم صيى

96.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةرباب ابراهيم ابراهيم دمحم الحادى115202

73.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةريهان دمحم خالف عوض115203

115204
 
52.5عمار بن ياش ع بناتالخانكةسهام سيد عباس عبدالباق

57عمار بن ياش ع بناتالخانكةشيماء السيد دمحم السيد خضن115205

ى شحات دمحم ابراهيم115206 46عمار بن ياش ع بناتالخانكةملك صيى

نالخانكةحسام رمضان دمحم عبدالحليم احمد115207 74عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةعبدهللا احمد محمود ابوضيف115208 55عمار بن ياش ع بني 

نالخانكةدمحم عواد احمد احمد الدوه115209 63.5عمار بن ياش ع بني 

57.5يوليو ع بنات23الخانكةرحمه هشام دمحم احمد115210

69يوليو ع بنات23الخانكةسمر وحيد ابراهيم مرس عامر115211

81.5يوليو ع بنات23الخانكةسميه سعيد عبدالظاهر محمود قابل115212

ن سيد دمحم دمحم115213 وق حسي  74يوليو ع بنات23الخانكةشر

وق محمود عكاشة قريش 115214 !VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةمنقطع- شر

86.5يوليو ع بنات23الخانكةلبنن فتىح صابر عوض115215

63.5يوليو ع بنات23الخانكةندى احمد كرم احمد115216

73.5يوليو ع بنات23الخانكةندى صالح عجيب دمحم احمد115217

ن ايمن مبارك السيد دمحم115218 !VALUE#يوليو ع بنات23الخانكةنرمي 

57.5يوليو ع بنات23الخانكةنورهان دمحم احمد بيوىم115219

ن23الخانكةابانوب رافت فصيح عويس حناهللا115220 35.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةاحمد شعبان عبدالحميد دمحم غنيم115221 71.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةادهم عبدالستار لبيب عبدالمنعم115222 59.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةافرايم نادى عبده منصور115223 73.5يوليو ع بني 

ن23الخانكةعبدالرحمن احمد حسن احمد115224 !VALUE#يوليو ع بني 

ن23الخانكةعمر عرنى دمحم عبدالمغنن عماره115225 60يوليو ع بني 

ن23الخانكةفارس احمد عبدالمنعم دمحم115226 67يوليو ع بني 

ن23الخانكةفتىح رمضان فتىح دمحم115227 60يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم رمضان فاضل حسن115228 57يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم سعد احمد عبدالطيف115229 73يوليو ع بني 

ن23الخانكةدمحم سيد دمحم حسن115230 64.5يوليو ع بني 

ي115231
ن23الخانكةمحمود ضياء محمود عبدالغنن 59.5يوليو ع بني 

يف عبدالعليم115232 ن23الخانكةيوسف صالح شر 65يوليو ع بني 

51.5المنية ت أالخانكةرحمه دمحم سيد دمحم115233

66المنية ت أالخانكةشيماء نض دمحم عبدالمطلب115234

53.5المنية ت أالخانكةنسمه خميس احمد حافظ115235



59.5المنية ت أالخانكةابراهيم عوده ابراهيم عوده115236

60.5المنية ت أالخانكةخالد عماد رمضان ذىك115237

79.5المنية ت أالخانكةعالم عبدالجابر جابر دمحم115238

 شحاته ميخائيل115239
ن
62المنية ت أالخانكةفادى رومان

67المنية ت أالخانكةكريم دمحم لطفن حنفن115240

25منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةاسماء احمد رجب دمحم115241

35.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامنه سيد ابراهيم دمحم علي115242

21منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةامينه احمد شاكر عبدهللا الجمل115243

ي فخري ابراهيم اسحق115244
ن
28.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةايرن

ي عبدالعاىطي115245
 
42منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدعاء عبدهللا الدسوق

39منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةدنيا جمال محمود دمحم115246

36منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةرندا محمود صالح محمود115247

27منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةعايده سيد صالح دمحم صالح115248

ي عياد115249 25منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةعبي  عياد بشر

ي سعيد هرمينا115250
27.5منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةمروه لحطن

29منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةنضة عبدالروؤف شاكر علي115251

31منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر السيد العسكرى السيد115252

37منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةهاجر عادل دمحم كامل عبدة115253

ن دمحم عطيه دمحم115254 43منشية الجبل االصفر ع بناتالخانكةياسمي 

نالخانكةخالد دمحم عبدالجواد ابراهيم115255 75منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةرمضان ناجح عل الضوى115256 26منشية الجبل االصفر ع بني 

ي عبدهللا115257
نالخانكةفكرى طارق فكري لطفن 51.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةدمحم عمر دمحم سيد115258 56.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةياش مصطفن امام حسن115259 64.5منشية الجبل االصفر ع بني 

نالخانكةيوسف عيد ابراهيم عبيد115260 60منشية الجبل االصفر ع بني 

ن محمود يوسف115261 92.5شسق ت أالخانكةايه نبيل حسي 

يف رضا دمحم محمود115262 85.5شسق ت أالخانكةنورهان شر

ف اسامة ابراهيم دمحم115263 70شسق ت أالخانكةاشر

77.5شسق ت أالخانكةالسيد سمي  السيد شندى115264

78شسق ت أالخانكةعبدالرازق مجدى عبدالرازق علوان115265

64.5شسق ت أالخانكةعبدالرحمن قاسم دمحم دمحم اللبودي115266

نالخصوصابانوب عماد ابراهيم عوض115267 63.5عمر مكرم بني 

نالخصوصعبدالرحمن عني  عبده احمد115268 !VALUE#عمر مكرم بني 

 محمود115269
 
نالخصوصعبدالرحمن دمحم دسوق 54عمر مكرم بني 

ن خليل115270 نالخصوصعالء حمدى حني  101عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر عابدين عمر عبدالسالم علي115271 65عمر مكرم بني 

نالخصوصعمر مصطفن احمد دمحم115272 58عمر مكرم بني 

نالخصوصفارس دمحم جاد الكريم عبدالمنعم115273 63.5عمر مكرم بني 

 فهىم اسماعيل115274
ن
نالخصوصفهىم بسيون 64عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد امام دمحم عل115275 52.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم احمد عطيه عبدالرحمن115276 69.5عمر مكرم بني 

ن اسماعيل115277 نالخصوصدمحم اسماعيل حسي  63.5عمر مكرم بني 

ف عادل غريب115278 نالخصوصدمحم اشر 67عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم انور حسن دمحم115279 71.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم رجب عبدالحليم يوسف115280 27.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم زكريا دمحم سيد115281 40.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سعيد صالح اسماعيل115282 79.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سيد سيد عل115283 81.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم سيد قاسم عبدالفتاح115284 58.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم عبدالتواب منصور حسان115285 68عمر مكرم بني 



نالخصوصدمحم عصام دمحم متوىل115286 111عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم مجدى السيد اسماعيل115287 73.5عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم محمود دمحم محمود قاسم115288 82.5عمر مكرم بني 

 سيد خليل115289
ن
نالخصوصدمحم هان 59عمر مكرم بني 

نالخصوصدمحم ياش عارف احمد115290 61عمر مكرم بني 

نالخصوصمحمود عبدالفتاح احمد ايوب115291 71.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمالك مجدى نجيب بشتا115292 66.5عمر مكرم بني 

نالخصوصمهدى سليم مهدى دمحم115293 !VALUE#عمر مكرم بني 

66عمر مكرم االعداديةالخصوصاسماء يشى يوسف رضوان115294

45.5عمر مكرم االعداديةالخصوصاالء فتح الباب محمود فتح الباب115295

34عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى عادل ساىم عزيز115296

71.5عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى نادى سمعان سليمان115297

ي مني  جاد عبدالمالك115298 89عمر مكرم االعداديةالخصوصانىحى

ى محمود115299 44عمر مكرم االعداديةالخصوصايمان ايوب الطيى

53عمر مكرم االعداديةالخصوصايه دمحم احمد دمحم مطر115300

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمه امام السيد فهىم سلطان115301

62.5عمر مكرم االعداديةالخصوصبسمه نبيل فهيم سمعان115302

84.5عمر مكرم االعداديةالخصوصحبيبه فتىح غريب عبدالودود115303

يس115304 67.5عمر مكرم االعداديةالخصوصدالل سيد حسن عي 

61عمر مكرم االعداديةالخصوصدميانه عادل مرقص ملك115305

58عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه احمد سلطان دمحم115306

66.5عمر مكرم االعداديةالخصوصرحمه حافظ فتىح حافظ115307

44.5عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب عبدالفتاح احمد كامل115308

54عمر مكرم االعداديةالخصوصزينب عبدالنارص عبدالعظيم عواد115309

55عمر مكرم االعداديةالخصوصسماح ممدوح طه امام طه115310

ى عبدالعزيز سيد احمد115311 56عمر مكرم االعداديةالخصوصسمر صيى

ي115312
وق صالح عبدهللا مهنن 61عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

وق دمحم جودة دمحم115313 57عمر مكرم االعداديةالخصوصشر

ن سليمان115314 53عمر مكرم االعداديةالخصوصشهد طارق حسي 

58عمر مكرم االعداديةالخصوصصباح كريم جرجس شحاتة115315

71.5عمر مكرم االعداديةالخصوصطريزة شماس شكري فارس115316

58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعبي  عادل ثابت عبدالمالك115317

71.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعبي  عاطف مرقص ملك115318

يس داود115319 67.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعبي  دمحم عي 

70.5عمر مكرم االعداديةالخصوصعزه عادل سليم دمحم115320

 دمحم115321
ن
94.5عمر مكرم االعداديةالخصوصفاطمه ربيع علوان

ي رياض115322
ن كرم لطفن 93عمر مكرم االعداديةالخصوصكارولي 

74عمر مكرم االعداديةالخصوصكرستينا ميالد خليل عيد115323

يا رافت لمع قيض115324 63عمر مكرم االعداديةالخصوصكي 

55عمر مكرم االعداديةالخصوصليل شحاته عبدالمطلب دمحم115325

ي فكرى خليل115326
65.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى راضن

47.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى فاروق حبىسر بشاى115327

59.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمارى مجدى ونس مجلع115328

40.5عمر مكرم االعداديةالخصوصماريان زاخر فهيم ارمانيوس115329

67.5عمر مكرم االعداديةالخصوصماريان مجدى ونس مجلع115330

41عمر مكرم االعداديةالخصوصمارينا نبيل لبيب منقريوس115331

48عمر مكرم االعداديةالخصوصمروه عبدالصبور محمود مهدى115332

ف لطفن شاكر115333 80عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم اشر

64عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم عاطف مرقص ملك115334

ي115335 67عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم نجيل حافظ جورجى



67عمر مكرم االعداديةالخصوصمريم يوسف عزب مؤنس115336

60عمر مكرم االعداديةالخصوصمنار دمحم احمد شيبه115337

ن115338 47عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا سيد عبدالكريم حسني 

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا دمحم كمال حسن115339

45.5عمر مكرم االعداديةالخصوصمنة هللا ياش ابوالفتوح ابوالمجد115340

فت جرجس حبيب السيد115341 50عمر مكرم االعداديةالخصوصمي 

58.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى احمد دمحم محمود115342

51.5عمر مكرم االعداديةالخصوصندى طارق دمحم عوض هللا115343

40عمر مكرم االعداديةالخصوصنعمه عرفات دمحم محمود115344

72عمر مكرم االعداديةالخصوصنعمه يشى عبدالستار توفيق115345

ي115346
بينن ي الشر

67عمر مكرم االعداديةالخصوصنور حسام الدين مصطفن

41عمر مكرم االعداديةالخصوصنورا عادل دمحم ابراهيم115347

ن115348 38عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان عالء فؤاد حسي 

36.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان محرز كمال مصطفن115349

34.5عمر مكرم االعداديةالخصوصنورهان محمود احمد عل دمحم115350

47.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهاجر سعد عبدالعزيز عبدالرحيم115351

51عمر مكرم االعداديةالخصوصهدير طنطاوى سيد سليمان115352

38.5عمر مكرم االعداديةالخصوصهناء محمود دمحم احمد115353

50.5عمر مكرم االعداديةالخصوصيمنن عادل عبداللطيف احمد115354

48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاشاء ابوالوفا كامل دمحم115355

43.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء سيد دمحم شعبان115356

ن115357 48.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصاسماء محروس حسن امي 

54.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصالهام خالد اسماعيل دمحم115358

يس داود115359  عبدالحميد عي 
ن
24.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامان

ه احمد فرغل توفيق115360 51.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصامي 

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصانىحى فهيم لويس فهيم مسعود115361

105مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان احمد فوزى ابراهيم115362

79مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايمان عبدالننى بغدادى عباس115363

80.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصايه ابراهيم بكر دمحم115364

46.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحبيبه دمحم زىك محمود115365

ن فراج احمد فراج115366 53مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحني 

73.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدينا ابراهيم عبده ابراهيم115367

41مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدينا احمد ابراهيم شحاته115368

67مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرياب احمد فهيم شعبانت115369

يد دمحم115370 ن 88.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصزينات سعد ابو الي 

66مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسحر حشمت عطا جرجس115371

110.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسمر كرم شحات محمود115372

وق ابراهيم عبده ابراهيم115373 76مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

87.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشهد عمرو سالمه مسلم115374

89.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء مصطفن ابراهيم عبدالصابور115375

77.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصصباح عدىل اقالديوس شحاته115376

78مجمع الخصوص ع بناتالخصوصعلياء طلعت عل اسماعيل115377

ن اسماعيل سالم115378 80.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه حسي 

73مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه عادل امام عبدالرحمن115379

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه عادل محمود عل115380

69.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفاطمه كمال عبدالحميد الشيىم115381

48مجمع الخصوص ع بناتالخصوصفايزه هارون لبيب راسم115382

82مجمع الخصوص ع بناتالخصوصكريمان دمحم احمد احمد الحاج عل115383

64مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمروه عطيه محمود ابراهيم115384

88مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريه عوض بولس صابر115385



ن سليم115386 77.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنار سليم حسي 

52مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنة هللا رضا دمحم طنطاوى115387

58.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن السيد دمحم السيد115388

ن دمحم صالح115389 61.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنن حسي 

ن سيد115390 ن عطيه امي  73.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمها حسي 

ن صبىح سمي  نسيم115391 76مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنرمي 

ن عبدالحميد دمحم احمد115392 41.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنرمي 

79مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهاجر نارص رسالن عبدالحافظ115393

64.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصهبه احمد عل حافظ الشاىم115394

ف ابراهيم احمد115395 نالخصوصابراهيم اشر 67مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابراهيم حسن ابراهيم عبدالحميد115396 73.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصابراهيم سيد ابراهيم دمحم115397 72.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد جهاد عبدالرحمن خليفة115398 86.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدالستار دمحم بخيت115399 77مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاحمد عبدهللا احمد عبدهللا115400 73مجمع الخصوص ع بني 

ى دمحم115401 نالخصوصاحمد دمحم خي  80مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاسالم احمد كامل دمحم115402 !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصاسالم سعيد مجاهد دمحم115403 76مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصايهاب جمال عزتل وسيل115404 74مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجرجس شحاته كمال فهيم115405 69مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصجورج عماد ميالد حنا115406 95.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصحسن محمود مصطفن احمد115407 85مجمع الخصوص ع بني 

ن115408 نالخصوصسيد نارص سيد امي  76مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصسيف خالد احمددمحم عبدالرحمن115409 122مجمع الخصوص ع بني 

يف عصام فتىح جاب هللا115410 نالخصوصشر 88.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصصابر صالح صابر حجاب115411 87.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعادل سيد عبدالمحسن دمحم115412 20مجمع الخصوص ع بني 

ف احمد عبدالرحمن115413 نالخصوصعبدالرحمن اشر 84مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعبدالرحمن عبدالمنعم محمود موس115414 89مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم البدرى عبدالمبدى كمال115415 19مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصدمحم جابر دمحم حفنن115416 74مجمع الخصوص ع بني 

ن محمود فرحان115417 نالخصوصمحمود حسي  95.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصمحمود دمحم عوض احمد115418 81مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصميالد مالك رياض عطاهلل115419 77مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصيوسف عبيد مضى عبدالعزيز115420 82مجمع الخصوص ع بني 

ي115421
ن عطيه مصطفن 73.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصجهاد حسي 

74.5الخلفاء الراشدين ع بناتالخصوصىم دمحم حلىمي حسن115422

ن الخصوصابانوب عاطف ثابت جرجس115423 52.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصابانوب فرج جاد السيد عبده115424 56.5(1)االمي  ع بني 

ن دمحم115425 ن الخصوصابراهيم دمحم حسي  58.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد جمال فكري عويس115426 82(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عبدهللا مدبوىل دمحم115427 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد عل سعد حسن115428 89.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد محسن دمحم محمود115429 56.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد دمحم السيد السيد115430 73(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاحمد وائل ربيع دمحم115431 85.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم سيد هاشم ابوبكر115432 89.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصادهم ممدوح رجب محمود115433 84.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصاسامه فوزى نظي  سوريال115434 57.5(1)االمي  ع بني 

ن سيد115435 ن الخصوصباسل فتىح حسي  80(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصباسم رزق ثابت لبيق115436 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصبافل بولس اخنوخ جادالرب115437 67(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصباه حلىم عطوه عبدالقصود115438 50.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصجرجس لطيف عبده جرجس115439 70.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن ايمن حسن دمحم115440 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن ايهاب حسن السيد115441 54(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحسن صالح حسن عماره115442 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

 فؤاد ابراهيم115443
ن
ن الخصوصحلىم رومان !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصحلىم عادل حلىم عبدالموىل115444 42.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصخالد عمرو عبدالرحمن عبدالسالم115445 62(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصديفيد مجدى عبد هللا فكرى حنا115446 60(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصرامز فريد زاخر فاروق115447 63(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصزياد متوىل فرج متوىل115448 75(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصطارق دمحم سعد زغلول دمحم115449 54(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبد الرحمن مصطفن الفاوى جابر115450 56.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدالرحمن سيد حسن دمحم115451 66.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا حسام الدين دمحم احمد115452 94(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا سيد حسن دمحم115453 39.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعبدهللا صابر عبدالعزيز سعد115454 52(1)االمي  ع بني 

ف عواد عل115455 ن الخصوصعرفات اشر 48(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل حاتم همام عطيه115456 46.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل سعد دمحم دياب115457 39.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعل عبدالحكيم السيد يوسف115458 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمار ياش عمار مهران115459 74(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصعمر طه دمحم عل115460 64(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس ثروت امون شكر هللا115461 53.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفارس دمحم عزت سيد115462 71(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصفليب يوسف كامل اسكندر115463 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم ابراهيم حلىم احمد115464 59(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصكريم رجب مصلح سعودى115465 47(1)االمي  ع بني 

ن115466 ن الخصوصكريم دمحم عواض امي  36.5(1)االمي  ع بني 

لس اسحق عوض فهيم115467 ن الخصوصكي  67(1)االمي  ع بني 

لس طلعت ماكن جوده115468 ن الخصوصكي  26.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمجدى هارون عوض عطيه115469 39(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد عبدالحافظ دمحم115470 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم احمد دمحم عبداللطيف115471 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم السيد حلىم دمحم115472 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم سعداوى سالم دمحم سالم115473 73(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم طه عثمان عبدالبارى115474 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصدمحم منصور دمحم احمد115475 27.5(1)االمي  ع بني 

ن115476 ن الخصوصمحمود ساىم ابراهيم حسي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمحمود ممدوح دمحم دمحم115477 29.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمروان احمد فتىح عبدهللا115478 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن احمد دمحم حسن115479 49(1)االمي  ع بني 

 تيسي  محمود موس محمود115480
ن الخصوصمصطفن 29(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن حسن عل محمود115481 38.5(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن عصام احمد محمود115482 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصمصطفن دمحم جمال دمحم115483 !VALUE#(1)االمي  ع بني 

 دمحم115484
 
ن الخصوصمصطفن دمحم شوق !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصميخائيل حناهللا خله حناهللا115485 54.5(1)االمي  ع بني 



ن الخصوصمينا مدحت مصبح جرجس115486 26(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصناجى رضا شاكر اسحاق115487 14(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصوليد عادل عبدهللا محمود115488 71(1)االمي  ع بني 

يس صالح محمود115489 ن الخصوصيوسف عي  !VALUE#(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم انور سعد115490 63(1)االمي  ع بني 

ن الخصوصيوسف دمحم حمدى دمحم115491 57.5(1)االمي  ع بني 

ن/شالعبورابراهيم اسماعيل اسماعيل عيد115492 24.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوراحمد صبىح مهدى منصور115493 16.5عمر سيد شعبان ع بني 

ي فهىمي عبدالحميد115494
ن/شالعبوربدر هنن 18.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورحسن علي ابراهيم ابراهيم115495 22.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورخطاب عرفات خطاب ابو الليل115496 22عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوررمضان جمال دمحم معتوق115497 19.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن115498 ن/شالعبورسامح دمحم شحاته حسي  !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورسعيد سعيد دمحم حرب دمحم عبدالرحمن115499 60عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورطلعت زين العابدين فتىحي الشسي115500 53.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعادل جميل عبدالستار حافظ115501 35عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحمن دمحم عبدالاله دمحم حسن115502 23.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدالرحيم محمود مهدى احمد عبدالاله115503 16عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا رضا عبدالحكيم دمحم115504 15عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا رمضان ابوضيف احمد115505 18عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعبدهللا عاصم عبدالعاىطي دمحم115506 32عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعز الدين طه دمحم عيد دمحم115507 23.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعل احمد عبدالظاهر عمران115508 52.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمرو خميس دمحم دمحم115509 118.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورعمرو دمحم احمد دمحم115510 37.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمازن حجازى مطاوع عل115511 48.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوربسيطه- دمحم احمد فوزي عوض 115512 79عمر سيد شعبان ع بني 

ف عبدالحميد صالح115513 ن/شالعبوردمحم اشر 56.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم السيد حسن قمصان115514 52.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم عاطف دمحم حبيب115515 42.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوردمحم محمود دمحم عطا115516 !VALUE#عمر سيد شعبان ع بني 

ه ناجح مصطفن 115517 ن/شالعبوربسيطه- محمود صيى 71.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمحمود دمحم عبدالحليم حسن عل115518 51.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن اكراىم دمحم صالح115519 49عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورمصطفن دمحم معوض سيد115520 54عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورهشام جمال ابراهيم زين115521 53.5عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبورهشام دمحم جادهللا زيدان115522 83عمر سيد شعبان ع بني 

ن/شالعبوريوسف دمحم احمد ابراهيم115523 69.5عمر سيد شعبان ع بني 

22.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراشاء خالد دمحم عجىم115524

36فاطمة الزهراء ت أالعبوراشاء عادل احمد البدرى115525

28فاطمة الزهراء ت أالعبوراسماء صابر احمد عبدهللا115526

ن115527 ن امي  30.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراالء محسن حسي 

16.5فاطمة الزهراء ت أالعبورامل ثابت معوض عطاهللا115528

39.5فاطمة الزهراء ت أالعبورامنيه ماهر عبدالفتاح سعيد115529

69فاطمة الزهراء ت أالعبوراوليفيا عماد جرجس سليمان115530

41.5فاطمة الزهراء ت أالعبورايمان محسن حافظ محمود115531

40فاطمة الزهراء ت أالعبورايمان محمود ابراهيم فتىح115532

27.5فاطمة الزهراء ت أالعبورتيسي  خالد مهتدى ادريس115533

48فاطمة الزهراء ت أالعبورداليا تامر سيد احمد115534

38فاطمة الزهراء ت أالعبوردنيا دمحم دمحم عبدالحليم مرس115535



48فاطمة الزهراء ت أالعبوررانيا رجب اسعد مصطفن115536

17فاطمة الزهراء ت أالعبوررجاء مفتاح عبدالستار عيىس115537

82فاطمة الزهراء ت أالعبوررضا عبدالسالم مجمد دمحم115538

32.5فاطمة الزهراء ت أالعبورسحر محمود عبدالرازق عبدالرحيم115539

ه حسن دمحم حسن115540 36.5فاطمة الزهراء ت أالعبورسمي 

!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورسوسو ظريف احمد عل115541

28.5فاطمة الزهراء ت أالعبورشهد مىحي الدين ابراهيم ابو النض115542

11.5فاطمة الزهراء ت أالعبورصابرين عوض سالم عبدالرحيم115543

 احمد115544
 
34فاطمة الزهراء ت أالعبورعاليا نبيل شوق

36فاطمة الزهراء ت أالعبورلمياء حماده مصطفن احمد115545

46.5فاطمة الزهراء ت أالعبورليل وليد دمحم عبدالرحمن بدوى115546

 سعد بولس115547
ن
51.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمارتينا هان

37.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم عالءالدين دمحم ابراهيم115548

30.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمريم محمود مهدى احمد115549

32.5فاطمة الزهراء ت أالعبورمنة هللا اكراىم دمحم صالح عبدالحميد115550

 الديب دمحم رفاع115551
ن
31فاطمة الزهراء ت أالعبورمنه هان

ي عل عبدالجليل115552  عبدالننى
!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورمنن

20فاطمة الزهراء ت أالعبورنجاه عل دمحم احمد115553

43.5فاطمة الزهراء ت أالعبورنسمه حمودة حماد سويلم115554

25فاطمة الزهراء ت أالعبورنورهان ساىم ابوالفتوح سالمة115555

115556
ن
!VALUE#فاطمة الزهراء ت أالعبورهدى زكريا ابراهيم عنان

47فاطمة الزهراء ت أالعبوروالء حجاج عل حسن115557

28فاطمة الزهراء ت أالعبوريارا خالد سمي  سيد115558

نكفر شكراسالم مصطفن سعيد يوسف115559 84.5كفر شكر ع بني 

نكفر شكرسامح نضت سيف عيد115560 81كفر شكر ع بني 

103ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرانور ابراهيم انور عبدالىح115561

ن115562 97ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحسن توفيق جودة امي 

ن عل زغارى115563 114.5ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكرحسنن زكريا حساني 

!VALUE#ابراهيم حلىم ع م/دكفر شكررجب شعبان السعيد احمد115564

ى115565 ن شحاتة بحي  يف ع م/شكفر شكرطارق محمود ابوالعني  85.5فتىح شر

ي علي حمد115566 نكفر شكرعالء عبدالننى 93كفر تصفا ع بني 

105.5دمحم امام مصطفن ع م/شكفر شكروحيد عيىس جوده احمد115567

!VALUE#برقطا ع مكفر شكردمحم عني  ابراهيم عبدالمنعم115568

نالخصوصحسام دمحم السيد سليم115569 95مجمع الخصوص ع بني 

55مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشيماء صبىح محروس دمحم115570

52قليوب المحطة ع مقليوبمياده دمحم ابوشيع عبدالهادى115571

امياده احمد سيد احمد عطيه115572 82فؤاد مىح الدين ع بناتغرب شيى

اسناء ابراهيم دمحم عطيه115573 49أسماء بنت انى بكر ع بناتغرب شيى

74مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدعاء ساىم سعيد عبداللطيف115574

ن/شبنهاربيع عيد عبدالفتاح عل عطيه115575 103دمحم حسينن حسن عمار ع بني 

ن القناطردينا وجيه دمحم عل115576 67كفر الشوبك ت أشبي 

ااحمد عبدهللا احمد عبدهللا115577 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم عادل احمد دمحم دمحم115578 ق شيى ن شر 65.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ااسالم يىح عبدالدايم ربيع115579 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

احسن سعيد ابراهيم خليل115580 ق شيى ن شر 85.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن سيد حسن دمحم115581 ق شيى ن شر 56.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن نجاح عل سالمه115582 ق شيى ن شر 39.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ادمحم احمد فهىم احمد115583 ق شيى ن شر 99(1)ابوبكر الصديق ع بني 

ن115584 ادمحم خالد اسماعيل حساني  ق شيى ن شر 102.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن محمود توفيق مرس115585 نغرب شيى 19عمر بن عبدالعزيز ع بني 



ادمحم سيد صابر سيد115586 ق شيى ن شر !VALUE#(1)ابوبكر الصديق ع بني 

 حافظ115587
 
اهاجر حافظ شوق ق شيى 52يوليو ع بنات23شر

اخالد صالح فتىح محمود115588 نغرب شيى !VALUE#منط ع بني 

ن سيد احمد115589 يةحسن دمحمى حسي  91عبدالمنعم رياض ع مالقناطر الخي 

يةشحات عبدالعزيز شحات عبدالعزيز115590 نالقناطر الخي  93عمر بن الخطاب ع بني 

ادمحم خالد جوده دمحم115591 ق شيى ن شر 51.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

41سيدى عبدالرحمن ع بناتقليوبمنار مصطفن فرحات عبدالفتاح115592

49.5فاطمة الزهراء ت أالعبوراسماء عباس دمحم عبدالاله115593

يةهانم دمحم حمدى عثمان مصطفن115594 95.5اسماء بنت انى بكر ع بناتالقناطر الخي 

101.5زاهر صابر ع/شبنهادمحم عبدالعليم عبدالعزيز عبدالخالق115595

ى محمود عبدالفتاح115596 ن القناطردمحم خي  86.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطراحمد مصطفن دمحم ابراهيم115597 92.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرنورا دمحم عطيه السيد سلىم115598 104.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطرمحمود شعبان سمي  راغب115599 34.5المنشية الجديدة ع بنوىشبي 

ارانيا فتىح السيد عبدالسالم115600 ق شيى 38اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اريم عبدهللا احمد عبدهللا115601 ق شيى 73اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسعيده حامد السيد النجار115602 ق شيى 35اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

 جابر115603
 
اماريان وجدى شوق ق شيى 63.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

امنه هللا دمحم فضل عل115604 ق شيى 86اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انجالء عادل مرس عل115605 ق شيى 79اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

انور رمضان احمد عل115606 ق شيى 80اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

يةمريم هادى جمعه سالمه115607 48احمد مجدى يونس/شالقناطر الخي 

51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنه رمسيس زكرى يوسف115608

64.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتريزه صبىح اندرواس حنا115609

86.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارى ساىم لويس زىك115610

قاوى عادل شفيق115611 يهان شر 72مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشر

63مجمع الخصوص ع بناتالخصوصتريزه شحاته نان خله115612

95.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمارينا سعد فايز عبدالمسيح115613

29.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصساميه شحاته حبيب جوهر115614

ن عزيز115615 43.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنجوى بدرى ابواليمي 

34.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمنصوره فوز صليب مقار115616

54.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم رسىم سالمه مصلوح115617

ه داود عبدالمالك جرجس115618 63مجمع الخصوص ع بناتالخصوصسمي 

67.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصنبيله صادق ميخائيل ابراهيم115619

50مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم محروس كراس فرح115620

47مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمرثا رمسيس زكرى يوسف115621

36.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصوفاء وهيب عازر حنا115622

51مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمرثا سمعان سليمان سمعان115623

93.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصدميانه طلعت مفيد توفيلس115624

113مجمع الخصوص ع بناتالخصوصحنان بخيت عطا هللا ابراهيم115625

ن115626 112مجمع الخصوص ع بناتالخصوصرانيا عماد فريد امي 

79.5مجمع الخصوص ع بناتالخصوصمريم حلىم مرزق مسعد115627

!VALUE#مجمع الخصوص ع بناتالخصوصشاهنده دمحم السيد احمد115628

نالخصوصفريد فرج ابراهيم يوسف115629 !VALUE#مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصراىم ظريف حكيم عكوش115630 93مجمع الخصوص ع بني 

لس نصىح عطيه رزق115631 نالخصوصكي  87.5مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصموس جمال ثابت ويصا115632 49مجمع الخصوص ع بني 

نالخصوصعالء شحاته ثابت عبدهللا115633 25.5مجمع الخصوص ع بني 

ن23الخانكةجرجس فوزى سعيد قلينن115634 106.5يوليو ع بني 

 عادل صالح عبدالمجيد115635
ن
ن القناطرهان !VALUE#دمحم صالح الصواف/ششبي 



امحمود دمحم اسماعيل ابراهيم115636 ن /شغرب شيى 89(1)دمحم مجدى ع بني 

امنقطع- يوسف السيد ربيع ساىم 115637 ن /شغرب شيى !VALUE#(1)دمحم مجدى ع بني 

 جميل حلىم سمعان115638
ن
ن23الخانكةهان !VALUE#يوليو ع بني 

ن القناطرتامر وليد سعيد عبدالخالق البقل115639 87دمحم صالح الصواف/ششبي 

اايه محمود رمضان همام115640 ق شيى 48.5اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

اسمر جمال بكر عطا115641 ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

افارس ايهاب الرفاع منصور115642 ق شيى ن شر 63(1)ابوبكر الصديق ع بني 

اعبدالرحمن ايهاب الرفاع منصور115643 ق شيى ن شر 70.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

!VALUE#دمحم عبدالخالق عطوة/شقليوبمصطفن احمد محمود ابراهيم115644

وق طارق حميد احمد115645 اشر ق شيى !VALUE#اسماء بنت انى بكر ع بناتشر

ن ع مقهاصابر دمحم خليل دمحم سالمان115646 !VALUE#كومبتي 

نالخصوصامي  بخيت احمد عمر115647 42.5الخلفاء الراشدين ع بني 

!VALUE#عمر عبدالخالق ع م بكفر منصورطوخدمحم السيد دمحم السيد شحاته115648

80.5طنان ع بناتقليوبفاطمه صالح ابراهيم دمحم115649

ن115650 ن القناطراحمد رجب شعبان حسي  75.5عرب الصوالحة ع مشبي 

ن القناطردمحم ابراهيم دمحم ابراهيم عيد115651 68عرب الصوالحة ع مشبي 

يةعبدالمجيد خطاب خضن احمد115652 نالقناطر الخي  ن ساىم ع م بني  102.5امي 

اباسم محمود فرج السيد115653 نغرب شيى 64.5االمام دمحم عبده ع بني 

ن القناطرعالء وائل عبدالعزيز عل شومان115654 75.5عرب الصوالحة ع مشبي 

اعمر دمحم مغاورى الصاوى115655 ق شيى ن شر 67.5(1)ابوبكر الصديق ع بني 

نالخانكةاحمد سيد عمر دمحم115656 0الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمصطفن ساىم عبدالونيس عبدالرازق115657 68.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالرحمن ياشسليم عبدالحميد115658 72.5الجبل االصفر ع م بني 

114.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةايمان ابراهيم دمحم منصور يس115659

64.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةرحمه ثابت عيد عبدالرازق115660

46الجبل االصفر ع م بناتالخانكةعبي  دمحم عبدالقادر فاضل115661

75.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان رجب اسماعيل ابوالحسن عبدالعزيز115662

ن جابر عبدالعزيز115663 0الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنهاد حسي 

115664
ن
48.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةىم محمود دمحم السيد عنان

49الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورا عزت عبده دمحم دروش115665

58.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةنورهان جميل عل عبدالعزيز الهنداوى115666

115667
ن
48الجبل االصفر ع م بناتالخانكةعزيزه درويش مصطفن عوده العنان

52الجبل االصفر ع م بناتالخانكةندى امام دمحم رمضان115668

55.5الجبل االصفر ع م بناتالخانكةمارينا ماجد موريس راغب115669

91الجبل االصفر ع م بناتالخانكةاشاء سيد سعيد سيد احمد115670

115671
 
نالخانكةطارق دمحم ابراهيم ابراهيم الزيان 76الجبل االصفر ع م بني 

ن عبدالقادر حسن115672 نالخانكةعبدالرحمن حسي  24الجبل االصفر ع م بني 

لس حشمت كمال عطيه115673 نالخانكةكي  62.5الجبل االصفر ع م بني 

ن دمحم115674 نالخانكةسيف دمحم حسي  46.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعمر عاطف ثابت ميخائيل115675 0الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد مختار مىح دمحم حسن مكاوى115676 45.5الجبل االصفر ع م بني 

115677
ن
نالخانكةمحمود سعيد احمد احمد البسيون 0الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد دمحم اسماعيل حسن115678 58.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعبدالعزيز عادل سيد عبدالمطلب ابراهيم115679 75الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةطارق دمحم ابوالسعود السيد115680 65.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيد دمحم عواد شحات115681 0الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعالء سيد احمد دمحم الهنداوى115682 48الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد بكر دمحم بكر115683 32الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةكريم فوزى عل ابوالسعود115684 0الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةاحمد ماهر ابوالسعود السيد115685 72.5الجبل االصفر ع م بني 



نالخانكةعبدهللا عمرو سيد سيد الغمازى115686 42.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةسيد سمي  هالل دمحم زريق115687 67الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمصطفن احمد سالم سالم115688 36الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةمينا مجدى نصيف نظي 115689 39.5الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةعل سيد هاشم عل ابوزيد115690 41الجبل االصفر ع م بني 

نالخانكةهشام دمحم عفيفن احمد115691 61الجبل االصفر ع م بني 

65.5احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةسميه ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم115692

56يوليو ع بنات23الخانكةبدريه شحاته لطفن حنا115693

62يوليو ع بنات23الخانكةنورا جاد الرب ابراهيم طانيوس115694

100يوليو ع بنات23الخانكةبخيته سعيد مكنونه سعيد115695

 ساىم اديب شحاته115696
ن
43يوليو ع بنات23الخانكةتهان

99يوليو ع بنات23الخانكةمارينا جميل حلىم سمعان115697

108يوليو ع بنات23الخانكةافون جرجس عياد جادالرب115698

ن23الخانكةوجيه ادوارد عزىم دميان115699 64.5يوليو ع بني 

70احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةام سيد مجدى عبدالرازق علوان115700

ن حسن حشيش115701 84احمد عيد بكي  ع م/شالخانكةدينا عبدالمطلب حسي 


